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Roosevelt Pradėjo Trečia Terminą
Kun. P. Ragažinskas 

Jau Atvyko
Komunistai Skundžiasi Netvarka

26 bus pirmas susi- 
s Columbus Klube, 
na -kiekviena para- 
siųsti po dvi atsto- 
rmąjį susirinkimą.

JUOKDS

rskupas Th. Molloy 
no naują mokyki: 
trieliaus parapijoje, 
nhurst, L. I Šimo- 
s bene moderniausia 
io vyskupijoje.

’amanybėn linkę arba 
į lose visiškai paskendę 

i profesionalai guo- 
id as okupuo-
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■jolševikai leidžia lais- 

MnziliOįj skam „Kultūros” žur- 
— Kas ii' išeidinėti.
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— Aš, aš iii. 
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Didžiau
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Ravin, S. Altšjiler, 

ir, B. S. Deriabin, V. 
N. A. Nekrasov, A. 
ifeld . . .
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— rio, nei vieno straips- 
Lietuvą ir lietuvius.

aklieji Stalino

Mūsų visuomenės veikėjai 
ir patys stengiasi savo tau
tinę pareigą atlikti ir kitus 
savo tautiečius prie to ra
gina. Dėl to kolonijose vei
kimas išsijudina, Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajus prade
dama vesti didesniu įsitem
pimu ir sistematingumu. Lig
šiol Lietuvos reikalams su
kelta netoli trijų tūkstan
čių dolerių, duodant vilties, 
kad ir užsimota suma de
šimt tūkstančių dolerių bus 
sukelta, šia proga džiugu 
pabrėžti, kad visas mūsų 
veikimas gražiai išsijudina: 
atsigaivina Federacijos sky
riai, organizuojasi Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyriai.

Gražų pavyzdį parodė Phi
ladelphia, Pa., rajonas, ku
ris pirmutinis šiame Lietu
vai 
jam 
Jam 
bet 
dar
myn, nes vajaus laikas dar 
nėra užsibaigęs. Didelių nuo
pelnų šiame darbe turi to 
rajono klebonai: kun. Ig. 
Valančiūnas, kun. Ig. Zimb- 
lys, kun, J. Čepukaitis ir 
kun. E. Paukštis. Praėju
sią savaitę iš Philadelphi
jos atėjo šios aukos:- Šv. 
Andriejaus par. $100.05; šv. 
Kazimiero par. $54.25; šv. 
Jurgio par. $23.80. Čia, ži
noma, neįskaitoma pirmiau 
prisiųstosios aukos.

Pažymėtinas laiškas gau
tas iš kun. Pr. Vasiliausko, 
šv. Kazimiero Seserų kape
liono, Newtown, Pa., kuria
me rašoma:

„Lietuvai Gelbėti Fondui 
pasižadu aukoti kas mėnė- 
sj $1.00, iki fondas gyvuos, 
ar bus reikalingas. Pirma
jam 1941 metų pusmečiui

$6.00”.
priminti nėra 

gražus tai yra 
kad jį turėtų

Gelbėti Fondo vajuje 
paskirtą kvotą išpildė, 
buvo paskirtą $425.00, 
jau sukėlė $505.17 ir 
žada varyti darbą pir-
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olo Vitkausko veidas 
r išryškėjo. Ir jis 
andidatas” sausio 12 
amuose”. Jam visiš- 

pareiškė

Yorke, 189 E. 76th 
olumbian High School 
o vakarinius aukštes- 
tokyklos kursus, kurie 
lės vasario 3 d. 7 vai.

armijos atstovas 
_:ov, ūžti krindamas 

jūreivių balsus.
uskas buvęs labai 

Telefonobtf 1Įas įr nurodęs, kad 
J negerovių žmoniją

nuolika Amerikos di- 
I duonos kepyklų pa
los į federalį teismą 
.engimąsi kelti duonos 
is ir jas kontroliuoti.

reitų prezidento rinki- 
įgitacijai demokratai ir 
įblikonai išleidę $21,- 
00.00.

teris labai ilgi
nentų sąrašą, gelbėti tik komuniz- 
valandis, prie į 
jau keli žmė
vaikšto. Argi e es vadas, žinodamas, 
nia? Pagaili: 
kantrybės, vie 
praveria duris: 
klausia:

— Atleiskite,
, kad jūs uern 

kia. Gal galiu
—0! labai č 

Aš visai nence
ti. Rytoj bus.

Taip kalbėjo pa- 
laisvos Lietuvos ka-

munizmas užsmaugė 
savanorių krauju 

tą Lietuvos nepri- 
ybę.
s tai žmones su- 
į tautininkų režimas 
utos laisvės sargy- 

, šakyje.

lo čiuožynių lenktynia- 
Long Beach, L. L, ža

lti 10,000 dalyvių.

Yorke leidžiamas į- 
mėnesinis žurnalas 
"------- ”. Jis skiria-

77 ” U 'frptautiniems klausi- 
jai gražaus vi ag-rįn§tį žurnale dau- 

rašoma apie nacių 
jungininkų komunis- 
rgtas tautas.

naitės ’

istui pirkti ženklelius 
dyne vartoja 60,000 
ių, kurie ima taip pat 
iesto pašalpą.

HAvemej?
RALPH Setų sausio numery-
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65-23 GU’3

Igijoje susidarė grupės 
tierių”, gaudančių kates 
j mėsą pardavinėjančių 

kiškieną.

ikoma, norvegai taip į- 
ę ant vokiečių dėl jų 
iraus elgesio, kad jų ne
tirštą per 1,000 metų.

- Sovietų Lietuvos laik
iniai praneša, kad suAly- 
li pagaliau esąs patogus 
isiekimas iš Kauno. Atė- 

bolševikams, Lietuvos 
ežinkeliai buvo persiuva- 
į rusiškų bėgių platumą, 

oar šis darbas esąs baig- 
, todėl atidarytas tiek 
eivinis, tiek prekinis su- 
'':^as.

aps- 
dar- 

aukų 
nėra

rajo- 
leng-

Esą ir daugiau blogybių . . .
Tokiu „entuziazmu” Lie

tuvos liaudis sutinka savo 
naikintoją — komunizmą.

Taip skelbia
Taip jau esą

Bet

ji reikšmingas esto 
Pusta straipsnis 

tijos valstybes. Pus- 
buvęs revoliucinis 
caro laikais, vaiz-

įurodo. kaip apgau- 
r šlykščiai komunis- 

LISAtSKO nosį užgrobti ir, pa
goki'užgrobė Baltijos val-

i __ _____i

9 saulė šviečia Lie
jau nuo birželio 15
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TeLEVer^Lu minios darbininkų
loja jos spinduliais 
k! Komunistinė Lie

LD^' spauda skundžiasi, 
Rg§0rbininkai nestoja į 

tų partiją. Pav.,

Gaminam '7' 
niško irl^' 
Čia taip 
Amerikos^

viename fabrike 
darbininkų, bet jų 

ė vieno komunisto. 
,t ir su žemaičių 

portuotų larbininkais.
’’’’""^Tnindžiama, kad jau- 

nesilankanti į ko- 
es paskaitas, o atei- 
paskaitų salę tik 

ii šokti pradedama.

vyną 5
Joseph

Sa'^k

Kur liaudis valdo pati, ten 
visų lygybė, 
komunistai.
pavergtoje Lietuvoje, 
kaip tikrovėje?

Lietuvos finansų komisa
ras paskelbė algų dydį. Į- 
monių komisarai gaus mė
nesiui iki 1.200 rublių, kai 
tų pačių įstaigų kurjeriai 
tik 225 rbl., patarnautojos 
— 200 rublių, kiemsargiai — 
225 r., pečkuriai — 250 r., 
tarnautojų rūbų pakabinto- 
jai — 250 rublių.

Kiek gauna patys vyriau
si komisarai, neskelbiama.

„Tarybų Lietuvoje” kaž
koks svetimtautis aprašinė
ja apie bedievybės laimėji
mus, apie žmogaus kilimą 
iš beždžionės ir 1.1. Jis nu
rodo, kad anksčiau moksli
ninkai bijoję skelbti tiesos 
apie žmogaus kilmę. Tas 
„mokslavyris” pažymi, kad 
1877 m. vokiečių moksli
ninkas Virchovas gamtinin
kų suvažiavime taip pa
reiškęs:

„Mes negalime skelbti, kad 
žmogus kilo iš beždžionės 
ar kurio kito gyvio. Toks 
mokslas veda tiesiai į so
cializmą”.

Teisybę sakė Virchovas. 
Socializmas, kaip jį vykdo 
ir supranta komunistai, ve
da į dar gyvuliškesnį, nei 
beždžionišką gyvenimą.

Kun. P. Ragažinskas, Sao 
Paulo, Brazilijoje, lietuvių 
parapijos klebonas ir kolo
nijos kapelionas, sausio 20 
d. „Argentina” laivu atvyko 
į New Yorką. Svečias ap
sistojo Maspethe.

Sausio 21 d. kun. P. Ra
gažinskas, lydimas kun. P. 
Lekešio, lankėsi „Amerikos” 
įstaigoje, papasakojo apie 
Brazilijos lietuvių gyvenimą. 
Jo atvykimo tikslas — gau
ti paramos lietuvių mokyk
los patalpų statybai.

Kun. P. Ragažinsko atsi
šaukimas spausdinamas an
trame šio numerio puslapy
je.

siunčiu čekiu
Berods, ir 

reikalo, kaip 
pavyzdys ir 
pasekti kiekvienas sąmonin
gas lietuvis, trokštąs Lietu
vai laisvės ir nepriklauso
mybės. Daugiau tokių pa
vyzdžių !

Bostono rajonas vajuje vei
kia visu frontu. Per treje
tą savaičių beveik kasdien 
ten įvyksta prakalbos, ku
rias sako p. Stasys Gaba- 
liauskas. Rinkliava Fondui 
gana gerai sekasi. Savo kvo
tas kolonijos yra užsimo
jusios išpildyti su kaupu. 
Visas rajonas jau turi su
rinkęs $841.91. Jei priskai- 
tyti gausiąją kun. Augusti
no Petraičio, šv. Kazimiero 
par., Worcester, Mass., kle
bono auką—$400—kvota su 
kaupu jau būtų išpildyta — 
rajonas jau turėtų $1241.91. 
Iš Cambridge, Mass., per kle
boną kun. Pr. Juškaitį Fon
dui prisiųsta $78.00. Vikto
rija Tarbokienė iš Roxbury, 
Mass., fondui prisiuntė $2.16. 
M. Mazgelis, Boston, Mass., 
$1.00.

Connecticut rajone dar tik 
iš Waterburio centras tėra 
gavęs aukų. Federacijos sky
riaus pirmininkas komp. A. 
Aleksis dviejais atvejais pri
siuntė $210.00 pastebėdamas, 
kad dar tik pradžia. Be to, 
Onos Norbutienės surinkta 
ir prisiųsta $5.00. Girdime, 
kad ir kituose Conn, 
krities miestuose eina 
bas, tik kol kas dar 
fondo centras iš ten 
gavęs.

Didysis New Yorko 
nas tuo tarpu gana iš
vo juda. Prie pirmiau pa
skelbtų aukų priskaitome 
Amsterdam, N. Y., Lietuvių 
Komiteto aukas, prisiųstas 
per Stasę Kiseliutę — $50.00 
ir iš E. White Plains, N. Y., 
per S. Dailydėną $10, New 
Yorko rajone turime $120. 
S. Kisieliūtė savo laiške ra
šo, kad iš Amsterdamo pri
siųstos aukos Lietuvai Gel
bėti Fondui dar tik pradžia 
. . . „stengsis pas idarbuoti 
daug daugiau ir rengti į- 
vairių pramogų, kad pakel
tų šį fondą daug aukščiau”. 
S. Dailydėnas gi iš E. White 
Plains rašo, kad prisiųsto
ji dešimkė buvo surinkta 
pas jį per Kūčias. Pagir
tina, kad atgaivinama anų 
laikų lietuvių paprotys kiek
viena proga parinkti aukų 
Lietuvos reikalams.

Šenadorio (Shenandoah, 
Pa.) rajonas, kuriam pa
skirta sukelti $850.00, dar
bą jau pradėjo, šaunią pra
džią, kaip praėjusią savai
tę buvo paskelbta, padarė 
patsai Šenadoris, per savo 
kleboną kun. J. Karalių pri- 
siųsdamas $92.00 Lietuvai 
Gelbėti Fondui ir $18.00 j 
Federaciją. L. G. F. aukojo: 
kun. J. Karalius $25.00; Mo
terų Sąjungos ir L. Vyčių 
kuopos po $10.00; LRKSA 
59 kp., Apaštalystės Maldos 
dr-ja, Rožančiaus dr-ja po 
$5.00; kun. Batutis ir kun. 
Degutis po $1.00; šv. Vin
cento Labdarybės dr-ja $25. 
Susiorganizavęs čia, Shenan
doah Federacijos skyrius, 
kaip matome, pradėjo veik
ti. Malonu girdėti, kad drau
gijos taip gausiomis sumo
mis savo tautos reikalus re-

(užbaiga 6 pslp.)

Latvijoje Pradėti 
Teroro Teismai

Kaunas. — „Tiesa” įsidėjo 
vedamąjį straipsnį apie so
vietų Lietuvos pramonės ne
tvarką. Laikraštis sako, kad 
fabrikuose esą stachanovie- 
čių ir spartuolių, bet „dar 
yra nemaža žmonių, kurie 
stengiasi dirbti ko mažiau 
ar ko blogiau, o išplėšti at
lyginimo ko daugiau. Dar 
tebesama nemaža žmonių, 
kurie supranta tarybinę san
tvarką tokia prasme, kad 
jiems yra leista tinginiauti 
ir laužyti darbo drausmę”. 
Pasak laikraščio, ištisoje ei
lėje vietų pasitaiko nema
ža girtuoklių, kurie meta 
darbą ir eina girtuokliauti, 
kurie neklauso vadovų nu
rodymų. Čkalovo fabrike vi
sai neseniai buvo pašalintas 
iš darbo už nuolatinį gir-

nuolat gir-

demoralizaci- 
pastebima ir 

Drobės”

Ryga. — Komisarų valdžia 
patraukė į „liaudies teismą” 
17 žymių latvių, ėjusių at
sakingas pareigas. Kaltina
mųjų tarpe yra ir buvęs 
Rygos burmistras.

Patrauktieji „liaudies 
teismo” atsakomybėn kalti
nami sabotažu ir kitais bol
ševikiškais nusižengimais.

ANGLAI UŽDARĖ KOMU
NISTŲ LAIKRAŠTĮ

Londonas. — Anglijos vy
riausybė uždarė komunistų 
p a r ti j o s laikraštį ,,Daily 
Worker”. Vyriausybės pa
reigūnai nurodė, kad laik
raštis vedė krašto saugumui 
pavojingą propagandą, ken
kė krašto gynimosi reika
lams.

Sustabdytas k o m unistų 
laikraštis išeidinėjo nuo 1930 
metu.

KINIJOJE KOMUNISTAI 
BANDĖ SUKILTI

Hongkong. — Kinijos va
dovo Čiangkaišeko kariuo
menė turi gintis ne tik nuo

tuokliavimą darbininkas Kai
rys. Pramonės statybos tres
te sistemingai ateina į dar
bą girti darbininkai Povi
laitis ir Vizgaitis, „Raudono
joje Vėliavoje” sistemingai 
vėluojasi tarnautojai, o di
rektorius to nemato ar ne
nori matyti. Juliaus Janonio 
vardo fabrike 
tuokliaujama.

Skandalinga 
ja ir netvarka
kituose fabrikuose, 
tarnautojai sistemingai vė
luojasi, „Audime” Langienė, 
nepaisydama d i r e k toriaus 
nurodymų, paliko darbą, o 
„Maiste” akordiniai darbi
ninkai sueina ir kortuoja 
darbo metu. Viliampolėje 
statybos darbininkų dide
lis būrys metė darbą ir nu
ėjo girtuokliauti, nepaisyda
mi techniko nurodymų. „Li- 
vieloje” esą darbininkų, ku
rie po kiekvieno šventadie
nio ateina su žymiais pa
vėlavimais. Dėl darbo draus
mės laužymo didžiausia ne-

užpuolikų japonų, bet irnuol^var^a esanti geležinkeliuo-
saviškių komunistų apgau
lių. Į Kinijos kariuomenę 
yra priimtos ir komunistų 
generolų divizijos, kurios 
sudarė vadinamą ketvirtą 
armiją.

Komunistų armija laikėsi 
9 dienas. Ji nugalėta, tu
rėdama didelių nuostolių.

LĖKTUVŲ GAMYBA 
PADIDĖJO

Washington. — Gruodžio 
mėnesį šalyje pagaminti 799 
kariniai lėktuvai, kas yra 
99 daugiau, nei buvo nu
matyta. Sausio mėnesį no
rima pagaminti apie 900 lėk- 

' tuvų.

MUSSOLINI SUSITIKO SU HITLERIU

STEIGIA BAUDŽIAUNIN
KŲ DIDŽIULIUS DVARUS

Ukmergė — Komisarai šio
je apskrityje sudarė didžiu
lį komunistinį dvarą iš 1,000 
hektarų. Dvarą valdys pa
skirtas komisaras, o visus 
darbus turės atlikti keli šim
tai baudžiauninkų lietuvių.

Dvarų komisarais papras- 
skiriami rusai arba žy- 
komunistai.

tai 
dai

Anglai Gabena 
Belaisvius

Londonas. — Anglijos lai
vai iš Afrikos išgabeno 54,- 
000 italų karių belaisvių, 
kurie anglams pateko Egip
te ir Libijoje.

Paskutiniai prane Šimai 
tvirtina, kad anglai Libijoje 
užėmė jau ir Tobruko mies
tą.

PRANCŪZŲ KARDINOLAS 
PAS POPIEŽIŲ

Roma. — Popiežius Pijus 
XII priėmė prancūzų kardi
nolą, Lyons arkivyskupą, 
Gerlier, su kuriuo turėjo il
gą pasikalbėjimą.

Kardinolas Gerlier didžio
jo karo metu buvo karys, 
pasižymėjęs kovose dėl pran
cūzų laisvės, 
cūzų tautos 
sitikėjimą ir

Jis turi pran- 
nepaprastą pa- 
pagarbą.

I se.
Dar blogesnė padėtis es

anti naujai įsteigtuose sov- 
chozuose (valstybiniuose ū- 
kiuose). Jų vedėjai esą pir
mieji drausmės ardytojų gy
nėjai ir net patys duodą 
pavyzdį. ...

„Tiesa” sako, kad įmonių 
vadovai per daug pataikau
ją darbininkams. Toks reiš
kinys esąs lygus sabotažui.

Washington, — Sausio 20 
d. — svarbi istorinė diena. 
Pirmą kartą Amerikos isto
rijoje tas pats asmuo pra
dėjo trečią terminą prezi
dento pareigose. Franklin 
Delano Roosevelt trečią kar
tą davė priesaiką kaip Jung
tinių Amerikos Valstybių 
prezidentas.

Rytą prezidentas dalyvavo 
pamaldose bažnyčioje, o 12 
vai. 11 min. priėmė priesai
ką, kuriai vadovavo vyriau
sias teisėjas Hughes. Po 
priesaikos jis pasakė pen
kių minučių kalbą, trum
piausią inauguracinę, kokią 
yra pasakęs bet kuris pre
zidentas.

Roosevelt dabartinį gyve
namą laikotarpį prilygino 
prezidentų Washingtono ir 
Lincolno laikams. Washing
tono dienose reikėjo sukurti 
valstybę, Lincolno — apsau
goti valstybę nuo vidaus 
pavojų, šiandie — apsaugo
ti nuo išorinių pavojų.

Keliomis minutėmis anks
čiau prisaikdintas ir nauja
sis viceprezidentas, Henry 
A. Wallace.

Inauguracijos i š k i Imėse 
dalyvavo visų valstybių at
stovai. Didžioji spauda y- 
patingai pabrėžė, kad dip
lomatų tarpe buvo ir Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai, kurie atvykę vie
nu automobilium.

Popiet įvyko didžiulis Jęa? 
riuomenės paradas. Prezi
dentas Roosevelt susilaukė 
d a u gtūkstantiniv minių 
džiaugsmingų s eikinimų.

RUSIJAI LEISTA PIRKTI LĖKTUVUS

Berlynas. — Mussolini bu
vo atvykęs į Vokietiją ir 
turėjo kelių valandų pasita
rimą su Hitleriu. Susitikimo 
vieta neskelbiama. Taip pat 
neskelbiama, ką abu sąjun
gininkai diktatoriai tarėsi. 
Pasitarimuose dalyvavo už
sienių reikalų ministerial ir 
kariuomenių vadai.

Italų spauda pažymi, kad 
abu vadai susitarė padidin
ti savo veiklą ir priartinti 
karo laimėjimą. Laikraščiai 
neslepia, kad netrūkus Vi
duržemio jūrose prasidės di
desni puolimai, kuriuose da
lyvaus vokiečių galingi lėk
tuvai.

Vokiečiams p a g ei bstint, 
Viduržemio jūrose karo vaiz
das kiek keičiasi. Anglai 
praeitą savaitę neteko kelių 
didelių karinių laivų.

Washington. — 1939 m. 
gruodžio mėnesį Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybė buvo paskelbusi Sovie
tų Rusijai „moralinį drau
dimą”, pagal kurį rusai ne
galėjo Amerikoje pirkti ka
rinių lėktuvų, jų statybai 
reikalingos medžiagos ir taip 
pat negalėjo gauti nurody
mų, kaip paruošti aukštos 
rūšies gąsdiną.

Šis draudimas panaikin
tas po ilgų pasitarimų su 
Sovietų Rusijos atstovu U- 
manskiu. Dabar tikimasi dar 
geresnių santykių su Sovie
tais.

Anglijos vyriausybė yra 
nurodžiusi ne kartą Wash- 
ingtonui, kad Amerikoje So
vietų Rusijos nupirktos pre
kės persiunčiamos Vokieti
jon.

Rumunijoje Naujos
Riaušes

ETIOPIJOJE RUOŠIAMAS 
SUKILIMAS

Kairas. — Anglai kariai 
slaptai pereina į italų val
domą Etiopiją ir ten suda
rinėja būrius etiopų, kurie 
apginkluojami, kariškai ap
mokomi ir ruošiami sukili
mui prieš italus.

Anglija Mobilizuoja 
Darbininkus

Batu Pataisymas —
28 Rubliai

Kaunas. — Komisarai pa
skelbė naujas kainas avaly
nės pataisymams tvarkyti. 
Vyriški padai kaštuoja 28 
rublius 45 kapeikas, o kul
nų primušimas — 11 rublių. 
Moteriški puspadžiai — 14 
rublių. 75 kap., o kulnų pri
mušimas — 11 rbl. 80 kp. 
Vaikų puspadžiai — 14 rbl. 
75 kapeikos.

Darbininkas, norėdamas 
pasitaisyti batus, turės iš
leisti beveik visos savaitės 
algą.

mies- 
d.d. bu- 
Gatvėse

Bukareštas. — Rumunijos 
sostinėje ir kituose 
tuose sausio 21 - 22 
vo didelės riaušės, 
turėjo susirėmimus rumunų
„geležinės armijos” nariai 
ir kariai. Riaušės kilo po 
to, kai vienas graikas jau
nuolis nušovė vokiečių ma
jorą.

Visame mieste judėjimas 
visiškai suvaržytas. Viešie
ji namai ir įžymesnių 
menų butai saugomi.

as-

Londonas. — Anglijos 
riausybė pranešė, kad praei
tą savaitę anglai neteko de
vynių laivų, kurių tonažas 
siekia 30,226. Palyginant su 
ankstesniais nuostoliais, pra
eita savaitė buvo beveik 
mažiausiai nuostolinga

vy-

Londonas. — Darbo minis- 
teris Ernest Bevin tautos 
atstovų rūmuose pranešė, 
kad vyriausybė greitai pra
dės vykdyti darbininkų mo
bilizavimą krašto saugumui 
reikalingiems darbams. Vy
riausybė galės priversti dar
bininkus pereiti iš nebūtinai 
reikalingų daiktų fabrikų į 
vyriausybės nurodytas vie
tas. Įvairių įstaigų, rašti
nių tarnautojai bus perke
liami į dirbtuves.

Mobilizuojant žmones dar
bui nebus atsižvelgiama į 
asmenų užimamas vietas ar 
turimą visuomenėje padėtį 
— visi turės atlikti valsty
binę pareigą. Visi, pagal 
reikalą, bus traukiami į 
ginklų gamybos darbą.

Bevino pranešimas susi
laukė daug kritikos, kurios 
daugiausia pareiškė vienin
telis tautos atstovų rūmuo
se komunistas, Wm. Galla
cher.

Oslo. — Vokiečių paskir
tas Norvegijai valdyti ma
joras Quisling, norvegas, pa
skelbė sudarysiąs savanorių 
norvegų būrius, kurie kovo
sią drauge su vokiečiais 
prieš anglus.

/
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Neaunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

DEMOKRATIJA NEGALI MIRTI

Sausio 20 d. prezidentas Roosevelt iškilmingai pradėjo 
trečią terminą, priimdamas priesaiką gerbti, saugoti ir 
ginti šalies aukščiausią įstatymą — konstituciją. Po prie
saikos pasakė kalbą, kurios laukė milijonai žmonių.

Tvirtu balsu prezidentas pareiškė, kad demokratija ne
miršta, kad ji negali mirti, šių jo žodžių laukė visomis 
jėgomis besiginą anglai. Jų laukė nacių ir komunistų 
pavergti lietuviai, lenkai, latviai, estai, prancūzai, belgai, 
olandai, danai, norvegai, čekai. Pavergtoms tautoms de
mokratija yra vienintelė viltis atgauti laisvę. Demokratija 
— mažų tautų išsigelbėjimas.

Sausio 20 d. buvo gražių vilčių diena pavergtoms tau
toms. Bet sausio 21 d. iš to paties Washingtono atėjo kitokis 
žodis — vyriausybė nuėmė moralinį draudimą, taikintą 
Sovietų Rusijai. Pagal tą draudimą, komunistų agentai 
negalėjo pirkti Amerikoje karinių lėktuvų nei reikalin
gos jų statybai medžiagos.

Sovietų Rusija vyriausybė akyse lygi su Anglija. Ka
dangi anglai kariauja už dabartinės kultūros ir civili
zacijos likimą, kadangi jiems teiktina visokia parama, tad 
tik jai ir jos sąjungininkams turėtų būti duodami ginklai. 
Tokia jau išvada iš dabar vedamos politikos. Bet kaip 
su Sovietų. Rusija?

Jei Maskva nebūtų padariusi susitarimo su Berlynu, 
šiandie tikrai nebūtų naujo pasaulinio karo, kurio tamsių 
vaisių dar negalima ir numatyti. Jei ne Stalino kruvinos 
rankos parama, šiandie milijonai žmonių nevaitotų aša
rose ir kraujo upeliuose. Už šį „nuopelną” žmonijai So
vietų Rusija statoma lygiomis greta už laisvę kovojan
čių valstybių.

Kur demokratijos gyvybė, kur jos atsparumas? Gra
žiai skamba žodžiai, bet gyvenimo tikrovėje kitkas vyk
sta. Didžiausi kriminalistai dienos šviesoje papildo niek- 
šiškiausius darbus ir lieka net nesugėdinti. Demokratija, 

demokratija, kuri pripažįsta ir gerbia žmogaus ir
atskiros tautos vertę, visai kitaip į reikalą žiūri. Štai ko
dėl žmogaus teises ir tautų apsisprendimo laisves pripa
žįstą žmonės turėtų glaudžiau jungtis. To reikalauja de
mokratijos apsauga.

Demokratija tikrai nemirs, bet tik tada, kai jos vadai 
sąžiningai bus ištikimi didiesiems ir kilniesiems demo
kratijos dėsniams.

EI, ŠALIN NUSIMINIMAS!

Prisiminkime, koks buvo 
visų lietuvių džiaugsmas, 
koks užsidegimas, kai po 
paskutiniojo karo Lietuva 
pasiskelbė esanti nepriklau
soma valstybė. Susirinki
mai buvo perpildyti senų ir 
jaunų. Aukos plaukė šim
tais tūkstančių, kad tik 
greičiau, o greičiau galėtų 
atsistatyti tėvynė iš karo 
griuvėsių.

Didis liūdesys, lyg milži
nas kalnas, prislėgė tų pa
čių lietuvių širdis, kai po 
22 metų laisvės Lietuvą vėl 
pasiglemžė rusiškoji meška. 
Ir vėl šaukiami susirinki
mai, bet jie nebe tokie gau
singi. Ir vėl renkamos au
kos, bet jos gana šykščiai 
plaukia.

„Kam čia beiti į susirin
kimus, juk vistiek nieko ge
ro nebeišgirsime. Tik dar 
labiau širdį susopinsim. 
Verkti ir namie galima. Kam 
beaukoti pinigus? Milijonus 
sudėjome, o kas iš to išėjo, 
kas jais dabar naudojasi? 
T Lietuvą dabar pinigų ne
galima siusti, tai kam juos 
ir duoti?” šitaip sampro
tauja ir šneka ne vienas 
mūsų tautietis. Bet tai yra 
per daug didelio nusimini
mo žodžiai. Tai suglebusnj, 
bevilčių žmonių šnektos!

Semkimės drąsos!
. „EI. ŠALIN NUSIMINI
MAS!” — šaukė mūsų lais
vės pranašas poetas Mairo
nis, anais, senaisiais rusų 
priespaudos metais, kai dar 
jokio vilties žiburėlio nebu
vo matyti. Į darbą stoti 
jis šaukė, nes „darbas Die-
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kentėjimus rusų vergijoje, 
apie lietuvių pastangas lais
vei atgauti ir pan. Tam 
darbui būtų galima kiekvie
noje jaunimo kuopelėje iš
rinkti anglų laikraščiams 
korespondentą, taip, kaip 
turi korespondentą savo lie
tuviškiesiems laikraščiams. 
Iki šiol, rodos, dar nieko 
tokio nedaryta. Jaunimo ma
sė tebestovi nuošaliai.

GELIŲ KRŪMAS
įSSiSt

vo paliepimas”, o „tinginys ■ 
velnio pagunda”. Tik vei- j 
kiančio žmogaus pastangas i 
Dievas laimina, o ne aima- j 
nuojančio ir verkšlenančio. 
Juo sunkesni laikai, juo dau- < 
giau, juo ištvermingesnio ; 
darbo reikia įdėti, kad bū
tų galima sukurti šviesesnę 
ateitį. Todėl mums reikia 
kuo greičiausiai nusikratyti 
to pirmojo apglušimo ir vi
siems iš vieno dėti savo 
darbo ir uždarbio aukas Lie
tuvos laisvei atgauti. Nepa
siduokime nė minutėlės tai 
minčiai, kad jau nieko ne
bepadarysime, nieko nebe
pasieksime. Semkimės drą
sos iš Šventojo Rašto pa
mokymų ir mūsų pačių tau
tos netolimosios praeities.

Žydų pavyzdys
Apie 175 metus prieš 

Kristaus gimimą, Antijochas, 
Romos imperatorius, užka
riavo didelius tų laikų že
mės plotus, užėmė ir Egip
tą, žydų tautos kaimynę 
valstybę Žyduose tuojau pat 
atsirado, mūsiškai besakant, 
penktoji kolona. Ne maža 
dalis savo tikėjimo išsiža
dėjusių žydų siuntė pasiun
tinius pas. Antijochą prašy
ti, kad jis paimtų į savo 
globą ir žydų kraštą ir val
dytų jį pagal pagoniškuo
sius Romos įstatymus. An- 
tijochas su didžia galybe at
vyko i Jeruzalę. Jis įžen
gė į žydų bažnyčios šven
čiausiąją vietą, kur tik vy
riausias kunigas sykį į me
tus galėdavo įeiti su auko
mis. Jis paėmė aukso al
torių ir septyniašakį žibin-

tuvą, tas pačias žymiausias 
žydų tikėjimo šventenybes 
ir sudaužė visus šventuo
sius indus. Ant naujo al
toriaus ciesorius pastatė pa
gonišką dievaitį, uždraudė 
žydams apipjaustyti savo 
vaikus ir įsakė sudeginti 
visas šventojo Rašto kny
gas. Už tų įstatymų nevyk
dymą paskyrė mirties baus
mę. Be to, Antijochas iš
skerdė daugybę žymiausių 
ir ištikimiausių žydų tau
tos vadų, kunigų ir moky
tojų. Jeruzalėje pastatė sa
vo tvirtovę, joje paliko ka
rių ’įgulą, kuri turėjo val
dyti žydus ir žiūrėti, kad 
jie nesukiltų prieš naująjį 
valdovą.

Daugelis silpnesnio tikė
jimo žydų pasidavė nauja
jai valdžiai. Ėjo ir darė, 
kaip buvo įsakyta. Jie gal
vojo, kad „prieš vėją vis 
viena nepapūsi”, kad prieš 
galingą valdovą vis tiek ne
atsispirsi, kad nesą nė vie
nos tautos pasaulyje, kuri 
galėtų padėti žydams išsi
vaduoti, kad nesą jokios vil
ties laisvei atgauti, tai rei
kią nors gyvybę gelbėti. Jie 
visai pamiršo Dievo Apvaiz
dą.

Už šviesią ateitį
Tačiau atsirado ir kitokio 

nusistatymo vyrų. Ypatin
gai pasižymėjo M AT ATI JAS 
su savo penkiais, lyg ąžuo
lai, sūnumis. Ciesoriaus val
dininkams liepiant jam au
koti dievaičiams aukas, jis 
atsakė: „Nors ir viso pasau
lio tautos klausytų kara
liaus Antijocho, ir visi at
mestų savo tėvų įstatymus 
ir klausytų jo įstatymų, aš 
ir mano sūnūs ir mano bro
liai klausysime savo tėvų į- 
statymų. Dievas tebūnie 
mums gailestingas .. . Ne
klausysime karaliaus žodžių, 
neaukosime d i e v a i č i ams 
prieš savo įstatymus, kad 
eitume kitu keliu”. Matati- 
jui taip bekalbant, vienas 
išgama prisiartino prie die
vaičio altoriaus sudėti sa
vo auką. Matatijas, užside
gęs šventa rūstybe, nudėjo 
tą žydą vietoje ir tuojau 
pat užmušė pačius karaliaus 
valdininkus. Tada atsisukęs 
į savo tautiečius kvietė vi
sus laisvės norinčius vyrus 
eiti su juo į dykumą, suda
ryti kariuomenę ir pradėti 
kovoti su Antijochu už savo 
teises. Atsirado geras bū
rys tokių vyrų. Jie sudėjo 
savo turtus tautai gelbėti 
ir prisiekė kovoti iki gyvos 
galvos, iki iškovos savo tau
tai laisvę. Kova buvo sun
ki. Bet Dievas drąsuolius 
laimino. Visur jie sumušė 
Rymo kariuomenę, išlaisvi
no Jeruzalę, išvartė dievai
čių stovylas, atstatė apnai
kintą bažnyčią ir įvedė se
nąsias pamaldas. Tose ko
vose žuvo ir pats Matatijas 
ir visi jo sūnūs vienas 
kito. Bet žydų tautai 
iškovojo šviesesnę ateitį.

Daugiau talkos
Tokių asmenų reikia šian

dieną ir mums kuo daugiau
sia. Reikia vyrų ir mote
rų, kurie nesigailėtų, nei 
darbo, nei vargo, nei pinigo 
padėti už busimąją Lietu
vos laisvę. O visi kiti, ku
rie patys neturime laiko, ar 
neturime gana sumanumo, 
ar nežinome, ką, kame ir

PO 
jie

kaip veikti, turime remti 
tuos, kurie žino visus ke
lius, ir yra tam Lietuvos 
atstatymui pasiaukoję dirb
ti iki galo.

Pirmiausia, šiuo metu rei
kalinga daug pinigų.

Reikia padėti pabėgu
siems iš Lietuvos. Daugelis 
jų yra didelio mokslo ir 
nuopelnų žmonės. - 
DANGŲ KERŠTO ŠAU
KIANTI NUODĖME, jei 
amerikiečiai, turėdami aps
čiai visokios gerybės, gali
ma drąsiai sakyti, lėbauda
mi, leistų savo kraujo bro
liams ir seserims pusbadžiu 
mirti. Jei Dievo įsakymas 
liepia šelpti varge net savo 
neprietelį, tai juo didesnė 
pareiga yra šelpti savo tau
tiečius. Labai gaila, kad 
iki šiol aukos dar labai šykš
čiai plaukia. Neužsitrauki
me tuo savo šykštumu Die
vo bausmės. - Kai, turėda
mi pakankamai pinigų, ne
duosime vargstantiems bro
liams gera valia, tai 
mokės juos mums 
prieš mūsų valią.

Ne mažiau reikia 
palaikyti tas atstovybes, ku
rias Amerika ir kitos šalys 
dar pripažįsta, bet kurios 
iš Lietuvos nebegauna nei 
cento savo reikalams. " ’

Reikia varyti plačią pro- : 
pagandą įvairiose valstybė- . 
se. Reikia suntinėti įvairias 
delegacijas, spaudinti kny
gučių įvairiomis kalbomis, : 
kartais reikia padaryti di
delių išlaidų, stengiantis pa
siekti svarbius įtakos šalti- , 
nius. Visiems tiems daly
kams reikia pinigo. O kas 
juos duos, jei ne Amerikos 
lietuviai, vieni pasilikę lais
vi? Be jokios abejonės, Lie
tuvos gyventojai, jei galėtų, 
tai paskutinius savo marš
kinius nusivilkę atiduotų už 
savo laisvę. O, kokia būtų 
Amerikos lietuviams gėda, 
kokia negarbė amžių am
žiams, jei per jų šykštumą, 
ar nerangumą aukoti, Lie
tuva negalėtų atgauti savo 
nepriklausomybės! „Nelai
mėje pažinsi draugą”, sako 
įvairių tautų priežodis. Taip, 
mūsų tautos nelaimėje, da
bar, pažinsime, kas yra tik
ras Lietuvos draugas, savo 
gimtojo krašto mylėtojas.

Traukti jaunimą
Kiek teko pastebėti, tai 

dabar į susirinkimus ateina 
veik išimtinai senesnioji lie
tuvių karta. Jaunimo gi, iš
ėmus kai kurias parapijas, 
labai mažai tedalyvauja. Bet 
kaip tik dabar būtų geriau
sia proga mūsų jaunimui 
parodyti savo lietuvišką šir
dį. Argi negalėtų Vyčiai, 
Sodalietės ir kitokios jauni
mo organizacijos suorgani
zuoti savo, jaunimo LIETU
VAI GELBĖTI KOMITETUS 
prie savo kuopelių ? Tie jau
nimo komitetai galėtų veik
ti Vyriausiojo Komiteto glo
boje, bet v įsai autonomiš
kai. Jaunimas turėtų rink
ti aukas iš jaunimo. Kuo
pa su kuopa galėtų lenkty
niuoti aukų rinkime, arba 
galėtų pasiimti kokį nors 
pabėgėlį nuolatiniai šelpti, 
iki ta pašalpa jam bus rei
kalinga. Plunksną valdan
tieji jaunuoliai turėtų ra
šinėti į vietos anglų laik
raščius žinių apie Lietuvos

Neužmiršti mokyklų
Į tą Lietuvos gelbėjimo 

darbą būtų galima įtraukti 
net mokyklų vaikus. Kodėl 
gi nebūtų galima kiekvieno
je mokykloje įrengti PA
VERGTOS LIETUVOS 
KAMPUTĮ, kur galėtų bū
ti pakabintas ar Vytis, ar 
Lietuvos, juodu šydu per
rišta vėliava, užrašytas koks 
nors šūkis ir padėta dėžutė 
aukomis už Lietuvos lais
vę? Į tą dėžutę vaikai ga
lėtų mesti savo centus ir 
„nikelius”, sutaupytus nuo 
saldainių, nuo „movies”, ar■į—y-rFT'tT T T ° 1 A A A j A A LA v/ A A A V 1C0 CV A

n čatt 'nu0 savo pažįstamų ir dė-

Dievas
atimti

pinigų

džių išprašytas dovanas. Ne
surinktume tokiu būdu tūks
tančių, bet būtų puiki tau
tinio auklėjimo priemonė, o 
sykiu proga parodyti savo 
gailestingą širdį vargstan
čiai tėvų žemei. Taip pat 
neturėtų būti mokyklos, kur 
nebūtų meldžiamasi kas
dien už Lietuvos laisvę. Kad 
tos maldos ir aukos nenusi
bostų, reiktų laiks nuo lai
ko, nors sykį į mėnesį, tą 
ugnelę pakurstyti, iš nau
jo paaiškinti, pakalbėti apie 
kenčiančius brolius ir para
ginti aukoti.

Maldos rateliai
Būtinas reikalas organi

zuoti maldos ir Komunijų ; 
ratelius už Lietuvos laisvę. . 
Be Dievo pagalbos tikrai nie
ko nelaimėsime. Su Dievu 
visada. Visos organizacijos ’ 
turėtų nutarti kas mėnesį . 
aukoti 'sudėtines mišias ir 
pasiųsti savo delegaciją į . 
tas mišias priimti šv. Ko- ; 
muniją. Mišių ir Komunijų . 
intencija turėtų būti d ve j o- ’ 
pa. Viena, pirmoji — tai J 
perprašyti Dievą už visas ’ 
lietuvių tautos ir valstybės , 
nuodėmes. Antroji — mal- 
dauti Lietuvai laisvės. Mal- . 
da, darbas ir aukos, aukos, 
malda ir darbas tikrai lai- ’ 
mes mūsų tautai šviesią , 
ateitį. '

Išvysime laisvę!
Ei, šalin nusiminimas! 1 

Šiandien mes turime daug : 
daugiau vilties atgauti ne- ■ 
priklausomybę, negu 1918 
metais. Kas tada ką žinojo 
pasaulyje apie Lietuvą? Kiek 
mes tada turėjome mokytų, 
valstybės darbui pasirengu
sių vyrų? Kur tada buvo 
mūsų pinigai, kariuomenė, 
ginklai ? Šimtus metų bu
vome buvę rusų vergai, be
veik niekam nežinomi. Ir 
vistiek laisvę atgavome. Ta 
saujelė šviesuolių, remiama 
visų geros valios lietuvių, 
su Dievo pagalba, kurios 
per šimtus priespaudos me
tų šaukėmės, pastatė nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę ir vedė ją į šviesesnį ry
tojų. šiandien betgi Lietu
va žinoma visame pasauly
je, šiandien turime visur sa
vo draugų, tūkstančius iš
mokslinto jaunimo, šimtus 
mokslininkų, turime visą 
tautą, paragavusią laisvės ir 
dabar jos, be abejonės, daug 
karščiau trokštančios, negu 
prieš 23 metus, šiandien 
turime valstybės statymo ir 
valdymo reikaluose prity
rusių vyrų. O jei mes dar 
nuoširdžiai kreipsi mės į 
Viešpatį, šaukdamiesi Jo pa
galbos, galime būti tikri — 
laimėsime. Tik tas pralaimi, 
kas pats netiki į savo lai
mėjimą.

Tik norėkime karščiau, 
Tik darbuokimės uoliau, 
Tik aukokime gausiau, 
Išvysime Lietuvą laisvą!

Aš kartą išėjau vartyti 
šieną po to, kurs su rasa 
nupjovė jį prieš saulės pa
tekėjimą. Nebuvo jau ra
sos, kuri prieš mano atėji
mą stebėti nulygintojo vaiz
do buvo padariusi jo dalgį 
aštrų.

Dairiausi jo už medžių 
alėjos; klausiausi pusto jo 
silpnam vėjelio dvelkime. 
Bet jis savu keliu buvo nu
ėjęs, žolė nupjauta, ir aš, 
kaip ir jis, turiu būti vie
nas.

— „Kaip ir visi turi bū
ti, — tariau aš savo širdy
je, — ar dirba jie skyrium, 
ar dirba jie drauge”.

Man ištarus šituos žo
džius, pro mane greitai pra
lėkė begarsiais sparnais nu
stebęs drugelis, ieškodamas 
per naktį iš atminties išdi
lusios kažkokios gėlės, kur 
vakar jis taip džiūgavo.

Aš pažymėjau kartą jo 
skraidymą aplink tą vietą, 
kur ant žemės gulėjo gėlė 
ir vyto. Paskui jis nulėkė 
toli, toli — kiek tik akys 
siekia, bet vėliau sugrįžo 
vėliai pas mane virpančiais 
sparnais.

Mąsčiau aš apie klausi
mus, kurie atsakymo netu
ri, ir buvau besisukąs jau 
versti žolę, bet jis pirmiau 
pasisuko ir mano žvilgsnį 
nuvedė stebėti gėlių krūmą

į Kauno gavite Vaiste 
nknnnntoie Lietu- tenka tšalia upelio, kuris gėrikų okupuotoje Lietu 

tarytum liepsnų X „organizuojama” pre- 
žiedais, dalgio palMba. Šis „organizavimas 
lia švendrėmis arkįreiškia tuo, kad preky- 
upokšnio, dabar faktiškai baigiama su- 
dengto. įauti. „ . t .

Vykdydama Sovietų Rusi- 
. As tn™]au'. kad J receptus, ** lie
jas stebėti is arti 
jęs radau drugiai.^ jau,

Tasai, kurs pW" „ ffl
sa jas buvo taip. s preta tet taip pit 
kad paliko vešliai 
ne mums, ir ne W 
kad nors vieną nn
U patrauktų Ųsavu^ patalpas bei inventorii 
didžio ryto džiaugs^CJ-Ofla]2zuotosios įmonė 
numos. hvo perleistos, pagal ;

Tačiau drugelis jjgkybos rūšį, didžiosioms

nedauge 
tuviy s 
todėl še 
mis turį 
asi diet

įjus buvusių savininkų pri
minius pinigus, vertybių 
įpierius ir prekybos įmo-

ima. Yj 
maisto i 
viengungi 
nes jie 
nėti išti 
Nors to

ir tai 
turint 
gas la 
ėjo pi 
nusipi 

tyrėme, kad tai jj|operacijos b-vėms: „Liet-100 gi 
atnešta žinia, kwi „Paramai”, „Pieno- ną vai 
mane išgirsti aplinįjntnii” ir „Maistui”, nors Krai
atnešta žinia,

dančius paukščius bis vis dar oficiališkai vadi-i 
ti jo ilgą dalgį zeufbias akcine bendrove. Rie
dantį, ir pajusti sambos įmonių nacionalizavi- 
siai giminystę; toias vyko garsiaisiais „bol- 
dabar jau dirbu ašjvikiškais tempais”, t.y. jos 
nas; dabar aš džiūvo perimtos per dvi die- 
juo ir dirbu lyg jo |s. Prekybos komisariatas, 
mas, o išvargęs, JĮs neturėdamas prekybo- 
tu, drauge su juo' įgudusių žmonių, daž- 
mės j ieškau; ir svaj&uria pavedė įmones va- 
kaip ir jis, brolišyvauti buvusiems pardayė- 
buos su žmogumi, kt?®8' Bet dar nebūtų 
ties pasiekt nesitikųvaime didelė nelaimė. Ta-

— „Žmonės dirbai blogiausia, kad nacio-
— tariau jam nuduotųjų prekybos įmonių
— ar dirba jie skydžiuma tuojau pat buvo 
dirba jie drauge”, darytos, o rastosios pre

ss išvežtos į sovietų karino-
Išvertė Julius l^eį skirtuosius sandėlius.

- =^iu būdu Lietuvos gyven-

Pagelbėkite Brazilijos Lietujtų preki’i,u nebena

Jau treti metai, kai Sao 
Paulo lietuvių kolonijoj dar
buojasi Amerikos lietuviškai 
visuomenei gerai žinomos 
seserys Pranciškietės. Pra
ėjusiais mokslo metais jų 
vedamą mokyklą lankė per 
150 mokinių Nuo mokslo 
metų pradžios (vasario m. 
1 d.) mokyklą norinčių lan
kyti yra apie 300 vaikučių. 
Deja, visi vargu galės būti 
priimti dėl patalpų stokos. 
Net išnuomuoti visoj apy
linkėj nėra pakenčiamo bu
to. Belieka viena išeitis — 
ryžtis statyti nuosavas mo
kyklai patalpas. Paruošia
mieji darbai jau atliekami. 
Tačiau esamomis sąlygomis 
Sao Paulo lietuviai vien sa
vo jėgomis atlikti nepajėgia. 
Lietuvai netekus nepriklau
somybės, nėr kur kitur tos 
paramos ieškoti, kaip tik 
pas brolius amerikiečius. 
Tos paramos ieškoti ir at
vykau Amerikon.

Tikiuosi, kad, Garbingajai 
Dvasiškijai talkinant ir ka
talikiškai visuomenei re
miant, Sao Paulo lietuvių 
visuomenės viena gražiausių 
svajonių, kartu ir opiausias 
gyvenamo momento reika
las, virs tikrenybe. Atogrą
žų krašte išaugs lietuvybės 
tvirtovė bei lietuviškos kul
tūros židinys. Jaunieji lie
tuviukai, kurie ten mokysis 
mylėti gerąjį Dievą ir bran
giąją tėvynę Lietuvą, bus 
giliai dėkingi savo gerada
riams. Jų vardu aš drįs
tu kreiptis į brolius ameri
kiečius paramos.

Kun. P. Ragažinskas,
Sao Paulo liet, kolonijos 

kapelionas.
vasario m. 

Clinton Ave.,
Toliau: sė

—-----------------------Išskyras visai smulkias
jos vaikai Vincas, ptuvėles, kurios prekių 
nas ir Juozas Rudaiip ir neturi, dabar vei- 
Skinkys, Vincas, kadį tiktai vadinamosios ko- 
venęs Čikagoje, UI. eracinės ir „Maisto” ben

giu paieškomųjų pvės krautuvės. Nors jų 
yra pabėgę nuo būrius padidintas, nes ne- 
teroro okupuotoje plelė nacionalizuotųjų krau- 
ir reikalingi skubioj dalis dabar pavadin- 

kooperatinėmis, bet vis

sutvar 
damų 
ka pi 
ir sto 
liose 
tų v? 
gubėj 
daug 
eilėse, 
užėju;

Da: 
i tikros 

negal 
menti 
kartą 
nebų 
vėl t 
sam 
suras 
Toki? 
ryžia 
nialii 
ventc 
miršt 
kraut 
bai s 
šmoti

Da 
avaly 
buria 
gą k 
teikis 
leidii 

• kupr 
adati 
leidi] 
reiki 
daug 
ar vi 
sub

bos.
Ieškomieji arba krautuvių uėra užtek-' 

žinantieji rašykite: ai daug. Todėl gyvento- 
Lietuvos Gen. vaikščioti į tolimas 
41 W. 82 St., New yF’®' 18 k“ ______Įelis laiko gaištas,

NAUJI MOKE^F Wogiau Poėmis.
REIKALĄVINS^ieilin10 vari0Jm0 Pre" 

A į didžiumai yra įvestos 
šiemet veikia f elės. Maisto produktų ofici 

jas pajamų moke> Pirktls tlktai nedi’ kun 
tymas. Visi nevedi----
nys, kurie 1940 
rėjo pajamų bent k 
mZsao 1 atSnkad MARLMNAP0L10 
kas ir pristatyti ji 
ralinei mokesčių rili 
staigai, kur bus 
kiek reikia sumokė- 
dusieji tik 
blankas, jei pernai jf1 
ge turėjo bent 2,0 
pajamų. Prasižengiu 
skaudžiai baudžiami.

Thompson, 
Galima siiĮ knyį

tada 7

ŠVENTAS RAŠTAS. IV tomas 
tė. Raudos. Barako Pr 
Pranašystė. Danieliaus 
Mažųjų Pranašų. Maka

Visi gyventojai į ^MOKSLAI - Vyskupas P. 
ir raginami savo prie 
' ikti. Mokesčių blan ■ 
ima gauti pas dali r 
arba mokesčių rinif ARKYVYSKUPAS JURGIS 
staigoje.

lai — homilijos sekmai 
mieji pamokslai šventei

Žymiausių Lietuvos ras 
kinys, papuoštas gražiai

LIETUVIŲ KALBOS GRAMA 
Starkus. — $1.00.

JĖZUS KRISTUS ŠVENČIAUS 
TE — Vyskupas J. Pe 
kauskas. Tinkamiausio

Italijos naujavedžii1 
Šventojo Tėvo paveU 
jo paties parašu. $ 
Italijoje būna 300,00*’( 
bų kasmet.

Chicagos kinai ai# _
talikų jaunimo orgf 
jos skyrių.

Adresas ligi 
vidurio: 64-17 
Maspeth, N. Y. 
serų pranciškiečių vienuoly
nas, Pittsburgh, Pa.

PAIEŠKOMI ASMENYS

KELIONĖ Į ŠV. ŽEMĘ—Vys 
aprašymas šv. Žemės, 
atvaizdais — 50 centų.

io luaeu
propagandą $ PRANAŠYSTĖ — Kun. Dr. J 

skirta vaidinti vyrams. -

DU VAINIKU - Kun. Dr. J.
ja, skirta vaidinti vyran

DEŠIMT METŲ SMUKLĖJE -
Dr. Navickas: vaidinimas

DELEGATŲ KELIONĖ LIETI 
Dr. J. Bielskis. — 25 cei

Pennsylvanijos W 
pradėjo judėti kuklu* 
dėjo ] 
talikus.

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke paieško
mi asmenys:
Antanavičius, Jonas, (John 
Antanawisch), gyvenęs Broo- 
klyne, Bostone arba New 
Yorke. Jo ieško brolio sū
nus Nikodemas Antanavi
čius

Italijos fašistai s® 
vo Genuos miesto i | 
laikraštį už rašym? 
klausimu.

Prezidento Roose1 
stovas Vatikane, MM 
lor, buvęs Bostono l^BOAIUVA - žurnalas 1921 ir 1 

je, pasveiko.

vq, laisvu. C1US.
J. Kidykas. I Rudaitienė, Antanina, arba

25 centai
Į Bombėjų, Indijoj WW0 NOVENA - 10 

siųsta 4,000 italų,, 
anglai Afrikoje pa& 
laisvę.

[0 PAMATAI —K J. B
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GĖLIŲ KRCMAS TMUNISTAIVISUS VERCIA UBAGAIS majai Vilniaus vidurinei mo
kyklai reikėjo pirkti du met
rus raudonos medžiagos.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
išėjau vartyti 

, kurs su rasa 
>rieš saulės pa- 
lebuvo jau ra- 
ieš mano atėji- 
lulygintojo vaiz- 
iariusi jo dalgį

jo už medžių 
šiauši pusto jo 
jelio dvelkime, 
i keliu buvo nu- 
lupjauta, ir aš, 
turiu būti vie-

„Tiesa” praneša, kad Kau
no apskrityje įsteigtuose 
sovchozuose per rudens dar- 
bymetę stigę darbininkų, 
nes jie nėję į sovchozus, 
kadangi ten nedavę pavalgy
ti. Tuo tarpu ūkininkai dar
bininkams valgyti davę. Dar
bininkai turėję daug vargo 
kol susiradę maisto, dirb
dami sovchozuose. Vilkijos 
valsčiuje sovchozuose dir
bę net čigonai.

— „Tiesa” rašo, kad Kau
no fabrike „Audimas” daug 
darbininkų slankioja be dar
bo. Taip pat plačiųjų gele
žinkelių dirbtuvėse daug ne
tvarkos. „Maiste” adminis
tracija bijosi per daug rei
kalauti iš darbininkų, nes 
jie grasina kerštu.

— Okupuotosios Lietuvos 
rusinimas eina tokiu tempu, 
kad valstybinė leidykla iš
leido rusų kalbos vadovėlio 
net 50,000 egz., nors lietu
viškos knygos teleidžiama

ir I po 5,000 egz.

— Kom. valdžiai paskel
bus visų didesniųjų namų 
nacionalizaciją, šioje srity
je, kaip ir visur ten, kur sa
vo nagus prikišo raudonieji 
okupantai, įsiviešpatavo di
džiausia anarchija. Todėl 
komisarų tarybos pirminin
kas paskelbė naują įsaky
mą, kad namai turi būti na
cionalizuoti tiktai iki 1941 
metų kovo 1 d. Be to, pa
aiškinama, kad į naudingą 
namų plotą neįskaitomi laip
tai, koridoriai, prieškamba
riai, virtuvės, sandėliukai ir 
t.t. Nacionalizuojami tie na
mai, kurių grindų plotas su
daro 220 ketv. metrų dides
niuose miestuose ir 170 ketv. 
metrų mažesniuose miestuo
se. Namai, kuriuose sutal
pintos valstybinės įstaigos, 
nacionalizuojamos neparei
namai nuo grindų ploto. Jų 
nacionalizacija turėjo būti į- 
vykdyta iki 1940 m. gruo
džio 7 d.

— Darbininkams nebega-

Pirkėja važinėjo ir į gavi- 
valdybę, ir į „Rūtos” direkci
ją, ir dar kur, kol buvo pa
galiau gautas leidimas pirk
ti medžiagą. Visa tai tru
ko per dvi savaites”. Jei
gu jau tokias stacijas rei
kia praeiti dėl dviejų metrų 
bolševikiškos vėliavos, tai 
galima įsivaizduoti, kaip 
sunkiai gaunamas leidimas 
trims metrams kostiuminės 
medžiagos išrūpinimui.

Bet ir gavęs leidimą ne
si tikras, kad krautuvėje 
rasi pageidaujamą prekę, 
nes dažnai išgirsti trumpą 
pardavėjo atsakymą: „Ne
turim ir nežinom, kada tu
rėsime”.

Nei už didžiausius pinigus 
nei vienoje Kauno ar Vil
niaus krautuvėje neberasi 
tokių daiktų, kaip laikro
džio, foto aparato, peiliuko, 
amžinos plunksnos ir pana
šiai. Visa tai, ką raudon
armiečiai Lietuvoje rado, 
tiesiog grobstyte išgrobstė, 
nes sovietų rojuje tokie da
lykai pažįstami tik iš se
nų žmonių pasakojimų. Kai 
į Lietuvą atžygiavo okupa
cinė bolševikų kariuomenė, 
tai iš viso batalijono tiktai 
pats vadas turėjo laikrodį. 
Visi kiti, ne tik kareiviai, 
bet ir karininkai, laikrodžio 
neturėjo.

Kodėl taip atsitiko, kad 
Lietuvoje, kuri dar taip ne
seniai tiesiog skendėjo ge
rybėse, staiga visko pristi
go? Priežasčių yra daug. 
Kiek tai liečia maisto pro
duktus, tai ūkininkai į tur
gus beveik nieko neveža, 
nes jiems pinigas yra pasi
daręs paprastas spalvotas 
popierėlis, už kurį mažai 
ką begausi. Ūkininkui rei
kalingos reikmens iš krau
tuvių yra dingusios. Todėl 
ūkininkai stengiasi parduo
ti mainais, jeigu dar gali 
gauti ką nors. Ūkininkuose 
yra žuvęs bet koks noras 
prekes rinkai gaminti.

Be to, didelės įtakos turi 
ta aplinkybė, kad bolševikij 
„žemės reforma” suardė vi
dutinius ir stambesniuosius 
ūkius, kurie vieni pajėgė 
rinkai prekių pateikti. Negi 
gali ką parduoti 5-7 hek
tarų ūkininkas, nes jis pats 
iš savo žemės vargais ne
galais išsimaitina. O da
bar tokių ūkelių pristeigta 
dešimtys tūkstančių.

Didelius maisto produktų 
kiekius superka okupacinė 
raudonoji armija. Juk šim
tus tūkstančių maskolių ir 
mongolų, kurių knibždėte 
knibžda visi miestai ir mies
teliai, reikia išmaitinti iš 
Lietuvos žemės gerybių. Iš
tuštinę visus raštuosi us 
maisto sandėlius, rusai da
bar kimba Į 1940 metų der
lių, kuris nebuvo geras. 
Žmonės su baime žiūri į 
ateitį, nes šiandien dar gy
venama praeities likučiais ir 
trupiniais, o kas bus kitais 
metais, jeigu bolševikai iki 
to laiko nebus išvyti?

Prie padėties pabloginimo 
prisideda dar tokios aplin
kybės. Lietuvos geležinke
liai, perėję sovietų Rusijos 
nuosavybėn ir tvarkomi ma
skolių valdininkų, atvykusių 
iš įvairių Rusijos pakampių, 
atsidūrė baision netvarkom 
Transportai sutriko, ypač 
dar todėl, kad ilgą laiką ėjo 
Lietuvos geležinkelių per- 
siuvimas į rusiškų bėgių 
platumą. Visus Lietuvos gar
vežius ir 
pritaikinti 
platumui.
kelių tvarkyme įsiviešpata
vo maskoliška netvarka, nes 
juk žinoma, kad sovietų Ru
sijoje transportas yra ka- 
tastrofališkoje padėtyje. To
dėl prekių pristatymas dez
organizuotas, ypač dar to
dėl, kad geležinkelius savo 
reikalams dažnai paima oku
pacinė raudonoji kariuomenė. 
Dabar reikia bent mėnesį iš

ridoriuose. Studentams bu
vo įsakyta, kad jie atsineš
tų savo čiužinius, kurie nak
ties metu buvo išsklaidomi 
po rūsius ir koridorius, o 
dienai juos reikėjo suversti 
į bendrą krūvą.

— Į Maskvą buvo iškvies
tas teisingumo komisaras Pa- 
karklis. Kartu su Latvijos 
ir Estijos teisingumo komi
sarais, Pakarklis dalyvavo 
SSSR teisingumo komisaria
to kolegijos posėdyje, kurio 
metu komisarui buvo duota 
nurodymų, kaip jis turįs 
organizuoti „teisingumą” so
vietų Lietuvoje.

— Žinia iš „Tarybų Lie
tuvos” : Panevėžyje susiorga
nizavo dvi menininkų bri
gados, kurios buvo entuzias
tiškai pasišovusios savo pa
skirties darbui. Tačiau

— Panaikinus Lietuvos sa
vivaldybes, sovietų Lietuvos 
valdžia paskelbė, kad apskri
tyse ir didesniuose miestuo
se sudaromi vadinami „vyk
domieji komitetai”. Apskri
čių komitetai skirs valsčių 
ir kitų mažesnių administra
cinių vienetų vykdomuosius 
komitetus. Tuo tarpu dides
nių miestų ir apskričių ko
mitetų pirmininkus skiria 
„draugas” J. Paleckis, aukš
čiausios tarybos prezidiu
mo pirmininkas. Tokių „de
mokratiškiausių pasaulyje” 
savivaldybių organai jau 
pradėta sudarinėti. „Drau
gas” J. Paleckis paskelbė as
menis, kuriuos jis paskyrė 
į apskričių ir respublikinės 
reikšmės miestų vykdomųjų 
komitetų pirmininkus.

— „Tarybų Lietuva” rašo:

Kauno gauta žinių, kaip 
j e Lietu- 

„organizuojama” pre- 
Šis „organizavimas” 

reiškia tuo, kad preky- 
faktiškai baigiama su- 
uti.

Aš nuėjau, į ykdydama Sovietų Rusi- 
jas stebėti jj receptus, bolševikų Lie- 
jęs radau >s valdžia nacionalizavo 

Tasai, kundūmą prekybos įmonių, 
sa, jas buvo (j u pasisavindama ne tik 
kad paliko vįj b prekes, bet taip pat 
ne mums, iųs buvusių savininkų pri- 
kad nors viojL " - - -- --
tį patrauktų į 
didžio ryto jį Į 
numos. t

Tačiau drug, 
tyrėme, kad u oracijos b-vėms: 
atnešta žinii ” 
mane išgirsti į fui _ „_________ ; _____
dančius pauHi^is dar o’ficiališkai vadi- 
ti jo ilgą dalgį

šalia upelio k Kaun0 Sauta Z1] 
tarytum liepįeviktl okuPuot°j 
žiedais, dalgio.' 
lia švendrėj’ 
upokšnio, 
dengto.

ir visi turi bū- 
aš savo širdy- 

'ba jie skyrium, 
i drauge”.
irus šituos žo- 
nane greitai pra- 
iais sparnais nu
dils, ieškodamas 
š atminties išdi- 
okios gėlės, kur 
aip džiūgavo.

mejau kartą jo 
aplink tą vietą, 
mes gulėjo gėlė 
'askui jis nulėkė 
- kiek tik akys 

vėliau sugrįžo 
mane virpančiais

liūs pinigus, vertybių 
erius ir prekybos įmo- 
patalpas bei inventorių, 
ionalizuotosios į m o n ės 
) perleistos, pagal jų 
:ybos rūšį, didžiosioms 

: „Liet- 
Paramai”, „Pieno- 
ir „Maistui”, nors

Ji as akcine bendrove. Pre- 
^a^i> Įr Pajis >s įmonių nacionalizavi- 

.I vyko garsiaisiais „bol-

per vie-

griežtai 
parduo-

aš apie klausi- 
atsakymo netu- 

u besisukąs jau 
bet jis pirmiau

• mano žvilgsnį 
lėti gėlių krūmą

siai giminystę
dabar jau dirt, rišikais tempais”, t.y. jos 
nas; dabar aj > 
juo ir dirbu į;
mas, o išvargs
tu, drauge su
mės jieškau; j
kaip ir jis, Įį ,uti buvusiems pardavė- 
buos su žmoguj i.
ties pasiekt ug ime didelė nelaimė. Ta-

perimtos per dvi die- 
Prekybos komisariatas, 
neturėdamas prekybo- 

įgudusių žmonių, daž- 
sia pavedė įmones va-

i. Bet tai dar nebūtų

— tariau j®
— ar dirba jie 
dirba jie draugi

Išvertė M

blogiausia, kad nacio- 
uotųjų prekybos įmonių 
iuma tuojau pat buvo 
rytos, o rastosios pre- 

. išvežtos į sovietų kariuo- 
)i skirtuosius sandėlius. 

= |i būdu Lietuvos gyven
tų prekių jau nebema-bėkite Brazilijos Lietui

&

jos vaikai Vintjįuvėles, kurios prekių 
nas ir Juozas E
Skinkys, Vincas,
venęs Čikagoje, icinės ir

Šių paieškomis krautuvės.
yra pabėgę nu:
teroro okupuoto 

ir reikalingi ski 
1__

* Ieškomieji arte 
žinantieji rašyki’. 

Lietuvos Gen,
41W. 82St, Nh

-kyrus visai smulkias
metai, kai Sao 
ų kolonijoj dar- 
rikos lietuviškai 
gerai žinomos 
ciškietės. Pra
sto metais jų 
yklą lankė per

Nuo mokslo L 
s (vasario mAbos. 

ą norinčių lan-' 
e 300 vaikučių, i 
argu galės būti 
patalpų stokos, 
uoti visoj apy- 
pakenčiamo bu- 
viena išeitis — 

4i nuosavas mo- 
alpas. Paruošia- 
li jau atliekami, 
momis sąlygomis 
lietuviai vien sa- j 
atlikti nepajėgia, 

etekus nepriklau- 
lėr kur kitur tos 
ieškoti, kaip tik 
lūs amerikiečius, 
nos ieškoti ir at- 
lerikon.

i, kad, Garbingajai 
ii talkinant ir ka- 

visuomenei re- 
ao Pauto lietuvių 
?s viena gražiausių 
kartu ir opiausias 

i momento reika- 
tikrenybe. Atogra- 
i išaugs lietuvybės 
jei lietuviškos kul- 
inys. Jaunieji lie- 
kurie ten mokysis 

:rąjį Dievą ir bran- 
pynę Lietuvą, bus 
kingi savo gerada- 
lų vardu aš drįs
ęs į brolius ameri- 
>aramos.

un. P. Ragažinskas, 

Paulo liet, kolonijos 
kapelionas, 

as ligi vasario m. 
64-17 Clinton Ave., 

i, N. Y. Toliau: se- 
anciškiečių vienuoly- 
;tsburgh, Pa.

ir neturi, dabar vei- 
iktai vadinamosios ko- 

Maisto” ben- 
Nors jų 

ius padidintas, nes ne- 
ė nacionalizuotųjų krau- 

dalis dabar pavadin- 
ooperatinėmis, bet vis 
krautuvių nėra užtek- 
daug. Todėl gyvento- 

iri vaikščioti į tolimas 
:uves, iš ko susidaro 
s laiko gaištas.

NAUJI MOEr bl°&iau su prekėmis. 
REKALA^en^n^° vart°jimo pre- 

didžiumai yra įvestos 
lės. Maisto produktų 
.a pirktis tiktai nedi-

deliais kiekiais, kurių už
tenka tik tai dienai. Prie 
nedaugelio veikiančių krau
tuvių susidaro ilgos eilės, 
todėl šeimininkės valando
mis turį laukti. Tai karto
jasi diena iš dienos, nes 
didesnių kiekių gauti nega
lima. Ypač sunki padėtis 
maisto atžvilgiu susidaro 
viengungiams ir dirbantiems, 
nes jie neturi laiko stovi
nėti ištisas valandas eilėse. 
Nors krautuvių prekiavimo 
laikas yra prailgintas, bet 
ir tai padėties nepakeičia, 
turint galvoje, kad laimin
gas laikomas tas, kuris pri
ėjo prie pardavėjo ir gavo 
nusipirkti svarą duonos ir 
100 gramų sviesto 
ną valandą.

Krautuvės yra 
sutvarkytos pagal
damų prekių rūšį. Jeigu ten
ka pirkti įvairių prekių, tai 
ir stovinėti eilėse reikia ke
liose vietose. Iš to sugaiš
tų valandų skaičius padvi
gubėja ar patrigubėja. Ypač 
daug vargo, bestovinėjant 
eilėse, tenka patirti dabar, 
užėjus šalčiams.

Dažnas reiškinys, kad tam 
tikros maisto prekių rūšies 
negalima gauti. Vienu mo
mentu pristinga mėsos, kitą 
kartą nei už jokius pinigus 
nebegalima gauti sviesto, 
vėl būna atsitikimų, kai vi
sam Kaune ar Vilniuje ne
surasi nei vieno kiaušinio. 
Tokias prekes, kaip kava, 
ryžiai, pipirai ir kitas kolo- 
nialines prekes Lietuvos gy
ventojai jau pradeda už
miršti, nes jos jau seniai iš 
krautuvių lentynų dingo. La
bai sunku pasidarė begauti 
šmotelį muilo.

Dar blogiau su tekstilės, 
avalynės ir kitais odos dir
biniais. Norint gauti medžia
gą kostiumui ar apsiaustui, 
reikia išsirūpinti specialinį 
leidimą. Bet daug lengviau 
kupranugariui pralysti pro 
adatos skylutę, negu tokį 
leidimą gauti. Pirmiausia 
reikia įrodyti, jog turi ne 
daugiau kaip du kostiumus 
ar vieną apsiaustą. Tas pats 
su batais. Štai įrodymas iš 
oficiozo ,.Tarybų Lietuvos,” 
kuri žodis žodin rašo: „Pir-

„Mariampolės greitoji pa- ištisas ruduo, štai, jau pra- 
galba netvarkoje. Lapkričio. bėga, o tos brigados dar 
4 d. prie Kvietiškio žemės jokios meniškesnės pramo
ūkio mokyklos ant geležin
kelio įvyko nelaimė. Šau
kiant į nelaimės vietą grei
tąją pagalbą, ji neatvyko. 
Paaiškėjo ir neatvykimo 
priežastis: netvarkoje maši
na ir kažkur dingęs šofe
ris”.

— Okupacinei sovietų ka
riuomenei ir GPU valdinin
kams užėmus visus geres
nius Kauno butus, ypatin
gai vargingon padėtin pa
teko studentai. Tiek Uni
versitete, tiek Veterinarijos 
Akademijos studentai buvo 
apnakvindami ne tik tų mo
kyklų rūsiuose, bet ir ko-

gos — paprasčiausio koncer
to laukiantiems panevėžie-

Šiemet veikia 
jas pajamų moi 
tymas. Visi ==
nys kurie 1M) 
rėjo pajamų te 
lenų, turi užpilę 
mokesčio atitik 
kas ir pristato 
ralinei mokesėr. 
staigai, kur te 
kiek reikia se 

į dusieji tik tu 
blankas, jei pen 
ge turėjo beit 
jajamų. Praši 
skaudžiai baudi

Visi gyventi ^MOKSLAI — Vyskupas P. Būčys: 87 pamoks- 

ir raginami sar 
likti. Mokesčiu 
Įima gauti p- 
arba mokesči? 
staigoje.

MARIANAPOLIO KNYGYNE

Galima siu knygų pirkti: 
-------------- „t,-------------  i

KENTAS RAŠTAS. IV tomas: Jeremijo Pranašys
tė. Raudos. Baruko Pranašystė. Ezekiėliaus 
Pranašystė. Danieliaus Pranašystė. Dvylika 
Mažųjų Pranašų. Makabiejų Knygos—$2.00.

Italijos nauji 
Šventojo Tėvo 
jo paties p$ 
Italijoje būna ■ 
bų kasmet.

lai — homilijos sekmadieniams ir pasitaiko
mieji pamokslai šventėms. — $2.00.

IKYVYSKUPAS JURGIS MATULEVIČIUS — 
Žymiausių Lietuvos rašytojų straipsnių rin
kinys, papuoštas gražiais paveikslais.—$2.00.

ETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA — Kun. Dr. J. 
Starkus. — $1.00.

JZUS KRISTUS ŠVENČIAUSI AME SAKRAMEN
TE — Vyskupas J. Pelczar - Kun. P. Meš
kauskas. Tinkamiausios konferencijos šv. 
valandai. — $1.00

SLIONE Į ŠV. ŽEMĘ — Vyskupas V. Padolskis: 
gražiais

Chicagos 1$ 
talikų jauni# 
jos skyrių.

Pennsylvani
Padėjo judėti'^našYSTE— Kun. Dr. J. Navickas: 
dėjo propag^ 
talikus.

aprašymas šv. Žemes, išpuoštas 
atvaizdais — 50 centų.

drama,

U

ŠKOMI ASMENYS

vos Generalinio Kon- 
New Yorke paieško- 
lenys:
vičius, Jonas, (John 
wisch), gyvenęs Broo- 
Bostone arba New 
Jo ieško brolio sū- 

hkodemas Antanavi-

Italijos

skirta vaidinti vyrams. — 25 centai.

VAINIKU — Kun. Dr. J. Navickas:
ja, skirta vaidinti vyrams. — 25 centai.

tragedi-

vo Genuos EŠIMT METŲ SMUKLĖJE — T. Arthur - Kun. 
laikraštį ui 

klausimu.

Prezidento 
stovas Vatik> 
lor, buvęs &• 
je, pasveiko.

Dr. Navickas: vaidinimas. — 25 centai.

□LEGATŲ KELIONE LIETUVON 1916 m. — 
Dr. J. Bielskis. — 25 centai.

)MUVA — žurnalas 1921 ir 1922. — kiekvienas 
25 centai.

Į Bombėjų 
siųsta 4,000 .’. 

| anglai Afrn 
ienė, Antanina, arba laisvę.

JUOZAPO NOVENA — 10 centų.

| fVENIMO PAMATAI — K. J. D. — 10 centų.

l
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vagonus reikia 
rusiškų bėgių 

O pačių geležin-

anksto užsakyti vagoną, jei 
reikia pervežti kokių prekių. 
Ir tai neturi garantijos, kad 
gausi. _

Pagaliau, visą prekybą su
ardė bolševikiškos naciona
lizacijos. Oficialiniai, preky
ba eina kooperatyvų pagrin
dais. Tačiau naujieji koope
ratyvai turi su tikrąja ko
operacija tiktai bendrą pa
vadinimą. Tikrovėje tai yra 
rusiškosios valstybinės pre
kybos (gostorg - gosudarst- 
vennaja torgovlja) nukopija- 
vimas. Okupuotosios Lietu
vos prekyboje įsigalėjo tas 
pats sovietiškasis biurokra
tizmas ir nerūpestingumas, 
kuriuo pasižymi ir masko
liškieji „gostorgai”.

Iš Lietuvos kooperatyvų 
baigiama išvaikyti visi se
nieji ir daug kooperacijai 
nusipelnę veikėjai ir vado
vai.

Prekių kainos diena iš die
nos kyla. Vidutiniškas kai- 
mj pakilimas yra 150-200Ū 
maisto produktams ir 300- 
400% drabužiams ir avaly
nei.

Tuo tarpu uždarbiai yra 
padidinti tarp 30 ir 50%. 
Tokiomis aplinkybėmis mi
tinguose agitatorių akiplė
šiškai kartojamos frazės apie 
„laimingą ir sotų” gyveni
mą, kurį atnešė okupantai, 
nelaimingų Lietuvos gyven
tojų ausyse skamba kaip pik
ta ironija. O skelbiami skai
čiai apie nepaprastus sta- 
chanoviškus tempus gamy
boje ir apie darbo našu
mo kilimą tėra įžūli bol
ševikiška agitacija, nes gy
venimo tikrovė rodo vieną 
dalyką: iš krautuvių lenty
nų prekės diena iš dienos 
vis labiau nyksta arba jau 
yra išnykusios. Prekių din
gimas iš rinkos ir krautu
vių tikrai vyksta „stacha- 
noviškais” tempais. O jei
gu bolševikai dar kiek Lie
tuvoje pašeimininkaus, tai 
greit sovietų Rusija bus tik
rai pavyta. Tuomet nelai
mingiesiems Lietuvos gyven
tojams t ešvies „genialiojo 
Stalino konstitucijos saulė”, 
kuri, deja, net ir nešildo, 
nes ir kuro duoda aptieko- 
riškomis dozomis . . .

čiams nepateikė. O meniš
kųjų jėgų ir įgudusių muzi
kų čia yra. Liaudies Pagal
bos s-gos vietos skyrius jau 
buvo beketinąs net dides
nio masto koncertą suruošti, 
bet kol kas, deja vis nieko 
nesulaukiama.

— Bekasinėjant Gedimino 
kalną Vilniuje, giliuose 
sluoksniuose rasta įvairių 
istorinių retenybių, kurios, 
kaip spėjama, yra iš V-VII 
amžiaus.

— Vilniuje papildomai na
cionalizuotos 79 ir provinci
joje — 2 prekybos įmonės.

— Komunistų partijos or
ganas „Tiesa” užsipuola tei
singumo komisaro pavaduo
toją K. Domaševičių. Teisin
gumo komisariatas kaltina
mas, kad Vilniaus apygar
dos teismo tarnautojai ne- 
laiku gavę spalio mėnesio; 
atlyginimą. Todėl per ru
sų bolševikų revoliucijos su
kaktį tos įstaigos tarnauto
jai likę be pinigų. Tai es
anti nepagarba „didžiajai 
spalio šventei,” kuri esanti 
padaryta tyčia, iš noro su
drumsti „didesniam kolek
tyvui šventadienio nuotai
ka.”

— Lietuvos profesinių są
jungų centro biuro pirmi
ninkas Stimburys grįžo iš 
Maskvos. Jis papasakojo, 
kad jį priėmė sov. Rusijos 
prof, sąjungų centro sekre
torius „draugas” Šmernikas, 
kuris ja m davė nurodymus, 
kaip jis turi organizuoti 
profesines sąjungas sovietų 
Lietuvoje. Prieš „draugui” 
Stimburiui išvykstant į Ru
siją, buvo paskelbta, kad jis 
būsiąs vedžiojamas po visą 
SSSR, bet rusai nelaikė rei
kalinga duoti šiam „drau
gui” progos pasivažinėti. Pa
buvojęs 3 dienas Maskvoje 
ir gavęs instrukcijų, jis bu
vo išsiųstas atgal į Kauną.

— Sovietų Lietuvoje kas
dien skelbiami pranešimai iš 
„kovos su spekuliacija” fron
to. Štai kokios paskutinės 
žinios: Marijampolės apy
gardos teismas nuteisė Ur- 
kę Zivovą ir Jankelį Zilber- 
maną už guminių ir odinių 
prekių slėpimą. Už manu
faktūros prekių slėpimą Vil
niaus pirklys Joselis Raut- 
bordas nuteistas 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Suimtas Kauno pasiūtų dra
bužių krautuvininkas Urija 
Sluckis už drabužių suslėpi- 
mą.

— Laikraščiai nusiskun
džia, kad į Kauno univer
sitete rengiamus mitingus 
neatvyksta vyresnysis moks
lo personalas.

— Prie profesinių sąjun
gų centro komiteto susidarė 
sporto komisija. Jos pir
mininku paskirtas J. Šapi- 
ro,

— Sovietų Lietuvos laik- ' 
raščiai nusiskundžia, kad 
sovietų filmų kontora „Glav- 
kinoprokat” leidžianti tiktai 
senus filmus.

— Įsteigtas komunalinis 
bankas su skyriais Vilniu
je, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Marijampolėje. Jo kapitalas 
— 25,000,000 litų. Tačiau 
tikrovėje nieko naujo neį
steigta, nes bankas perima 
šiuos buvusius bankus: 
Tarptautinį, Ūkio ir Vil
niaus miesto banką. Banko 
valdytoju paskirtas J. Son
deckis, o jo pavaduotoju — 
J. Grabauskas.

— Valkininkų kartonažo 
ir lignino fabrikas pavadin
tas čekisto Felikso Dzer
žinskio vardu.

— „Tiesa” rašo, kad Pa
venčių cukraus fabriko lei
džiamas sieninis laikraštis, 
kuriame nieko kito nesą, 
kaip tarpusavio šmeižtų.

— Lietuvoje jau stinga ar
batos ir kavos. „Valstiečių 
Laikraštis” įdėjo ištisą 
straipsnį, kaip galima paga
minti „arbatą ir kavą”. Da
bar okupuotosios Lietuvos 
gyventojai turės gerti kmy
nų ir morkų arbatą bei ąžuo
lo gilių ir ruginių miltų ka
vą. Tokius būtent receptus 
skelbia minėtas laikraštis.

— Okupantai likvidavo ži
nomą Lietuvos kooperacijos 
bendrovę „Lietūkis” ir jos 
vietoje įsteigė „Lietuvos res
publikinę vartotojų koope
racijos sąjungą”. Ši naujo
ji sąjunga perėmė visą „Liet
ūkio” turtą.

— Vis dar siaučia gyvu
lių sunkio ir nagų liga, že
mės ūkio komisaras papil
dė kovai su apkrečiamomis 
gyvulių ligomis taisykles, 
pagal kurias apkrėstieji ir 
apylinkės ūkiai skelbiami 
„karantino rajonais”, o 30 
kilometrų spindulių apylin
kė sudaro apsaugos barą.

— Rengiamuose mitinguo
se skelbiama „džiuginanti” 
žinia: Ukmergės apskričiai 
iš sovietų Rusijos esą at
vežta 10 vagonų kviečių ir 
tiek pat rugių. Maskolių 
kariuomenei suvartojus vi
sas grūdų atsargas ir kon
fiskavus likusius grūdus iš 
ūkininkų, dabar Lietuvos gy
ventojai jau tiek apiplikin
ti, jog jiems reikia maldau
ti pagalbos iš sovietų Rusi
jos. Atsiuntę 20 vagonų 
grūdų, sovietai dar iš to 
daro reklamą, stengdamiesi 
patraukti savo pusėn api
plėštus ūkininkus.

— Komunistų partijos ofi
ciozas skundžiasi, kad esą 
mokytojų, kurie atsisaką 
klausyti komunistų partijos 
ir nešaukią mitingų, nors 
tokia esanti jų pareiga. Toks 
atsitikimas buvęs Obeliuose, 
kur pradžios mokyklos ve
dėjas nepaklausęs raginimo 
suvaryti žmones į mitingus. 
Mokyklos patalpos buvusios 
uždarytos ir niekas pašali
nių žmonių į jas nebuvęs į- 
sileistas.

lint pragyventi iš gaunamų 
atlyginimų, o taip pat ne
turint jiems laiko stovinėti 
prie krautuvių eilėse valan
dų valandas, prie fabrikų 
pradėta steigti darbininkams 
valgyklos, kurios bus tvar
komos kolchoziškais pagrin
dais.

— „Tiesa” paskelbė straip
snį, kokių rezultatų prieina
ma, kai fabrikuose dirbama 
s t a c hanoviškais metodais. 
Kaune „Maisto” fabrike dar
bininkės, pešiojančios žąsis, 
taip skubinančios, jog „bai
siai daug sužalotų žąsų. At
rodo, kad ne moterys jas 
pešė, o vanagai buvo už
puolę. Iš 1,000 žąsų buvo 360 
žalotų”. Taip pat plunksnos 
esančios metamos stačiai ant 
žemės, kur jos sumindžioja- 
mos ir sutepamos. Laikraš
tis reikalauja, kad būtų į- 
vestos piniginės baudos už 
sudraskytas žąsis.

— Žemės ūkio komisaria
to valdininkai skundžiasi,- 
kad jiems tenka dirbti net 
iki 10 -12 valandos vakaro 
ir poilsio dienomis. Bet net 
ir taip dirbdami, valdinin
kai nesuskumba atlikti sa
vo pareigų. Iš to pat raši
nio sužinome, kad šiame ko
misariate einąs „perorgani
zavimas iš pagrindų.”

— Raudonoji valdžia de
da visas pastangas mokyto
jams subolševikinti. Vilniu
je buvo sušaukta pradžios 
mokyklų inspektorių ir jų 
padėjėjų konferencija, kurios 
metu agitatoriai laikė pra
kalbas, reikalaudami per mo
kyklas vesti bolševikišką 
propagandą. Žiemos atosto
gų metu Vilniuje, Kaune ir 
visuose apskričių miestuose 
bus surengti bolševikiški 
„ideologijos” kursai. Dau
gelį lietuviškai nusistačiu
sių mokytojų išvaikius iš vie
tų, Vilniuje rengiami 6 mėn. 
pedagoginiai kursai, kuriuo
se bus rengiami mokytojai 
jau naujosios „ideologijos” 
pagrindais.

— Švietimo komisariato 
meno reikalų valdybos vir
šininkas A. Rūkas ir daili
ninkas Mackevičius išvyko į 
Maskvą gauti instrukcijų, 
kaip reikia organizuoti rau
donąjį „meną” okupuotoje 
Lietuvoje.

— Žemės ūkio bankas pa
skelbė, kokiomis sąlygomis 
jis duos valstiečiams pasko
las iš 20 milionų litų su
mos, skiriamos naujakuriams 
„įsikurti”. Kiekvienam nau
jakuriui iš tos sumos išeina 
nepilni 300 litų, iš kurių 
naujakuriai turės „įsikurti”. 
Dabar paaiškinta, kad net 
tų pinigų naujakuriai, ga
vę suvalstybintą žemę nuo- 
mon, negaus į rankas. Pini
gai bus išmokėti kooperaty
vams, žemės ūkio komisa
riatui ir kitoms įstaigoms, 
o naujakurys galės iš tų į- 
staigų prašyti natūra trąšų, 
gyvulių ir t.t. Naujakuriui 
būsią duodama į rankas „tik 
likučiai” bet ne daugiau kaip 
100 litų.
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Baltimore, Md palinkėti gražiausio pasise
kimo ateičiai.

— Šv. Vardo dr-jos susi
rinkimas su pamarginimais 
įvyko sausio 15 d. Valdyba 
perrinkta ta pati. Kun. Dr. 
............. ’i vyrams už

surengė pramogą ir suvai
dino veikaliuką „Nelaimin
gas Buikas”. Vadovavo kun. 
Dr. Martusevičius. Vaidino 
Elzb. Rimdeikaitė, An. Mu- 
toraitė, Mar. ir Anelė Skio- 
tytės. Agn. Mažeikaitė ir 
Vai. Tyliūtė. Atsilankiusie
ji buvo patenkinti.

Balandėlis.

Mendelis dėkojo 
paramą.

— Vasario 16 
karnai atžymėta 
Bus pamaldos už Lietuvą 
ir rinkliava Lietuvai Gelbė
ti Fondui. Salėje įėjimas 
bus visiems laisvas. Sese
rys ruošia vaikelius progra
mai. Kaprešiūnas ruošia 
chorą. Būtų gera, kad visi 
įsigytų konvertėlius aukai.

— Sausio 15 d. išsimikli
nę jaunuoliai turėjo risty- 
nes. J. Letkauskas padai
navo, jaunieji paskambino, 
pagrojo armonikom ir man- 
dalina. Tai buvo artistiš
kas koncertėlis Šv. Vardo 
vyrams. Letkauskas dova
nai pagirdė ištroškusius.

— Sausio 19 d. per sumą 
išstatytas Švenčiausias ir 
taip bus per 8 dienas. Tai 
pamaldos už atsivertimą 
klaidatikių. Lankosi daug 
kitataučių ir gražiai pagie
da. Apie šias pamaldas pla
čiai rašo angliška spauda. 
Lietuviai labai dėkingi savo 
darbštiems kunigams, kurie 

t parapijai gauna daug para
duos iš kitataučių.
I — Lietuviai neturėtų pa
miršti, kad mūsų šv. Al
fonso bažnyčia yra konse
kruota, o du maži altorėliai 
— Širdies Jėzaus ir Švč. 
Panelės Neperstojančios Pa
galbos — pašventinti su 
laidais.

— Labai dažnos oro 
mainos. Dvi dienas buvo 

sfrrū'tr; “žmonės alkūnes 
apsidaužė. Sausio 18 d. bu
vo šilta, o 19 — šaltis už 
ausų griebė.

— Mirė našlė Jogminienė.
J. K.

d. bus tin- 
bažnyčioje.

at-

at-
la-

Bridgeport, Conn

Parapijiečiai labai paten
kinti parapijos 1940 metų 
atskaita. Daug gerų dar
bų atlikta — nauji vargonai 
įdėti, įvairių pataisymų su
silaukta ir dar 1,000 dol. 
skolos atmokėta. Tikrai gra
žus darbas klebono kun. J. 
Kazlausko; daug talkinin
kauja trustistai Klimaitis ir 
Masaitis, kolektoriai Mocke
vičius, Minalga, mokyt. Bal
trušaitis, šerkšnis. Parapi
jiečių tarpe gražus susiklau
symas, dosnumas. Tenka tik darbščios. Sausio 12 d. jos

Neseniai mūsų parapijoje 
buvo prakalbos Lietuvos rei
kalais; kalbėjo kun. J. Pruns- 
kis ir „Amerikos” redakto
rius J. Laučka. Žmonėms 
labai patiko. Dabar teko nu
girsti, kad bus prakalbos 
vasario 10 d. Kalbės adv. 
St. Gabaliauskas, neseniai 
iš Lietuvos atvykęs, šiuo 
reikalu bus daugiau praneš
ta.

Koncertas, įvykęs sausio 
5 d., žmonėse paliko daug 
įspūdžių; visiems patiko dai
nininko Al. Vasiliausko dai
nos. Vasiliauskas ir bažny
čioj giedojo — per dvejas 
mišias solo. Buvo, žinoma, 
ir nepasitenkinimų, kad ne
atvyko artistė Žukauskaitė, 
kuri buvo plačiai išgarsinta, 
bet ką padarysi, kad tokios 
buvo aplinkybės. Ateityje 
artistė atvyks į Bridgepor- 
tą ir padainuos ar pagiedos 
bažnyčioje.

Parapijos p r i augančiųjų 
chorai turės savo metinį vai
dinimą „Ir aš nepaisau” ir 
koncertą vasario 23 d., pa
skutinį sekmadienį prieš už
gavėnes. Po vaidinimo šo
kiai. Būtų gerai, kad tą va
karą visi nepamirštų atsi
lankyti.

Atvyksta šeimų iš Penn. 
ir gauna darbus, bet apie 
bažnyčią mažai kurie gali 
gauti namus apsigyventi. 
Užsisakykit vietas naujuose 
namuose ir apsigy venkit 
prie bažnyčios. O.

Philadelphia, Pa

Daug serga
Ligoninėse guli po opera

cijų Mažeikienė, Kiselienė, 
J. Varna, F. Lūšis. Namuo
se serga kai kur visi šei
mos nariai, pav. Norkai. 
Reikia daugiau atsargumo.

Minės Vasario 16-tą
Federacijos skyrius daro 

pastangų iškilmingai pami
nėti vasario 16 d. Kun. S. 
Raila ir kun. J. Bagdonas 
ruošia nepaprastai įdomų 
pastatymą. Minėjimas bus 
šv. Jurgio par. 
monde.

Mergaičių
Šv. Kazimiero 

mergaitės choristės

salėje, Rich-

veikla
par. jaunos 

labai

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM LIETUVIUI

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. |

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

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

Kreipkis:

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

Rochester, N. Y

išrinkta
bent

dr-ja 
dar

Lie- 
iki 

(per

Šv. Jurgio paš. dr-jos su
sirinkime iškeltas klausi
mas paaukoti Lietuvos trem
tinių sušelpimo reikalams 
ir nepriklausomybės atsta
tymo darbams. Nutarta su
rengti vakarienę,
komisija ir tikimasi 
100 dol. sukelti.

Šv. Petro ir Povilo 
metiname susirinkime
gražiau pasirodė — paskyrė 
$10.00 auką ir išrinko ko
misiją, kuri prisidės prie 
jurgiečių darbo bendrai va
karienei. Kadangi darbo ėmė
si svarbiausios dr-jos, ma
noma, visa vietos visuome
nė išsijudins ir prisidės su 
pinigiška parama.

Rochesterio lietuviai 
tuvai Gelbėti Fondui 
šiol surinko tik 43 dol.
St. Gabaliausko prakalbas), 
bet jie gali lengvai žymiai 
daugiau sukelti. Tik su- 
kruskime!

Kai visos kolonijos išsi
judins, kai viso pasaulio lie
tuvių vieningas balsas stip
riai ir vieningai suskambės, 
tada Lietuvoje pasidarys 
trošku ne tik plėšriesiems 
rusams ir žydams komunis
tams, bet ir paties Stalino 
„šviesiausioji saulė” Lietu
vos padangėje užsirauks. Jei 
Vytautas su milijonu lietu
vių pajėgė sukurti stiprią 
valstybę, tai kas dabar yra 
su keliais milijonais lietu
vių?
o gal vadai? 
me

Ar visuomenė kalta, 
Nepamirški- 

tėvų žemės — Lietuvos! 
Ant. Žiemys.

Newark, N. J

L. Vyčių 29 kp. susirin
kimas įvyko sausio 13 d. 
Atsilankė centro vicepirm. 
L. Ketvirtis iš Jersey City. 
Kuopos pavasario šokiai 
bus gegužės 3 d., šeštadie
nį, šv. Jurgio dr-jos salėje. 
Vietinės draugijos prašomos 
tą dieną neturėti savo pra
mogų.

Kuopos metinė bendra ko
munija ir pusryčiai bus ko
vo 9 d. Apskrities rengia
ma L. Vyčių diena bus lie
pos 6 d., Partrylow’s Grove, 
Kenilworth, N. J.

Po susirinkimo įvyko vai
šės, kuriose dalyvavo M. 
Chartak, žaidžiąs Yankee 
base-ball komandoje. Kitas 
susirinkimas bus vasario 10 
dieną.

Kuopa reiškia nuoširdžios 
užuojautos „Amerikos” re
daktoriui dėl jo tėvelio mir
ties. F. V.

Bayonne, N. J

Sausio 11 d. per 150 sve
čių iš Bayonne, Elizabeth, 
Jersey City, Brooklyn ir ki
tur susirinko į Šv. Mykolo 
par. salę pagerbti Aleksan
drą ir Domicėlę Marcinkus 
jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių progą. Sa
lė ta proga buvo gražiai 
išpuošta sidabriniais kaspi
nėliais. Šis pokylis sureng
tas sukaktuvininkams 
nant.

Svečiams susirinkus, 
brantai buvo atvežti į
kur jie buvo visų svečių 
pasveikinti ilgais aplodis
mentais. Prie garbės stalo, 
be sukaktuvininkų, sėdėjo 
jų vienintelė dukrelė Alice, 
vietinės parapijos klebonas 
kun. Stonis, svočia p. Gap- 
šienė iš Elizabeth, piršlys 
p. Ralys ir vakaro vedėjas 

ip. Bartkus. Vakarėliui įpu- mokytojų, nei mokinių.

neži-

cele- 
salę,

.A

sėjus atvyko ir Jersey City 
par. kleb. kun. Kemežis.

Puotą atidarė kun. Stonis 
malda ir tarė pasveikini
mo žodį. Vakarienės metu 
p. Bartkus perstatė daug 
kalbėtojų, kurie sveikino, nu
švietė Marcinkų darbuotę 
lietuvių draugijų tarpe, pri
sirišimą prie bažnyčios ir 
linkėjo jiems sulaukti dar 
daug daugiau linksmų su
kaktuvių. Daugelis kalbėto
jų pabrėžė, jog nebuvo jo
kio patriotinio darbo Bayo- 
niečių tarpe, kad nebūtų 
dalyvavę pp. Marcinkai. Ir 
tai tiesa.

Aleksandras ir Domicėlė 
abu kilę iš Gailių 
Lolių par., Raseinių 
Abu 
riką 
ne. 
7 d.

SKAITYTOJŲ
LAIŠKAI

Sausio - 24 i,

BALSAS IŠ GYVŲJŲ KAPŲ ______ ___ _

kaimo, 
apskr. 

į Ame- 
Bayon- 

mėn.

1913 m. atvyko 
ir apsigyveno 
1916 m. sausio
a.a. kun. Budrevičius 

jiems suteikė moterystės sa
kramentą. Per visą laiką 
Marcinkai ryžtingai dirbo 
patriotinį darbą lietuvių tar
pe. Abu priklauso prie šv. 
Petro ir Povilo draugijos ir 
piliečių klubo. Al. Marcin
kus priklauso prie šv. Var
do draugijos ir S.L.R.K.A. 
Domicėlė Marcinkienė yra ir 
Rožančiaus draugijos narė.

Skanius valgius šiam po
kyliui rūpestingai parūpino 

Pocienė, M. Gurkštienė, 
Gurskienė, M. Vaivadie- 
P. Ralienė, p. Buivydie- 
ir V. Jasaitienė iš Eli-

M. 
nė, 
nė 
zabetho.

Tautiete.

Paterson, N. J

Jaunimo Draugijų Balius
Šeštadienį, vasario 1 d., 

sekančios parapijos jaunimo 
draugijos rengia didelį ba
lių Vargonų Fondo ir para
pijos reikalams: choras, vy
čiai, sodalietės ir CYO. Bus 
įdomu seniems ir jauniems 
dalyvauti šiame parengime. 
Labai gražus mūsų jaunimo 
žygis ir privalėtų visi daly
vauti ir paremti šį parengi
mą. Balius bus didelėje sa
lėje—Washington Hall, God
win St., Paterson.

Patersone dabar darbai 
labai gerai eina, žmonės, 
matyti, visi linksmesni, be
veik visi dabar dirba. Wright 
lėktuvų dirbtuvėje dirba per 
18,000 darbininkų.

Gyventojas.

TORRINGTON, CONN.

Gerbiamas redaktoriau,
Sveikindama n a u jaisiais 

1941 metais prisiunčiu $1.00 
„Amerikos” Naujo Interty- 
po Fondui. Vėliau gal ir 
daugiau galėsiu atsiųsti.

Man labai patinka „Ame
rika” ir aš būsiu jos skai
tytoja visada.

Adelė Lusiūtė.
Waterbury, Conn.

------ O-------
A.a. A. Laučkai atminti
Reiškiu didelę užuojautą 

nuliūdimo valandoje „Ame
rikos” redaktoriui Juozui ir 
Baliui Laučkams. Paėmusi 
praeitą savaitę „Amerikos” 
numerį, pastebėjau praneši
mą apie a.a. Antano Lauč- 
kos mirtį. Pradėjau daug 
mąstyti ir nepamačiau, kaip 
pradėjo ašaros veržtis iš ma
no akių. Prisiminė sunkūs 
laikai, kai po pasaulinio ka
ro turėjome daug kentėti. 
A.a. A. Laučka buvo mano 
geras prietelius, kurio na
muose turėjau vietą ramiai 
prisiglausti. Tebūna jo kū
nui lengva mūsų brangios 
tėvynės žemelė. Siunčiu gi
lią užuojautą redaktoriaus 
motinėlei, kuri man buvo 
labai gera, geros širdies, 
meilaus elgesio, ji mane 
sergėjo nuo visokių nelai
mių kaip savo dukterį.

Brangus Juozai, tada dar 
buvai mažas, lankei pradžios 
mokyklą, tad gal daug ne
pastebėjai, gaip gražiai su
gyvenom su 
Tais laikais 
vo vokiečiai, 
šiai žino, ką 
tada pakęsti.

Dar gerai 
dos brangios
pasaulinio karo, o šiandie 
brangioji tėvynė vėl kenčia 
visokias sunkybes. O, bran
gi mūsų tėvyne, Lietuva, 
kada tu nebebūsi vargina
ma ir kankinama? Bet tu
rime viltį, kad bus permai
nų, kad mūsų tėvynė ne
žus.

raščiais džiaugiamės H F J C JU 
savęs dalinamės ir į X 
sigerėjimu skaitome, j*»■'>* **+

Brangūs broliai GRACIJOS APSKRI- Į 
katalikai! Mes sau'.-qjjg NARIAMS 
lietuviai turime viltį _____
Jūs mus suprasite,^ Fpderaciios New 
musų balsą ir mus net & , .. •
gus atjausite. apskrities metinis su- 
musų nelaimingųjų Imas įvyks penkta le- 
ir sušelpkite pinigavusio 31 d., 8 vai. vak., 
siminkite mus per sekimo par. salėje, 
kalbas ai draugišką, draugijų atstovai ir 
rinkimus - paaukofe šomi atsilanky. 
kelis centus mums - 
žiams ir kitiems daiktu1 
Prašome Dievo visiem;
Jonės.

Jūsų tėveliais.

Tik Aukščiau- 
mes turėjome

neužgijo žaiz-
Lietuvos nuo

Kur gražus būrys lietuvių 
draugiškai palaiko įvairias 
pašalpines vyrų ir moterų 
draugijas, ten ir jaunimas 
neužsileidžia, gražiai gyvuo
ja, lanko kaimyninių kolo
nijų parengimus, gražiai lie
tuviškai kalba, nors ir ne
turi mokyklos.

Connecticut didesnių kolo
nijų lietuviai labai gražiai 
žiūri į pavyzdingą Torring
ton© lietuvių koloniją. Jie 
nutarė arčiau susipažinti ir 
todėl LRKSA apskritis su
manė surengti Torringtone 
koncerto ir šokių pramogą, 
kuri skiriama apskrities 25 
metų sukakties minėjimo 
užbaigai. Tai įvyks balan
džio 26 d., šeštadienį. Ši 
pramoga suteiks gražiausią 
progą visiems susitikti. Kon
certą išpildys geriausi Con
necticut dainininkai. Bus ir 
gerų kalbų, geriausios muzi
kos, kuri visus sujudins. 
Koncertas bus lietuvių salė
je, 101 Beechwood St., Tor
rington, Conn.

Meldžiu kitas Conn, kolo
nijos tą dieną nieko nereng-

Visi važiuokime balan- 
26 d. į Torrington.

A. P. Krikščiūnas.
Apskr. organizatorius.

Stop. Breivienė.
Bridgeport, Conn.

------ O-------
Gerbiamieji,

Prisiunčiu vieną dol. nau
jos mašinos fondui. Priim
kit šią dovaną ir sėkmingai 
gyvuokit.

M. Papečkiene.
Paterson, N. J.

------ O-------
Laiške rasite mažą auką

— 1 dol. Suanudokite nau
jos mašinos fondui.

K. Pranulis.
Waterbury, Conn.

------ O-------
Nepaprastai esame nudžiu

gę, kad pasisekė Jums pa- 
likji senąjį „urvą”. Be abe
jonės, naujos patalpos yra 
daug tinkamesnės. Gi da
bar, įsigiję naują intertypą Į
— tik spausdinkit „Ameri
ką” ir gyvuokit! Linkime 
Jums sukelti reikiamą su
mą intertypo fondui, ku
riam siunčiame $2.00.

A. J. Mažeika.
Pittsburgh, Pa.

Nors ir keistas sakinys, 
bet jis mums, kandidatams 
į šaltus kapus, gal ir tin
kamas. Čia esame patalpin
ti tik sergą džiova, o ši 
liga ilga ir retai pagydoma. 
Galima sakyti, iš šimto tik 
keliems su Dievo pagalba pa
vyksta išsveikti. Mūsų sa
natorija toli nuo miestų, 
ant aukšto kalno. Arčiau
sias mums miestas Baltimo
re apie 70 mylių. Čia yra 
apie 600 džiovininkų, kurių 
tarpe 12 lietuvių — 10 vy
rų ir 2 moterys. Stipres
nieji ligonys patalpinti va
dinamuose „sheckes”, kurio
se tenka gulėti beveik kaip 
lauke ir čia žiaurus vėjas 
mus nemaloniai glosto iš vi
sų pusių. Daktarai sako, 
kad mums reikalingas ty
ras oras, tad juo mes ir 
gydomės; jokių vaistų mū
sų ligai nėra. Arti yra vai
kų ligoninė, kur įruošta kop
lytėlė; sekmadieniais ten at
važiuoja kunigas, atlaiko pa
maldas, aprūpina šv. sakra-1 sitikimu būtų daugiau sav0 įstaig°s patalpo 
mentais.

Čia mums labai ilgu ir 
nuobodu. Daugumas netu
rim giminių nei draugų. Jei 
kuris ir turėjom draugų, tai 
ir tie pradeda pamiršti, bi
jo mūsų ligos. Kai sekma
dieniais atvažiuoja ekskur
sinis autobusas iš Baltimo- 
rės, tai visa senatorija ei
na pasitikti. Nieko nesu
laukę grįžtam nusiminę.

Valgį ir guolį gauname 
dykai, bet drabužius ir ki
tus reikalingus daiktelius 
turime patys įsigyti, bet kur 
jų gauti, kai neturime arti
mųjų? Ypač dabar, žiemos 
metu, reikėtų šiltesnių dra
bužių; kadangi jų neturime, 
turime kęsti šaltį. Tiek tik 
pamąstom: „Dieve Aukš
čiausias, priimk mūsų var
gą už atgailą” . . .

Netoli mūsų yra drabu
žių ir įvairių daiktų krau
tuvė, kurioje viskas pigiau, 
bet kas iš to, kad neturime 
kuo nusipirkti.

Nors čia esame ne didelis 
skaičius lietuvių, bet labai 
gražiai sugyvenam, dažnai 
susitinkame, p a s i d a linam 
mintimis. Jei kuris kokią 
dovaną gauname, broliškai 
tarp savęs pasidaliname. Net 
ir cigaretėmis broliškai da
linamės. Čia pas mus par
eina „Darbininkas” ir „Ame
rika”. „Amerika” pradėjo 
ateiti tik nuo Kalėdų; Die
ve, duok laimę ir sveikatą 
tam ,kurs mums „Ameriką” 
užrašė. Mes tais dviem laik-

PERNAI DAUGIAUSIAI 
PAGAMINTA AUKSO

ti. 
džio

Dėl 
Rašto 
rosa,

Jeruzalė

karo pranciškonų šv. 
mokykla, via Doko-

uždaryta. Neliko

— „Valstiečių Laikraštis” 
įsidėjo pasikalbėjimą su Ka
ziu Cibulskiu, buv. Dr. P. 
Karvelio, Noreikiškių dvaro, 
dabar paverstu sovchozu, 
traktorininku. Šis vyras pa
skelbtas stachanoviečiu. Jis 
sako: „Ariau visą šeštadie
nį. Žiūrau, dar daug liko. 
Ariau ir visą naktį ir dar 
sekmadienį. Nuariau apie 10 
ha. Naktį švietė mėnulis — 
buvo aiški mėnesienos nak
tis”. Tenka prisiminti, 
senovėje — baudžiavos 
kais — baudžiauninkai 
buvo verčiami dirbti,
timis, kad tiktai daugiau 
padirbtų. Naujųjų sovcho- 
zų baudžiavoje darbininkai 
irgi dirba, kai naktį šviečia 
mėnulis.

Washington. — Pirmieji 
apskaičiavimai rodo, kad 
pernai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse aukso gamyba 
pasiekė 5,914,109 uncijų. Vie- 

jna uncija aukso dabar ver
tinama 35 dol., tad pernai 
aukso pagaminta už 206,- 
993,800 dol. 1939 m. aukso 
pagaminta už 196,392,000 
dolerių.

Sidabro pernai pagaminta 
irgi žymiai daugiau, bet ne
pasiekė 1915 metų aukštu
mos. Sidabro gamybos ver
tė pernai siekė 50,977,440 
dol., jo pagaminta 71,688,- 
150 uncijų.

Daugiausiai aukso paga
minta Kalifornijoje, po to 
sekė Filipinų salos (39 mil. 
dol.) ir Alaska.

Amerikos aukso gamybą 
pernai pralenkė Afrikos 
Transvalijos kasyklos, kur 
aukso pagaminta už 
320,935 dol.

kad 
lai- 
irgi 

nak-

nei

isirinkimas labai svar- 
Reikalingas gausus at- 
ymas.

Peter Yankus, Apskr. Valdyba.

:Marvland*'1VEKSALINI0BICE0 
y LININKV DĖMESIUI

Redakcijos pastaba:! _____
dedame šį atsišaukimu į. u v į Universalinic 
vertą paramos. Bet Inc_ dalininkų -šeri
gera, a igonys urį meynja gusįrjnkiniai 
vo komisiją bent is
nariu, kurie prižiūrėt, m' voasan'
nų pasidalinimą. Tot ketvirtadienĮ. 8 vai

tikėjimo visuomenėje. 22 So. Ninth Streei
■ - ;lyn, N. Y.

LICENSES galintieji susirinkim 
„ ‘ maloniai prašomi pnWHOLESALE & m kam‘3,

BEER, WINES & UQUtma teigg atst,

NOTICE is hereby given that Las 
RL 14111 has been issued to the oį 
to sell beer, wine and liquor at res. 
Section 107 of the Alcoholic Bereų 
trol Law at 291 Wythe Ave.. Bz,

WA“* “ ™os draugijos 
varei pramoga

291 Wythe Avenue, Brookin 

Sijos draugija (Balt 
Society, Inc.),k 

trol Law at 600 6th Ave., a v»rv 1 ]pi'llviQi įsiuvi* Brooklyn, County of Kings, to be JuarO lieLUVlal, latVlc
O, 1 the TlSxander skoczex ir amerikiečiai, vas 
600 6th Avenue,Brookin J , Šeštadienį, 9 V<

NOTICE is hereby given that Lite pqf-ij ŠviptimO du-li 
GB 25S5 has been issued to the utį bVlCUHlO UF-J'
to sell beer at retail under Sectic: ovop IK T? R
the Alcoholic Beverage Control -LJAjlIl 0
countyLiofeKin^’to “oLm?; Yorke, ruošia bend
P, emiSeS-MOSES SCHWARTZFELD 'g4- Ši pramoga Si 
2168 Linden Blvd.,Brooklyn, LietUVOS, LatvijOS

NOTICE is hereby given that Lieęsg nPnriklaUSOTYlvhill T GB 11721 has been issued to the P 1 IdUbUUiyUlU £,
to sell beer at retai 1 undec šventėms pamirthe Alcoholic Beverage vonCrof tr Lr
132 Highlawn Ave., Borough of fe 
County of Kings, to be consumed c 
premises. , . . .

JOHN TREUEL miMie bUS lietUV
132 Highlawn Ave., Brook!yr3. 1 , . .------------——.. ir estų dainos ir s

NOTICE is hereby given that Lite £ ,
GB 11815 has been issued to the wit ro programos — s 
to sell beer at retail under Section ... __ _ .
the Alcoholic 1 
1305 Kings 
County of 
premises.

1305 Kings

NOTICE _ _____ , o------ -
GB 2252 has been issued to the unde - --------------------------
to sell beer at retail under 4 nvri
the Alcoholic Beverage Control lU.OlvKA.TU BALIUS 
190 Cypress Ave., Borough of B:
County of Kings, to be consumed --------------

nick catania ;uviu demokratų k
-----:------------- . zeikiąs 18 Scholes S

NOTICE is hereby given that Licet . .
GB 2598 has been issued to the ur.clyne, rengia savo t 
to sell beer at retail under Section . i i* v i •
the Alcoholic Beverage Control LCtlIlĮ 03,111} SU. SOK12 
514 Graham Ave., Borough of • __ • j
County of Kings, to be consumed Kratai, gerai veikaa 
premises. j

morris m. pousner zuociami, VISUS uzo 
5,1 _______ ^“’arbo pasekmėmis 1

NOTICE is hereby given that ~ '
GB 11766 has been issued to the ur.Algvl, K3TLU pRSlllll 
to sell beer at retail under Sectiot t/i v i • •
the Alcoholic Beverage Control Klupo metinis par 
98 Kingston Ave., Borough of ! • , v v, „ r
County of Kings, to be consumed JVyRS Šeštadienį, SI 
premises. - j » . ,

bessie black □ d., Angelų Kara.
” ^kl“>ar. salėje, So. 4th

NOTICE is hereby given that Lias—— 
GB 117 19 has been issued to the urJng. 
to sell beer at retail under Sectia 
the Alcoholic Beverage Control nrflstiHpa 7 1
1218 Myrtle^ Ave., Borough of E:1US PrdSlaeS < -<5V 
p?eumises.of KinKS’ to be consumal * Šokiams gros ge 
1218 MvrtleHAv^ES A' RbSJ™8* K1Ub° Vad°V’'

NOTICE 7T Weby given'll^ngimO kORlk 
Fo t8ll beer undTr ViSUS ^i^kyt
V409the8th,CA?įlCueBcvB^ughConot(rol^tini Pigimą. Ižai 
preUm^ea°f Kings’ to }>e consume<i 35c. Pelnas pusiau 
rmo r.l aberlin BROS.. iNc. uja, tad paremkite g 6109 8th Ave., Brooklp-, J r

------------------------—------ ;kslą.
---- ----- * Kviečia rengė

Direktorių Taryb

Beverage Control JŽanga tik 5ŪC. Lld 
Highway, Borough of B . v. .
Kings, to be consume! wieciami gausiai at
JOHN W. SCHULT tl.
Highway, Brooklyn

is hereby given that Lice:
Komisi

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. COLNEKIEŠKO GIMINAIČI
(Aukštakalnis) . v, . .ieškau savo ginama
, Grand Street Ilgūno, kuris gyvena Waterbury, Conn. ,klByne> tarp 3rd j

Vartojam Saules Spindut^—j ęu
Diathermy, ir kitus modern . v, ,
kus išradimus nuo aukšte trintieji žinias malt 
žemo kraujo spaudimo, vidtf pranešti: Mrs. A 
ir širdies ligų. Reumate. r a™
Tonsils ir odos Ilgų, su gtf-iene, Ii vi oO. oec

pasekmėm. Philadelphia, Pa.

Tel. HArrison 6 -1693 LINKSI
491,-

sutar- 
iš Ka-

Anglijos Ispanijos 
timi, šiomis dienomis 
nados pasiųsta Ispanijai 5,- 
500,000 bušelių kviečių.

Gauta tikrų žinių, kad ne
seniai Kinijoje komunistai 
nužudė veiklų misijonierių, 
kun. Simons, jėzuitą.

B. J. Shawkoili' Rengia Š!
(Ašakūnasl &

GRABORIUS -
balzamuotojas Angelu Kart

Laisniuotas New Yorki>4th ir Roebling Stree 
ir New Jersey vaistyti’!

Pradžia
310 John Street iMuzikantai 
Harrison, N. J.
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ZIETOS ŽINIOSraščiais džiaugiamės, 
savęs dalinamės ir su 
sigėrėjimu skaitome.

Brangūs broliai HeĮhERACIJOS APSKRI- 
katahkai Mes saM.TIES NARIAMS 
lietuviai turime viltį, 
Jūs mus suprasite, į$£ 
mūsų balsą ir musnehj 
gus atjausite. Atjaj

:•
• :

K. Federacijos New 
apskrities metinis su- 

mūsų nelaimingųjų »imas įvyks penktadie- 
__________________________________________/I Q Tvnl '.TrtVir sušelpkite pinigais, 

siminkite mus per savo 
kalbas ar draugiškus 
rinkimus — paaukoki^ 
kelis centus mums į 
žiams i
Prašome Dievo visiem! 
lonės.

usio 31 d., 8 val. vak., 
skimo par. salėje.

, draugijų atstovai ir 
ai prašomi atsilanky- 
sirinkimas labai svar-ir kitiems daiUe 1<‘u“1

ne Dievo vi.it.: Reikalingas gausus at-
ymas.

Apskr. Valdyba.Peter Yankiis,

BIUR0
J r TXTEXTirTT TTCITTTTJ p JNINKŲ DĖMESIUI

Redakcijos pastaba: l  
dedame šį atsišaukinų 
vertą paramos. Bet 
gera, kad ligonys tmė: 
vo komisiją bent iš 
narių, kurie prižiūrėtu 
nų pasidalinimą. Tokh 
sitikimu būtų daugiau 
tikėjimo visuomenėje. 22 So. Ninth Street,

j t u v i ų Universalinio 
Ine., dalininkų - šėri- 
metinis susirinkimas 

imas 1941 m. vasario 
ketvirtadienį, 8 vai. 

savo įstaigos patalpo-

Lankėsi Rusijoje
1940 Metais

mūsų tėvynainius, 
seseris. Kruvinai 

Rusijos tikslas — 
palaužti lietuvių 

dva- 
prie

kal-

ir 
jtu- 
Jei 
tai 
bi- 

ma- 
oir- 
mo- 

ei- 
?su-

LICENSESWHOLESALE & RETA BEER, WINES & UQUI)

lyn, N. Y.
g a lintieji susirinkime 
naloniai prašomi pra- 
sekretoriui, kam su- 
na teisė jiems atsto-

NOTICE is hereby given that lie 
RL 14411 has been issued to the Eg 
to sell beer, wine and liquor at nu. 
Section 107 of the Alcoholic Bera; 
trol Law at 291 Wythe Ave., fe- 
Brooklyn, County of Kings, to I 
sumed on the premises.

FRANK MARKJEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Avenue, BrocAlji

NOTICE is hereby given that Us ; 
RL 1557 has been issued to the mi ■

Direktorių Taryba.

TUOS DRAUGIJOS 
ARBI PRAMOGA

„KOMUNISTAS”
Knygos apžvalga

metų buvo galima 
apsiaustu, ir aš pa- 
kad jis buvo visai 
Aš daviau rublį ir

Uosto krovikas 
10 rublių į dieną, 

nuo 7 vai. ryto ■ iki 
vakaro, pietums turi 
pertraukos, tuo būdu 
10 vai. Bet kainos!

tme 
ki

lius 
kur 
rti- 
nos 
Lra- 
me, 
tik 
kš- 
ar-

,ijos draugija (Baltic 
to sell beer, wine and liquor at rn „ TnP \ V11-
Section 107 of the Alcoholic Bevei; vdll OUClcLy, XilC. f f KU 

daro lietuviai, latviai, 
ir amerikiečiai, vasa- 
d., šeštadienį, 9 vai. 
estų švietimo dr-jos

'jose, 15 E. 125th St., 
Yorke, ruošia bendrą 

, gą. Ši pramoga ski- 
Lietuvos, Latvijos ir

trol Law at 600 6th Ave., Bers 
Brooklyn, County of Kings, to be e 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZES 
600 6th Avenue, Brooklp

NOTICE is hereby given that Lite 
GB 2585 has been issued to the mi 
to sell beer at retail under Sectits 
the Alcoholic Beverage Control ' 
2468 Linden Blvd., Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MOSES SCHWARTZFELD 
2468 Linden Blvd., Brooklp.

ou- 
au- 
au, 
ime

S * nepriklausomybių pa- GB 11721 has been issued to the um! it r
to sell beer at retail under Sertim n0 gVenteHlS paminė- 
the Alcoholic Beverage Ctmirof i Ir
132 Highlawn Ave., Borough of E 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brookir. gamoje bus lietuvių, 

, v . 77,, ir estų dainos ir šo-NOTICE is hereby given that Lie __
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Vaškys, netekęs tėvų ma
lonės ir Onutės meilės bei 
draugų, išvyksta frontan. 
Draugus bešaudydamas, jis 
ir ten neranda ramybės. La
biausiai jis bijo priešo eilė
se susitikti savo brolį Pra
ną, kuris kaip ir ketino sto
ti į Lietuvos savanorių ei
les. Vaškys pradeda svy
ruoti, nors mėgina pats sau 
įkalbinėti, kad jis kariauja 
už teisybę. Jį supurto ir 
pasikalbėjimas su raudonar
miečiu, kuris pasisakė nie
kuo daugiau nesirūpinąs, 
kad tik greičiau pasibaigtų 
karas ir jis gautų dvarą. 
Tas pasikalbėjimas sumaišė 
Vaškio idėjas.

Lietuvos savanoriai lai
mėjo keliuose frontuose ir, 
pagaliau, visai išvijo ne
kviestus svečius iš Lietuvos 
žemelės, ir tapo savo kraš
to šeimininkai. Vaškys slap
tai grįžta Lietuvon kitokia 
pavarde, bet jau nebe tas 
pats Vaškys. Ligos kanki
namas ir sąžinės graužia
mas, jis slapstosi nuo drau
gų ir tėyų. Vėliau jis su
imamas ir tardomas, palei
džiamas dėl nesveikatos. Tė
vai atleidžia jam praeities 
klaidas ir nusikaltimus. 
Trumpai pasikankinęs, Vaš
kys miršta nuo džiovos.

Kad tais laikais buvo to
kių Vaškių — nėra keista. 
Tuomet jaunuoliai idealistai, 
niekad laisvos Lietuvos ne
matę, galėjo būti paveikti 
svetimų idėjų. Bet kad da
bar yra tokių „lietuvių”, 
kurie, kaip neseniai spaudo
je buvo pavaizduotas „rau
tas” pas rusų konsulą New 
Yorke, lyg vabalai šliaužio
ja komunistų rojaus baliuo
se, — tai yra gėda.

Kiekvienas abejojąs žmo
gus turėtų pasiskaityti „Ko
munistą”.

EI. Jurgėlienė.

„Amerikos” Redaktoriui p. JUOZUI 
ir studentui BALIUIPerskaičiau Jono Šukio 

veikalą „Komunistas”, išleis
tą Kaune prieš porą metų. 
N e i š k ę si u nepasidalinusi 
mintimis apie tą romaną, 
liečiantį 1919 m. gyvenimą.

Šis veikalas neturi aiš
kaus „herojo”, nei neigia
mojo asmens, — rašytojas 
pačiam skaitytojui palieka 
susidaryti savo nuomonę. 
Netgi patį neigiamiausią as
menį, komunistą Vaškį, • au
torius palieka skaitytojui 
teisti, gi pats protarpiais 
kaip ir pateisinimų pakiša: 
tai žmogus, kuris jaunas bū
damas Rusijoje prisiklausė 
revoliucinių kalbų ir vaikiš
kai vaizdavosi galįs pasaulį 
išgelbėti.

1918 m. iš Rusijos sugrį
žo tremtiniai studentai. Vie
ni griebiasi visa širdimi 
darbo, — atstatyti laisvą ne
priklausomą Lietuvą ir orga
nizuoja savanorius. Kiti dar
buojasi, kad kraštą pastūmė
tų į dar baisesnį jungą. 
Černius ir Venclovas rengia 
susirinkimus, aiškina nepri
klausomos Lietuvos reikšmę 
ir jos ateitį, ragina vyrus 
stoti savanoriais į savąją 
kariuomenę. Gi jų draugas 
Vaškys, patriotų kaimynas, 
įsitikinęs komunistas, mėgi
na patriotams kenkti. Žmo
nės ima vadinti Vaškį ko
munistu. Vaškio tėvas, rim
tas pasiturįs ūkininkas, daž
nai bara sūnų ir grąsina 
„ėsti neduosiąs”. Motina, pa
prasta kaimo senutė, nesu
pranta kas tas „komunis
tas”, tik verkdama prašo 
savo Juozuko nepamesti ti
kėjimo.

Studentams grįžus namo 
atostogų, vokiečiai palieka 
miestą ir komunistai rengia 
demonstracijas^ Ir Vaškys 
žygiuoja po raudona vėlia
va. Susidaro bolševikų val
džia. Suimami Venclovas ir 
kiti Černiaus draugai atei
tininkai, kai kurie sušaudo
mi. Černius kreipiasi pas 
Vaškį, prašo gelbėti savo 
senus draugus, bet tas šal
tai 
tai 
ma 
Įėjo
Vaškio šaltumą draugams, 
ji liepia jam daugiau pas 
ją nesilankyti.

LAUCKAMS
mylimam tėveliui mirus, reiškiame gilią už
uojautą.

KRUŠINSKAI ir BARZILAUSKAI.

Brooklyniečiai reikalauja, 
kad prekybos mokesčiai bū
tų sumažinti 50 nuošimčių, 
kad vietoj 2c nuo dol. bū
tų mokama tik 1 centas.

amerikiečiai karininkai An
derson ir Stevens uždaryta
me lėktuve yra pasiekę net 
72,394 pėdų aukštumos, So. 
Dakota valstybėje, 1935 m.

prie manęs priėjo ir suau
gęs, kokių 40 metų amžiaus 
žmogus. Aš paklausiau: „ne
jaugi pas jus nėra darbo?” 
Jis man nieko neatsakė, tik 
praskleidė ką tai, kurį prieš 
daugelį 
vadinti 
mačiau, 
nuogas.
pasiskubinau. Kvieč iu skai
tytojus, — patys padarykite 
iš šio viso išvadas.

„Uždarbis, palyginus jį su 
produktų kainomis, niekin
giausias, 
gauna 
Dirba 
7 vai. 
2 vai. 
dirba
Duonos svaras 1 rublis ir 
5 kapeikos. Mėsos kainos 
nesužinojau, nes mėsos par
davimui nebuvo: ją pagal 
korteles gaudavo armija ir 
kitos tai įstaigos, tačiau 
laisvoje prekyboje mėsos ne
buvo. Valgyklose (koopera
tyvuose) pietūs—lėkštė barš
čių, antram — virti makaro
nai arba ryžiai — 2 rub. 50 
kap. Aš apvaikščiojau dau
gelį krautuvių: lentynos 
zvimbė tuštuma. Aš neži
nau, kaip centre, kaip gy
vena naujoji staliniška in
teligentija, gal soti, apsi
rengusi, bet ne tie, kurių 
dėliai buvo padarytas kru
vinas revoliucijos mėgini
mas, t.y. darbininkas ir ei
linis sovietų pilietis, o jie 
dabar pusbadžiai ir pusiau 
apsirengę.

„Murmansko ir Archan
gelsko uostuose aš mačiau 
tą patį, todėl tą patį ne
kartosiu. Pažymėsiu tik, kad 
prie tokio nesuderinimo už
darbio su produktų ir dra
bužių kaina, nestebėtina, kad 
sovietų piliečių žmonos, se
serys, dukterys... už dė
žutę konservų puola glėbin 
svetimų valstybių m a t r o- 
sams. Ir tegu skaitytojas 
sau įsidėmi, kad tai buvo 
ne pradžioje revoliucijos ir 
ne bado metu, o 1939 me
tais.

„Kas dėl mūsų šeimų, li
kusių Sovietų Rusijoje, pa
sakysiu trumpai. Gavęs lei
dimą savo šeimą parsikvies
ti į Belgiją, į Jaltą pasiun
čiau 300 dolerių. Gavau at
sakymą, kad mano žmona, 
gauti leidimą išvažiuoti iš 
SSSR išvažiavo į centrą 
(Maskvą). Aš laukiau ... Ir 
netikėtas atsakymas: sovie
tų piliečiams išvažiavimas 
draudžiamas. Aš parašiau 
laišką žmonai ir griežtai iš
sireiškiau SSSR adresu, Žmo
na to laiško negavo, tačiau 
aš jį gavau atgal, su pa
staba: „laikas liautis užsi
iminėti šantažu”. Nuo to 
laiko kiek aš nemėginau ra
šyti savo šeimai, tačiau at
sakymo negavau. Aišku, laiš
kų dauguma mano šeimai 
neįteikti.

„Taigi taip gerai gyvena 
ir mano ir jūsų šeimos so
vietų rojuje,” — baigia sa
vo rašinį jūrų kapitonas, ru
sas Nikolai

Tai tokie 
sudriskę ir 
gę, užplūdo 

' vynę. Jie 
dabar daro 
smaugtų lietuvišką dvasią, 

■ bet ne tokiems driskiams 
dvasiniai pavergti gają lie
tuvių taut,ą.

Sausio 12 d. Lost Batalion 
salėje, Queens, buvo masi
nis susirinkimas, kuriame 
priimta rezoliucija, reikalau
janti J.A.V. nesikišti į Eu
ropos karą.

Sausio 25 d. uždaromas 
Passaic tiltas tarp Kearny 
ir Newark. Statys naują 
til tą. Kaštuos $2,250,000.

Federalė valdžia suspen
davo New Yorko pieno kon
trolės komisiją.New Yorko miesto radijo 

pranešimuose pasitaiko kal
bų, nukreiptų prieš krikš
čionybę, o ypatingai prieš 
katalikus. Katalikai, išgirdę 
prieštikybines kalbas, turė
tų protestuoti.

Kun. Thomas Tierney, ug
niagesių kapelionas, Cam
bridge, Mass., pamatęs, kad 
degančiame name liko pora 
vaikelių, apsirengęs ugnia
gesių rūbais įšoko į namą 
ir išgelbėjo dvi mergaites, 
7 ir 6 metų amžiaus.

Sėkmingai kovai būtina 
sąlyga — pažint savo prie
šą. Šiandien, berods, netu
rime didesnio priešo, kaip 
bolševikai, kurių gaujos už
puolė tik pradėjusią kurtis 
ir klestėti Lietuvos valsty
bę. Jų gaujos pavergė lie
tuvių tautos dalį, gyvenu
sią Lietuvos žemėse, o ki
tuose kraštuose bolševikai, 
per savo agentus — mūsų 
tautos išdavikus, stengiasi 
užnuodyti 
brolius ir 
raudonos 
galutinai
tautos atsparumą, ją 
siniai pavergti ir vesti 
išnykimo.

Čia rašančiam teko
bėtis su gana liberališkais 
New Yorke gyvenančiais ir 
rusų sluoksniuose aukštai 
stovinčiais asmenimis; jie 
net svarsto pasikalbėjimuo
se tokį planą: esą reikią vi
sas Pabaltes tautas perkelti 
į Sibirą ir tuomi išsispręs
tų nuo Petro laikų neiš
spręsta problema. Kokius 
planus turi Maskva, mes gi 
nežinome. Žinome vieną, kad 
Lietuvą jie valdo žiauriau
siu būdu, kokį iki šiol pa
saulis žinojo. Tačiau jau ne 
vieną sykį Rusijos meškos 
nagai palūžo, besigraibštant 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos žemėse. Tie šiau
rės meškos nagai palūš da
bar dar greičiau, jei mes 
ir toliau visame pasaulyje 
ir visi lietuviai vesime griež
tą kovą prieš mūsų didįjį 
priešą, o dar smarkesnę — 
prieš mūsų išdavikus. Išda
vikai visada silpni dvasioje, 
todėl su jais lengva kovoti, 
be to, juk niekas išdavikų 
nemėgsta, tad galime tikėti, 
kad mūsiškius išdavikus pa
tys bolševikai pribaigs, ką 
rodo ir paskutinieji „rinki
mai” į sovietų tautų atsto
vybes, į kurias iš Lietuvos 
neišrinktas nei vienas sąži
ningas lietuvis, mat ir bol
ševikai nenori sėdėti kartu 
su išdavikais.

Patys bolševikai taip pat 
sugrius, kaip griuvo Rusi
jos carizmas. Štai kaip vaiz
džiai aprašo sovietų Rusiją 
rusas, jūrų kapitonas Niko
lai Dulin, New Yorke išei
nančiame rusiškame „Novoe 
Ruskoe Slovo”. — Sausio 16 
d. jis rašo:

„Būdamas belgų laivo ka
pitonu, 1939 ir 1940 metų 
pradžioje devynius sykius 
aplankiau savo tėvynę Ru
siją. (Skaitytojai gali su
prasti, kaip dar gyvi mano 
atsiminimai.)

,Batume aš mačiau nelai
mingus ir valkataujančius 
gatvės vaikus: vargšai vai
keliai, alkani ir pusiau pri
dengę savo kūnelius, 
liais voliojasi pusiau 
vusiuose prekiniuose 
nuošė, stovėjusiuose 
(Batumo) keliuose. Aš da
linau jiems smulkius . . . Gat
vėse aš mačiau neįmano
mais drabužiais apsirengu
sius žmones. Aš mačiau tie
siog nuogus. Taip, tai tie
sa. Kai aš dalinau pinigus 
paūgėjusiems vaikina ms,

Vokiečių konsulato patal
pų prieky, San Francisco, 
CaL, buvo iškabinta vokie
čių vėliava — svastika. Sau
sio 18 d., du jaunuoliai jū
rininkai prilipo 12 aukšto 
langus ir nuplėšė vėliavą. 
Abu suimti ir perduoti draus
mės teismui.

Woodbury, N. J., statant 
naujus namus, įtaisoma rū
šyse nuo bombų slėpyklas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

A. Tomin ir Z. Goblišev, 
rusai karininkai, sakosi, pa
kilę balionu 36,300 pėdų 
aukštumoje ir išbuvę 15 mi
nučių ore, 76 laipsnių že
miau zero, pagal Fahrenheit. 
Tai pasaulinis rekordas. Bet

— Lietuvos komunistų 
partijos Vilniaus miesto ko
miteto propagandos ir agi
tacijos skyriaus vedėju pa
skirtas „draugas” Sitnikov.

— Kauno universiteto 
technikos fakultetą baigė ir 
apgynė diplomus šie nauji 
inžinieriai: A. Juozapavi
čius, J. Klimas ir J. Širge- 
das.

— Provincijos kooperaty
vų tarnautojai nusiskundžia, 
kad jiem tenka į dieną dirb
ti mažiausia po 14 valandų. 
Net ir poilsio dienomis jie___
turį krautuvėse dirbti.

Brooklyno Lietuviai GraboriaiNew Yorko centre planuo
jama statyti milžiniškus ga
ražus, kuriuose būtų galima 
palikti automobilį visai die
nai už 25c. mokesčio.

GB 11815 has been issued to the mi Pq DrORYamOS   SO- to sell beer at retail under Seethe į F ° ow
the Alcoholic Beverage Control I L..
1305 Kings Highway, Borough of E ’ . .
County of Kings, to be consumed VieCiami gaUSiai atSl- 
premises. . 0

JOHN W. SCHULT 1 
1305 Kings Highway, Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lio 
GB 2252 has been issued to the md 
to sell beer at retail under Sectim . mxr -r. < t tttci
the Alcoholic Beverage Control 1 LOKRAT ŲJ BALIUS 
190 Cypress Ave., Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyt

NOTICE is hereby given that Lio 
C“ — ’ - ■ ■
to sell beer at retail under Secticc 
the Alcoholic Beverage Control 
544 Graham Ave., Borough of 1 „ 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORRIS M. POUSNER
544 Graham Ave., Brooklp

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 11766 has been issued to the or 
to sell beer at retail under Sectiu 
the Alcoholic Beverage Control 
98 Kingston Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume! 
premises.

BESSIE BLACK
Į 98 Kingston Ave., Brookly.

NOTICE is hereby given that Lė n
GB 11749 has been issued to the c dfe- 
to sell beer at retail under Sectn 
the Alcoholic Beverage Control 
1218 Myrtle Ave., Borough of I 
County of Kings, to be consumd 
premises,

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brookir-

NOTICE is hereby given that Ik
C “ ’ ’ ’
to sell beer at Wholesale under Sr
of the Alcoholic Beverage Contid 
6409 8th Avenue, Borough of I. 
County of Kings, to be conramei )C. 
premises.

BERLIN BROS., INC.
6409 8th Ave., Broolr

žanga tik 50c. Lietu-

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

ivių demokratėj klu- 
eikiąs 18 Scholes St., 

Nunura is nereoy given mat lio . .
GB 2598 has been issued to the urc yilC, rdlglcl SctVO LFC“ 

Jtinį balių su šokiais, 
ratai, gerai veikdami 
uodami, visus užkvie- 
irbo pasekmėmis pa- 
gti, kartu pasilinks- 
Klubo metinis paren- 
įvyks šeštadienį, sau- 

d., Angelų Karalie- 
ir. salėje, So. 4th ir

nieji 
kad 

rikos 
nyba 
. Vie- 
’ ver- 
iernai 
206,- 

aukso
)2,000

us prasidės 7:30 vai. 
Šokiams gros geras 
ras. Klubo vadovybė 
aro rengimo komisija 

C 482 has been issued to the • l VISUS atsilankyti Į 
RpII nC'Pr nt Wlvnlzncolra „nzlav s,; •/ c

inį parengimą. Įžanga 
Pelnas pusiau su 

ja, tad paremkite gra
sią.

Kviečia rengėjai.

minta 
et ne- 
ukštu- 
s ver- 
>77,440 
1,688,-

paga- 
po to 

39 mil.

gamybą 
rikos 
>s, kur 
ž 491,-

sutar- 
iš Ka 

.nijai 5, 
:čių.

s

, kadne- 
munistai 
ijonierių, 
ą.

TeL: 3-4747

Dr. M. J. COLNI 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street
Waterbury, Cm

Vartojam Saulšs Spin- 
Diathermy, Ir kitus 
kus išradimus nuo aukt 
žemo kraujo spaudimo, d

EŠKO GIMINAIČIO
iškau 
gūno, 
lyne, 
’d St. 
intieji 
pranešti:

savo giminaičio 
kuris gyvena So. 
tarp 3rd Avė.

žinias malone-
Mrs. Anėlė

ir širdies Ilgų. Reunt -i c„
Tonsils ir odos ilgu, m f 1}e> 1701 So. Second

pasekmėm. liladelphia, Pa. 2-k

Tel. HArrison 6-1693

B. J. Shawkon
(Ašakūnas)

GRABORIUS- 
BALZAMUOTOJ^

LINKSMAS BALIUS!

būre- 
supu- 
vago- 
uosto

Rengia Šv. Vardo Draugija 

nktadienį, Sausio - Jan. 24 d., 1941 
Angelij Karalienes Par. Saleje

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Įžanga — 25 centai

Laisniuotas New i ir Roebling Streets 
ir New Jersey valstj-

310 John Street 
Harrison, N. J

Muzikantai

■ ■ ■ !1 Iflf i ■

atsisako. Sužinojo apie 
Onutė, kuri, nors būda- 
karšta ateitininkė, my- 
Vaškį. Sužinojusi apie

Brooklyniečiai, kurie nori 
karo nukentėjusiems Angli- 
jon pasiųsti maisto ar dra
bužių, tegu kreipiasi prie 
Raudonojo Kryžiaus, 66 
Court St., Brooklyne.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

Dulin.
priešai, alkani, 
dvasioje palie- 

mūsų senąją tė
jau ją išplėšė, 
viską, kad už-

?)®®®^XsXS<SXšX!)®<S)@®<;X!)®<sX;)€Xš)@<SXeXS)<sXiXsXs)®<?X?XjXS@@®@@®@®

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS

ioioioio;

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS  Al

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDU IŠDIRB&JAI 

PETRAITEEN® IR ŠONAI

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

EVergreen 8 - 9770

Grabo rius—Balsamuotojas

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Iš Washingtono praneša
ma, kad valstybių atstovai 
planuoja pravesti įstatymą, 
kuriuo bus draudžiama var
toti sprogstamoji medžiaga.

Brooklyne ir apylinkėje 
atsirado pora vagilių - už
puolikų, kurių tikslas atim
ti surinktus už nuomas pi
nigus. Vaikinas ir mergi
na, savo amatą gerai išmo
kę, jau dviejose vietose pa
sipelnė : vienur atėmė 600 
dol., o kitur 334 dol. Ap- 
sisaugokit.

Lie. No. L-886Tel. EVergreen 7-1645
Tel. STagg 2 - 4409

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

;o;o;oio;oio.p!

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

loioioioioioioioiozoioioioioioioĮoipyjžo.

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

'.m 3,2334

Manhattan Liquor Store A. Rodzewicz
(Radzevičius)

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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. Valantiejns 
VERONICA R. VALANTTEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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KETVIRTUS METINIUS

SOKIUS
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

Sausio-January 31,1941

i

i

HOTEL ABBEY
Fifty-First ir Seventh Ave.

Pradžia 9 vai. vak.
Įžanga:

Iš anksto $1.00 Apsirengimas —
Pasirinktinas

Kun. J. Vaitekūno Janušonienė (Johnson), dėl
Parama „Amerikai”

Praeitą savaitę naujose 
patalpose „Ameriką” aplan
kė kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, R. I., šv. Kazi
miero lietuvių par. klebo
nas. Garbusis svečias buvo 
atvykęs į Maspetho par. 
klebonijos šventinimo iškil
mes ir ta proga aplankė 
„Amerikos” įstaigą.

Kun. J. Vaitekūnas pasi
džiaugė naujomis, patoges
nėmis patalpomis, o ypač 
nauju intertypu, kurio fon- 
■įiL-paaukojo $25.00. Įteik
damas savo dovaną, kun. J. 
Vaitekūnas palinkėjo „Ame
rikai” gražiausio pasisekimo 
ir pareiškė savo tokį tvir
tą pageidavimą: „Amerikai” 
susijungti su „Darbininku” 
ir išeidinėti dienraščiu.

Nuoširdus ačiū kun. J. 
Vaitekūnui už taip malonią 
paramą ir širdingą palan
kumą „Amerikai”.

Apreiškimo

Amžinojo Rožančiaus Dr-ja
Sekmadienį, sausio 19 d., 

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Ši draugija pradėjo 
labai gražiai tvarkytis. Šioj 
draugijoje yra apie trys 
šimtai nariu. Nuosekliai ir 
smulkmeniškai pranešė fi
nansinį raportą draugijos iž
dininkė Ona Šarkaitė. Ma
tyti, jos daug draugijai pa
sidarbuota. Be to, Ona Šar
kaitė praėjusiais metais pri
kalbino prie draugijos ke
liolika naujų narių, šios 
draugijos pirmutinė organi- 
zatorka ir daug pasidarba
vusi draugijai per ilgus me
tus, pirmininkė Viktorija

sveikatos pablogėjimo ir ki
tų aplinkybių, iš draugijos 
pirmininkystės atsisakė. Į 
naują draugijos valdybą į- 
ėjo gerai žinomos parapi
jai savo pasidarbavime vei
kėjos. Rinkimų išdava se
kanti: pirm. Petronėlė Drau- 
gelienė, vicepirųi. Ona Ri- 
mydienė, rašt. Suzana Gu
daitienė ir ižd. palikta ta 
pati — Ona Šarkaitė.

Šiai kilniai naujajai val
dybai reikia linkėti sėkmin
gos darbuotės garbingoje 
draugijoje.

Korespondentė.
Mokyklos iškilmės

Šį sekmadienį, sausio 
d., parapijos mokykla 
leidžia būrį jaunuolių, 
baigusių aštuonerių metų 
kursą. Ta proga, par. sa
lėje vakare įvyks iškilmin
ga pramoga su įvairia pro
grama — mokyklos vaikų 
dainomis, šokiais, vaidinimu, 
deklamacijomis, ir t.t.

Mokyklą baigia šie auklė
tiniai: Darata Bučinskaitė, 
Viktoras Herrera, Ona Juo- 
sevičiūtė, Marytė Kašėtaitė, 
Jurgis Kazlauskas, Juozas 
Kučinskas, Evelin Mickevi
čiūtė, Paulette Gilbertas, Ele
na Sinkevičiūtė, Juozas Stan
kevičius, Vytautas Urbonas 
ir Amelia Vitkiūtė.

Visi maloniai kviečiami į 
mokslo metų užbaigtuvių iš
kilmes.

Sąjungiečių veikla
Mot. S-gos 29 kuopa sau

sio 15 d. Apreiškimo par. 
salėje turėjo metinį susirin
kimą. Aptarta kuopos rei
kalai, išklausyti įvairūs pra
nešimai. Tartasi paminėti 
kuopos gyvavimo 25 metų 
sukaktį, kuri bus atžymėta 
vakariene. Tai bus rudenį.

Nutarta suruošti blynų 
vakarienę vasario 14 d.,

veikla buvo 
daug pramo- 
išvažiavimų. 
kuopos val-

26 
iš- 

už-

penktadienį. Komisijoje su
tiko būti Ragelienė, Ža- 
liauskienė ir Subatienė.

Pereitų metų 
gyva, suruošta 
gų, vakarų, 
Šiems metams
dyba: dvasios vadas kun. A. 
Petrauskas, pirm. M. šert- 
vytienė, vicepirm. S. Suba
tienė, fin. rašt. O. Dobro- 
volskienė, nutarimų rašt. E. 
Vaitekūnienė, ižd. O. Bele- 
vičienė, koresp. S. Subatie
nė.

Po susirinkimo narės pa
vaišintos arbatėlė ir skaniu 
tortu; tuo pasirūpino Šert- 
vytienė ir Terebeizienė. Do
vanas laimėjo M. Klimie- 
nė ir Arbašauskienė.

Narės išsiskirstė gera nuo
taika ir tvirtu pasiryžimu 
dar daugiau dirbti šiais me
tais.

Korespondentė.

PUOŠNŪS ŠOKIAI

Apreiškimo par. choras 
kasmet turi puošnius šokius 
New Yorko centre, gerame 
viešbutyje. Jų metinė pra
moga sutraukia gražios pub
likos.

Šiemet choro metinė pra
moga bus Hotel Abbey, 51 
St. ir 7 Ave. Tikimasi su
silaukti gausaus dalyvių bū
rio. Bilietai iš anksto po 1 
dol., o prie durų — $1.25. 
Bilietų galima gauti „Ame
rikos” administracijoje.

Maspetho Žinios

tais 
par.
vyrų

25 d. 
visų

išvy-

lietu vos Nepriklausomybes Paskelbimo

ŠVENTES MINĖJIMAS
Sekmadienį

VASARIO - FEBRUARY 16, 1941
GRAND PARADISE SALEJE 

Havemeyer ■ Grand Sts., Brooklyn, N. Y

Programoje: Prakalbos, dainos, muzika. 
Visi lietuviai prašomi ruoštis šioms iš
kilmėms.

Visus kviečia — L. K. Federacijos Apskr.

kos būna antradienių vaka- Verute. Tos pačios narės ir 
rais 8 vai. 1 _ _ . _

— Klebonijos šventinimo | rias praleidom, atsiprašom, 
proga buvo suvažiavę 36 sve
čiai kunigai.
taipgi seserims koplyčia se- j dėkingos visiems atsilankiu- 
noj klebonijoj.

— Sausio 19 
dr-ja surengė klebonijos į- 
kurtuvių vakarą — „show
ers”. Atsilankė nuoširdžių I Angelu Karalienes 
parapijiečių gausus būrys. ° 
Programai vadovavo kun. J. Parapija
Kartavičius. Dr-jų valdybos _____
džiaugėsi gražia pramoga. gį penktadienį, sausio 24 
Klebonijai suaukota daug j, Angelų Karalienės par. 
reikalingų daiktų. Progra- saiėje, šv. Vardo 
mą įvairino choro dainos. linksmas balius.

Nuo sausio 23 d. ligi nežino, koki šios 
vasario 21 d. vienas kuni- parengimai, kaip 
gų laikys kasdien šv. mi- sutinkami svečiai 
šias 8 vak Great Necke (iš- ginami! Į draugijos paren- 
skyrus šeštadienius). Igimus sueina daugiausia 

publikos. Svečiai žino, ką 
daro, nes čia atsilanką ne 
tik patys būna patenkinti, 

Emilija Kuzmickienė, gyv. bet ir kitiems gražių daly- 
60-31—56th Drive, Maspethe, kėlių papasakoja, 
praėjus tik trims dienoms 
po sūnaus Antano laidotu
vių, mirė savo namuose. Pa
liko dideliame nuliūdime vy
rą Mykolą, dukrelę Marytę 
ir sūnus: Julių, Petrą, Vin
centą, Alfonsą ir Mykolą, 
šerį Elzbietą Tarnauskienę; 
Lietuvoje seseris Liūdvisę ir 
Oną, brolį Aleksandrą ir 
Brazilijoje brolį Julių. Ve
lionė buvo kilusi iš Tras- 
ninkų kaimo, Merkinės par., 
Alytaus valsčiaus. Palaido
ta šv. Jono kapinėse sau
sio 20 d. iš Maspetho par. 
bažnyčios. Priklausė prie 
Rožančiaus dr-jos, kurios 
narės gausiai lankėsi na
muose ir palydėjo į kapus. 
Patarnavo 
nė.

Velionės 
nuoširdžiai 
jautą ir malonų patarnavi
mą kunigams J. Balkūnui, 
K. Paulioniui, P. Lekešiui, J. 
Kartavičiui ir J. Laurynai- 
čiui, varg. Visminui, Kamin
skui ir solistui Vasiliauskui, 
giminėms, Gyv. Rožančiaus 
dr-jai, visiems užjautusiems 
ir grab. V. Valantiejienei 
už gražų patarnavimą.

bilietų praplatino. Jei ku-

Vakarienė gražiausiai pra- 
Pašventinta I ėjo. Sąjungietės nuoširdžiai

siems ir programos daly- 
d. šv. Onos viams.

Kor,

draugijos 
Ir kas gi 
draugijos 
maloniai 

ir pavai-

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

MIRE

grab. Valantiejie-

vyras ir vaikai 
rėkoja už užuo-

Šv. Jurgio Parapija

kalbas pasakė 
K. Paulionis, 

redaktorius, 24 
Čivinskienė, 30 
Tamošauskienė,

Jeigu dar nesi buvęs šios 
draugijos parengimuose, bū
tinai turi šį vakarą ateiti 
į parapijos salę, So. 4th ir 
Roebling gatvės, Brooklyne. 
Įžanga tik 25c.

Jaunimo klubas sėkmingai 
trečiadienių vakarais žaidžia 
krepšinį. Sausio 15 d., be 
laimėjimų, buvo ir du žai
dimai. Parapijos mažiukai - 
midgets žaidė su šv. Vin
cento parap. mažiukais. Mū
siškiai pralaimėjo. Taip pat 
suaugę jaunuoliai žaidė su 
šv. Vincento parap. suaugu
siais 
jo. šis žaidimas 
bai gyvas.

Čia mūsiškiai laimė- 
buvo la-

Pilietybei įsigyti 
vyksta kiekvieno 
dienio vakarą nuo 8 vai., 
parapijos salėje. Pamokas 
duoda sesutės pranciškonės. 
Lietuviai turėtų pasinaudoti 
ir palikti šios šalies pilie
čiais.

pamokos 
ketvirta-

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu.

Parapijietės ir narės malo
niai prašomos dalyvauti mi
šiose. Po mišparų bus la
bai įdomus ir svarbus susi
rinkimas. Visos narės pra
šomos atsilankyti.

O. Sijevičienė, 
pirmininkė.

RADIJO PROGRAMA

Šv. Vardo dr-jos me- 
balius bus sausio 
salėje. Laukiame 
atsilankant.
Kun. J.Balkūnas

ko poilsiui trims savaitėms.
— Sausio 25 d. 4 vai. p.p. 

susituoks Petras Kleiza ir 
Barbora Girdžiūnaitė.

— Sausio 5 apkrikštytas 
Bernardo ir Bernice Raudo
naičių sūnus Edvardas Juo
zas. Krikštatėviai buvo Juo
zas Juškauskas ir Marijona 
Račinskaitė.

— Lietuvių parapija per
nai turėjo geriausius me
tus savo istorijoje. Įeigų 
1940 m. buvo $32,745.07. Vi
sa apyvarta su paskola bu
vo $63,190.77. Dėl kleboni
jos statybos ir įsigijimo 
daugiau nuosavybės išlaidos 
buvo net $54,715.88. Bet ba
lansas šiems metams pasili
ko $8,474.89.

— Pernai parapijoje gi
mė 40, mirė 23; susituokė 
32 poros. Maspethan atsi
kėlė gyventi apie dešimt 
naujų šeimų.

— Pilietybei įsigyti pamo-

68 kp. Lauk- 
kp. vicepirm. 
pirm. s. Su

atliko
Zajan-

Sąjungiečių suvažiavimas
Sausio 19 d. čia įvyko Mo

terų Sąjungos New York ir 
New Jersey apskrities me
tinis suvažiavimas. Kuopos 
gražiai pasirodė, atsiųsda- 
mos gausų atstovių būrį. 
Apskrities valdyba perrink
ta ta pati su pirm. St. Su- 
batiene priešakyje.

6 vai. vak., suvažiavimo 
atstovėms pagerbti, įvyko 
vakarienė, kurią suruošė 
vietinės sąjungietės. Vaka
rienė labai gražiai praėjo. 
Atsilankė per 100 dalyvių. 
Sveikinimo 
kleb. kun.
„Amerikos” 
kp. pirm, 
kp. pirm.
53 kp. Ašmantienė, 63 kp. 
Miliunaitienė, 
žemienė, 29 
ir apskrities 
batienė.

Įdomią programėlę 
vietinės pajėgos. O. 
kauskaitė, J. Karpiūtė ir P. 
Jenkauskaitė vaidino; P. 
Staškus pagrojo trumpėtą, 
Vaičiūnas paskambino pia
nu (abu jauni vaikai). Pro
gramėlė visiems labai pa
tiko. Visai vakarienės pro
gramai vadovavo darbščioji, 
nepavaduojama 35 kp. pir
mininkė M. Brangaitienė.

Vakarienės p a s i sekimui 
užtikrinti aukomis prisidėjo 
šios sąjungietės: M. Valina- 
vičienė (aukojo gražų pyra
gą ir kt.), Pučkorienė, Staš- 
kienė, M. Kučinskienė, Da- 
maradienė. Daugiausia dir
bo R. Gudzinskienė, M. Rub- 
liauskienė, Jekupčionienė, M. 
česnulevičienė, O. Sartaus- 
kaitė, Pužauskienė, A. Sli- 
vinskienė, A. Vasiliauskie
nė, Bartulienė su dukrele

Lietuvių radijo dr-jos ra
dijo programos, kurioms vad. 
J. Ginkus, komp. Rič. Kurdi- 
naitis ir Vyt. Urba, padidi
no ketvirtadienio programą 
visu pusvalandžiu. Dabar 
ketvirtadienio programa bus 
girdima nuo 7-8 vai. vak. 
iš WCNW (1500 klc.) sto
ties; be garsinimų ir muzi
kos dabar klausytojams bus 
suteikta dar ir moksliškų 
paskaitų bei vėliausių pa
saulinių žinių. Pirmadieniais 
prog. girdimos 8:30-9 vai. 
vak. ir šeštadieniais 5:30-6 
vai. vak.

Transliavimo r e i k a 1 a is 
<reipkitės į L. R. D-ją, 459 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vyt. Ubara.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

______________ Sausio - January ___  _________

Brooklyno Lietuviai KATI
______ _ irbininkų „teisės”. 
Tel. EVergreen > *atoS^ vardo;

valant inkiai sekasi, 
trijų plėšikų.

6-82S>lijos dalia, 
šventadieniais^.---- ------- —-----------------

---------- irbininkai gali dar 
Tei. Evergreen ..^pasidžiaugti” prane 

valandą, avergtos Lietuvos: 
i-fokams, kad ir pri 

Penktadieniais i^įems profesinių S. 
draudžiama reik?

■*>, prašyti geresnio 
no. Darbininkas r 
'ai gauti darbo, 
lomas tik per bii 
menkoje ir kitose 
tinėse valstybėse k 
ii agituoja darbiu 

BrookhJnioti, reikalauti
(Williamsburgh Bridge Plaza) jų gyvenimo sąlygų 

-----------—......... ■.................. .. . -jstų valdomose š 
-----———........ ............  kalbos apie darbi)
EVergreen 4 - 7142 > streikuoti. Ten č

SALDAINIŲ PALOCIUS 
geriausios rūšies >et įr faį ne savo 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias _
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, AL? ‘
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREjmai, dar prieš Lie 

Juozas Ginkus >aciją, Maskva ats 
495 Grand Street, Brooklr^'os komunistinei

................-.„.^šcyrą žurnalistą R
■ Misevičių. Nors jis 

paskyrė ir fa4Coto^fav«% sovi 
pridavė $5.00 ™me.nes “>iformoj 

Is Clevelan o, &lgįu Ljetuvos karb 
Wyoming Klonio Mu rašytoju ir t<t 
tarpu aukų j Lį ngra para§ęS nj 
trą negauta, tad apysakos, tačiau 
žinių, kad ten eų-ojo titulo nepaga 
prisirengimai ir, daug rašinėjo 
bas bus pradėtas ^oje, neį 
rajonus gali prak Vėliau jis tru 
savo kvotas su di; pavardę, pasiraš 
pu žada išpildyti. R Matu. Nuo , 
pasisekimo ir jia „ jį skelbia ; 
siems kitiems rajumu, bet Robertu 

Darbuokimės, nium. Kibą jis apsi 
laukia iš mūsų di’
kų I — 4* —

Leonardas štelni3tas . Y;. Bace 
inai prįsišliejo pr

ALBstinių grupių. J: 
2334 S. Oakley Av.,tuoja komunistų 

------------------ kas studijuotina, 
------------------ tos paskaitininku 

Telephone--------- tįna įr 1t
EV 7 - 1670 1 v . ..
JOSEPH VAS^™

REŽJd L™ilsuiai sekasi. Kaip sau 
Mortgages Loaned am.” TaŠO, Bingham 
496 Grand st., Broot į nrelekciją klai 
Residence: , . -tj.*87-34 90th st., Woodha'daug. Apgailetine 
------------------— žmonės nesusid 

-- ------------us autoriteto ži 
HAvemeyer 8-ti klausimu”.

RALPH KE ----*-----
FOTOf D AuSeli amerikiečių UN VUKA vyriausybės pam 

65 - 23 GRAND Al Sovietų Sąjungai 
Maspeth, N.’io embargo”, kurs 

- 1 ■ arduoti Rusijai ka
———-—- ivus, gąsdiną. E

Pirkit Anglknį0 komisijoje t 
LISAUSKO A)i sekretorius Hull 

KOMPANIJ(aus^as paaiškinti.
(Kleėn Kol Mi“® ,HuU taiP .a* 

•i kelyje sutinki d 
306 Union Avg, o šalia stovi t 

Brooklyn, Nikas, kurs dar ne 
Tel. EVergreen T-tu šoksi ir įžeidir 

•--------------------ią...
........................ "^aiškinimas prakt 

LIETUVIšBvis dėlto Sovietų S 
RESTORA'^labai didelė gar 

BARSGB®>riJ.ygintai1PI:iec.P1
. . žinome, kad So\ Gaminam valgiu verta šlykšč 

nisko ir lietuviškoj
čia taip pat galiuA0 vardo, ryšium 
Amerikos išdirbimo-smais prieš Su< 
portuotų degtinių.Aivą, Latviją ir I 

vynų ir gero $ vis dėlto tas m
Joseph Ze<Pa dar ..garbingo 

Savininte jį.^vartoja atsi 
411 Grand statininkai
Brooklyn, N.'._ ________„...sgAissoImio puikybes 

politika baigia i
Italiją. Italai su

LAIMĖJIMAI, BASKETBALL. Š(*;
r., . rp. v. v . mi Etiopijoje. PKiekvieną IreciadienĮ įjoję vis daugiau ii

i vokiečių kariuoi 
GRAND PARADISE SALWyoja.

eklause Mussolini i 
Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn patarimų Įdom 

J J mena jis dabar j
U . s žodžius:
įrengia bekariaudamas gali

A i t - t • l'tSti, kariaudamasAngelij Karalienes Par. Jaunimo netekti”.
alija nepriklauson 

nebeturi. Ji prik 
^erio malonės.

Tel.

ATLIKIME SAVO TAU
TINĘ PAREIGĄ 
(pradžia 1 pslp.)

Reikia tikėtis, kad še-mia. 
nadoriečių pavyzdį paseks ir 
kitų miestų lietuvių draugi
jos.

Iš Pottsville, Pa., per uo
lų veikėją Jurgi Klimą gau
ta $18.00. Aukos surink
tos Minersville, Pa.

Pittsburgh, Pa., rajonas 
paaugino savo kvotą, kai 
kun. E. Vasiliauskas, Home
stead, Pa., liet. par. klebo
nas, prisiuntė to miesto lie
tuvių aukas — $44.00. Viso 
tas rajonas dabar jau turi 
$176.82. Šio rajono kvota — 
$720.00.

Chicagos rajonas daro pa
žangą, bet vis dar nepakan
kamą. Jam reikia surinkti 
$2,200.00. Ligšiol surinkta 
$518.39. Dar 
681.61. Dar 
padirbėti, kad 
liktų. Šiomis
šv. Jurgio par. Federacijos 
skyriaus iždininkas komp. 
A. Pocius prisiuntė fondui 
$36.80. Ona Aleliūnienė pri
davė žinomo biznieriaus Juo
zo Budriko auką 
Aušros Vartų par. 
rinkta ir centrui 
$32.00. Be to, kun. 
nis, pats Lietuvos 
lis, aukojo $5.00.
tano dr-ja, Cicero, iš iždo

truksta $1,- 
teks gerokai 
savo dalį at- 
dienomis iš

$25.00. 
dar su- 

priduota 
A. Deks- 
pabėgė- 

Šv. An-

tų klau- 
Dėl to 
visiems 

dalyvau

&

a-

Visi namų savininkai kvie
čiami susidomėti nepapras
tai svarbiais klausimais, ku
rie bus išaiškinti sekančia
me Didžiojo New Yorko lie
tuvių namų sav. organizaci
jos susirinkime, penktadienį, 
sausio 24 d., 7:30 vai. va
kare, Crescent Palace (P. 
Buzelio) salėje, 3386 Atlan
tic Avė., kampas Crescent 
Street, Brooklyne - East New 
Yorke. (Jamaica arba City 
Line važiuojant reikia išlip
ti Crescent St. stotyje).

Valstybės legislatūra jau 
posėdžiauja ir netrukus tu
rės išspręsti keletą namų

savininkams labai svarbių 
klausimų, su kuriais minėta
me susirinkime susipažinę 
padarysime reikalingus 
žingsnius tiksliam 
simų išsprendimui, 
yra labai svarbu 
namų savininkams
ti susirinkime ir atlikti sa
vo pilietišką taksų mokėto
jų pareigą.

Susirinkime taipgi bus val
dybos ir direktorių rinki
mai. Visi nariai ir norin
tieji prisidėti prie organi
zuoto veikimo yra kviečia
mi dalyvauti.

J. P. Mačiulis, pirm. 
Cl. Voketaitis, sekr.

Pradžia 8 vai. vak
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