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3io 12 d. Lietuvos gy- 
ams buvo įsakyta 

Penktadieniniai” 25 atstovus į So- 
TeL EVerP««a i-in Sąjungos tautybių rū- 

— ir 10 atstovų į Vy- 
Tarybą. Visas kraš- 

ivo paskirstytas į ati- 
las „rinkimų” apy- 
I. Kandidatų išstaty- 

tiek, kiek reikia at- 
— 35.
tiiausia, kas valdė rin- 

Brocklyn, (S komisijas. Skaity- 
) laloniam dėmesiui ga- 

■> pranešti, kad komisi-

VALANDOS' 
9—12 ryte 
1—8 vakare

ED J. WENTZ
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KAREENft 1
tnle H geriausios i 
mm priimam! užsakymui,

AS GINKUS

lis paskirti štai kokie 
dų liaudies” geriausi

lališok, Baršak, Šar
Geriamiai Šikovskij, šerechov, 
K2.°ffi'vkin’ Cha> šp°J’ Ko1’ . Kotleris, Kacas, Draz-

Volosenkov, Lazunče- 
Brooklyi Suvorov, Aronin, Cigi-

■osman, Rizman, Zel-
Santvarka Lieto ic^l±„oSteK°::

j Lie- 
l vei- 
ir ci- 
i. SS 
bos 
Kali
fe i- 
ksai: 
tiasis 
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ymų 

šei- 
ko- 

į ko- 
Tuo-

-1 Goldbergienė, Obraz- 
eršin, Gukalov, Chaim 

prasikaltę. Komiu; irg, Klepikov, Belkin, 
tas burbulas visaiunkov, Salamovič, Moi- 

o, Kvasinkov . . .
į galima dar kelis 

tiek pavardžių pa- 
, pasinaudojant ko- 
ų pranešimais. Gaila 

Stalino vergai vis- 
jtikės. Jie vis skelbs,

Kings County 
Brooklyne, turi ger 
rengtus kambarius 
gomis sergantiems,

Sausio 12 d., Ja jetuvos liaudis pati 
do šventėje, Šventu 
draugija Brooklyne — — 
dijo programą, lisarų tarybos pirm. 
„Church of the Ail neseniai pripažino,

 nusų laikinais sunku-
Suomijoje mieit audojasi visa armija 

draustas bet koUkin^’’- Jaig£ pats 
mas gatvėse: nega!
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O, 
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iausias Stalino ver- 
’ipažįsta viešai, kad

i Atsakydamas į žmo- 
siskundimus, kad pra- 

tautinė vėliava ir 
įdraustas giedoti Lie-

Amerikoje svetimi himnas, taip Gedvilas 
rašyta 4,720,282. J*ė:
nuospaudos dabaryltinė vėliava ir him- 
ingtone. ivo senojo režimo sim-

ie vargšai! Lietuvos 
s ir nesvajojo apie 
.nkų režimą, kai jie 

’os himną giedoti pra- 
Tas pat ir su trispal-

IŠ LIETUVOS KELSIS 45,000 VOKIEČIŲ
Atvyksta Brazilijos

Sao Paul. — Brazilijos lie
tuvių par. klebonas, kun. P. 
Ragažinskas, šio mėnesio 
pradžioje išvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Jo 
tikslas — parinkti aukų Bra
zilijos lietuvių salei ir mo
kyklai pastatyti.

Kun. P. Ragažinskas į 
New Yorką atvyks sausio 
20 d., pirmadienį. Apsistos 
Maspethe pas kun. J. Bal- 
kūną, Kunigų Vienybės sek
retorių.

,.Viskas, kas gera pada
ryta pasaulyje nuo Kristaus 
atėjimo ir viskas, kas ge
ra bus padaryta — jei dar 
bus kas padaryti — buvo at
likta ir bus atlikta per 
krikščionybę”.

Berlynas. — Pagal pasira
šytą sutartį su Sovietų Są
junga, Vokietija įsileis apie 
45,000 vokiečių, iki šiol gy
venusių Lietuvoje. Jie ga
lės išvykti per pustrečio mė
nesio. Jų išsikėlimui tvar
kyti komisija jau išvyko iš 
Berlyno į Kauną.

Vokiečiams išsikėlus, nu
matoma, komunistai pradės 
didesnį terorą. Iki šiol jie 
dar vengė, kad vokiečiai ne
praneštų perdaug žinių.

įg&.L.R.K 
iv&'trius L.
laišką iš

Fe- 
L. Ši- 

iš kun.
, šv. Ka- 
klebono, 
kuriame, 
rašoma:

Kits® dal 
ivkšČioms

Gel- 
če- 

dovanų, į- 
mano 25 
sukakties 
dalis pa- 

orga- 
lie-

Sausio 13 
deracijos 
mutis gavo 
Augustino 
zimiero 
Worcester, 
tarp kitų

„Prisiunčiu 
bėti Fondui 
kį. Tai yra 
teiktų man 
metų 
minėjimo, 
skyriau 
nizacijoms,
tuvišką darbą”

Šiuo tarpu tai bus pirmo
ji tokia gausi paskiro as
mens auka Lietuvai Gelbėti. 
Gražu, kad kun. A. Petrai
tis jam įteiktas dovanas 
reikšmingo jubiliejaus pro-

ga paskyrė priblokštai Lie
tuvai gelbėti. Reikia kartu 
dėkoti ir šv. Kazimiero pa
rapijos žmonėms, kurie, ro
dydami savo dvasios vadui 
meilę, nejučiomis parodė 
meilę ir savo tėvų kraštui, 
kuris šiandie kenčia bolše
vikų vergiją.

A.L.R.K. Federacija už 
šią gausią auką nuoširdžiai 
dėkoja kun. A. Petraičiui ir 
šv. Kazimiero par. žmonėms.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus įsisiūbuoja. Praėjusią 
savaitę į Fondą įplaukė 
$600. Gausi auka atėjo iš 
šv. Jurgio parapijos, She
nandoah, Pa., per kleboną 
kun. J. Karalių — $110. Tuo 
būdu ir garsiojo Šenando- 
rio rajonas jau turi puikią 
savo kvotos pradžią.

Maspeth, N. Y. — V. Jė
zaus Atsimainymo parapijos 
naujos klebonijos šventini
mo proga buvo atvykę pas 
kleboną kun. J. Balkūną 
daug svečių kunigų. Šven
tinimo apeigas atliko prela
tas J. Ambotas, Hartford, 
Conn.

Iš toliau atvykusių kunigų 
tarpe buvo: kun. Dr. J. 
Navickas, Kunigų Vienybės 
pirm. kun. Pr. Juras, Law
rence, Mass.; K. V. centro 
ižd. kun. J. Karalius, She
nandoah, Pa.; kun. Aug. 
Petraitis, Worcester, Mass.; 
kun. P. Česna, Mahanoy 
City; kun. J. Kasakaitis, 
Pittston, Pa; kun. J. Mi
liauskas, Wilkes-Barre, Pa.; 
kun. J. Vaitekūnas, Provi
dence, R. I.
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rminin- 
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tudona- 
etuvon. i

— Okupuotoje 
jau pritrūko statyt i: 
džiagos. Valstybė < 
binių medžiagų į 
trestas išleido p siradimu. 
kad norintieji pirk 
čerpių, koklių įkvai tarnaujanti „Lais- 
drenažo vamzdžiu ilusio 14 d- bara sav0 
ti specialinius paž r““s Pakaįikus daiai' 

, i, kam iie damuoia to- miestuose is l«etuviškas dainai? kaip 
ValSClUOSe ir ksĖ aomonni-a” iv

„Tėvynė” paskelbė du- są- 

munistų spaudą savo skel
bimais. Komunistų spauda 
sušuko, kad tuomi „Tėvy
nės” redaktorius įžeidęs biz
nierius. Reikalaujama net 
pašalinti redaktorių vien tik 
todėl, kad jis atliko lietu
višką pareigą.

„Tėvynės” redaktorius tik 
pasveikinti verta už tokį 
žygį. Čia tenka biznierių ir 
profesionalų adresu pakar
toti „Draugo” sausio 13 d. 
žodžius:

„Gana šerti kruvinąjį bol
ševizmą, kuris prarijo Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybę ir mūsų brolių lais
vę”.

Karo Vadovybė
Atėnai. — Graikai labai 

džiaugiasi, kad italai jau 
trečią kartą pakeitė savo 
kariuomenės Albanijoje va
dovybę. Tame jie mato pa
čių italų prisipažinimą di
deliuose pralaimėjimuose.

Italų kariuomenei Albani
joje dabar vadovauja pats 
Italijos štabo viršininkas

tas po to, kai svarbus Kli- 
suros miestas atiteko grai
kams.

Kun. Kaz. Barauskas Kelyje Amerikon
Berlynas. — Kun. Kazimie

ras Barauskas, buvęs „Mū
sų Laikraščio”, labiausiai 
praplitusio savaitraščio Lie
tuvoje, redaktorius, yra iš
vykęs iš Vokietijos ir jau 
pakelyje į Ameriką.

Povilas Labanauskas, bu
vęs laivo „Prezidento Sme
tona” kapitonas, yra drau-

4,741,971 Nepilietis 
Amerikoje

ATKREIPĖ GUBERNATO
RIAUS DĖMESĮ

šiasi atvykti į Ameriką.

Bulgarijoj Vokiečiu 
Dar Nėra

Washington. — Pirmieji, 
dar nepilni nepiliečių sura
šinėjimo daviniai rodo, kad 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse gyvena 4,741,971 ne- 
pilietis.

Daugiausia nepiliečių gy- 
šiose

York — 1,212,622; Califor
nia — 526,937; Pennsylvania 
— 361,475; Massachusetts — 
356,028; Illinois — 319,385; 
Michigan — 290,730;
Jersey — 270,973.

New

Sofija, 
riausybėLondonas. — Sausio 11 d.

Lietuvos atstovybė Londone 1 reiškimą, 
turėjo keletą labai nejaukių 
valandų. Gatvė, kurioje yra 
Lietuvos atstovybė, buvo 
nusėta šimtais sprogstamai 
padegamų bombų, kurių dvi 
krito ant Lietuvos 
bet laiku užgesintos.

Aštuonios bombos 
Lietuvos atstovybės
lyje, viena jų nesprogusi. 
Kaimynų namai sudegė. Lie
tuvos atstovybė stebėtinu 
būdu išliko be nuostolių. Mi
nisteris Bronius Balutis ir 
visi atstovybės nariai svei
ki, nepaliesti.

MIRĖ A. VOSYLIUS

namo,

krito 
darže-

bakūže samanota” ir 
garsas nuo rubežiaus”.valsčiaus viršaičių.

mo remontui ar kro ainos netinkančios lie- 
kalinga medžiaga 
pirkti be tokio pa!

liaudžiai ir lietuvių 
turįs būti išvalytas 

___________ okių dainų.
į —* lunistai tyčiojasi iš

HAvemeyer 8- iams brangių dainų, o 
RALPH K B norų_ ir patriotingai
rnTnrDl!ikęS Brooklyne Dariui 
r U 1 UuKAlfėnui paminklo staty- 

65-23 GRAND 4
MASPETH, N

omitetas kviečia ko
tam tarnaujantį cho- 
lyvauti rengiamos pra- 

---------- ■? programoje! Kur din- 
Pirkit Alintuviškas atsparumas ir 
------- .. nas tautos niekinto-

„Lietuvos” žurnalas pasku
tiniame numeryje aiškiau 
parodė savo veidą kam tar
naująs. Viršelyje keistas 
„Baltųjų Brolijos” buvusio 
magistro paveikslas, o vie
name puslapyje apie Kris
taus asmenį taip „filosofuo
jama” :

„Vaikystėj Jis gyveno Kar- 
melio kalne, šalia Jeruzalės, 
auklėjamos Didžiosios Bal
tos Brolijos, ir, sulaukęs 12 
metų amžiaus, nuvyko į In
diją, pas Jogus, kur įgijo 
visą jų mokslą”.

Berlynas. — Neseniai šir
dies liga mirė Andrius Vo
sylius, pabėgęs iš bolševikų 
nelaisvės. Jis buvo stambus 
pramonininkas, ilgam etis 
prekybos ir pramonės rūmų 
pirmininkas.

„Chris- 
suimti 

aisvinti, 
džią ne-1

— Bulgarijos 
išleido viešą 
kuriame tvirtina-
Bulgarijoje nėra 

nei kitokios

vy- 
pa-

ma, kad 
nei vokiečių, 
svetimos kariuomenės. Bul
garų vyriausybė nurodo į 
bulgarų pasiryžimą priešin
tis bet kokiam pasikėsini
mui prieš jų valstybės ne
priklausomybę.

Turkijoje višiskai nesle
piama džiaugsmo dėl tvirto 
bulgarų pareiškimo.

Meksika Pasiruošusi 
Gintis

JAPONAI SUSIRŪPINĘ

Tokyo. — Japonijos vy
riausybė yra giliai susirūpi
nusi santykiais su Jungti
nėmis Amerikos Valstybė
mis. Min. pirm. Konoye tu
rėjo slaptą pasitarimą su 
tautos atstovų rinktine gru
pe.

Japonijos kai kuri spau
da kritikuoja japonų užsie
nių politiką.

Meksikos Miestas. — Mek
sikos užsienių reikalų minis- 
teris Padilla suteikė pasi
kalbėjimą spaudos atsto
vams. Atsakydamas į vo
kiečių laikraščių korespon
dento paklausimą, ministe- 
ris Padilla pareiškė, kad už
puolimas bet kurios Pietų 
Amerikos valstybės būtų 
laikomas Meksikos užpuoli
mu.

Ministeris taip pat pažy
mėjo, kad Meksika yra pa
siruošusi atremti bet kurį 
pasikėsinimą prieš jos sau
gumą bei nepriklausomybę.

New Yorko valst. guberna
torius Lehman savo metinia
me pranešime valstybės at
stovų susirinkime išskaičia
vo pernai užpultas valsty
bes ir patekusias į užpuo
liko rankas. Bet jis nė žo
deliu neužsiminė apie Sovie
tų Rusijos pagrobtas val
stybes.
"L. K. Federacijos^ New 

Yorko apskrities pirminin
kas nusiuntė gubernatoriui 
telegramą, kurioje pareikš
tas nusistebėjimas, kad gu
bernatorius nepaminėjo So
vietų Rusijos užpultų ir už
grobtų Pabaltijo respublikų 
— Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Tuo pačiu reikalu gu
bernatoriui parašė platų 
laišką Baltijos draugija.

Vokiečiai Naikina
Maginot Tvirtoves

Oras Apsaugo

Berlynas. — Prancūzų pa
statyta Maginot tvirtovių 
linija, kaštavusi per 500 mi
lijonų dolerių, ardoma. Vo
kiečiai jau pradėjo ardymo 
darbą. Tvirtovių apylinkės 
žemė būsiati išdalinta vo
kiečiams, naujiems ūkinin
kams.

Tuo pačiu metu praneša
ma, kad Vokietijoje pernai 
per pirmus aštuonis mėne
sius gimė 1,131,300 kūdikių.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt nusiuntė Kon
gresui — senatui ir atstovų 
rūmams — savo siūlymą nau
jam šalies gynimo ir ap
saugos įstatymui priimti. 
Šiuo siūlymu prezidentas 
nori išimtinų teisių:

1. gaminti Amerikos dirb
tuvėse bei kariuomenės į- 
staigose bet kokius ginklus, 
reikalingus bet kuriai už
sienio valstybei, kurios gy
nimas, prezidento nuomone, 
yra reikalingas Amerikos 
saugumui;

2. ginklus parduoti, perkel
ti, iškeisti, išnuomoti, pa
skolinti ar kitaip leisti nau
dotis užsienio valstybėms;

3. pataisyti, peržiūrėti, at
naujinti bet kuriuos gink
lus, reikalingus minėtoms 
užsienio valstybėms;

4. suteikti tokioms užsie
nio valstybėms reikalingų 
žinių apie paruoštus gink
lus;

5. leisti eksportui bet ko
kius ginklus nurodytoms už
sienio valstybėms.

Atlyginimo rūšį ir būdą 
taip pat nustatytų pats pre
zidentas savo nuožiūra, žo
džiu, norima ir reikalauja
ma prezidentui nepaprastų 
teisių, kurios paprastai pri
klauso kongresui.

Dabar eina dideli ginčai. 
Respublikonų partijos nariai 
savo nuomonėmis pasidali
nę. Wendell Willkie pasi
sakė .už prezidento si jL’jųna- 
čačiau pataria įvesti kelias 
pataisas, aprubežiuojant lai
ką, kuriam būtų suteikia
mos prezidentui išimtinos 
teisės.

Respublikonas Simpson 
jau pateikė papildytą siūly
mą, kurs, manoma, tikrumo
je esąs Willkie siūlymas. 
Pagal šį siūlymą, preziden
tui neribotos teisės krašto 
gynimui reikalingiems dar
bams atlikti suteikiamos 
dviejų metų terminui; pre
zidentas be Kongreso žinios 
ginklus gali teikti tik Ang
lijai, o numatoma parama 
Graikijai ir Kinijai turi gau
ti Kongreso sutikimą.

Buvęs prezidentas Hoover, 
buvęs respublikonų kandida
tas 1936 metų rinkimuose 

i Landon ir New Yorko pro- 
Ikuroras Dewey išėjo prieš 
prezidento siūlymą, nurody
dami, kad siūlymas veda į 
diktatūrą ir į Amerikos vie
šą įstojimą į karą. Griežtai 
šiam siūlymui priešinasi ir 
demokratas sen. Wheeler.

LISAUSKO AS 
KOMPANIJ 

(Kleen Kol C® 
306 Union A’ 

Brooklyn, K

tik mirė Paryžiuje 
Bergson, 81 metų, 

3 įžymiausių Prancūzi-
Tel. Evergreen i:iloso£4' 1'^18 pro- 
_____ Jus. Prancūzijos akade-

narys.
'gson jaunystėje buvo 

nrCTADilamos materialistinės 
KLolUKA'lėžiūros atstovas. Pa- 

BAR & Galiui jis pradėjo domė- 
Gaminam valgia k™vės pažinimu, pra-

LIETUVI^

RESTORE

Didvyriška suomių tauta 
yra bado pavojaus išvaka
rėse. Paprašyta Amerikos pa
galbos - septynių milijonų do
lerių vertės maisto. Ameri
ka sutiktų, bet priešinasi 
Anglija.

Suomiai visada mokėjo sa
vo skolas Amerikai. Jie nar
siai gynėsi prieš užpuoliką 
rusą, 
šaulio 
sa tai
badu. Rusai gali Amerikoje 
pirktis visko, paskiau tai 
perduoti vokiečiams. Wash- 
ingtonas ir Londonas dėl to 
tyli. Tai tvarkoje. O kam 
rūpintis suomiais? Juk tai 
maža tauta, tegu miršta, kad 
galingieji sočiau gyventų!

Štai kokia žiauri gyveni
mo tikrovė!

1940 m. lapkričio 19 d. Vabalninke užmigo 
Viešpatyje mūsų mylimas tėvelis

ieškoti Dievo. Jis pa- 
25 metus, nuo 1907 

Amerikos išdirbį932 m., gilioms studi- 
Prieš keleris metus jis 

< liko aiškiai tikintis, 
ir priėmė katalikybę, 
teniai Bergson artimam 
draugui, Jacques Ma- 
, rašytojui ir filosofui, 
urvo pareiškęs:

niško ir lietuvi^0 
Čia taip pat 

portuotų degti®!, 
vynų ir gero1

JOSEPH^
Savinink'

411 Grand St 
Brooklyn^

Jie laimėjo viso pa- 
pagarbą. Bet už vi- 
jiems atsimokama —

ANTANAS LAUČKA, 
sulaukęs 64 metų amžiaus, aprūpintas Šv. Sak
ramentais. Palaidotas lapkričio 21 d. Vabal
ninko parapijos kapinėse, šalia savo dviejų sū
nų ir tėvų, iš Švč. Panelės Dangun Žengimo

Giliausiame nuliūdime liko: našlė Konstancija, 
su kuria moterystėje Velionis gražiai išgyveno 
36 metus, duktė Anielė, anūkė Jolita, žentas 
Bronius Braslauskas ir šią liūdną žinią pra
našautieji sūnūs

JUOZAS IR BALYS LAUČKAI.

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje Anglijos ir užim
tos Prancūzijos pakraščiuo
se buvo labai nepalankios 
oro sąlygos lėktuvais skrai
dyti, tad Anglijos gyvento
jai turėjo progos atsikvėpti 
nuo vokiečių bombardavimų.

Anglijos oro ministerija 
pranešė, kad paskutiniu lai
ku anglų lėktuvai sėkmin
gai bombardavo vokiečių ba
zes Prancūzijoje. Mažesni 
ir retesni vokiečių lėktuvų 
atskridimai, manoma, yra 
vokiečių naujų gasolino tau
pymų pasėka.

GAISRO NELAIMĖJE
ŽUVO ŠEŠI

Brooklyn, N. Y. — Dėžių 
dirbtuvėje, 454 Hamilton Av., 
sausio 14 d. kilo gaisras 
nuo palieto žibalo. Lieps
nose žuvo 6 asmenys, 10 su
žeistų.

ŠNIPŲ BAIME LIETUVOJE
Kokia sovietų Lietuvoje 

viešpatauja šnipų baimės 
manija, sužinome iš tokio 
aprašymo „Tarybų Lietuvo
je”: apie reporterio apsilan
kymą „Pirmyn” fabrike:

— Ko tamstai reikia — 
klausia fabriko direktorė.

Laikraščio bendradarbis 
paaiškina.

— Kas čia tamstą įleido?
— Paaiškinau koks reika

las ir įleido.
— Ar leidimą, draugas, 

turi?
— Kokį?
— Iš kompartijos.
— Ne ...
— Tai iš kur aš galiu 

žinoti, kad tamsta, draugas, 
nesi sabotažninkas ar sme- 
tonininkas?

— Tik jau! Galit pakelti 
trūbelę, paskambinti ir drau
gei redaktorius pasakys, kad

aš tikrai esu to laikraščio 
bendradarbis.

— O kuo aš tikra, kad iš 
ten koks smetonininkas ne
atsilieps?

— Keista . ..
— Visai ne. Draugas, pa

vyzdžiui, gali pradėti dar
bininkus agituoti.

— Agituot? Bet gi drau
gė direktorė gali pasiklau
syti, ką kalbėsiu.

— Ką aš čia klausysiuos?
Tuo oficiozo reporteriaus 

atsilankymas „Pirmyn” fa
brike pasibaigė. Net oficio
ze „Tarybų Lietuvoje”, pa
sirodo, galį sėdėti smetoni- 
ninkai. . .

— Prie sovietų Lietuvos 
valstybinės leidyklos įsteig
tas specialinis rusų knygų 
skyrius.
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JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KADA JIE PRADĖS?

Dabartiniu metu pastangos Lietuvos atstatymo darbui 
pravesti ribojamos šiais uždaviniais: sušelpti Lietuvos 
tremtinius; paremti nepriklausomos Lietuvos atstovybes 
Europoje, kur jos pripažįstamos ir gali veikti; išplėsti 
propagandą už lietuvių tautos teises tarp saviškių tautie
čių, Amerikoje ir visame pasaulyje.

Šiems uždaviniams atlikti yra pašaukta visa išeivija, 
visos jos grupės, ištikimos Lietuvos nepriklausomybei ir 
lietuvių tautos gyvybei. Veikla plečiasi Europoje. Netru
kus tikimasi laikraščio ten laisvai gyvenantiems lietu
viams. Urugvajuje sausio 12 d. suorganizuota Lietuvos 
vadavimo sąjunga. Smarkiai juda Brazilija ir Argentina. 
Kanadoje lietuviai jau puikiai susiorganizavę.

Iš visur lūkesčių žvilgsniai atkreipti į Jungtinių Valsty
bių lietuvius, čia jų daugiausia, čia jie pajėgingiausi. Su
daryta Lietuvai Gelbėti Taryba labai priimtinu ir lanks
čiu lygybės dėsniu — ją sudaro lygioms teisėms ir lygioms 
pareigoms trys grupės. Kadangi didesnei veiklai reikalin
gi pinigai, visų užsimota sukelti lygiomis po atitinkamą 
pinigų kiekį.

Katalikai jau puikiai išsijudino. Jų įsteigtas Lietuvai 
Gelbėti Fondas per paskirtą vajaus laikotarpį bus paremtas 
visišku pasisekimu. Bus sukelta reikalingi pinigai. Iš 
jų bus gakma sušelpti tremtinius, paremti valstybės at
statymo veikėjų vertingas pastangas užsienyje ir pra
dėti reikalingą didesnį lietuvišką darbą Amerikoje — jau
nimo ir pačių amerikiečių įtakingų sluoksnių pasaulyje. 
Bet kur kitų talka ?

Socialistai dar nė nepajudėjo. Tautininkai smarkiai šuk
telėjo, pristeigė net kelis fondus ir — nutilo. Laukti, 
kada socialistai ir tautininkai pradės reikalingų lėšų kėli
mą nebegalima. Organizuoto^ katalikų visuomenė, užbai
gusi vajų, gali ir turi pradėti plataus masto darbą: tuojau 
sušelpti tremtinius; pradėti leisti nutartą anglišką žur-

Tmia. T. "AdAi ne ~mrsias;r§į:į
-Sągrmdiniu kalbėtoju bus |m j Šnarus y? i nhn.l -
^Jfąu aiWSP^BLxxcs iajstr‘ ,t paWvykdymąįtraukti' 

atsakingą, ateičiai planų turintį asmenį.
Kai organizuoti, sąmoningi lietuviai katalikai pradės drą

sos ir sumanumo reikalingus žygius vykdyti, viešoji veik
la pakitęs. Tada visos Lietuvai ištikimos grupės negalės 
neužsidegti entuziazmu. Kur kūryba, ten gyvybė. Ne
laukime ir neklauskime: „kada jie pradės”? Patys savyje 
turime visko, tad ir stokime stambiu žingsniu į priekį.
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vo suareštuoti visų lietuviš
kų partijų Tjjr organizacijų 
vadai, kuri^įhki šiol be jo-
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jonais iš Lenkijos.
Lietuvių tauta lygiai nar

siai ir garbingai kovojo su 
visomis svetimomis kariuo
menėmis, kurios tik buvo į- 
siveržusios į Lietuvą. 1918- 
1920 metais su priešais ko
vojo visa Lietuvos liaudis. 
Sulenkėję Lietuvos dvarinin
kai stojo į priešų eiles ir 
kovojo su Lietuvos liaudi
mi, kad ją pavergtų Lenki
jos viešpatavimui. Ištautėję 
ir ištvirkę neskaitlingi Lie
tuvos miestelių šarlatanai, 
susidėję su raudonųjų gau
jomis, puolė Lietuvą iš ki
to šono, kad ją prijungtų 
prie Sovietų Rusijos, o iš 
trečios pusės peilį į nugarą smurtu ir klasta sulipdyto 

„liaudies seimo” nutarimas 
prijungti Lietuvą prie So
vietų Rusijos neįpareigoja 
lietuvių tautos gerbti tą 
„nutarimą”. Todėl lietuvių 
tautos žmonės, gyvendami 
už okupuotos Lietuvos ribų, 
vasario 16-tos dienos pro-

mūsų jaunai kariuomenei 
smogė vokietis - okupantas.

Su visais priešais laimin
gai baigusi kovas, Lietuva 
žengė į Nepriklausomą gy
venimą, pravesdama istori
nės reikšmės žemės refor
mą, įsivesdama savo pini-

LAIMĖSIME PER AUKAS IR KOVAS
Šįmet vasario 16 d. su

eina 23 metai, kai buvo pa
skelbta Vilniuje Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybė. 
Tai brangi ir atmintina vi
siems lietuviams diena, ku
rią vertėtų atitinkamomis 
iškilmėmis paminėti.

1918 m. vasario 16 dieną 
Lietuvoje tebebuvo vokiečių 
okupacinė kariuomenė, ku
rios vadovybė dar svajojo 
apie vokiečių karo pergalę 
ir pasilikimą Lietuvoje. Ne 
tik vokiečių kariuomenės va
dovybė su Liudendorfu prie
šakyje, bet ir kaizerio val
džia dar 1918 m. pavasarį 
tikėjo vokiečių karo laime 
ir griežtai buvo priešingi 
Lietuvos Nepriklausomybei. 
Lietuvos Tarybos žygis 
skelbti Nepriklausomybę bu
vo labai rizikingas. Todėl, 
paskelbus vasario 16-tos die
nos aktą, ne tik buvo kon
fiskuoti tuo laiku Vilniuje 
ėjusieji lietuvių laikraščiai, į- 
sidėję Nepriklausomybės ak
tą, bet prasidėjo kratos pas 
V alstybės Tarybos narius 
ir net jų areštai.

Bolševikų įtikinėjimai, kad 
Lietuva tapo Nepriklauso
ma Valstybė su Vokietijos 
pagalba yra klaidingi. Vo
kietija griežtai priešinosi va
sario 16-tos dienos aktui ir 
nenorėjo leisti Lietuvai tap
ti Nepriklausoma Valstybe.

Geriausiu vokiečių prie
šingo nusistatymo Lietuvos 
Nepriklausomybės liudijimu 
gali būti okupacinės vokie-

Nuoširdžios užuojautos žodį „Amerikos redak
toriui JUOZUI ir Marianapolio studentui BO
LESLOVUI

Laučkams
dėl Jų tėvelio

ANTANO LAUČKOS
mirties reiškiame

Lietuvių Universalio Biuro
DIREKTORIAI.

VASARIO 16: 1918 ir 1941
Kai Lietuvos Nepriklau

somybės Aktas buvo Vilniu
je paskelbtas 1918 m. vasa
rio 16 d., visa Lietuva te
bebuvo Vokietijos kariškoje 
okupacijoje. Nepaisant tos

kio apkaltiilrw tebesėdi bol- Į nepaprastos aplinkumos, — 
ševikų kalėjimuose, kad ne
galėtų darjrti bet kokios j- 
takos rinkiniams. Ar šito
kius rinkimus, smurtu ir 
areštu paremtus, galima va
dinti lietuvių tautos valios 
pareiškimu,'tuo labiau, kad 
rinkimuose tedalyvavo 40% 
turinčių rinkimų teisę tero
ro įbaugintų Lietuvos gy
ventojų. šiai klastai pa
slėpti bolševikų dirigentai 
įsakė sunaikinti visus rinki
mų balsus ir protokolus. Sa
vaime suprantama, kad

gus ir tvarkydama savo gy- visam pasaulyje, kur tik
. IJu ožaba vi c .. Mbhate,
n I w '

s mū-

Sausio - January,£i0.. January

kilmes, negi 
nors linksminti
Mūsų šventa > ■ 1
gelbėti visiems! R A
Pačioje okupuos WilffllO 
Je> bet jei pj K|||||l R" 
tiktų, tai Masb IwlUltJ 
neleistų. Beli^ R R ■ “ • W 
bėgėlius šelpų 
bėgimas yra

VALIA 

(Tęsinys)

čių kariuomenės, generolo : 
Von der Golz vadovautos, ! 
kovos su Lietuvos kariuo- : 
menės savanoriais ties Šiau
liais ir Radviliškiu, kurios 1 
pasibaigė okupacinės vokie
čių kariuomenės pralaimė
jimu. Tik pralaimėję kovas 
ties Šiauliais ir Radviliš
kiu su Lietuvos kariuome
ne, vokiečiai pradėjo trauk
tis iš Lietuvos, pakeliui pieš
dami gyventojus (žiūrėk 
Santarvės Komisijos pirmi
ninko generolo Nisselio at
siminimus apie vokiečių ko
vas su lietuviais.

Šiuos istorijos faktus neig
ti ir priešingai tvirtinti ga
li tik piktas istorijos klas
totojas.

Todėl bolševikų pasakos 
apie vokiečių palankumą ir 
paramą atgimstančiai Lietu
vos valstybei yra šlykštus 
šmeižtas jaunos Lietuvos 
Valstybės ir įžeidimas visos 
lietuvių tautos, kurios ge
riausi sūnūs ties Radviliš
kiu, besikaudami su vokie
čiais, paaukojo savo jaunas 
gyvybes dėl Lietuvos Ne
priklausomybės.

Atgimstančios Lietuvos sa
vanorių kariuomenė, susi
dėjusi iš neturtingų kaimų 
ir miestų darbininkų, ener
gingai kovėsi 1918-1920 me
tais su visais Lietuvos Ne
priklausomybės priešais, jų 
tarpe ir su raudonųjų bol
ševikų gaujomis, slinkusio
mis iš Rusijos ir lenkų dva
rininkų organizuotais legi-

(lygybės ir gerovės dėsniais. 
Pasitaikiusieji mūsų gyve
nime trūkumai ir nesutari
mai buvo vidaus gyvenimo 
reikalas ir niekas neturėjo 
teisės kištis į naminį gyve
nimą.

Pereitais metais birželio 
15 dieną ištikusi Lietuvą 
tragedija nėra pasekmė mū
sų tautoje buvusių nuomo
nių skirtumų dėl vidaus Val
stybės santvarkos, bet tai 
yra išorinis didžiojo kaimy
no — Sovietų Rusijos pa
diktuotas aktas. Lietuvos 
visuomenė esmėje buvo po
litiškai vieninga ir stovėjo 
už Lietuvos Nepriklausomy
bę. Nuomonių skirtumai dėl 
valdžios formų netrukdė iš
laikyti politišką krašto vie
nybę viduje.

Bolševikiškais meto dais 
sulipdytas vadinamasis 
„liaudies seimas” yra tipiš
kas tautos valios suklasto
jimo aktas, kuris nedaro 
garbės Sovietų Rusijos diri
gentams Lietuvoje ir „liau
dies seimo”, kaip suklasto
jusio lietuvių tautos valią, 
nutarimai „prijungti” Lie
tuvą prie Sovietų Rusijos 
jokiu atveju nepanaikina Lie
tuvos 
sario 
tuvos 
gūžės 
apie nutraukimą visokių ry
šių su buvusiais Lietuvos 
valdovais ir paskelbimą Lie 
tuvos visai Nepriklausoma 
Valstybė.

Lietuvos „liaudies seimas”, 
išrinktas 1940 metais liepos 
14-15 dienomis, veikiant bol
ševikų partijos terorui ir 
grasinant pusei milijono ru
siškos kariuomenės durtu
vų, tautai neatstovauja. Į 
minėtą „liaudies seimą” ne
galėjo patekti nė vienas ne- 
bolševikas, o prieš pat rin
kimus, liepos 10 dieną, bu-

Valstybes Tarybos va- 
16-tos dienos ir Lie- 
Steigiamojo Seimo ge- 

15-tos dienos aktų

drauge protest j Redaguoji 
sų imperially __________________ _
Lietuvos trey 
lių šelpimas šijj.

įnZft MOTERŲ
yra mūsų sąžinė 
dalykas, kadang 
vinys vos tik tepn 
dyti, todėl varį

ir artimo meilėsfegu vaikas retkarči 
L. G, T. ir Susiūįįsako nuo mėgstamų v 
draugijų sąryšį tegu negeria ištrošk 
čiuose pašvęsti nepasako tuojau 
vasario” parengtos naujienos, tegu : 
mingus ir gansi^ito tuojau pat ga1 
tiniu likimui paįįko’ norėdamas paple 

tegu valandėlę patyli.
Lietuvoj! prisiVerčia rūpestin 

baigti nusibodusį dai 

Rusija Ir Toliaus Tarnaus W'algyti n«suairauk«s.J karną valgį, tegu

ševikų vadai padarytų tau
tai didelį patarnavimą, kad 
dabar patys nuvyktų ten į 
Lietuvą ir persitikrintų, ar 
Lietuvos žemdirbiai ir dar
bininkai GPU saulės palies
ti dainuoja ar dejuoja.

Susirinkę į vasario 16 iš-I Lietuvos laisvė visgi gimė. 
Dabar, vasario 16, 1941 me
tais, Lietuvai lemta vėl at
sidurti veik tokioje pat pa
dėty, kaip prieš 23 metus, 
— skirtumas betgi toks, kad 
vokiečių okupacija į mūsų 
kraštą atėjo kaipo kariškos 
pergalės išdava, gi dabarti
nė ruskių okupacija atėjo 
bolševikiškos klastos keliu.

Nepaisant šios irgi labai 
nepaprastos apystovos, Lie
tuvos laisvė visgi nemirė, — 
Lietuvos laisvė ' įmesta bol
ševikų kalėjiman, betgi ji 
tebėra gyva. Netik, kad gy
va, bet ji gyvuos ir vėl ne
priklausoma bus! Lietuvių 
tauta laisvėje gyvenusi ver-----j----- ,
gu nebus; lietuviai, nema- to, Maskva pripažino ank- 
žiau kaip rusai, turi teisę styvesnes Vokietijos sutar

tis su laisvomis Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valsty
bėmis, pasižadėdama jas iš
pildyti.

Sutartyje apie naujas Vo-

Maskva. — Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos vyriau
sybių atstovai pasirašė nau
jas sutartis prekybiniems 
santykiams tvarkyti, nau
joms sienoms nustatyti ir 
gyventojais pasikeisti.

Prekybiniai susitarimai, 
padaryti prieš metus, pratę
siami ir prekyba padidina
ma. Maskva pasižadėjo pri
statyti Vokietijai daugiau į- 
vairių prekių, ypač javų, 
aliejaus, geležies rūdos. Be

būti nepriklausomi ir patys 
savo kraštą valdyti. O gi 
rusams, kultūros atsilikė
liams, kitas tautas paver
gus valdyti niekas gi teisės

sų tautiečių, tą brangią lie
tuvių tautai dieną susirinks 
minėti Lietuvos 
N epriklausomybės 
mo akto.

Tos atmintinos 
kilmių proga viso pasaulio 
lietuviai turėtų pirmoje ei
lėje priimt nutarimą, pare
miantį Valstybės Tarybos 
vasario 16-tos - dienos ir 
Steigiamojo Seimo gegužės 
15 d. aktus ir pasižadėti 
tol nepadėti ginklų, kol Lie
tuva tų dviejų 
je atgaus savo 
mybę. Reikia 
tuoti klastingą 
vergimą.

Visuotinės Lietuvos Kon
ferencijos Vilniuje 1917 m. 
išrinktos Valstybės Tarybos 
ir visos tautos visuotiniu ir 

j slaptu t ikrai demokratiniu 
būdu išrinkto Steigiamojo 
Seimo nutarimai tebėra ga
lioje ir joks Rusijos dikta
tas pavydale tariamojo „liau
dies seimo” nepanaikins 
aukščiau minėtais aktais 
laisvai ir iškilmingai pa
reikštos lietuvių tautos va
lios, patvirtintos mūsų liau
dies savanorių krauju 
priklausomybės kovose.

Lietuvių tauta savo 
priklausomybės šventės 
ga nuoširdžiai ir iškilmin
gai sveikins Jungtinių Ame
rikos Valstybių Prezidentą, 
dėkodama jam už morali
nę paramą pavergtoms tau- 

, toms. Mūsų tauta niekad 
neužmirš J. Amerikos Val- 

, stybių prezidento Wilsono, 
paskelbusio Tautų apsispren
dimo dėsnį, kaip 
tinio prezidento 
to, nepripažinusio 
okupacijos.

Kaip atsakymą 
gųjų Amerikos vadovų pa
stangas gelbėti mažąsias 
tautas, mes turėtumėm sa
vo švenčių proga pasižadė-

Valstybės 
paskelbi-

dienos iš-

aktų dvasio- 
Nepriklauso- 
ir užprotes- 
Lietuvos pa-

—1 j titr’įfc l j
teisę sau prasimanę, pasi
remdami durtuvais ir ko
munizmo rūkais. Proletari- 
jato vardu tie caro Petro | 
Pirmojo ir Ivano Baisiojo 
imperialistai atėjo Lietuvos 
darbiečių ir kaimiečių val
dyti.

Bent 250,000 raudonarmie
čių sugrūdę į Lietuvos mies
tus ir kaimus, jie nesigėdi 
skelbti, būk Lietuva savo 
bolševikiškai - t o t alitarinės 
noru prie jų diktatoriškos 
Sąjungos prisidėjusi. Tokie 
tai tie nauji Lietuvos oku
pantai. Ar tai okupantų 
aziatiška notūra, ar tai jau 
tokia bolševizmo esmė, kad 
jie turi žudyti visus nekal
tus žmones, kas komunizmo 
nesupranta. Bet kad taip 
yra, liudija perpildyti kalė
jimai, liudija tūkstančiai iš
tremtųjų į Sibirą ar Kazak- 
staną, liudija šimtai pabė
gėlių - tremtinių, atsidūrusių 
Prūsuose ir kitur. Nuken
tėjusieji yra žmonės visų 
visuomenės sluoksnių, neiš
skiriant net lietuviškesnių 
komunistų. Lietuviškųjų bol-

kiai sužymėtos vietos, ku
rios dabar sudaro Vokieti
jos - Rusijos pasienį. Čia pa
liesta bolševikų užgrobta 
Lietuva. Lietuviškasis Su
valkų trikampis paliekamas 
Vokietijai.

Apie gyventojais pasikei
timą priimtas toks nuosta
tas: Lietuvoje gyvenantie
ji vokiečiai gali laisvu no
ru persikelti į Vokietiją, o 
lietuviai, kurie gyvena Klai
pėdos krašte ir Suvalkų tri
kampyje, gali laisvu noru 
persikelti ' į pavergtą Lietu
vą. Pasirinkimas valstybės 
apsigyventi leidžiamas per 
pustrečio mėnesio.

Maskvos spaudoje reiškia
mas didelis pasitenkinimas 
naujais susitarimais su Vo
kietija. Naujos sutartys lai
komos 
sienio 
nauja 
kurio 
sėkmėje Rusija galinti tai- 

I ko j e gyventi su savo di
džiuoju kaimynu — Vokie
tija.

dideliu laimėjimu už- 
politikoje ir vėl iš 
šlovinamas Stalinas, 

gudrios politikos pa-

ANGLIJA PRALEIS MAIS
TO SIUNTAS

Ne-

Ne- 
pro-

ir dabar- 
Roosevel- 
Lietuvos

į garbin-

šūkis turi 
gerovė —

kad į mū-

ti ištikimai pildyti šios ša
lies piliečio pareigas ir vi 
sas savo jėgas paaukoti 
Amerikos galybei ir įtakai 
išplėsti ir visų laisvų Ame
rikos tautų gerovei pakelti.

Mažųjų tautų 
būti: Amerikos 
mūsų gerovė.

Būkime tikri,
sų tautos Metropolį, į Lie
tuvos Valstybės sostinę Vil
nių, sugrįš mūsų trispalvė 
vėliava tik žvaigždėtos J. 
Amerikos Valstybių laisvės 
vėliavos globoje ir vėl gar
bingai plevėsuos Gedimino 
kalne Vilniuje.

God Bless America!
Tegyvuoja Nepriklausoma 

Lietuva!
Stasys Gabaliauskas.

Londonas. — Prezidentui 
Roosevelt prašant, Anglijos 
vyriausybė sutiko praleisti 
neužimtosios Prancūzijos 
vaikams siunčiamą maistą ir 
drabužius. Siuntas turės ga
benti Raudonojo Kryžiaus 
pasamdyti

Vėliau, 
pro savo 
siuntas ir

laivai.
manoma, anglai
blokadą praleis

Suomijai.

ANGLIJOS DVASININKŲ 
BENDRI SIEKIAI

Londonas. — Anglijos ka
talikų ir protestantų tiky
biniai vadai išleido bendrą 
pareiškimą, kuriame išdės
tė savo nuomones žmonijos 
ateities gerovei. Jų išreikš
ti siekiai skiriami pokari
niam laikotarpiui, kurio vi-

_amą valgį, tegu k: 
'-temis papasnikauja 

sur laukiama. Kį dienelę _ viršaus I 
du pareiškimą p4j0s įsakytų dienų, 
dinolas Hinsley, [įekvįena gyvenimo 
sterio arkivyskup. (jU0(ja daug progos

Minėti įžymūs Įi valiai, viso ko r 
sininkai siūlo tofeitysi. Norėdamas, k 
taikos penkių p;18s Pats suras šimtai 
gramą: panaikint mankštinimų. Re 
tutinęs turto nely? taip rinkti, kad m( 
sa jaunuomenė, Fmis valdyti save v 
klasės skirtumų, UVL Pilvą, rankas, k( 
ma lygiomis sąly^> ašaras, alkį, trošl 
mokslinimui; sti:S4 ir t.t.
goma šeima. Žm1aįp besimankštinant, 
dieniniam darbui p pradėti lengviau.' 
dieviško pašaukimais įr pamažėli eiti 
nimas; žemės turkesnių. Juk ir raųka 
tini kaip Dievo du įg karto sunkios 
siems žmonėms, ak jį turi iš pradžios 
dabartinės ir būsi, svarus, kol įpras 
reikalus. į pūdus. Tik atsimii

Pasirašiusieji p,a: visas tas v; 
tiki, kad ši progikštinimaš turi būti 
silauks tinkamo dėdaromas savo noru, 
tų imperijoje. Ją J turi jo norėti. Je: 
penki punktai laUysis vien dėlto, kad 
na popiežiaus Pila, kad neklausyda: 
paskelbtą taikos bus baudžiamas, tai 
pernai per Kūči tas darbas maža 
popiežius siūlė tok teatneš jo sielai. 3 
gramą: rbiausias motinos da

1. Visų tautų -įkvėpti vaikui noro 
didelių, silpnų ir®8* To noro atsiras 
nepriklausomybės jei susivaldymą 
mo teisės turi b:1 nušviesime, kad jis 
gotos; 2. nusigktų vaiko protą ir s 
reikia vykdyti išeikime čia vaiko tiky 
dvasioje; 3. reik?smą sakydami, kad 
tarptautines įstd to norįs, kad didi 
rios prižiūrėtų ti® nuopelnas Dievo a 
susitarimų vykdyt?8 negerų norų valdy 
stybių ir tautų tf°dykime vaikui, kad 
lai ir teisingi K'j8 Y1*8 sunkiau negi 
turi būti sąžininJ karą ir mušti pri< 
rėti * 5 taikos kas valdosi, tas 
turi’ plaukti iš gipresnis ir drąsesnis 
komingumo, par^s^aus\^ karžygį. Ai: 
tomis, nepajudina/16’ kaip labai žmogų 
viškosios teisės t1 m°kėti valdytis,

______ J nemokančio valdy
Bostono kardinoi°^aus gyvenimas— 

nell ragina Amen ne fenais tuščiais 
čiuosius ne tik rais’ bet imdami Pž 
taiką, bet ir dart‘Us iš tikro 
ti taikai pasauli01168 Sali labai * 

į* venti be geležinkelių
___Tafų ir elektros švi

Komunistų rf be
pasiusti laivai C vokiecių aukle’ 
, - ‘ ..esteris.begeliams pasinę . .šviesoje. Kai kur?ai vatos prade 
tai, kurie bavo^ valdytas ir vieną 
šelpimo, atšilo ^iva <ięs pajų 

, _ i j i • taugsmą, kuri visu mate, kad tai „ . ’ v 4. .Ja jaučia žmogus, r naujas auku rm£ J .... . ....J . n pasakoti, kaip kiti sas savo reitato, mokėjo ,

Meksikos voti£kojin!'! dau? gali”a
. fventoi oi e Istonpastangų atitr»%tųj enimuose. 

vyriausybę M įDa vaik sekti taig 
mo rysią su Us
praneša spauda, s v * .V1____av. sv. Pranciškaus 

Išrodo, kad gyvenim,y akail
. ,. 4 Jis vieną kartą bgia paimti savo F., v. ,

ir Mussolini si l^ 8VeclU0Se' suvalgęs
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ŠEIMOS LAIMĖ MŪSŲ TĖVYNĖ LIETUVAs, negi turime 
linksmintis nebeg 

šventa pareigi 
ti visiems kenčiu 
je okupuotoje Lj 
et jei Paleckis 

tai Maskvos
;tų. Belieka
ius šelpti, nes 
aas yra nevien 
y b ė s gelbėji 
^e protestas pri 
imperializmą, 
tvos tremtinių - 
elpimas šiuo tarj 
so svarbiausias 1 
kadangi tas še 

mūsų sąžinės ir 
kas, kadangi tas 
s vos tik tepradėt 

todėl vardan Ii 
rtimo meiles kvi

Moterų Gyvenimo Aidai
*

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaitė

M. Pečkauskaitė

MOTERŲ AUKLĖTOJA
K. Ručaitė

Tegu

VALIA
(Tęsinys) 
vaikas retkarčiais

. T. ir Susivieniji ;sisako nuo mėgstamų val- 
įgijų sąryšius di ų, tegu negeria ištroškęs, 
se pašvęsti šių me gu nepasako tuojau iš- 

rstos naujienos, tegu ne- 
:aito tuojau pat gauto 
iško; norėdamas paplepė- 
, tegu valandėlę patyli. Te- 
1 prisiverčia rūpestingai 

— ~ įbaigti

rnaus Vokiclvalgyti nesusirauk§s

trio” parengimus,
gus ir gausingus,
1 likimui palengv

Lietuvos Ats,

nkamą 
irtėmis

nusibodusį darbą, 
> ne

valgi, tegu kart- 
papasnikauja ko-

laukiama. Katali ą dienelę — viršaus Baž- 
pareiškimą pasira^įos įsakytų dienų.
olas Hinsley, M 
rio arkivyskupas.

dinėti įžymūs ang 
inkai siūlo tokią I

Kiekviena gyvenimo die- 
1 duoda daug progos la- 
nti valiai, viso ko neiš- 
:aitysi. Norėdamas, kiek- 

kos penkių punkenas Pats suras šimtais į- 
---- , panaikininų drių mankštinimų. Reikia 

;inės turto nelygylos taiP rinkti> kad moky- 
jaunuomenė, be ^ėmis valdyti save visą: 

įsės skirtumų, a],žuvb Pilvą, rankas, kojas,

imą:

(žuvį, pilvą, rankas, kojas,
1 lygiomis sąlygonokjU ašaras, alkį, troškulį, 
jkslinimui; stipris eSą ir t-t-
•ma šeima. ŽmogiTaip besimankštinant, rei- 
eniniam darbui gra 1 pradėti 
eviško pašaukimo
mas; žemės turtai nkesnių. Juk ir ranka ne- 
ni kaip Dievo dovis iš karto sunkios naš- 
ems žmonėms, atsi: 3; ji turi iš pradžios kil- 
abartinės ir būsimjti svarus, kol įpras pa- 
ukalus. įti pūdus. Tik atsiminkite

na: visas tas valios 
.nkštinimaš turi būti vai- 
daromas savo noru. Jis 

its turi jo norėti. Jei jis 
didysis vien dėlto, kad kas 

pia, kad neklausydamas, 
3 bus baudžiamas, tai vi- 
,s tas darbas maža nau- 
is teatneš jo sielai. Taigi 
•arbiausias motinos darbas 

,|- įkvėpti vaikui noro val
ktis. To noro atsiras tuo- 
et, jei susivaldymą taip 
,m nušviesime, kad jis pa
liktų vaiko protą ir širdį.

gedusį kiaušinį, nenorėda
mas šeimininkams patiekti 
nemalonumo visų svečių aki
vaizdoje. Papasakoję tai, 
tarkime vaikui: „Jei nori 
būti tokiu didvyriu, tai da
bar, tuojau, pradėk prie to 
rengtis. Kai duos pietums 
tavo nemėgstamos sriubos, 
tu su linksmu veidu valgyk 
ją. Iš pradžios gali tik tru
putį, paskui, papratęs, vis 
daugiau”.

Motinos, nesigailėkite var
go bemokydamos vaikus 
valdytis! Atsiminkite, kad 
jūsų vaikas tuomet te
bus žmogus, jei išsilavins 
valią. Be tvirtos valios nie
kai visi mūsų geriausi no
rai, niekai visi talentai ir 
gabumai. Visa tai yra, lyg 
tos žaltvykslės, kurios nei 
šviečia, nei šildo. Tiktai 
tvirtos valios žmogus tėra 
naudingas sau ir kitiems, 
tėra laimingas pats ir te
duoda laimės kitiems.

Vieškeliu nuklydo ji basa, išblyškus — 
O gi kas našlaitę verkiančią paguos? .. 
Saulės spindulėliai tyliai miršta blyškūs 
Ir kvatojas vėjas rudenio laukuos ...

Pamotė paglostys — rankos šaltos, grubios 
Ir jos žodžiai šiurkštūs, žodžiai ne mamos — 
Ak, geriau išeiti, negu verkt sukniubus 
Ašarom bedalių lig rytų aušros ... -

Ir jinai išėjo vieškeliu ir pievom 
Niūrią tamsią naktį verkianti, basa — 
Tik kažko pravirko beržas ten, o Dieve, 
Ir perlais sidabro puošėsi gamta ...

Seimininkėms

lengviausiais
rbais ir pamažėli eiti prie

ki, kad ši progn 
lauks tinkamo dėn 
L imperijoje. Jų 
mki punktai labi 
1 popiežiaus Pi 
įskelbtą taikos 
srnai per Kūčiaii 
jpiežius siūlė tokiai 
•amą:
1. Visų tautų -1 
dėlių, silpnų ir 
spriklausomybės ir 
o teisės turi būti 
>tos; 2. nusigini 
ikia vykdyti ir n ikelkime čia vaiko tikybinį 
našioje; 3. reikiaJ 
rptautines įstaig11 
os prižiūrėtų tarp! 
įsitarimų vykdymą

Iš valgių istorijos
Žmogūs moka prisitaikyti 

prie kiekvieno maisto, ly
giai kaip ir prie kiekvieno 
klimato. Įdomu susipažinti, 
kaip kito žmonijos valgių 
stalas.

Pas primityviškas tautas 
negalėjo būti kalbos apie bet 
kokį maisto gaminimą. Ta
da žmonės tiek vaisius, tiek 
mėsą valgė visai žalius. Tik 
ilgainiui išmokta išsikepti 
bei išsivirti. Virti pradė
ta tada, kai atsirado moli
niai indai, nes iš medžio bei 
žievės pagamintuose induo
se negalima 
to laiko ir 
vės menas, 
pas senovės
manus pokyliuose valgyda
vo išimtinai tik keptą mėsą, 
be jokių prieskonių ir užkan
džių.

Geresnius ir įvairesnius 
valgius pasigaminti išmoko 
senieji romėnai. Jie tai bu
vo tikri „pilvo garbintojai”. 
Pasakojama,, kad imperato-

.usrną sakydami, kad Die- 
\s to norįs, kad didžiau- 
as nuopelnas Dievo akyse 
jąs negerų norų valdymas, 

ybių ir “tautų‘'tŽarodykime vaikui, kad val- 
teisingi reik ^is yra sunkiau ne&u ei‘ 

” į karą ir mušti priešus, 
’, tas yra 

ir drąsesnis už 
Aiškin-

i ir 
ri būti sąžiningai 
ti; 5. • 
iri plaukti iš gilaiL 
imingumo, paremi, 
mis, nepajudiname! 
škosios teisės tai?1

taikos sii!as kas vaIdosi-
• - • - ■ipresnis ir

" drąsiausią karžygį.
ime, kaip labai žmogui rei

kia mokėti valdytis, koks 
ra nemokančio valdytis

Bostono kardinėk mo^aus gyvenimas - visa p -   —    ----- - - • — 
ill ragina Amerit 
uosius ne tik ui 
.iką, bet ir darbu 

taikai pasaulyj* 
nti.

ai ne vienais tuščiais žo- 
žiais, bet imdami pavyz- 
žius iš tikro gyvenimo. 
Žmonės gali labai gerai 
yventi be geležinkelių, te- 
egrafų ir elektros šviesos,

DOROVĖS LAVINIMAS
Ko reikia motinai, kad ji 

būtų gera auklėtoja?
Svarbu yra, kad žmogus 

būtų sveikas, protingas, bet 
svarbiausia, kad būtų doro
vingas. Tebūnie žmonės ir 
nemokyti, bi tik būtų doro
vingi, tai gyventi pasauly
je bus bepigu. Bet koks 
baisus gyvenimas su moky
tais bet nedorovingais žmo
nėmis! Ir nedorovingas žmo
gus juo yra mokytesnis, 
juo jis baisesnis, nes tu
rėdamas išmiklintą protą, 
gali be galo daug žalos pa
daryti.

Ne kiekvienas gali būti Irius Domicijanas, vidūrnak- 
mokytas, ne kiekvienas turi 
didelį protą, bet kiekvienas 
turi ir gali būti dorovingas.
„Iš tikro, atėjus teismo die
nai nepaklaus mūsų, ką esa
me skaitę, 
—sako šv. 
tis. Protas 
vo dovana, 
tis jį lavinti, bet visuomet 
brangesnis žmogui turi bū
ti dorovingas gyvenimas ir 
gera sąžinė.

Taigi lavinti vaiko doro
vę yra svarbiausias moti
nos darbas, viso auklėjimo 
vainikas.

(Bus daugiau)

Kimštas Veršio Kepsnys

IV2 puoduko duonos (bal
tos) trupinių, 3 tryniai, 
šaukštas sviesto, šaukštu
kas cukraus, keli pipirai, 10 
saldžių, sutrintų migdolų, 
sauja smulkių juodų razinkų, 
truputis citrinos žievės, visa 
tai išmaišyti. Pridėjus kiau
šinių baltymų putelė — tuo 
kamšalu prikimšti plėvę, ku
ri yra prie veršio kepsnio. 
Pasūdyti, kepti nuolat užpi
lant sviestu. Baigiant kepti 
pabarstyti trintu pyragu.

buvo virti. Nuo 
prasidėjo virtu- 
Bet ir tada, pav., 
graikus ir ger-

%

3
2
1
4
1

ir

bet ką darėme” 
Tomas Kempie- 
yra brangi Die- 
ir turime steng-

juoktis Sveika

Skolininkas
„ . , . >et be valdymosi negali”,

omunis ų r a^0 vokiečių pnviatnioc 
įsiusti laivą } Hnrsfpri.a 
igėliams pasirodė 
ūesoje. Kai kurie!, •, . Vz VI V CVX UI O A-h V 1U 11C£ XX. X U 

ii, kurie. buvo pn£ susivaldęs, pajus tą 
Jpimo, atsisakė lžiaugsmą>

ako vokiečių auklėtojas 
Porsteris.

Kai jau vaikas pradės no
gėti valdytis ir vieną kitą

atė, kad tai fc 
aujas aukų rinkic 
is savo reikalams.

na-

Iš daugelio įvairių laikraš
čių duomenų, pačių skaity
tojų nubalsuotų, nustatytos 
moters ir vyro savybės, ku
rios reikalingos laimingam 
ir idealiam šeimos gyveni
mui. Pasirodo, kad mote
ris turi būti švelni, gerai ir 
linksmai nusiteikusi, gera 
šeimininkė. Fizinis žavumas 
ir kokietiškumas statomas 
paskutinėje vietoje. Vyras 
turi būti išmintingas, geras, 
nuoširdus, energingas, links
mai nusiteikęs. Pageidauja
ma, kad moteris bendradar
biautų vyro darbe. Persi
skyrimai trumpesniam ar il
gesniam laikui labai žalingi, 
nes šeimos gyvenimą sykį 
nutraukus, gali būti labai 
sunku atstatyti.

Gausesnės šeimos yra 
linksmesnės ir laimingesnės.

Nežiūrint kur mes šian
dien gyvename, Amerikoje, 
Brazilijoje ar Argentinoj, 
nežiūrint, kaip toli nuo my
limos Lietuvos, neatsižvel
giant ar esame profesiona
lai ar paprasti fabriko dar
bininkai, jei tik turime lie
tuvišką širdį, negalime ne
liūdėti dėl užgrobtos Lietu
vos. Visų tikrų lietuvių šir-

Minčių Žiupsnelis

Tautiškumas yra kurian
čios tautos teigiamas . reiš
kinys, jis dega tautos ir 
tėvynės meile ir nori ją pa
statyti aukščiausiame kultū
ros laipsnyje.

— Vladas Putvys.

savo ma- 
gaivinda- 
raminda- 
Šimtame-

Bet šeima tik po dešimties( savo kardą, 
metų gali pasakyti ką nors 
apie savo laimės tikrumą. 
Tuoj po vestuvių jos laimė 
yra dar labai lengva, nes 
nekreipiama dėmesio į me
džiaginius sunkumus, tada 
bet kuris ginčas 
džiamas meilumu, 
šimties metų vyrą 
rį ima rišti daug 
saitai, supinti iš prisirišimo 
prie vaikų, bendrų interesų, 
brangių atsiminimų.

Labai žalinga susivedu- 
siems gyventi kartu su ve
dusiųjų tėvais. Lankyti sa
vuosius yra labai puiku; 
juos mylėti — visada girti
na; bet gyventi su jais drau
ge labai pavojinga naujos 
šeimos laimei.

Aš labai retai ištraukiau 
Aš laimėjau 

kovas atviromis akimis,o 
ne kardu.

— Napaleonas.

išspren-
Po de- 

ir mote- 
tvirtesni

Kiekvienas žmogus trokš
ta surišti savo gyvenimą su 
amžinais dalykais.

—A. W. Mellon.

Tik kitų akimis galime 
pamatyti savo trūkumus.

Kas pats turi širdį, 
supranta ir kitų širdį.

tas

Ištikimybė atsveria auk
są ir laisvę.

KOJŲ SVEIKATINGUMAS

Visur tam linksma, kieno 
širdis linksma. O kieno šir
dis juoda, kaip juodos ežero 
vilnys, tai liūdna tam ir 
jaunime, ir vergo palapinė
je ir kunigaikščio dvare.

— Vincas Krėvė. t>~Teisingai sakoma, kad ko
jų problema yra moterų 
problema. Per vienerius me
tus Amer. moterys išpirko 
58 milijonus porų batelių 
daugiau už vyrus. Ir, dau
giausiai, tie bateliai buvo 
perkami išpardavimuose, ku
rios nors didžiulės krautu
vės skiepe, be tinkamo pri
taikinimo, nekreipiant jokio 
dėmesio į jų padarymą.

Visai pamirštama, kad ne
tinkami bateliai vargina ko
jas, suteikia įvairiausius ko
jų negalavimus. Kojų nuo
vargis persimeta į viso kū
no nuovargį. Labai dažnai į- 
vairūs negalavimai, skaus
mai galima susekti, kaip ko
jų nuovargio, kojų negala
vimo išdava. Kas gi gali 
geriau kojas apsaugoti, kaip 
geri, kojai' tinkamai pritai
kinti bateliai?

Nors ir sakoma: Tie ba
tai man patogūs, tarytum, 
jie jau būtų seni”, reikia 
atminti, kad nors seni nu
nešioti bateliai atrodo, erd
vūs ir patogūs, deja, ilgai
niui, tas atsiliepia į kojų 
sveikatingumą. Todėl mote
rų paprotys po namus ne
šioti išnešiotus, nukrypu
siais užkulniais batus, labai 
žalingas. Tuo trukdoma nor
mali kraujo cirkuliacija, pa
greitinamas gyslų ištempi
mas, suerzinama nervų sis
tema. Grožio specialistai 
tvirtina, kad daugelis raukš
lių veide randasi dėl su
spaustų, išvargintų kojų. 
Taip pat žinome, kad bet 
koks nuovargis silpnina vi
so žmogaus kūno atsparu
mą prieš ligas.

Pasirenkant savo kojoms 
batelius, patartina kreipti 
visas dėmesys. Neskubėti. 
Žiūrėti, kad batelių oda bū
tų minkšta, Minkšta batams 
oda gaunama iš tų gyvulių,

Ar pakankamai esi 
rišęs prie gyvenimo ? 
met neleisk tuščiomis 
nes tai yra medžiaga,
kurios yra išaustas gyve
nimas.

prisi- 
Tuo- 

laiko, 
iš

dys kenčia naują skausmą. 
Liūdnos akys krypsta į tą 
pusę, kur toli už okeano 
mes gimėme mažame kraš
te, praleidom savo kūdikys
tės dienas, kur ant savo 
motutės kelių išmokome my
lėti Dievą, išmokome gražio
sios lietuvių kalbos.

Ir graži buvo ta šventa, 
nepriklausoma, laisva Lietu
va! Praėjusio didžiojo ka
ro nualinta, ji savo žmonių 
darbštumu pamažu atsista
tė. Saulė motinėlė 
loniu pabučiavimu 
vo josios gamtą, 
vo artojėlio sielą.
tės pušys, palenkimu savo 
garbanotų viršūnių, garbino 
Sutvėrėją. Lietuva buvo nu
sėta gražiomis bažnyčiomis, 
kurių didingi bokštai bilojo 
apie Lietuvos žmonių gilų 
religingumą, kurie viliojo po 
savo priedanga ir žilagalvį 
senelį ir gyvulėlius ganantį 
vaikelį.

Eucharistiniuose kongre
suose, Kaune, Panevėžyje, 
visi viešai garbino Dievą, 
giedodami Jam amžinos pa
dėkos himnus.

Sveikas, išsilavinęs, darbš
tus jaunimas žavėjo visus. 
Jų smagios lietuviškos dai
nelės kasdien skambėdavo 
po mėlynąją Lietuvos pa
dangę, o drąsus Lietu
vos kareivėlis džiaugdavosi 
galėdamas eiti savo tėvynės 
sargybos pareigas, savame 
krašte, netoli savųjų. Lietu
va mums nešė garbę savo 
gyvenimu.

Šiandien užgrobta žiau
raus, klastingo kaimyno, Lie
tuva kenčia. Jos šventą že
melę mindžioja svetimieji. 
Pirmiau mes, Amerikos lie
tuviai, laukdavome -
mo laiškų iš savo brolių, 
sesučių Lietuvoje, gaudavo
me iš jų nuoširdžių žinu
čių apie jųjų gyvenimą, lai
mes ir nelaimes. O. šian
dien jai lūpos užčiauptos. 
Nei lengvasparnis vėjelis ne
be atneša mums tylaus, mei
laus ir atviro žodelio. Tik 
kančių aimanos 
sų ausis

Mes, kurie 1 
kaip kūdikis 1 
mes, kuriems 
esi Lietuva — Didvyrių Že
mė, mes suprantame tavo 
tylius pergyvenimus, kan
čias. Nors tavo sūnų lūpos 
uždarytos, bet jų širdys 
mums siunčia paslaptingus 
žodžius. Mes, Amerikos lie
tuvės giliai atjaučiame tą 
širdgėlą. ■ Gal ten ir lauko 
paukšteliams įsakyta tylėti, 
bet mes netylėsime, dirbsi
me, kiek galėsime, ir savo 
mylinčias širdis tau paau
kosime. Mes tau nupinsi- 
me vainiką iš gražiausių pa
saulio žiedų, tave išpuošime 
savo meilės, pasiaukojimo 
perlais.

Nuo senovės laikų tu, 
brangi tėvyne, buvai prie
šų kankinama. Dažnai gais
rai degindavo tavo miestus 
ir kaimus; baisaus persekio
jimo griausmai trankė tavo 
ištikimus Bažnyčios ir tė
vynės sūnus. Vienok tavęs 
Dievas nepaliko, šventai mes 
tikime, kad Jis neapleis ta
vęs ir dabar. Už pralietą 
nekaltą kraują, už visas kan
čias tolimajame Siibire, tau 
bus vėl suteikta laisvė. Mes 
dirbsime ir budėsime, kol 
vėl sutruks priespaudos re
težiai, kol vėl tavo vaikai 
laisvai Tau sugiedos: „Lie
tuva, tėvynė mūsų! ...”

Ona Petrulienė.
(Referatas, skaitytas Moterų S-gos 

New York ir New Jersey apskr. su
važiavime, įvykusiame Kearny, N. J.)

Bananų Pajus

puoduko cukraus, 
puoduko miltų, 
šaukštuko druskos, 

kiaušiniai,
puodukai karšto pieno, 
šaukštukas vanilos, 
supiaustyti bananai, 
puodukas grietinėlės.

Sumaišyti cukrų, miltus 
druską. Įmaišyti išplaktus 
kiaušinius. Pamažu įplakti 
verdantį pieną. Supylus va- 
nilą virti ant lengvos ug
nies, kol sutirštės. Masę su
pilti į iškeptą pajaus tešlą. 
Atvėsinus — apipiaustyti ba
nanais ir užpilti išplakta sal
džia grietinėle.

—B. Franklinas.

Prakeikta yra tauta, ku
ri nelaiko savęs išrinkta.

paliečia mū-

tave mylime, 
savo motiną, 
tu buvai irDievas yra vienintelė idė

ja, vienintelis aukštesnės do
ros pagrindas, kurį 
stinktyviai atjausti 
metų vaikas.

tyje sušaukęs senatą sku
baus posėdžio, vien dėlto, 
kad nutartų, kaip turi būti 
paruošta didžiulė jūros žu
vis. Bet ir tada jų valgiai 
daug kuo skyrėsi nuo mūsų 
valgių. Lėkščių vietoje jie 
vartodavo duonos plutas, 
šakučių vietoje vartodavo 
pirštus, o pavalgę visuomet 
taukuotus pirštus nusišluos
tydavo į tarnų plaukus.

Ir viduramžiais virtuvės 
menas buvo gana paprastas. 
Sriubos buvo verdamos iš 
balandų ir kitų dabar ne
bevartojamų žolių. Anais 
laikais sviestas buvo labai 
retas valgis. Pipirus var
todavo tik gydymo tikslams, 
o druska ir cukrus buvo 
nepaprastai retas, labai bran
gus daiktas. Pirmasis cuk
rus buvo gaminamas iš cuk
rinių nendrių, o „burokinis” 
fabrikas buvo pastatytas tik 
1799 metais.

4
1
1
3

1

gali in- 
kelerių

Putvys.

cinamono, 
vanilos, 
kepamų mil-

jinės patartina pirkti ne 
mažesnio numerio, kaip daž
nai daro, bet didesnio. Tas 
atsilieps į pačių kojinių pa
tvarumą ir kojų sveikatin
gumą. Mažos kojinės taip 
pat varžo kojas.

Tenka pastebėti, kad mo
tinos labai maža dėmesį 
kreipia į vaikų apsiavimus. 
Mokyklinio amžiaus vaikų 
patikrinime rasta, kad nuo 
pusės iki trijų ketvirčių vi
sų vaikų, lankančiųjų moky
klas, kojos yra jau suga
dintos, vieni ar kiti nega
lavimai turi pradžią dėl 
menko batų parinkimo.

Arbatos Riestainiai
IŲ4 svaro miltų, 
y2 svaro sviesto, 
% svaro cukraus, 

kiaušiniai, 
šaukštukas 
šaukštukas 
šaukštukai 
telių,
kiaušinio trynys aptepi- 
mui.

Gerai ištrinti sviestą su 
cukrumi, įmaišant po vieną 
visus kiaušinius, vanilą. Su
maišyti miltus su kepamais 
milteliais, cinamonu. Persi
joti. Viską suminkyti į tam
prią tešlą. Mažus tešlos ga
balėlius rankomis plonai iš
kočioti, padaryti riestainė- 
lius, kuriuos aptepti sumuš
tu kiaušinio tryniu. Kepti 
vidutinėj kaitroj iki pasida
rys šviesiai geltoni.

— Ar tamstos vyras 
mie? — klausia ateivis.

— Taip! — atsako šeimi
ninkė.

— Ach, tai gerai. Pagaliau 
atgausiu savo pinigus!

—Be reikalo tamsta taip 
džiaugies. Jeigu jis pinigų tu
rėtų, tai namuose nesėdėtų.

Citrinos Sriuba Jei nauji bateliai spau
džia, reikia minkštos me
džiagos gabalą sumirkyti 
labai karštame vandenyje, 
gerai išgręžus uždėti ant tos 
vietos, kur spaudžia, nenu
imant bato nuo kojos. Me
džiagai ataušus, vėl pakar
toti kelius sykius. Tas ver
čia odą išsiplėsti, prisitai
kyti prie kojos formos.

kurį visuomet 
;ada jaučia žmogus, reikia 
am pasakoti, kaip kiti žmo- 
lės mokėjo valdytis. Tokių 
Jasakojimų daug galima ras- 
1 Šventojoje Istorijoje, 

Jie 
kil-

Meksikos voki#11 
įstangų atitrauk šventųjų gyvenimuose.
yriausybę nuo magina vaiką sekti tais 

liais pavyzdžiais.
Pav. šv. Pranciškaus 

leziečio gyvenime skaitome, 
jkad jis vieną kartą būda- 
anas svečiuose, suvalgęs su-

lo ryšių su 
raneša spauda.

Išrodo, kad vokif 
ia paimti savo 
• Mussolinį su $

Sa-

Pasiteisino

su keliais šaukštais
1 stiklinė grietinės

Rudaplaukis į plikį:
Tu, tur būt, pasivėlinai, 

kai Dievas plaukus dėjo.
— Pasivėlinau truputį, — 

atsako plikis, — kai atėjau 
buvo jau tik rudaplaukiai ir 
plikiai. Geriau jau plikis, 
nei rudaplaukis.

V2 svaro gerai išplautų 
ryžių kruopų ištroškinti 
svieste 
pieno,
gerai suplakti su keturiais 
tryniais, įpylti 1 stiklinė pie
no, karšto vandens. Supilti 
sunką iš vienos citrinos. Už
pilus ryžius viską gerai su
šildyti ant ugnies, bet ne
duoti užvirti. Pylant į lėkš
tes pridėti griežinėliais su- 
piaustytą citriną.

Kiaušinių dėmės iš lini
nių medžiagų, staltiesių ar 
kitų, gražiai išimamos, jei 
tuojau dėmės vietą pamerk
sime į šaltą vandenį. Jei 
plaunant tuojau dėsime į 
karštą vandenį, dėmės į- 
sensta. Iš šilko, kiaušinių 
dėmės išeina, jeų gerai pa-
trinsime paprasta stalo drus- kurie daugiausiai laiko pra- 
ka. leidžia saulėtoje vietoje. Ko-

Išvalytos odinės pirštinės 
atsinaujina, jei ištrinsime 
odą kiaušinio baltimu.



Great Neck, N

pa-

sv.

1940 m. 
paaukoti 
Interty- 
Į Lietu-

Nutarta turėti parengimą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventei paminė
ti. Daugiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

18 
žie-

IŠ TOLIAU IR Iš TOLI

3 dol.,

gražiau-

pavyzdžiu?

Bayonne, N. J

Dor.

sve-

Mickevičius,Rep.

E. White Plains, N.Y

GRAŽUS PAVYZDYS

Baltimore, Md

KIEKVIENAM LIETUVIUI

HOBOKEN, N. J.

Kreipkis:

persiųs- 
redakto-

žvakutėmis ir 
visokios lem- 
graži ir ma-

Municipal Building sa-
L.D.S. centro vadovy-

Žmonių dalyvavo per 
Jų tarpe arti 30 dva-

nepaprastai prislėg- 
kun. Dr. K. Urbo- 
į bankietą negalėjo

Taip sunegalėjo,

da 
ki, 
ka 
ta,

lie-
ko-

TAUPYKITE VARTOTUS
PAŠTO ŽENKLUS!

„šviesiojo” Stalino azija- 
hordos užplūdo Lietuvą 
tūkstančiais čekistų, ku- 
su vietos žydukų komu-

„AMERIKA” dabar duoda labai daug žinių iš pa- | 
vergtos Lietuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius \ 
visame pasaulyje. j
„AMERIKA” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar ] 
rasi tinkamesnę dovaną savo artimiesiems ? į

Ištikimybės kryžių dalinimas
Prieš metus kleb. kun. 

S. Stonis pažadėjo visiems 
šv. Vardo draugijos nariams, 
kurie per visus metus kas

Pinigai išsiųsti Lietuvai 
Gelbėti Fondb sekr. Leo
nardui šimučiui.

Fondui paau- 
kuriuos taip 
ir Ona Dauk- 
sūnus Edvar

do!. ir sūnus Vita- 
dol. Pinigai 
„Amerikos”

So. Boston, Mass Newark, N. J

Paterson, N. J.
Naujų vargonų statyba 

jau pradėta ir šventinimas 
bus sekmadienį, sausio 26 d., 
7:30 vai. vakare. Dalyvaus 
apylinkės chorai, bus gra
žus bažnytinis koncertas. 
Vargonus šventins J. E. vysk. 
Thomas H. McLaughlin.

Jaunimo Balius
Visos jaunimo draugijos 

bendrai rengia didelį balių 
vargonų fondui. Balius į- 
vyks šeštadienį, vasario 1 d,. 
8 vai. vakare Washington 
Ballroom, Godwin St., Pater
son, N. J. Bus didžiausias 
balius, kokio dar Patęrsone 
nėra buvę. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Rengimo komisiją sudaro 
pirm. J. Navickas, vicepirm. 
Ant. Skubus, sekr. - ižd. M. 
Jackevičiūtė, II sekr. 
Dutkiūtė.

Patersoniečiai laukia 
čių ir iš kitų miestų.

Malonus buvo Kūčių šven
timas, kokį turėjo pas save 
S. Dailidėnas. Laukdamas 
Kalėdų, S. Dailidėnas pa
rengė kūčias, pasikvietęs ke
letą svečių. Lankėsi pas jį 
svečiai iš Brooklyn©: jo 
brolis Dailidėnas, P. Mažei
ka, A. Marozas ir kiti ar
timesni svečiai. Vakarienė 
buvo labai puikiai pareng
ta. Ant stalo stovėjo kry
žius, gulėjo plotkelės. Sta- 
as buvo nudėtas visokiais 
učių valgiais. Kambarį puo

šė eglaitė su 
lauke žibėjo 
putės. Buvo 
loni nuotaika.

Rengiant kūčių vakarą 
daugiausia pasidarbavo M. 
Dailidienė ir B. Mažeikienė. |

S. Dailidėnas pasakė trum
pą prakalbą. „Mieli broliai”, 
jis sakė, „linksma man ma
tyti tokią gražią šeimyną už 
stalo ir kad mes turime vi
sokių valgių ir eglaitę gra
žiai papuoštą. Bet, broliai 
ir svečiai, ar visi lietuviai 
begali turėti tokias kūčias? 
Mūsų broliai Lietuvoj lau
kė šventų Kūčių ir sulaukę 
neturi lempos, neturi jokios 
šviesos ir kiti neturi nei pa
stogės”.

Išklausę S. Dailidėno pra
kalbos, svečiai tuojaus pra
dėjo mesti aukas nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms 
pagelbėti. Aukojo šie as
menys: S. ir M. Dailidėnai 
$2; P. Mažeikai $2; P. Dai- 
lidėnas $2; K. Dailidėnas 
$2 ir A. Marozas. Taigi, 
paaukota $10.00.

Kad visos lietuvių šeimy
nos po tiek galėtų paauko
ti, mes greit Lietuvai Gel
bėti fondą galėtume padi
dinti.

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus! štai, lengvas ir vi
siems preinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srityj daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba ofisuose, krautuvėse, 
bankuose ar panašiose vie
tose, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Nuplėšiant pašto ženklus, 
saugumo dėlei, malonėkite 
aplink patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popierio.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųski- 

juos „4th Class Mail” 
šiuo adresu:
MISSION CLUB, MARIAN 

HILLS SEMINARY, 
HINSDALE, ILLINOIS.

Illinois valstybės Lietuvių 
Vaizbos Butas šiomis die
nomis per J. P. Varkalą at
siuntė 32 egzempliorių kny
gos „Economic Reconstruc
tion of Lithuania after the 
World War” užsakymą. Tai 
labai gražus pavyzdys kitų 
kolonijų Vaizbos Butams. Jei 
atsirastų dar bent keturi pa
našūs užsakymai, knyga 
tuojau būtų atiduota spaus
dinti.

Prenumeratas po du do
leriu už egzempliorių siųsti: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82nd 
Street, New York, N. Y.

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA

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. n

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

Šeimos Auka
Jono Daukšio šeima Lie

tuvai Gelbėti 
kojo 5 dol., 
sudėjo: Jonas 
šiai — 
das 1 
liūs 1 
ti per 
rių.

Daukšių šeima 
sias pavyzdys, kaip reikia 
paremti savo tautos gyvy- 
kinius reikalus. Kas dau
giau Newarke pasielgs Dauk
šių

Pagerbė kun. Dr. Kaz.
Urbonavičių

Gruodžio 29 d., Bostono 
ir apylinkės lietuviai pager
bė kun. Dr. K. Urbonavičių, 
dalyvaudami bankiete, su
ruoštame Lietuvos Universi
teto suteiktam jam Garbės 
Daktaratui atžymėti. Ban- 
kietas įvyko gražiai išpuoš
toje 
Įėję, 
bėję. 
400.
sininkų. Bankietą vedė kun. 
J. Švagždys. Pagrindinę kal
bą pasakė kun. K. Vasys. 
Kalbėjo A. K. Kneižys, kun. 
P. Virmauskis, kun. Dr. J. 
Navickas, M.I.C., kun. K. Jan
kus.

Meno programą išpildė so
listai: Dr. J. Antanėlis, O. 
Antanėlienė - Valiackaitė, A. 
Grabijoliutė ir A. Pažasis, 
gražiai padainuodami lietu
viškų dainelių. Vaikučių gru-1 mėnesį eis in corpore prie 
pė, tautiškai apsirengę, O. 
Ivaškienės vadovybėje, pa
šoko: Kepurinę, Mikitą ir 
Kalvelį. Daugelis draugijų 
pridavė savo sveikinimus su 
dovanėlėmis. Išorinė išvaiz- 

viso bankieto buvo pui- 
bet visų dalyvių nuotai- 
buvo 
nes 

navičius 
atvykti, 
kad buvo išvežtas į ligo
ninę. Buvo nugastauta, kad 
gal teks ir antrąją koją 
amputuoti, bet gydytojai 
prapjovė tik kojos padą ir 
dabar išrodo, kad didelės 
nelaimės bus išvengta. Gar
bingasis veteranas taisosi ir 
gal neužilgo galės grįžti iš 
ligoninės.

Praeitą savaitę įvyko L. 
K. Federacijos vietinio sky
riaus susirinkimas. Valdy
ba pranešė apie 
veiklą. Nutarta 
„Amerikos” Naujo 
po Fondui 10 dol.
vai Gelbėti Fondą įsirašė 
dar viena narė — Ona Povi- 
laitienė. Great Necke L. G. 
Fondui iki šiol surinkta — 
$36.75.

Adv. Gabaliausko prakalbos
Sausio 12 Municipal Build

ing salėje įvyko antros adv. 
Gabaliausko prakalbos, ku
rias suruošė vietos Federa
cijos skyrius. (Pirmosios jo 
prakalbos įvyko prieš mė
nesį laiko, bažnytinėje salė
je). Žmonių buvo pilna sa
lė, apie 500, įvairių pažiū
riu, matėsi ir „neklaidingo
jo” Stalino garbintojų.

Adv. Gabaliauskas savo 
nuoširdžioj ir įdomioje kal
boje atpasakojo pergyven
tus maskolių užplūdimo Lie
tuvoje patyrimus. Klausyto
jai gavo gana gerą vaizdą, 
kas darėsi per pirmuosius 
tris mėnesius Lietuvoje, kai 
to 
tų 
su 
rie
nistų pagalba naikina ne 
tik lietuviškąją patriotinę 
inteligentiją, bet ir viską, 
kas lietuviška,

Po kalbos kalbėtojas kvie
tė komunistus su klausimais, 
bet nei vienas maskoliaus 
garbintojas neišdrįso atsi
stoti, nors vietos piliečių 
klubo rašt. p. Lekys vie
šai užtikrino kalbėtoją, kad 
jų čia yra, bet visi galvas 
nuleidę tyli.

Aukų surinkta per $48.00.
Tą pačią dieną, adv. Ga

baliauskas kalbėjo Cam
bridge, Mass., kur žmonių 
buvo apie 300. Aukų su
dėjo 77 dol.

Jo kalbų turėtų išgirsti 
visi lietuviai, ypatingai 
tuviški ruskių ir žydų 
munistų garbintojai.

Pirmas Lietuvis Policininkas

Eduardas Burke-Burkaus- 
kas, gyv. 320 Clinton St., 
Hoboken, N. J., šiomis die
nomis pradėjo eiti policinin
ko pareigas. Tai pirmas lie
tuvis tose pareigose šiame 
mieste. Jo tėveliai yra nuo
širdūs „Amerikos” skaityto
jai. Linkime jaunuoliui ge
riausio pasisekimo.

Komunijos, duoti ištikimy
bės kryžių. Tokie buvo: J. 
Bagdonas, A. Senkus, J. Ju- 
selis, C. Kalanta, J. Macei
ka, J. Bielevičius, S. Vana
gas, S. Mockus, J. Amšys,

Stra-
kauskas ir V. Pocius. Tiems 
nariams ir buvo ištikimy
bės kryžiai išdalinti sausio 
12 d.

Iškilmingus mišparus ir 
gražų, pritaikintą pamokslą 
pasakė Maspetho kleb. kun. 
J. Balkūnas. Ypatingai di
delį įspūdį sudarė, kai vy
rai po du prisiartino prie 
didžiojo altoriaus ir iš ce
lebranto rankų priėmė kry
žių ir, prisidėję prie krūti
nės, dievotai grįžo atgal į 
savo vietas ir paskui, lai
kydami rankose kryžius, at
kalbėjo litaniją prie šv. Jė
zaus vardo, atnaujino savo 
įžadus. Visos apeigos labai 
gilų įspūdį paliko žmonėms; 
5 nauji nariai įsirašė į šv. 
Vardo draugiją.

Marcinkų Jubiliejus
Garbingi veikėjai ir dide

li patriotai Aleksandras ir 
Domicėlė Marcinkai susilau
kė savo moterystėje sugy
venimo 25 metų jubiliejaus. 
Sausio 11 d. jiems buvo su
ruošta „surprise party”. At
silankė daug giminių, pažįs
tamų ir šiaip draugų. Pa
sakyta daug kalbų, pareikš
ti nuoširdūs linkėjimai ir į- 
teikta nemažai dovanų. Lin
kime p.p. Marcinkams il
giausių ir laimingiausių me
tų.

— Sausio 12 d. įvyko 
Vardo vyrų draugijos ben
dra Komunija. Kunigas, pa
šaukęs vardais vyrus, išda
lino ištikimybės Kryžius 
tiems, kurie 1940 m. nepra
leido nė vieną mėnesį šv. 
Komunijos. 125 vyrai gavo 
minėtus Kryžius. Atliktas 
viešas pasižadėjimas būti 
ištikimais Jėzui Kristui.

— Sausio 11 d. V. Tamu- 
lionis, gatvėje pamatęs pa
žįstamą važiuojant, užšoko 
ant jo tfoko ir nukrito, 
kiek susižeisdamas.

— Mirė senos parapijie
tės Arminienė ir Užemec- 
kienė; vėl supilti nauji ka
pai.

—„Amerikos” 2 nr. pa
minėta Galinaitienės mirtis, 
pažymint, kad paliko du 
sūnus, bet adv. Antanas ir 
Jonas Galinaičiai seniai mi
rė, pirmiau motinos. Adv. 
Antanas visuomet viešai pa
smerkdavo socialistus, kad 
jie Lietuvos duobkasius au
klėjo - komunistus; gaila, 
kad jis jaunas mirė, buvo 
gabus kalbėtojas. J. K.

Sausio 5 d. čia įvyko L. 
Vyčių apskrities suvažiavi
mas, kuriam vadovavo apskr. 
pirm. V. Kruzas. Sveikini
mo žodžius pasakė kunigai
M. Kemežis ir A. Paulėkas 
ir vietinės kuopos pirm. Al. 
Vasiliauskas. Dalyvavo 9 
kuopų 39 atstovai ir 13 sve
čių.

Nutarta suruošti liepos 6 
d. L. Vyčių Dieną, įvyksian
čią Partrylow’s Grove, Ke
nilworth, N. J. Visos orga
nizacijos prašomos tą die
ną neturėti savo pramogų.

L. Ketvirtis išrinktas su
redaguoti „Vyčio” jubilieji
nį numerį, paskirtą N. Y. ir
N. J. apskričiai.

Šv. Kazimiero šventė šie
met bus minima Maspethe 
kovo 2 d. Bus apskrities 
bendra komunija ir pusry
čiai. Ten pat įvyks ir ap
skrities suvažiavimas.

Visi dalyviai pavaišinti. 
Po posėdžių įvyko krepši
nio rungtynės tarp Newar- 
ko ir Great Necko. Mūsiš
kiai smarkiai supliekė sve
čius.

Šį šeštadienį, sausio 
d., įvyks vyčių kuopos 
mos šokiai, Knickerbocker 
Yacht Club salėje, Port Wa
shington. Automobiliu va
žiuoti geriausias kelias — 
Northern Blvd., route 25; 
traukiniu važiuoti į Port Wa
shington stotį. Gros George 
Hildebrand and his Rhythm 
Kings. Dalyviai galės lai
mėti radiją. Visi kviečiami.

Vietinis.

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

Gerb. redaktoriau,

Noriu pareikšti savo 
sitenkinimą „Amerikos” laik
raščiu. Galima pasitikėti, 
kad „Amerika” greitu laiku 
susilauks didelio skaičiaus 
skaitytojų. Aš dar jaunas 
„Amerikos” skaitytojas, o 
„Amerika” man jauna. Kai 
jaunas susitinka su jaunu, 
abudu meiliai žiūri viens į 
kitą. Aš myliu „Ameriką” 
iš pirmo pamatymo. Tai 
toks Amerikos lietuvių laik
raštis, kurs turėtų rastis 
kiekvieno lietuvio šeimoje.

Šiame laiške prisiunčiu 3 
dol. čekį, kurio 2 dol. už 
„Amerikos” prenumeratą, o 
1 dol. — „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondui.

Viso Jums geriausio,

AI. P. Krikščiūnas. 
Washington Depot, Conn.

Gerbiamieji,

Prašau priimti mano tri
jų dolerių dovaną „Ameri
kos” Intertypo Fondui ir du 
dol. už prenumeratą. Ge
riausio Jums pasisekimo.

Mrs. U. Wenckus.
Great Neck, N. Y.

Komunistai NususinoDar^^^^^*****
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- _ _ ^"-^įjos stoja į talką. Ap-
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troi Law at 221 Wydos osirdus aciu draugi- 
Brooklvn, County of Kita >
on the premises.^ _^ už suteiktą paramą. 
221 Wyckoff Ave., | 

ST/S'» 'UjŠfiitVASABIO BALIUS I 
to sell beer at retsi. 
of the Alcoholic Beven» 
of0King7\oL'beBZit<nerikos’’ bičiulių ma- 

MOLLY W j- ••xi
5002 Ave. L, u dėmesiui tenka pra-
NOTICE is hereby give y kad „Amerikos” Pa- 
RL, 14432 has been issuajįį
to sell beer, wine and l^IQ Balius bus balan- 
Section 107 of the AlcobsUi , . , , .
Law at 347 Nostrand 4-20 į AtvelyklO Sek- 
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Kaunas. — Sovietiškų rub
lių įvedimas okupuotoje Lie
tuvoje savaime nebuvo joks 
netikėtumas. Nors finansų 
komisaras Vaišnoras, jaunas 
lieka pastovus”, ir kad „ne- 
vaikinas, pirmą kartą įsto
jęs į valstybinę tarnybą, 
dar neseniai darydavo vie
šus pareiškimus, kad „litas 
manoma lito panaikinti”, ta
čiau Lietuvos gyventojai ne
betikėjo jokiems patikini
mams. Juk ir gen. Vitkaus
kas užtikrino, kad „Lietu
vos kariuomenė ir toliau lie
ka”, o po kelių dienų iš tos 
kariuomenės neliko nė kva
po.

Jeigu nebeilgas Lietuvos 
valiutos amžius visiems, bu
vo aiškus, tai, iš kitos pu
sės, niekas Kaune nežinojo, 
kada Maskva įsakys litus 
panaikinti. Ir štai, lapkri
čio 25 d. iš Kremliaus atė
jo įsakymas, kad nuo tos 
dienos okupuotoje Lietuvo
je įvedami sovietiški pini
gai: červoncai, rubliai ir ka
peikos. Litas dar kuriam 
laikui paliktas šalia rublių, 
bet jo dienos yra suskaity
tos. Neilgai truks, kad ir 
jis bus paskelbtas išimtu iš 
apyvartos. Iš Rygos, kur 
taip pat įvesti rusų pinigai, 
jau viešai skelbiama, kad 
„kai latai bus išimami iš 
apyvartos, apie tai iš anks
to bus laiku pranešta”. To
kio pranešimo artimiausiu 
laiku tenka laukti ir dėl 
Lietuvos lito.

Nepaprastai aukšto kurso 
nustatymas rusų rubliui (už 
1 litą 90 kapeikų) sudavė 
skaudų smūgį visiems Lie
tuvos gyventojams. Nors 
bolševikams atėjus gyvento
jai pradėjo iš bankų grob
styto grobstyti savo santau
pas, bet tik nedaugelis su
skubo pinigus išsiimti ir pa
versti kuria nors, kad ir 
nereikalinga, preke. Tuojau 
pat raudonoji valdžia išlei
do pinigų išėmimo suvaržy
mą. Visi Lietuvos gyven
tojų sunkiai uždirbti pini
gai dabar nuėjo niekais, nes 
litus pavertus rubliais, už 
juos nebegalima gauti nei 
dešimtosios dalies to, ko 
jie buvo anksčiau verti. Ypač 
skaudžiai šį apiplėšimą pa
juto neturtingieji gyvento
jų sluoksniai. Lietuvos dar
bininkai buvo taupūs ir ne
maža jų dalis turėjo taupo
mosiose kasose didesnes ar 
mažesnes santaupas. Juk vi
sų Lietuvos miestų pakraš
čiai, kur pigesni žemės skly
pai, buvo nusėti darbinin
kams priklausančių namukų. 
O kiek tūkstančių darbinin
kų dar liko, k urie dėjo litą 
prie lito ir vis dairėsi kur 
pastatyti namelį. Dabar bol
ševikų valdžia šiuos „kapi
talistus” apiplėšė ir jų san
taupas pavertė niekais.

Pasikalbėjimas su 
„Draugu” Stalinu
Kaunas. — „Tarybų Lietu

va” įsidėjo tokią ištrauką 
iš Stalino straipsnio apie 
„kovą su bolševikiškais ple
piais”. Štai koks vykęs pa
sikalbėjimas tarp Stalino ir 
vieno tokio plepio:

Stalinas: Kaip pas jus su 
sėja?

Jis: Su sėja, drauge Sta
line? Mes mobilizavomės.

Štai.: Na, ir kas?
Jis: Mes pastatėme klau

simą griežtai.
Štai.: Na, o toliau kaip?
Jis: Pas mus yra persi

laužimas, drauge Stalinai, 
greitai bus persilaužimas.

Štai.: O vis dėlto?
Jis: Pas mus numatoma 

pasispausti.
Štai.: Na, o vis dėlto, kaip 

pas jus su sėja?
Tokia bolševikiškų plepių 

gadynė dabar atėjo visoje 
okupuotoje Lietuvoje!

I

County of 
premises.

1305 Kings
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Lietuvių Universalinio 
Biuro, Inc., dalininkų - šėri- 
ninkų metinis susirinkimas 
šaukiamas 1941 m. vasario 
6 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
vak., savo įstaigos patalpo
se, 222 So. Ninth Street, 
Brooklyn, N. Y.

N e g a lintieji susirinkime 
būti maloniai prašomi pra
nešti sekretoriui, kam su
teikiama teisė jiems atsto
vauti.

Direktorių Taryba.

KARIUOMENĖJE
LYGYBĖ

— Šiauliuose, prie Guber
nijos geležinkelio stoties, 
buvo mirtinai suvažinėtas 
mašinistas Pranas Budzi- 
nauskas.

— Sovietų Lietuvos mais
to pramonės komisariato už
darbio skyriaus viršininku 
paskirtas „draugas” I. M. 
Kapeliušnikov.

— Lietuvos komunistų par
tija sugalvojo naują triuką: 
paliepia ūkininkams pasikin
kyti arklį, įsidėti į vežimą 
maišelį javų, o paskum su
sirinkti paskirton vieton. 
Tokiu būdu iš visos apylin
kės sudaromos vadinamos 
raudonosios gurguolės, ku
rios su raudonomis vėlia
vomis vyksta į kooperatyvus 
parduoti žemės ūkio gery
bių. Šitas triukas, kuris 
vartojamas, kaipo „valstie
čių prisirišimo prie sovietų 
valdžios” įrodymas, dabar 
taikomas visoje okupuotoje 
Lietuvoje. Troškūnuose, Pa
nevėžio apskrityje, tokią gur
guolę ūkininkams paliepė į- 
vykdyti šios apskrities kom. 
partijos instruktorius „drau
gas” šorferis.
—„Tiesoj” įdėtas straipsnis, 

koks turįs būti tarybų at
stovas. „Tarybų deputatas
— nurodo draugas Stalinas
— tai liaudies tarnas, ir jis 
turi vykdyti savo rinkėjų 
reikalavimus”. Tarnas tary
bų deputatas tikrai yra, bet 
ne liaudies o Stalino tar
nas!

— Staiga mirė Naujųjų 
Varnių klebonas kun. Anta
nas Juozapavičius.

— Prasidėjus įvairiems į- 
skundimams ir asmeninių 
sąskaitų suvedžiojimams, so
vietų Lietuvos spauda pra
dėjo smarkią kampaniją 
prieš tokį reiškinį. „Tarybų 
Lietuva” praneša, kad į jos 
redakciją atėjęs „jaunas žva
lus vaikinas su studentiš
ka kepuraite” ir įteikęs skun
dą prieš Kauno žydų prie
glaudos vedėją Kulesevičiū- 
tę Vėliau paaiškėję, kad 
šis „žvalus vaikinas”, kurio 
pavardė Šolomas Labkaus- 
kas, apšmeižęs prieglaudos 
vedėją vien todėl, kad ji 
esanti lietuvė.

— „Tiesa” pateikia šmei
žimo ir sąskaitų suvedimo 
atsitikimą Jurbarko ligoni
nėje. Laikraštis sako: „Kiek 
tokių atsitikimų visose į- 
staigose, visoje Lietuvoje? 
Ir ar ne pats laikas būtų 
pamokyti panašius žmones?”

— Ukmergėje lankėsi Vil
niaus teatras „Estrada”. 
Spektaklis prasidėjo dviem 
valandom vėliau. Atidarius 
duris, buvo nepaprasta spūs
tis, girdėjosi vaitojimai, 
keiksmai. Vaidinimo metu 
žmonės kalbėjosi, triukšma
vo, varstė duris, trukdė ki
tiems klausyti ir žiūrėti vai
dinimo.

— Rugsėjo mėn. pabaigo
je prie Panemunės tilto šo
ferio Vaclovo Michalausko 
vairuojamas autobusas mir
tinai suvažinėjo 3 praeivius. 
Kauno apygardos teisme bu
vo sprendžiama jo byla ir 
už per greitą važinėjimą šo
feris nuteistas 3 metus sun
kiųjų darbo kalėjimo. Ka
tastrofos metu buvo smar
kiai apgadintas tiltas.

— Kauno miešto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
(jis dabar eina burmistro 
pareigas) išleido įsakymą, 
kad gatvės turi būti valo
mos, o visi nešvarumai pa
šalinami. Už šio įsakymo 
nesilaikymą grasoma — pri
verčiamojo darbo stovykla 
ligi vieno mėnesio. Jeigu už 
gatvės nenušlavimą kišama 
į priverčiamojo darbo sto
vyklą ligi vieno mėnesio, 
tai kuriam laikui ten žmo
nės uždaromi už didesnius 
nusižengimus?

— Kaune buvo sušauktas 
miesto pradžios mokyklų ve
dėjų pasitarimas. Jame Kau
no miesto pradžios mokyk
lų inspektorius Ambraška 
pasakė kalbą, kurioje rei
kalavo, kad mokytojai pa
dėtų steigti mokyklose ko
munistines pionierių kuope
les. Mokytojai turį akty
viai politiškai organizuoti 
mokyklinę jaunuomenę.

— Teisingumo komisaras 
atleido iš pareigų šiuos ad
vokatus: Juozą Katilių, Jo
ną Našliūną, Jokūbą Robin
zoną, Rapolą Skipitį, Petrą 
Juknevičių, Antaną Jukne
vičių, M. Eirošių, Jokūbą 
Goldbergą, L. Garfunkelį, 
Benediktą Grebliauską-Greb- 
liūną, Julių Indrišiūną, Pra
ną Krasnicką, R. Rubinštei- 
ną, J. Tatarincevą, Zigmą 
Toliušį, M. Bergzoną, Alek
sandrą Laikūną, Vs. Boje- 
vą ir H. Bliumentalį. Ten
ka pastebėti, kad atleistųjų 
advokatų dauguma yra arba 
suimti ir sėdi GPU saugo
muose kalėjimuose, arba yra 
pabėgę nuo raudonojo tero
ro ir apsigyveno užsienyje.

— Vilniaus apygardos teis
mas svarstė Antano Stase- 
vičiaus bylą, kurioje jis bu
vo kaltinamas, teikęs nepri
klausomos Lietuvos viešojo 
saugumo organams žinių 
apie nelegalį komunistų vei
kimą. Teisiamasis kaltu ne
prisipažino, bet vis dėlto 
buvo nuteistas kalėti 5 me
tus. Kaipo nepilnamečiui jam 
bausmė s u m a ž i nta vienu 
trečdaliu.

— Alytaus apskr., Eišiškės 
valse., Naujadvario gyvento
jas Joselis Basas nuteistas 
penkeriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo už tai, kad 
supirko 46 žąsis.

— Kėdainiuose prof, są
jungų patalpose buvo su
rengtas vakaras, kurio me
tu iš drabužinės ir raštinės 
pavogti septynių vakaro da
lyvių apsiaustai, šalikai, ke
purės ir kt.

ANTANO LAUCKOS
mirties

Reiškiame savo užuojautą nuliūdimo valandoje 
„Amerikos” redaktoriui Juozui, jo broliui Boles
lovui LAUČKAMS.

„Amerikos” Administracija 
ir Spaustuvė.

liaus valdovams, sužinome iš 
oficiozo „Tarybų Lietuvos”. 
Ten aprašomi mitingai, ku
riuos buvo įsakyta surengti 
Dotnuvos žemės ūkio akade
mijos studentams. Vienas iš 
jų prisipažįsta, kad jam pa
skirtame kaime mitingas iš 
viso neįvyko, nes nesusirin
ko nei vienas žmogus. Kitoj 
vietoj, kur mitingo rengė
jas turėjęs joti kelis kilo
metrus, buvę taip: „Atjojęs 
radau vienui vieną valstietį. 
Laukiu valandą, pusantros 
— piliečius ant pirštų skai
tyk. Atjojus kelis kilomet
rus, negi grįši tuščiom. Pra
dėjau kalbėti. Kalbėjau apie 
valandą. Pikta. Nė rezoliu
cijos nebuvo kaip išnešti.”

— Sveikatos apsaugos ko
misaras paskelbė, kad ligi 
atskiro parėdymo ligonys 
bus gydomi sena tvarka, t.y. 
pateikus ligonių kasos na
rio liudijimą. Bet už tat 
ligonims jau nebebus duoda
ma, kaip tai buvo anksčiau, 
vaistų nemokamai. Už juos 
ligonys turės patys apsimo
kėti.

— Sovietų Lietuvos švie
timo komisariatas apsigyve
no Vilniuje buv. kunigaikš
čių Radvilų rūmuose, staty
tuose 17-tame amžiuje. Taip 
pat sveikatos komisariatas 
jau veikia Vilniuje.

— Vyriausioji kuro val
dyba praneša, kad ligšiol 
valdinės ir pramonės įstai
gos bei įmonės aprūpindavo 
tarnautojus ir darbininkus 
kuru pačios. Dabar,, įvedus 
griežtus kuro suvaržymus, ta 
teisė iš įstaigų bei įmonių 
atimta. Visi tarnautojai ir 
darbininkai aprūpinami ben
dra tvarka, t.y. gavus ko
munalinių organų speciali
nius leidimus.

— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad „ne visos dir
bančiųjų masės iki šiol yra 
organizuotos. Ypač su or
ganizuotumu silpnai tebe
stovi kaimai, kur dar ir 
samdiniai retai kur tesuor- 
ganizuoti į profsąjungas. 
Apskritai kaimuose ir ma
žesniuose miesteliuose dar 
labai daug neorganizuoto 
elemento”. Todėl kaimas 
esąs lengviau prieinamas 
„liaudies priešams”. Girdi, 
jie iš „pasitaikančių laikinų 
trūkumų arba klaidų” ban
dą daryti dideles ir toli sie
kiančias išvadas. Todėl esą 
reikalinga skubiai ruošti agi
tatorių kadrus, kurie ap
lankytų ne tik kaimus, bet 
ir kiekvieną ūkininką atski
rai.

— Kaip sovietų Lietuvoje 
rengiami mitingai, kuriuose 
siunčiamos valstiečių vardu 
„padėkos telegramos” Krem

Žemiau spausdinamas 
straipsnis yra parašytas Pa
renkamosios Karo Tarnybos 
New Yorko miesto viršinin
ko padėjėjo, majoro B. T. 
Anuskewicz. P. K. Tarny
bos įstaigai pageidaujant, 
straipsnis spausdinamas an
glų kalboje.

bičiulių
tjn dėmesiui tenka 

kad „Amerikos”
Balius bus balan-

20 d., Atvelykio sek- 
Draugijos prašo-

io

to be consumed on the trSnni
NATHAN ROBB® '“b

Ml Noslr“BrX u4 tą dieną neturėti savo 
ogų, o paremti pava- 
balių.

847 Nostrand Avė., i (įį

[ NOTICE is hereby gira tin 
RL 14411 has been isued to ts

į to sell beer, wine ud &ra E 
’ Section 107 of the Alcobsį į 
. tool Law at 291 Wythe Au. ---------------------------------------------------

Su UNGIETĖS TURĖJO
FRANK MARHE57

P«rk fe RAzIĄ PRAMOGĄ
291 Wythe Avenue, b *• *-

NOTICE is hereby gives te 
RL 1557 has been issued to t> 
to sell beer, wine ud liwtL _

d. Apreiškimo par. 
Brooklyn, County of Kings, u I 
on the premises.

ALEXANDER SKOC 
600 6th Avenue, fo

NOTICE is hereby gives fa 
GB 2585 has been issued to to ' 
to sell beer at retail unde š wf D 
the Alcoholic Beverage Gc 
2468 Linden Blvd., Borough: -f a a 
County of Kings, to be tcs: ' 
premises.

MOSES SCHWAM ’.
2468 Linden Blvd., Eti

NOTICE is hereby given te. 
GB 11721 has been issued lot
to sell beer at retail under Se 
the Alcoholic Beverage Cxa 

>132 HigWawn Ave., Borough 
I County ot Kings, to be com: jp-o 
.pramsea.

.. S-gos 29 kuopa sau-
aukšto kurso 

jų rubliui (už 
eikų) sudavė 
visiems Lie- 

įjams. Nors 
jus gyvento- 
bankų grob- 
savo santau- 

daugelis su- 
šsiimti ir pa
wn,, kad iri 
reke, Tuoįau\llttmiaiS' TOEra 
valdžia išlei- j132 ffi8hlami Ave- 

nimo suvaržy-i, 
.etuvos gyven- 
uždirbti pini- 

ėjo niekais, nes 
is rubliais, už 
Lima gauti nei 
dalies to, ko 

jčiau verti. Ypač 
į apiplėšimą pa
togieji gyvento- 
ii. Lietuvos dar-|GrKK :̂ 
vo taupūs ir ne- VaiX^w^!
ilis turėjo taupo-| ERACIJOS APSKRI-

' morris m. rara HES NARIAMS
un Ava, -

turėjo kauliukų žai- 
pramogą. Visi daly- 

pavaišinti užkandžiais
Pramogos pelnas

„Amerikos” Naujo 
Fondui.

duonos kepykla 
gražų pyragą,

ypo
oles
anojo
išleistas išlaimėjimui;

surengė, užkan- 
ir žaidimų laimėto- 
dovanas suaukojo ir

poor, privileged as 
to worship at will, 
poured into a cru- 
races and 

mold 
effort
of American 
evolve. It is

creeds 
of our 
a dis-

NOTICE is hereby gira te
GB 11815 has been issued toto , , v v.
to sell beer at retail under į laVO darbSCiOS SUJUU- 

the Alcoholic Beverage te 
1305 Kings Highway. Boroqp 
County of Kings, to be as 
premises.

JOHN W. SCHT.’
1305 Kings Highway, Bk

NOTICE is hereby gira te
1 GB 2252 has been issšsd te to

the“Ai" wjte Dobrovolskienė.
(L^orK^ to^nioga praėjo labai jau- 
premises. _  rrmairtin nnnlo ilrrvin

Šertvytienė, Kivytie- 
litan, Želiauskienė, Rei-

Terebeizienė, Čižaus-
Vaitekūnienė, Suba-

NICK CATAffl
190 Cypres Ave., I"

gražioje nuotaikoje, 
au tokių malonių pra-

The great thing that 1941 
holds forth for the men 
qualified for a year’s train
ing by the Selective Service 
System — and, at once, for 
the nation they serve — is 
that the Army Uniform 
equalizes all trainees alike. 
Native and foreign born, 
rich and 
they are 
here are 
cible all
and from the 
preparedness 
tinctive type 
manhood will
safe to predict that when 
present emergency has end
ed, what few traces of hy
phenated - Americanism still 
remain in the United States 
will vanish with the return 
of this Selective Service 
Army to civilian life, by 
virtue of the team spirit 
of citizenship which will be 
carried to the folks back 
home by „the son who 
served”.

spond „as one” to the con
certed action with which 
they perform th eir daily 
duties.

Nor can our most recent 
citizen — only yesterday na
turalized and qualified for 
induction into military ser-

— „Draugo” Paleckio pa
skirti „vykdomųjų komite
tų” pirmininkai jau pradėjo 
periminėti pareigas iš lig
šiolinių burmistrų ir apskri
čių viršininkų. Kauno mies
te iš ligšiolinio burmistro 
Dr. A. Garmaus pareigas 
perėmė vykdomojo kimteto 
pirmininkas „Draugas” Al. 
Šimanas. Dr. Garmus ta 
proga pabrėžė, kad jis Kau
no miesto valdžią perduo- 
dąs „tikriesiems šeiminin
kams”.

— Sovietų Lietuvoje pa
skelbta, kad panaikinamos 
varžytinės miško medžiagai 
pirkti. Bet dabar šią me
džiagą galima bus gauti 
tiktai per valsčių vykdomuo
sius komitetus, kurie suda
rys specialinius gyventojų 
sąrašus. Šiuos sąrašus svar
stys dar ypatingos komisi
jos, kurios vadovausis vy
riausiosios kuro valdybos 
nurodymais.

sose didesnes ar premises- 
antaupas. Juk vi- 
s miestų pakraš- 
ilgesni žemės skly- 
nusėti darbiniu-

katančių darbinin
ko, k urie dėjo litą 
ir vis dairėsi kur

544 Grabam —

NOTICE is hereby p® - 
GB 11766 h» been iwS.Sl 
to sell beer at retail BĖ ' 
the Alcoholic Berew « į 
98 Kingston Are., BeC 
County of Kings, to to * , 
premises. „

BESSIE BU 
98 Kingston Are.. :

K. Federacijos New 
apskrities metinis su- 

. imas įvyks penktadie- 
jisio 31 d., 8 vai. vak., 

notice is hmbj^-ikimo par. salėje. D 11T1Q kae Uen IKON V -1- U
draugijų atstovai ir

There is no better school 
than the training camp and 
the „proving ground” of field 
maneuvers for the teaching 
of co - ordination of thought 
and action and 
spirit,
unites a nation. T herefore, 
what

which,
the team 
magnified,

GB 11749 has been te*” 
to sell beer at retail tte 

u —— the Alcoholic Berens

namelį. Dabar bol-prašomi atsilanky- 
ildžia šiuos „kapi-prenL* charus U sirinkimas labai svar- 

J Reikalingas gausus at-apiplėšė ir jų sau- 
avertė niekais.

albėjimas su 
ugu” Stalinu

CHARLES 1
1218 Myrtle Are.,

NOTICE is hmįF’ ^.
C 482 has been is*”’ yllLdb. 
to sell beer at Wholesale • 
of the Alcoholic Bere'j’, 
6409 8th Aram.
County of Kings, toto- ——— 

prFmm berun G IPSINIO ŽAIDIMAS 
6409 8th Ara. __ _ _____________

Apskr. Valdyba.

io 12 d. Brooklyno

to 
our very 

polyglot 
our very 
the sense 
statehood, 
a year’s 
and ser-

might appear 
foreign eyes as 
weakness as a 
people, becomes 
strength in both 
of manhood and 

This is why 
selective training
vice for our youth is going 
to prove so valuable to our

,s. — „Tarybų Lietu- 
lėjo tokią ištrauką 
no straipsnio apie 
u bolševikiškais pie
štai koks vykęs pa
tinas tarp Stalino ir 
)kio plepio:

įas: Kaip pas jus su

Tel: S-4741 41 kuopos krepšinio 
tball) komanda buvo 

į Great Neck žais- 
LUBtt^idimas buvo gana gy- 

’ energingas, kuris už- 
i mūsiškių pralaimė- 
32-36. Iš brooklynie- 
ddime dalyvavo: E.

Šu sėja, drauge Sta
les mobilizavomės.
: Na, ir kas?
Mes pastatėme klau- 
.riežtai.
: Na, o toliau kaip? 
Pas mus yra persi- 
is, drauge Stalinai, 
bus persilaužimas.

: O vis dėlto?
Pas mus numatoma 
usti.

: Na, o vis dėlto, kaip 
; su sėja?
i bolševikiškų plepių 

dabar atėjo visoje 
Lietuvoje!

Ui

148 Grand 
Waterbary/

Vartojam Sa«® 
Diathermy. U 
lęuj išradimus 
temo mulo uskas, A. Luckas, X. 
Ir Širdies W/k - 
Tonsils lr J 

pasžP’
ck, A. Browning, C. 
s ir Zemmie.

unity as a nation. In uni
form these men meet on a 
common plane as Americans 
and comrades and share a 
common pride in the privi
lege to serve. The word 
„foreign” applies, of course, 
only to language and this 
division, too, fades and dis
appears

vice — be regarded as an 
„emigrant”. For he may 
well be a descendant of 
those illustrious American 
Peers who, under General 
Washington, served so con
spicuously in our eight-year 
struggle to establish a 
nation of free men. If, then, 
when the roll is called at 
Fort Dix or in any other 
camp in the land and a 
Patrick Henry, a Lafayette, 
a DeKalb, a Franklin, a 
Rochambeau, a Kosciuška, 
a von Steuben, or a Pulas
ki answers „here” that will 
be but a true echo from the 
bedrock of Democracy in 
America.

LIETUVIAI KAREIVIAI

loioioioioiolQloioioio;

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENĖ IR ŠONAI

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

roioioioĮo;

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

as the men re-

Tel.HArriso^'

(A^

grah

LINKSMAS BALIUS!
Rengia Šv. Vardo Draugija

ktadienį, Sausio- Jan. 24 d., 1941

yisHiuotO ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.
irNewJ^I Pradžia 7:30 vai. vakare

810 izikantai Įžanga — 2-5 centai

Šiomis dienomis į kariuo
menę pašaukti keli lietuviai, 
kurie stoja kaip savanoriai: 
Alfonsas Zenka, gyv. 386 
So. 2nd St.; Albertas Ja- 
kimonis, 325 Stagg St.; Ed
vardas Pranckevičius, 367 
Bedford Ave.; Vincas Dam
brauskas, 299 Devoe Street 
(brooklyniečiai). Nesavano- 
rių tarpe yra Pranas Mi
liauskas, gyv. 131-04 Metro
politan Avė.

Alfonsas Zenka yra veik
lus Apreiškimo par. choro 
narys, sportininkas, dirbęs 
„Amerikos” spaustuvėje.

Visiems lietuviams karei
viams linkime gražiausio pa
sisekimo Dėdės Šamo sar
gybos tarnyboje.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

'oloioioioiojojolololol

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUM Ė 
BROOKLYNE

3123

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335
•

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

—

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

1
Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



PADĖKOS e

nuoširdžius

Sekmadienį

O. P.

MIKE

Karalienės bažny-

tėvai,

Maspetho Žinios

Antano Kuzmicko tė-

NAŠLĖMS SEKASI

Bilietas 35c

muzikos.

prisirašė K. Mar- 
Sveikiname nau- 
Sąjungietės pla-

drau- 
lanky- 
gėles. 

lanky-

už lankymus, mišių 
gėles, užuojautą.

pa-
Ka-
sa-

į sekantį draugijos susirin
kimą ir vėl būti draugijos 
nariais.

trijų laidotuves ap- 
ir prižiūrėjo grabo-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Įžangos mokesčio nėra, 
dovana.

Sausio 21 d. į kariuome
nę išvyksta Ant. Petkevi
čius.

svarbus.
S. Subatienė, 

Apskr. pirm.

Tamo- 
V. Ki- 
Skaru- 
Petru-

Gražulienė

gilios užuo- 
Adomaitie- 
ir Pranciš- 

dėl Alfonso

53 m.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo

ŠVENTES MINĖJIMAS

VASARIO - FEBRUARY 16, 1941

8 d. jaunimo klu-

LAIMĖJIMAI, BASKETBALL, ŠOKIAI
Kiekvieną Trečiadienį

Pradžia 8 vai. vak

Antras Vakaras — Sausio 15 d

vakarą ir laimėti 
dovaną.

Šv. Vardo draugijos na
riai susirinkime nutarė 
stengtis kviesti visus buvu
sius draugijos narius ateiti

Pereitą savaitę mūsų 
rapijos moksleiviai, po 
ledų atostogų, išvyko į 
vo mokyklas tęsti mokslo:
Antanas Tumasonis į Calli
coon, N. Y., gi broliai Pa- 
žereckai į Huntington, L. I., 
Nekalto Prasidėjimo Semi
nariją. Laimingos kloties!

Pilietybės pamokos įvyk
sta kiekvieno ketvirtadienio 
vakarą, 7:30 vai. Kurie ne
sate Amerikos piliečiais, 
ateikite.

6 AMERIKA

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

Programoje: Prakalbos, dainos, muzika. 
Visi lietuviai prašomi ruoštis šįoms Iš
kilmėms.

Visus kviečia — L. K. Federacijos Apskr.

Angelui Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ba
lius jau netoli — sausio 24 
dieną. Kadangi tai bus penk
tadienis, tikimasi, kad dr-jos 
svečiai turės progos, kaip 
ir visuomet, užsikąsti gar
džių valgių ir užsigerti ska
naus alučio. Visi parapijie
čiai, ypač šv. Vardo drau
gijos nariai iš visų lietuvių 
parapijų Brooklyne ir Mas- 
pethe, kviečiami atsilankyti.

Pereito trečiadienio vaka
rą parapijos jaunuoliai sėk
mingai tęsė laimėjimų va
karą ir basketbolo žaidimą, 

kartą atsilankė
daugiau, nei pereitais va
karais. Pirmą laimėjimų va
karą, sausio 8 d. daug kas 
pasipelnė, laimėdami nuo 4 
iki 10 dolerių dovanų. Lie
tuviams būtų gera proga čia 
praleisti 
ne vieną

Sausio
bas turėjo krepšinį su Visi
tation stipria komanda. Bu
vo labai smarkus susirėmi
mas, pergalė svyravo tai į 
vieną, tai į kitą pusę, bet 
mūsiškiai svečius nugalėjo, 
45:43 taškų santykiu.

Klebonas ragina parapijie
čius tėvus siųsti savo vai
kus į katekizmo pamokas, 
ypač kurie eis prie Pirmos 
Šv. Komunijos. Pamokos bū
na antradienių ir ketvirta
dienių popiečiais, nuo 4 iki 
5:30 vai.

kun. P. Lekešis, kurs per
davė klebono 
sveikinimus.

Kuopa reiškia 
jautos Marcelei 
nei dėl Julytės 
kai Kurienei 
mirties.

Girdėti, našlės ruošiasi 
parūpinti ką tai nauja. Ge
riausio pasisekimo našlėms 
ir jų gabiai pirm. E. Vaite- 
kūnienei.

ŠAUDYMAI GATVĖJE 
DIENOS METU

Sausio - January -----
—- 1 ----- ĮįJF

- - - - . Al KAIP

R. K.

Šv. Jurgio Parapija

Ona Daugininkienė, 
amžiaus, gyvenusi 402 So. 
5th St., Brooklyne, mirė sau
sio 7 d. savo namuose. Pa
laidota sausio 11 d. Švč. 
Trejybės kapinėse iš Ange
lų Karalienės bažnyčios.

Mot. S-gos 24 kuopos mėn. 
susirinkimas įvyko sausio 6 
d. Atsilankiusi Mot. S-gos 
35 kp. pirm. M. Brangaitie- 
nė pakvietė atsilankyti į ap
skrities suvažiavimą ir jų 
kuopos ruošiamą vakarienę 
sausio 19 d., šv. Jurgio par. 
salėje.

Į kuopą 
tinaitienė. 
ją narę,
tina kuopos 25 metų su
kakčiai paminėti vakarienės 
bilietus. Vakarienė įvyks va
sario 9 d. par. salėje.

Rast.

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

Įkurtuves
Naujos klebonijos gražios 

įkurtuvės — shower party į- 
vyks šį sekmadienį, sausio 
19 d., 5 vai. vak., par. sa
lėje. Pramogai vadovauja 
šv. Onos sodaliečių draugi
ja.
bet pageidaujama 
Visi kviečiami, bus įdomi 
programa.

Sąjungiečių veikla
Sausio 7 d. įvyko Mot. 

S-gos 30 kp. metinis susi
rinkimas. Išklausyti įvai
rūs pranešimai, aptarti va
sario 9 d. našlių baliaus 
reikalai. Nutarta paauko
ti $50.00 naujai klebonijai 
įrengti. Valdyba perrinkta 
ta pati — pirm. M. 
šauskienė, vicepirm. 
vitienė, fin. rašt. J. 
lienė, prot, rašt. O. 
lienė, ižd.
(buv. ižd. Jocienė atsisakė); 
iždo globėjos — V. Kivitie- 
nė, Pr. Ražickienė, A. Bru- 
sokienė; tvarkdarė O. Ru
činskienė. Dvasios vadu yra

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

Simanas Žičkus, 59 metų 
amžiaus, gyv. 98 Charlton 
St., New York City, mirė 
sausio 9 d., Bellevue ligo
ninėj. Buvo pašarvotas 337 
Union Avė., Brooklyne, Le
vandos įstaigoje. Palaido
tas sausio 13 d.

Jurgis Laukagalis, 58 m. 
amžiaus, gyv. 438 Wythe 
Ave., Brooklyne, mirė sau
sio 10 d., vakare, eidamas 
iš darbo, traukinio strotyje, 
161st St. ir 3rd Avė. Bu
vo pašarvotas 337 Union 
Ave., grab. Le Vandos į- 
staigoje. Palaidotas sausio 
14 d. šv. Jono kapinėse iš 
Angelų 
čios.

Visų 
rūpino
rius J. LeVanda - Levandaus- 
kas.

A.a. Alfonso Kuro
Pius ir Pranciška, gyv. 61-52 
55th Drive, Maspethe, nuo
širdžiai dėkoja už užuojau
tą ir patarnavimą kunigams 
J. Balkūnui, K. Paulioniui, 
J. Mankė, P. Lekešiui ir J. 
Kartavičiui, varg. A. Vis
minui, Kaminskui, solistams 
J. Skaisginaičiui iš Scran
ton, Pa. ir J. Vasiliauskui. 
Dėkojam visiems už lanky
mus, mišių aukas, gėles ir 
pareikštą užuojautą. Ačiū 
grab. V. R. Valantiejienei 
už patarnavimą.

A.a. Julytės Adomaitytės 
motina Marcelė ir broliai 
Juozas, Vincas ir Edvardas, 
nuoširdžiai dėkoja kunigams 
J. Balkūnui, P. Lekešiui ir 
J. Kartavičiui, varg. A. Vis
minui ir Kaminskui, visiems 
giminėms, šv. Onos dr-jos 
narėms, draugams, pažįsta
miems 
aukas,

A.a.
vai Amelija ir Mykolas, su 
sūnumis ir dukrele dėkoja 
kunigams J. Balkūnui, P. 
Lekešiui P. Raugalui, J. 
Laurynaičiui ir J. Kartavi
čiui, varg. A. Visminui, šv. 
Vincento dr-jos valdybai ir 
nariams, giminėms, 
gams už užuojautą, 
mus, mišių aukas, 
Ačiū dr. Stalkui už
mą ligos metu, grab. Va
lantiejienei už patarnavimą.

Rengia
Angelij Karalienes Par. Jaunimo Klubas

Sausio 14 d., vidudienį, 
kampe prie 5th Avė. ir 34 
St., įvyko policijos susišau
dymas su dviem broliais 
banditais, William ir Anto
nio Esposito. Banditai pir
miausia užpuolė elevatoriuje 
Alfred Klausman, 55 metų, 
tik ką paėmusį algoms iš
mokėti 649 dol., nuošovė jį 
ir atėmė pinigus.

Iš elevatoriaus jie išbėgo 
į gatvę, laikydami rankose 
atkištus revolverius. Gatvė
je juos pamatė policininkas 
Edward F. Maher, 52 m. 
ir paleido šuvius. Vienas 
banditas krito, kitas bėgo. 
Policininkas priėjo prie pa
šauto bandito ir, pamatęs 
numestą revolverį, manė, 
kad banditas nebegyvas ar 
bent nepavojingas. Jis pri
ėjo visai arti. Banditas su
krutėjo, pasigirdo šūvis ir 
policininkas krito. Atsirado 
minioje drąsuolių, puolu
sių nuginkluoti banditą. Kol 
jį sutvarkė, du asmenys su
žeisti, vienas jų sunkiai. Vė
liau suimtas ir antras bro
lis banditas.

Abu banditai jau daug kar
tų suimti, buvę Sing Sing 
kalėjime. Abu gimę Italijo
je.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn;

(Williamsburgh Bridge Plaza)

------------- „Kultūra”. M 
Tel. EVergreen S-^gnlS VftldaS...

V-““' .nota P™ S“"1®
1 — 2 po pietų rbininkiĮ lygybė.
6 — 8 vakare

šventadieniais susitarę---- ~~ '
------------- yo ir yra žmonių, ku- 
Tei. EVergreen sietuvai Gelbėti Tary-

V9A-A12 suorganizuoto atsilanky- 
i — 8 vakare pas prezidentą Roose- 

Penktadieniais uždaryti^reikšmę mėgino ITmė- 
mažinti. Bet faktai ki- 

‘ kalba.
iglijos užsienio politikai 
ąnias oficialus žurnalas 
i m. gruodžio m. pla- 
aprašė lietuvių ameri- 
ų delegacijos atsilanky- 
pas prezidentą. Žuma- 
askelbtas ištisai visas 
įų pareiškimas ir pre-

Entered
Office ( 
. - -•‘7

Phila 
nepa 
trijų 
čin s

MIRĖ

Tel. EVergreen 4 - 7142
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Antanas Kuzmickas, 
metų, gyv. 60-31—56th Rd., 
Maspethe, mirė sausio 8 d. 
Palaidotas šv. Jono kapinė
se sausio 11 d.

Alfredas Kuras, 23 metų, 
gyv. 61-52—55 Dr., Maspe
the, mirė sausio 9 d. Palai
dotas šv. Jono kapinėse sau
sio 13 d.

Gedulingos pamaldos įvy
ko Maspetho par. bažnyčio
je. Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab. V. Valantie- 
jienė.

ŠALINSKŲ PADĖKA
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Sausio 10 d. Apreiškimo 
par. salėje šv. Monikos naš
lių draugija surengė šau
nią silkių ir bulvių vaka
rienę. Netrūko ir kitų ska
numynų — sūrio, pyrago, ar
batos. - Našlės sumaniai mo
kėjo atsilankiusius svečius 
pavaišinti ir gražiomis dai
nelėmis palinksminti. Buvo 
ir

Bernelių Mišios
Kalėdų naktis kiekvieną 

krikščionį vilioja pagerbti 
Kūdikėlį Jėzų ir pasigėrėti 
bažnytinėmis apeigomis, ku
rios yra tokios turiningos 
savo giesmėmis ir maldomis. 
Paskatinta tuo jausmu nu
vykau šv. Jurgio bažnyčion.

Pati bažnyčia nėra erdvi, 
bet gražiai įrengta ir sėk
mingai papuošta. Altoriai, 
kaip didysis, taip ir šoni
niai, dailiai atnaujinti. Vi
sos stovylos darniai, gražiai 
nudažytos švelniomis ir pri
taikintomis spalvomis. Ypa
tingai metėsi į akis didysis 
altorius, kuris buvo gražiai 
išpuoštas raudonomis gėlė
mis. Tik gaila, kad žavin
goji šv. Jurgio stovyla bu
vo pusiau pridengta perdaug 
aukštomis gėlėmis.

Dar ypatingo dėmesio trau
kė Šv. Kazimiero paveikslas, 
kuris akį veriančiai vilioja 
savo gražiomis spalvomis. 
Tikrai spalvos duotos tokios 
gyvos, švelnios, vaizdžios, 
kad sudaro tikrą meno kū
rinį. Tik 
gražius ir 
mus.

Paminėti
bai priklauso dailininkui J. 
Subačiui, kuris yra tikrai 
gabus bažnytinio 
novas.

Be bažnytinio 
tenka ypatingai
bažnytinę muziką, kuri bu
vo išpildyta iškilmingai ir 
nepaprastai gražiai, vado
vaujant veiklįam muzikui p. 
Brundzai. Reikia pažymėti, 
kad muz. Brundza yra 
liai išsilavinęs, bendro 
aukštesnio išsilavinimo 
muo. Gimnazijos mokslą
ėjo Rusijoj, Voroneže, o mu
zikos Kaune — Lietuvos kon
servatorijoje, — kuri buvo 
aukštai pastatyta prieš oku
paciją.

Bernelių Mišios buvo pra
dėtos gėsmėmis Tylią Nak
tį— Naujalio ir Naktį Šven
toj— Gruberio; sultingiems 
choro balsams darniai pri
tarė vargonais muz. Brund
za ir orkestras iš 12 asme
nų, sudarydami gražų mu
zikos vienetą.

Mišios atliktos įspūdingai, 
gražiais balsais, kaip mote
rų, taip ir vyrų; bendrą gie
dojimą puikiai lydėjo gra
žus, skambus p. B. Brund- 
zienės soprano balsas. Rei
kia atiduoti kreditą, kad p. 
Brundzienė atlieka labai gra
žiai sunkius netik solo da
lykus, bet yra stiprus stul
pas savo parapijos chore, 
darbštume ir visame veik
lume, nežiūrint, kad turi ge
rą vietą viename didžiųjų 
New Yorko bankų. Labai 
sveikintina čia gimusi lie
tuvė, kuri savo gabumus 
atiduoda savo parapijoj. Gra
žiai atliko solo altas p. Al
bina Pakinkienė ir barito
nas.
Ypatingai gražiai choras už

baigė Kalėdų giesmes Ades- 
te Fidelis, o ypač Čiurlio- 
nies ir „Sveikas, Jėzau, bran
giausias”, primenant Lietu
vos bažnyčios artimuosius 
žmones ir tas brangias kū
dikystės dienas ir tradici
nes katalikų šeimos maldas, 
kuriose yra lietuvio katali
ko visa paguoda, ramybė.

Tenka pasveikinti kun. 
Paulionį už gražų, rūpestin
ga bažnyčios įrengimą, pa
puošimą, o muziką Brund- 
zą pasveikinti su gražiai at
liktais kalėdiniais dalykais 
ir visa muzikos programa.

Jonė Žukauskaitė.

Tariame širdingą ačiū mū
sų 30 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga su
rengtos puotos rengėjoms: 
sesutei T. Vasiliauskienei, 
D. Pilkauskienei, A. Bukš- 
nienei; svotui V. Vaiginiui 
ir svočiai K. Mačionienei; 
šeimininkėms — Kamaraus
kienei ir Jazminskienei. Pa
dėjėjams: G. I. Miliniams, 
S. A. Juozėnams, Jr., J. Ka- 
tinienei, K. A. Sidabrams, 
Jr., J. Katinui, Šertvytienei, 
Ripkevičienei. Prie stalų ir 
prie gėrimų dirbusiems: M. 
Pilkauskui, V. Bukšnaičiui, 
Brundzai, Jr., V. Pilkaus
kui, L. Pilkauskui, Liut- 
kauskienei, M. Butauskie- 
nei, R. Garliauskaitei, M. 
Vokietaičiui, A. Vaiginaitei, 
Brundzaitei, Vitkauskienei. 
Vakaro vedėjui J. P. Ma- 
čiuliui. Barinauskams už 
gėlių bukietą; Martinaičiams 
už gėlių krepšį; Skujams už 
užklodą. Bilietų platinto
jams už pasidarbavimą. Taip 
pat dėkojame visiems už te
legramas, 
linkėjimus 
dovaną.

Pius ir

laiškus, gražius 
ir dalyviams už

Frances Shalins - 
Šulinskai ir šeima.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

tinių Amerikos Valsty- 
SALDAINIŲ PALOCIUS 'atsisakymas pripažinti! 

GERIAUSIOS RŪŠIES J^s, Latvijos ir Esti- 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate UZgTObimą turi plačių 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiremiu ir Anglijos politi-
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS® 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI ,

Juozas Gi nkll S įsvamanybėn linkę arba 
495 Grand Street, Brooklyn,Jgįuose visiškai paskendę

.........  ""'-Miai profesionalai guo- 
“.................... " i kad ne viskas okupuo-

JUOKTIS SVHį Lietuvoje taip bloga. 
------- ■ bolševikai leidžia lais- 

Muzikos mėgėjiškam „Kultūros” žur- 
— Kas iš jūsų išeidinėti.

muziką ? — klausia fa, po kelių mėnesių 
jas mokinių.

— Aš, aš aš! - 
keletas mokinių.

— Labai malonu, 
sų tarpeyra taipS. Deriabin?V 
zikos mėgėjų. . Da^ A. Nekrasov, A. 
šau užneškite j a^mfeid...
tą mano pianiną. numeryje nei vie- 

-------  tuvio, nei vieno straips- 
Didžiausias asipie Lietuvą ir lietuvius.

-r i ™ elkitės, aklieji Stalino Jonukas: Mamytsf 
jas šiandien mane f •_ *__

Motina: štai ^WoloVitkausko veidas 
0 bįi išryškėjo. Ir jis 
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Jis smukimuose”. Jam visiš- 

yra keletapasitikėjimą pareiškė 
vis dėlto Ilgėje raudonosios ūž

tų armijos atstovas 
 lykov, užtikrindamas 

Nesivaržo “sus- , k 
m , „ , , ikauskas buvęs labai
Telefono budele] ldintas nurodęs> kad 

teris labai ilgai negerovių žmoniją 
nentų sąrašą. Praišgelbėti tik komuniz- 
valandis, prie būdą,. Taip kalbėjo pa
jau keli žmonės mis laisvos Lietuvos Pa
vaikšto. Argi neišjienės vadas, žinodamas, 
nia ? Pagaliau,:- komunizmas užsmaugė 
kantrybės, vienas savanorių krauju
praveria duris ir Lietuvos nepri- 
klausia: wmybę *

onus tai žmones su- 
Atleiskite, mu^ tautininkų režimas 

kad jūs nerandate?tautos laisvės sargy-

GERIAUSIOS RŪŠIES

Sausio 26 bus pirmas susi
rinkimas Columbus Klube. 
Kviečiama kiekviena para
pija prisiųsti po dvi atsto
ves į pirmąjį susirinkimą.

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© vyskupas Th. Molloy 
pašventino naują mokyklą, 
Šv. Gabrieliaus parapijoje, 
East Elmhurst, L. I. Ši mo
kykla bus bene moderniausia 
Brooklyn© vyskupijoje.

Republic plieno bendrovė 
žada padidinti geležies ga
mybą New Yorko valstybė
je.

Arion dainininkų 
švenčia 75 metų 
S u o r g a n izuota

Šiemet 
draugija 
jubiliejų.
Brook lyne, Williamsburgo
sekcijoje. Arion draugijos 
nariai daugumoje vokiečių 
kilmės.

New Yorke, 189 E. 76th 
St., Columbian High School 
atidaro vakarinius aukštes
nės mokyklos kursus, kurie 
prasidės vasario 3 d. 7 
vak.

vai.

di-
pa-

Vienuolika Amerikos 
džiųjų duonos kepyklų 
trauktos į federalį teismą 
už stengimąsi kelti duonos 
kainas ir jas kontroliuoti.

Pereitų prezidento rinki
mų agitacijai demokratai ir 
respublikonai išleidę $21,- 
746,000.00.

Ledo čiuožynių lenktynia
vime, Long Beach, L. L, ža
da būti 10,000 dalyvių.

Maistui pirkti ženklelius 
Brooklyne vartoja 60,000 
žmonių, kurie ima taip pat 
iš miesto pašalpą.

Vasario 1 d. Brooklyn© 
viešoji skaitykla, po 30 me
tų neveikimo bus atidaryta 
vėl.

New Yorko miesto ma- 
yoras LaGuardia įsakė poli
cijai peržiūrėti automobilių 
ir autobusų „triubas”.

Brooklyne organizuojama 
Katalikių Moterų Taryba — 
Council of Catholic Women.

lukos, „Kultūra” vėl 
i bet kas joje dabar 
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Aš visai nenoriu fe w Yorke leidžiamas į- 
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jai gražaus vardo, I

s mėnesinis žurnalas 
r Europe”. Jis skiria- 
tarptautiniems klausi- 

8 nagrinėti, žurnale dau- 
lia rašoma apie nacių 
sąjungininkų komunis- 

įvergtas tautas.
[ metų sausio numery-

Belgijoje susidarė grupės 
,,biznierių”, gaudančių kates 
ir jų mėsą pardavinėjančių 
kaip kiškieną.

Sakoma, norvegai taip į- 
širdę ant vokiečių dėl jų 
žiauraus elgesio, kad jų ne
pamiršiu per 1,000 metų.

— Sovietų Lietuvos laik
raščiai praneša, kad su Aly
tumi pagaliau esąs patogus 
susisiekimas iš Kauno. Atė
jus bolševikams, Lietuvos 
geležinkeliai buvo persiuva
mi į rusiškų bėgių platumą. 
Dabar šis darbas esąs baig
tas, todėl atidarytas tiek 
keleivinis, tiek prekinis su
sisiekimas.

HAvemeyer 8-(?
RALPH KBll

FOTOGRA® ai reikšmingas esto Į!
65 - 23 GRAND s‘raiPJ“s

Maspeth, N. V B*l08 
----  -^pats buvęs revoliucinis 
- --------------------"ėjas caro laikais, vaiz-

Pirkit Anglai nurodo, kaip apgau-
USAUSKO Al# l!0“ 

.kėsinosi užgrobti ir, pa-
KOMPANIĄU užgrobė Baltijos val-

(Kleen Kol Coalfeg,

306 Union V* — 4—
Brooklyn, N. g1“? saul® Li,e’ 

Tel. EVergreen 1< J“ ™ “10. ?5 _______ Jpiau minios darbininkų 
____ .-^^^aaudoja jos spinduliais
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DUQTnD AVs spauda skundžiasi, ninl klsioka darbiūjūkai nest0]-a
BAR & GRU* unistų partiją. Pav.

Gaminam valgius Ilgėje viename fabrike 
niško ir lietuviškodarbininkų, bet jų 
Čia taip pat galinu .Amerikos'išdirbto“! “ k<miunisto. 
portuotų degtiniu, Jį pat ir su žemaičių 

vynų ir gero ate ‘
Joseph Zeii

Savininkas 
411 Grand Stf 
Brooklyn, N. 1

) darbininkais.
Biskundžiama, kad jau- 
®nė nesilankanti į ko
rtines paskaitas, o atei- 

1 paskaitų salę tik 
kai šokti pradedama.
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