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jĮpolitika baigia pražu- 
Italiją. Italai sumušti 
ijoje, išstumti iš Egip- 
įjami iš Libijos, gra- 
i Etiopijoje. Pačioje 
je vis daugiau ir dau- 
vokiečių kariuomenės 
uoja.
lausė Mussolini 'išmin- 
patarimų. Įdomu, ar 
tna jis dabar popie- 
žodžius:
kariaudamas gali daug 
i, kariaudamas gali 
netekti”.
ja nepriklausomybės 
ebeturi. Ji priklauso 
o malonės.

Gautos naujos žinios iš 
pavergtos Lietuvos puikiai 
parodo, kaip buvo išstatyti 
„kandidatai” sausio 12 d. 
įvykusiems rinkimams. Čia 
dedamas pranešimas aiškiai 
pasako, kokios „liaudies mi
nios” paskyrė savo kandi
datus. Kandidatų buvo 35 
— tiek, kiek reikėjo „atsto
vų” į Sovietų tautybių rū
mus ir į aukščiausią tarybą.

Šiauliuose buv. Frenkelio 
odos fabriko darbininkai 
(350 žmonių) išstatė „drau
go” Iciko Movšos sūnaus, 

<Meskupo — „Adomo” kan
didatūrą. Icikas Movša yra 
okupuotosios Lietuvos ko
munistų partijos centro ko
miteto antrasis sekretorius.

Šiaulių kaimų rinkiminėje 
apygardoje išstatyta Kazi
miera Trečiokienė, neparti
nė pradžios mokyklos moky
toja. Panevėžio rinkiminės 
apygardos kandidatas į tau
tybių tarybą buvo komunis
tas Stasys Petrulis. Jį iš
statė mitingas, kuriame da
lyvavo 500 žmonių.

Rokiškio apygardos kan
didatu į tautybių tarybą Juo
dupės tekstilės fabriko „Ne
munas” darbininkai išstatė 
komunistą Feliksą Bieliaus
ką, dirbantį komunistinio 
jaunimo organizacijoje. Bir
žų apygardos kandidatu į 
tautybių tarybą išstatytas 
„bepartyvis valstietis” Juo
zas K 1 ė s y s. Oficialiniame 
pranešime sakoma, kad jį iš
statė „Obelaukių apylinkės 
valstiečių ir žemdirbių susi
rinkimas dalyvaujant 71 as
meniui!”

Utenos apygardos kandi
datas buvo Petras Kutka, 
kurį išstatė Anykščių vals
čiaus vailokų ir batų koope- 
ratyvinės artelės visuotinis 
susirinkimas, kuriam daly
vavę 260 žmonių. Įdomu, iš 
kur staiga Anykščiuose at
sirado 260 batsiuvių? Šis 
kandidatas priklauso komu
nistų partijai, o dabar oku
pantai jį paskyrė Utenos 
apskrities vykdomojo komi
teto pirmininku.

Zarasų apskrities kandi
datas į tautybių tarybą bu
vo Leonas, Franco sūnus, 
Macanas, kuris esąs bepar
tyvis. Tauragės apygardos 
kandidatu paskirtas Vincas 
Vitkauskas, buv. nepriklau
somos Lietuvos divizijos ge
nerolas, o dabar oficialinia
me komunikate sakoma, kad 
jis esąs „nepartinis kariuo
menės tarnautojas”. Jį iš
statė Šilalės ugniagesių sa
lėje 450 žmonių „darbinin
kų, valstiečių, darbo inteli
gentų ir raudonosios armi
jos atstovų”.

Kėdainių apygardos kan
didatė buvo Liuda Tomky- 
tė, pradžios mokyklos mo
kytoja, gyvenanti Dotnuvo- 

I je. Ukmergės apygardos kan
didatu paskirtas komunis
tas Danil Jefimovič šupi- 
kov, kuris yra Lietuvos ko
munistų partijos centro ko
mitete organizacijos sky
riaus vedėjas. Jį Ukmergė
je kandidatu išstatė mitin
gas, kuriam dalyvavo 250 
žmonių. Utenos kandidatė 
dar buvo rašytoja Salomėja 
Neris - Bučienė, pagarsėjusi 
savo šunuodegavimu Stali
nui. Oficialiniame praneši
me sakoma, kad Utenoje mi
tinge ją išstatė 40 susirin
kusiųjų!

Šakių kandidatas buvo 
Liudvikas Šuopys, komunis
tų partijos narys. Kauno 
miesto kandidate paskirta 
Jadvyga Budžinskienė, ne
partinė, o Kauno kaimų rin

kiminės apygardos kandida
tė — Marija Vasiliauskaitė, 
komunistų partijos narė. 
Mariampolės apygardos kan
didatė į tautybių tarybą bu
vo Izabelė Laukaitytė, komu
nistė.

Seinuose kandidatu paskir
tas prof. Vincas Krėvė-Mic
kevičius, o Alytuje — prof. 
Vladas Kuzma. Tiek Krėvė- 
Mickevičius, tiek Kuzma pa
žymėti nepartiniais. Trakų 
kandidatė buvo Janina Nar
kevičiūtė, o Vilniaus — An
tanas Leonaitis. Narkevi
čiūtė rekomenduojama kai
po „nepartyvė”, bet ji y ra 
komunistinio jaunimo orga
nizacijos sekretorė. O „drau
gas” Jonaitis yra net „vi
sasąjunginės Lenino komu
nistinės jaunimo sąjungos 
narys”, be to, raudonarmie
tis.

Kandidatais į SSSR aukš
čiausiąją tarybą paskirti 
šie: Alytuje — Aleksandras 
Guzevičius, komunistų par
tijos narys, o dabar okupuo
tosios Lietuvos vidaus rei
kalų komisaras. Šis 1908 
metais gimęs vyras pagar
sėjo pačioje bolševikų oku
pacijos pradžioje. Tuo me
tu M. Gedvilą buvo vidaus 
reikalų komisaras, o Guze
vičius— jo padėjėjas. Jiems 
abiems vadovaujant vidaus 
reikalų komisariatui, oku
pantai sukišo į kalėjimus, 
ištrėmė nežinia kur ir išžu
dė šimtus lietuvių inteligen
tų.

Tauragės kandidatas bu
vo bolševikas Juozas Stim
burys, profesinių sąjungų 
centro Biuro pirmininkas. 
Ukmergės kandidatu paskir
tas Vasilij Ivanovič Moro
zov, okupacinės raudonosios 
armijos generolas leitenan
tas, o bolševikų partijoje 
šis „Lietuvos liaudies” kan
didatas yra nuo 1918 metų. 
Jį „išstatė” Ukmergės kok
lių fabriko darbininkų mitin
gas, dalyvaujant 120 žmo
nių!

Mažeikių kandidatas—An
tanas Venclova, kuris pažy
mėtas nepartiniu ir einan
čiu švietimo komisaro pa
reigas. Jį išstatė Mažeikių 
miesto mokytojų kolektyvas, 
dalyvaujant 40 žmonių (!). 
Kretingos kandidatas — Ig
nas Jonušas, bolševikas, dir
bąs komunistų partijos Kre
tingos apskrities komitete. 
Telšių kandidatu paskirtas 
Kazys Preikšas, komunistų 
partijos centro komiteto sek
retorius.

Kiti kandidatai buvo: Sta
linas, Molotovas, Koganovi- 
čius, Zdanovas, Kalininas, 
okupuotosios Lietuvos gene
ralgubernatorius Pozdniako- 
vas, J. Paleckis, M. Gedvi
lą ir kiti.

Anglijos Likimas Amerikos Rankose
Willkie Lankosi 

Anglijoje
Londonas. — Čia vieši 1940 

m. prezidento rinkimų res
publikonų kandidatas Wen
dell L. Wijlkie, atvykęs 
drauge su savo dviem arti
mais draugais. Jis skelbiasi 
atvykęs savo sumanymu, sa
vo noru, tačiau visur sutin
kamas didžiausia pagarba.

Willkie įteikė ministeriui 
pirmininkui Churchill prezi
dento Roosevelto laišką. Su 
Churchilliu jis turėjo ilgą 
pasikalbėjimą. Willkie jau 
matėsi su kardinolu Hins- 
ley, užsienių reikalų minis- 
teriu Edenu, "darbo ministe- 
riu Bevinu, ir daugybe kitų 
įžymių Anglijos žmonių. Jis 
lanko bombarduotas vietas, 
dirbtuves, požemius. Visur 
jam rodomas nuoširdus pa
lankumas. Jau matėsi ir su 
karalium Jurgiu.

Iš Anglijos Willkie mano 
vykti į Airiją, kur nori su
sitikti su ministeriu pirmi
ninku DeValera. Koks tik
ras Willkie lankymosi tiks
las, viešai nežinoma.

ANGLIJA BŪSIANTI PULTA PAVASARĮ
Auksas Vis Dar

Plaukia Čia
Washington. — Sausio 15 , 

22 d.d. metu į Jungtines 
Valstybes atgabenta aukso 
21,577,682 dol. vertės. Dau
giausia atsiuntė Australija ir 
Kanada. Australija atsiuntė 
$10,332,827, o Kanada — $7,- 
625,466.

Federaliniame rezervo ban
ke dabar aukso yra $1,823,- 
594,484 vertės. Per tą pa
čią savaitę sidabro įvežta už 
866,791 dol.

BENEŠĄS PAGERBĖ 
GEN. SIKORSKI

Londonas. — Čekoslovaki
jos tautinio komiteto pirm. 
Dr. Beneš įteikė lenkų mi
nisteriui pirmininkui gen. Si- 
korskiui garbės medalį. Iš
kilmių proga pareikšta, kad 
ateityje tarp Lenkijos ir Če
koslovakijos nebebus jokių 
nesusipratimų.

Mussolinio Ministerial Karo Fronte
Roma. — Italijos diktato

rius Mussolini septynis savo 
ministerius išsiuntė į karo 
frontą. IšsiiĮatijjų- tarpe yra 
ir jo žentas Ciano, užsie
nių reikalų ministeris. Cia
no yra aviacijos pulkininkas 
ir jam pavestas vienas lėk
tuvų dalinys. Kur išsiųs
tas Ciano, į Albaniją ar į 
Afriką, neskelbiama.

Manoma, kad ministeriu 
išsiuntimu į karą Mussoli
ni tikisi sustiprinti tautos 
atsparumą. Italų milžiniški 
nepasisekimai Afrikoje ir 
Albanijoje sukrėtė visą tau
tą ir Mussolini nori paro
dyti, kad visi italai vieno
dai privalo rūpintis savo tė
vynės likimu.

Italijoje jau žinoma, kad 
Afrikoje į anglų nelaisvę 
pateko per 100,000 italų ka
riuomenės. Italams žinomi 
nepasisekimai ir Albanijoje, 
nes italų žinių agentūros 
pradėjo plačiau pranešinėti. 
Atvirumu norima laimėti 
žmonių pasitikėjimą ir ra
mumą.

Italams daug rūpesčio su
daro vis didės nio skaičiaus 
vokiečių kariuomenės atvy
kimas. Italų spauda rami
na, nurodydama, kad atvyk
sta tik lakūnai, kurie pa- 
gelbėsią italams kovoje prieš 
anglų laivus Viduržemio jū
roje.

ANGLIJOS AMBASADO
RIUS ATVYKO

Washington. — Lordas Ha
lifax, naujasis Anglijos am
basadorius, atvyko praeitą 
savaitę kariniu laivu. Uoste 
jį pasitiko pats prezidentas 
Roosevelt.

Halifax jau turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos at
stovais, kuriems pareiškė, 
kad Anglijos dabartinio ka
ro vienintelis tikslas yra — 
mėtas, tada Anglija drauge 
mėtas, tad Anglija drauge 
su kitomis valstybėmis ben
dradarbiaus, kad būtų su
kurta tokia santvarka, ku
rioje niekada daugiau nebe
kiltų karų.

Halifax pažymėjo, kad nei 
šiais, nei 1942 metais An
glija nelauks Amerikos ka
riuomenės pagalbos. Ang
lams reikią tik ginklų ir 
pinigų paramos, kurios jie 
prašo ir tikisi.

Kare Sunaikinti 
964 Laivai

Washington. — Jūrininky
stės komisija paskelbė savo 
surinktus davinius, kurie ro
do, kad per dabartinį karą, 
nuo 1939 m. rugsėjo 3 d. 
iki 1940 m. gruodžio 7 d., 
sunaikinti 964 prekybiniai

Washington. —Pranešimai 
iš užjūrio sako, kad labai 
artimoje ateityje laukiama 
pilno Vokietijos puolimo, nu
kreipto prieš Angliją, šiame 
puolime vokiečiai pavartuo- 
sią visus ginklus. Iki šio 
laiko vokiečių atlikti puoli
mai laikomi tik bandymais 
ir todėl, kai ateis puolimo 
valanda, anglai būsią išsta
tyti prieš tokią naikinančią 
jėgą, kokios pasaulis dar 
nėra matęs. Bijoma, kad ir 
nuodingos dujos būsiančios 
pavartotos.

Puolimo tikimasi anksti 
pavasarį. Tuo metu vokie
čiai turėsią per 30 aviaci
jos divizijų, susidarančių iš 
1,200 eskadrilių. Pulti tuo 
pačiu metu galėsią 18,000 
lėktuvų. Atsargoje vokie
čiai turėsią kitus 18,000 
lėktuvų. Taip pat manoma, 
kad vokiečiams trūks tin
kamų lakūnų ir gasolino to
kiam skaičiui lėktuvų aprū
pinti. Prieš kiek laiko vo
kiečiai turėję 42,000 puikiai 
paruoštų lakūnų, bet šis 
skaičius esąs gerokai suma
žėjęs.

Amerikos kariuomenės šta
bo viršininko gen. Marshall 
nuomone, Anglija galėsian
ti atsilaikyti prieš numato
mą vokiečių puolimą, jei tik 
ji gausianti reikalingos pa
ramos iš Amerikos. Jis nu
rodė, kad ir Amerika savo 
viduje turi stiprintis. Kovo 
mėnesį sausumos kariuome
nė jau turės milijoną vyrų. 
Šiuo metu kariuomenėje yra 
675,000 karių.

Washington. — Senato už
sienių komisija veda pla
čius tyrinėjimus ryšium su 
prezidento pasiūlytu įstaty
mo projektu. Prezidentas no
ri neribotos galios teikti 
Anglijai ir kitoms kovojan
čioms prieš užpuolikus val
stybėms karinės ir finansi
nės paramos. Karo sekre
torius Stimson ir kiti pa
reigūnai komisijos posėdyje 
nurodė, kad Anglijos laimė
jimas yra Amerikos ranko
se, o nuo Anglijos laimėji
mo priklauso ir Amerikos 
saugumas.

Prieš prezidento siūlymą 
liudijo pulk. Lindbergh, ku
ris mano, kad Amerikai ne
gresia nacių pavojus, kad 
Amerikai reikia pačiai sau 
gamintis didžiausią pasau
lyje aviaciją. Lindbergho 
nuomone, jei Anglija ir pra
laimėtų, Amerikai vistiek 
nebūtų pavojaus.

Stimson nurodė, kad Angli
ja tikrai gali karą laimėti, 
jei ji atsilaikys šį pavasarį 
ir vasarą, tad reikią jai 
duoti visišką paramą.

Iždo sekretoriaus Morgen- 
thau nuomone, Anglija tu
rės sustabdyti pasipriešini
mą, jei Amerika negalės 
teikti tokios paramos, ku
rią numato prezidento pa
siūlytas įstatymas. Morgen- 
thau žiniomis, Anglija nebe
turinti pinigų ginklams pirk-

-Savo nuomones senatui yra 
pareiškę ir kariuomenės va
dai, kaip vyr. štabo virši
ninkas gen. Marshall, avia
cijos viršininkas gen. Brett 
ir kiti.

Prezidento siūlymas, ma
noma, dar bus plačiai svar
stomas šią ir kitą savaitę.

MIRĖ GRAIKŲ VADAS METAXAS
------------------------------------------------------------------- <$>

ČIANGKAIŠEK KALTINA 
KOMUNISTUS

Chungking. — Kinijos va
das Chiangkaišek paaiškino, 
kodėl jis panaikino komunis
tinę ketvirtą armiją. Jis nu
rodo buvęs krikščioniškai 
gailestingas — dovanojęs ko
munistams septyniasdešimts 
kartų po septynis, tačiau 
komunistai nesitaisė ir ne
siliovė kliudę tautos saugu
mo reikalams.

Čiangkaišeko pavaduotojas 
Kung pareiškė, kad šiais 
metais Kinija turės- labai 
didelių laimėjimų prieš Ja
poniją.

Plieno Bendrovei 
Milijonai Pelno

Atėnai. — Generolas Jonas 
Metaxas, 70 metų, Graikijos 
ministeris pirmininkas ir ka
riuomenės vadas, mirė sau
sio 29 d. Jam buvo pada
ryta sunki gerklės operaci
ja, kurios jis neatlaikė. Nau
ju ministeriu pirmininku ka
ralius Jurgis pakvietė buv. 
tautinio banko vedėją Cori- 
zis.

Corizis priėmė priesaiką ir 
pareiškė, kad graikų kova 
ir toliau bus vedama prieš 
užpuolikę Italiją.

Metaxas Graikijos vyriau
sybės priešakyje buvo nuo 
1935 m. Savo gyvenime du 
kartu jis buvo ištremtas iš 
Graikijos. Yra buvęs vy
riausio štabo viršininku, mi
nisteriu. Paskutiniu metu 
jis tapo populiariausiu žmo
gumi Graikijoje, kai graikai

Rumunijoje Sukilimas Numalšintas
Bukareštas. — Praeitą sa

vaitę Rumunijoje buvo di
delis sukilimas, apie kurį už
sienyje tik šią savaitę pla
čiau sužinota. Sukilimui va
dovavo ministerio pirminin
ko padėjėjas Simą, „gele
žinės gvardijos” vadas. Su
kilėliai norėjo prašalinti mi
nister! pirm, generolą Anto
nescu ir įvesti savo dikta
tūrą. Ministeriui pirminin
kui ir jo ištikimai kariuo
menei .pagelbėjo prieš su
kilėlius kovoti vokiečių ka
riuomenės daliniai. Už pa
ramą Antonescu nusiuntė 
Hitleriui padėkos telegramą.

Gen. Antonescu naujon 
vyriausybėn pasikvietė be

veik išimtinai sau ištikimus 
karius. Kiek sukilime žuvo, 
neskelbiama. Sukilime žuvo 
daug žydų, kuriuos pirmo
je eilėje puolė gvardiečiai. 
Manoma, kad sukilime už
mušti keli tūkstančiai žmo
nių.

Sukilimo vadams Anton
escu pasiūlė nusižudyti, nes 
greit vistiek jų laukianti 
mirties bausmė. Pirmieji 
karo teismo pasmerkti bu
vo 17 aviacijos mokyklos 
kariūnų.

Philadelphijos kinai kata
likai žada statyti bažnyčią 
ir mokyklą. Kardinolas tam 
jų žygiui pritaria.

laivai, kurių tonažas siekia 
3,619,624.

Daugiausia nukentėjo An
glija. Ji neteko 436 laivų, 
kurių tonažas 1,765,851. An
troje vietoje Norvegija, ne
tekusi 129 laivų su 344,903 
tonais. Vokietija nustojusi 
70 laivų, 386,630 tonų; Ita
lija — 16 laivų, 82,618 tonų.

Kitų valstybių nuostoliai: 
Argentina — 1 laivas, 3,425 
tonai; Belgija — 21 L, 97,- 
683 tonai; Danija — 40 L, 
83,353 tonai; Egiptas — 11., 
3,400 t.; Estija — 11 1., 12,- 
319 t.; Suomija — 26 1., 58,- 
051 tonas; Prancūzija — 33 
1., 170,103 t.; Graikija — 41 
1., 182,028 tonai; Latvija — 1 
1., 4,434 tonai; Lietuva — 3 
laivai, 4,073 tonai; Švedija — 
74 1., 171,969 t. ir t.t.

New York. —United States 
Steel bendrovės direktorių 
susirinkime pranešta, kad 
1940 metais ši plieno ben
drovė turėjo 102,181,321 do
lerį gryno pelno. Kiekvie-; 
nam šėrui dividendo teko 8 
dol. 84 c., kai 1939 m. vie
nam šėrui dividendo buvo 
tik 1 dol. 83 c. Pernai plie
no pagaminta ir išsiųsta- 
pirkėjams 14,976,110 tonų, 
neskaitant žaliavos gaminių.

Darbininkams algų ben
drovė pernai išmokėjo 438,- 
621,292 dol. Viduniškai, vi
są laiką bendrovėje dirbo 
272,087 darbininkai.

Brooklyno vyskupijoje Ka
lėdų metu katalikai suauko
jo $246,448.43 našlaičių prie
glaudoms.

sėkmingai atrėmė italų puo
limą. Jo mirtis laikoma di
džiausiu nuostoliu Graikijai 
dabartiniu momentu.

Japonai Tarpinin
kauja

Tokio. — Japonų vyriau
sybės tarpininkavimu, pran
cūzų Indokinijos ir Siamo 
kariuomenės sustabdė kari
nius žygius, o jų atstovai 
atvyko į Tokio ir čia pra
dėjo taikos derybas. Mano
ma, kad prancūzai ir siamie- 
čiai pasieks esamo ginčo 
taikaus išsprendimo.

Japonijos užsienio reikalų 
ministeris šiomis dienomis 
yra pareiškęs, kad Japonija 
draugiškai spręs visus san
tykius ir su olandų Indija.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

TAD KURIUO KEUIU?

Pasiruošimas Lietuvos išlaisvinimo darbui, ir pats tiesio
ginis tautos gyvybės palaikymas, sulaukia įvairiausių nuo
monių. Nuoširdžiausi tautos mylėtojai suka galvas, kaip 
geriau patarnauti savo tautai. Vis daugiau ir daugiau siū
lymų pateikiama. Nemažai ir kritikos pastabų reiškiama. 
Visa tai gerai. Tai ženklas, kad esame gyvi.

Praeitą savaitę „Vienybėje” paskelbtas ilgokas straips
nis, kuriame mėginama peržiūrėti lietuvių amerikiečių dar
bai Lietuvos vadavimo žygiui atlikti. Straipsnyje reiškia
mos pastabos socialistų ir katalikų veiklos atžvilgiu. So
cialistai barami, kam jie nepripažįstą prezidento Smeto
nos ir ten pat naiviai įrodinėjama, kad Lietuvoje nebuvo 
diktatūrinio režimo.

Katalikai peikiami, kam jie saviškius ragina aukoti tik 
per savo įstaigas, kodėl neiną į „realios vienybės kelią”. 
Nepatinka ir katalikų noras turėti Europoje tokį komite
tą, kuriam jie gali visiškai pasitikėti ryšium su pašalpos 
paskirstymu, žodžiu, nurodoma, kad Lietuvos vadavimo 
darbas atliekamas „ne tuo keliu”, kuriuo reikėtų.

Socialistų vadovybės nutarimas nepripažinti Lietuvos 
prezidento, žinoma, labai nerimtas. Bet šiuo klausimu rei
kėtų mažiausiai kalbėti. Ko mažiau kalbėsim apie prezi
dentą šiuo metu, tuo daugiau patarnausim tautai. Nege
rai, kad neturime asmens, visus jungiančio, bet užtad prieš 
visus spindi bendras siekis — Laisva Nepriklausoma Lie
tuva. Šio siekio vedini turime bendrą kelią.

Priekaištai katalikams turėtų nors truputį pagrindo, jei 
„Vienybės” atstovaujami tautininkai ir iš viso liberališ
kai nusiteikusi srovė būtų jau ką nors apčiuopiamo atli
kusi Lietuvos vadavimui. Katalikai pirmi pasiūlė bendrą 
darbą. Jie pasiūlė lygias teises, tačiau ir lygias pareigas. 
Tautininkiškoji ir socialistinė srovės galėjo iki šiol bent da
lį pareigos atlikti. Katalikai norėjo ir nori, kad visi Lie
tuvai ištikimi lietuviai būtų lygūs tautos gelbėjimo darbe.■ '

Tremtiniams sušelpti katalikai jau beveik 3,000 dol. davė. 
Socialistai — dar nieko, o tautininkai (ir tai dešinieji) —: 
dar tik 200 dol. Tad kas gi eina klaidingu keliu? Ar ka
talikai, keldami savo žinioje esantį fondą ir padėdami 
tremtiniams? Ar tautininkai, kurie vis dar tebeieško susi- 
organizavimo ir nešykšti pamokymų ir kritikos katalikų 
adresu?

Gubernatoriaus Užuojauta Lietuvai
New Yorko gubernatorius Herbert H. Lehman sausio 7 

d. nusiuntė valstybės legislatūrai savo metinį pranešimą, 
kuriame buvo paliesta ir tarptautinė padėtis. Pranešime 
gubernatorius pažymėjo Norvegiją, Daniją, Olandiją, Bel
giją ir Prancūziją kaip žiauraus diktatorių užpuolimo au
kas. Jis savo pranešime nieko nepaminėjo apie Sovietų Ru
sijos užpultas ir niekšiškai užimtas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikas.

L. K. Federacijos New Yorko apskrities vardu buvo nu
siųsta gubernatoriui telegrama, kurioje pareikštas nusi
stebėjimas, kad gubernatorius nepaminėjo komunistinės 
Rusijos užpultų valstybių. Gubernatorius telegramą pri
ėmė dėmesin ir į ją atsakė ilgu laišku, kurį čia ištisai 
spausdiname:

at-

January 23, 1941
Mr. Joseph B. Laucka,
President, New York District,..
Lithuanian American Catholic Federation,
222 South Ninth Street, 
Brooklyn, New York.

My dear Mr. Laucka:

I beg to acknowledge receipt of your telegram.
In my Annual Message to the Legislature, I 

specifically mentioned only Norway, Denmark, 
Holland, Belgium and France as the victims of the 
ruthless savage invasion of dictators since the 
American people were so much more familiar with 
the plight of these countries than that of the un
fortunate Baltic Republics. I can assure you, how
ever, that in common with all other Americans who 
love liberty, democracy and justice, I have been 
deeply outraged at the destruction of the Republics 
of Lithuania, Latvia and Estonia.

I have very frequently in my public addresses 
stated that I saw no difference in purpose between 
the totalitarian states. In a recent address deliver
ed before he Fordham Law School Alumni Asso
ciation in New York City, I said the following:

„Communist, Nazi, Fascist — they are all 
the same. If their methods differ, it is 
only in detail. If their ideologies are not 
identical, their hatred of democracy and 
of our way of living is. If their territorial

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

Ona ir Aleksandras Ivaškai, So. Boston, Mass. ... 
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y........................................
Muzikas Pranas Dulkė, Brooklyn, N. Y................
Genė ir Pranas Razvadauskai, So. Boston, Mass. 
Kun. Stasys Raila, Philadelphia, Pa......................
A. Rimkūnas, Brooklyn, N. Y....................................
Sofija Lauruškaitė, Brooklyn, N. Y.......................
Ant. Stakėnienė, Ozone Park, N. Y..........................
J. Saulis, Pittsburgh, Pa..........................................
J. Misevičius, Brooklyn, N. Y..................................
Mrs. J. Numgaw, Long Island City, N. Y.............
F. Poderys, Brooklyn, N. Y........................................

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

VIENI AR TRYSE?
Progų susirūpinti yra. Su

minėsiu tik kelias.
(a) Pernai rugsėjo mėn. 

dviem editorialais, „N. Y. 
Daily News” pagyrė „rea
listinę” Stalino politiką „at
siimant” savo provincijas 
Pabaltijyj — girdi, bet kas 
kitas taip pat būtų padaręs 
progai pasitaikius.

(b) Tas pats laikraštis 
skelbė savo bolševikiško re
porterio prasimanymus apie 
tariamus nesutarimus tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laivų jūreivių, kurie ne
va norį grįžti namo, ir jų 
kapitonų, kurie netgi smur
tą vartoja, gindami jiems 
patikėtą turtą nuo perdavi
mo Stalino vergams.

(c) Kaž kas nugirdo radi
jo pranešimą, kad Stalinas 
Naujų Metų dieną ragino 
savo vergus budėti, — ir, 
nepaisant, kad Stalino at
stovas Umanskis išsigynė ir 
sakė, kad tie žodžiai buvo 
ištarti prieš keleris metus, 
Vašingtone „didžiausias su
sidomėjimas”, vis norima 
prisimeilinti Stalinui.

(d) Pernai spalių mėn. 15 
d. Lietuvai Gelbėti Tarybos 
nariai, sykiu su keliais de
mokratų veikėjais, lankėsi 
pas mūsų Prezidentą, kuris 
pareiškė, kad Lietuvos ne
priklausomybė tik laikinai 
užgniaužta, padėta į šalį, kad 
Lietuva vėl bus nepriklau
soma,— bet tą pačią dieną 
didžioji spauda, mažai pami
nėjusi apie mūsų atstovų 
atsilankymą, pranešė pasau
liui, kad Prezidentas leido 
karinės medžiagos krovinius 
Rusijon, kurią jis pavadino 
„draugiška valstybe”, ir kad 
vedamos „susiartinimo” de
rybos su Stalino ambasado
rium. Apie tą patį laiką 
pas Prezidentą lankėsi slo
vakų atstovybė (slovakai ko
voja vien prieš Hitlerį), — 
jų vizitas buvo plačiai spau
dos garsintas.

(e) Didžioji spauda, pav. 
„N. Y. Herald Tribune”, nau
jų metų proga, apžvalgoje 
apie 1940 m. įvykius, nie
ko neprisiminė apie Balti
jos valstybių tragediją.

(f) Senatorius Wheeler pa
skelbė savo pasiūlymus tai
kai įgyvendinti, kame eilei 
valstybių reikalavo nepri
klausomybės, lenkams ir če
kams autonomijos, bet pa
šykštėjo laisvės Pabaltijo 
valstybėms.

(g) Sausio 8 d. N. Y. gu-
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spaudoje ir gir- 
politikos vadų 
(neparaustant), 
yra „viena di-

bernatorius Lehman savo 
metiniame pranešime legisla
tūrai suminėjo „nuo žemėla
pio nušluotas valstybes”, 
bet Baltijos tautų neminėjo 
nei žodžiu.

(h) N. Y. Town Hall nese
niai įvyko debatai tarptau
tiniais klausimais, kame kal
bėtojai karšė kailį Stalino 
partneriui Hitleriui, bet ne
rado nei žodelio žiauriausiam 
vergintojui pasmerkti; tik 
Norman Thomas, paėmęs 
balsą, priminė Stalino „dar
belius”.

Visi ženklai rodo, kad 
Stalino penktoji vora Ame
rikoje tiek sėkmingai veikia, 
kad neužilgo galėsime nau
jai skaityti 
dėti žymių 
pareiškimus 
kad Rusija
džiausiųjų demokratijų”, — 
kaip kad ispanų civilinio karo 
metais. NEBENT jei, tarp 
kitko, mes sukrusime ir ne
leisime bolševikų propagan
dos nuodams apkvaišinti šio 
krašto viešosios nuomonės.

Deja, kol kas mes nesa
me pasirengi budėti nuola
tinėje sargyboje ir neturi
me jokio aparato mūsų ko
voms ir ateities santykiams 
tvarkyti. Mes bevelijame 
ginčytis apie praeities klai
das ir savo santykius tvar
kyti praeities skaudžiais at
siminimais besivadovaudami. 
Juokinga, bet yra faktas 
(aš turiu originalą), kad 
pav. mūsų socialistų centro 
komitetas randa galimu teig
ti, kad Antanas Smetona 
„nėra jokis Lietuvos prezi
dentas” . ..

Mūsų nemėgiami lenkai 
sugebėjo kitaip susitvarky
ti. Jie nušlavė laukan ne
tikusius pastarųjų kelių me
tų savo likimo vadovus ir 
pareiškė tikrąjį lenkų tau
tos vyriškumą: jie kovojo 
Lenkijoje, kovojo Prancūzi
joje ir Belgijoje, šiandien 
kovoja Škotijoje, Anglijoje, 
Sirijoje ir Egipte. Lenkai 
pasirodė esą vieninteliai iš
tikimi Anglijos sąjunginin
kai. Karo laimėjimo atve
ju, jie jau turi numatę pla
nus ateičiai, kurie gyvai jų 
spaudoje nagrinėjami. Jie 
turi sąjungą (karinę ir mui
tų) su Čekoslovakija (kurią 
netaip seniai jų buvę val
dovai nuskriaudė). Jie ne
benori ukrainiečių ir balt- 
gudžių. Kiek liečia lietu
vius — „tai persmulkus klau-

simas, kliūčių susitarti ne
numatoma”.

O mes? Mes netgi netu
rimo bendro komiteto su lat
viais ir estais, mūsų tautos 
kaimynais, kurie kovoja 
prieš tą patį priešą tais pa
čiais tikslais.

Po lietuvių delegacijos at
silankymo pas Prezidentą, — 
„latvių ir estų veikėjai tik 
apie Kalėdas apie tai sužino
jo”, — mūsų adresu pasigir
do priekaištai. Man jų vei
kėjai pasakojo maždaug taip: 
delegacijas suorganizuoti ga
lima ir jiems, bet ar verta? 
Lietuvių atskiras atsilanky
mas parodė „lietuvių primi- 
tyvį nacionalizmą, egoizmą”. 
Jungtinis visų trijų tautų 
vardu pareiškimas daug dau
giau svertų ir reikštų, ypač 
prisimenant žinomą ameri
kiečių palinkimą visas tris 
tautas grupuoti į vieną Bal
tijos vienetą: visos trys val
stybės buvo sykiu pripažin
tos, vienas Amerikos pa
siuntinys ir vienas karo at
stovas aptarnavo visas tris 
valstybes ilgą laiką, visų tri
jų buvo vienodas likimas.

Man teko kalbėtis su dau
geliu žymių amerikiečių, ieš
kant talkos sunkiais birže
lio - liepos mėnesiais. Kai ką 
prikalbinau siųsti laiškus ir 
telegramas Vašingtonan. De
ja, veik visi kraipė pečiais: 
„Eilę metų mes jiems sa
kėm, kad turite arba glau
džiai susijungti, įtraukiant 
gal dar Suomiją ir Skandi
naviją, arba ,play ball’ su 
Rusija. Jūsų valstybinin
kai labai siaurai reikalus su
prato. Ar galite atkirsti 180 
mil. tautą nuo jūros, neap
sirūpinus apsigynimo klausi
mų?” Jie gailėjosi jiems pa
žįstamų žmonių likimo, gai
lėjosi dėl bolševizmo meto
dų, reiškė simpatijų, bet. . .

Amerikoje Baltijos Ame
rikos draugija, įkurta amę- 
rikiečių, veikia nuo 1921 m. 

' Anapus vandenyno, tiktai 
1934 m. vyriausybės susi
tarė „bendradarbiauti”. Bu
vo kalti ir latviai, ir estai, 
ir. lietuviai. Vieni į kitus 
šnairavo, pūtėsi, vengė, fe
deracijos ar bent nuoširdžios 
sąjungos. Visi lygiai sirgo 
„pasitikėjimo savo didžiuo
ju kaimynu” liga, visi ly
giai vengė pasiaukojimo, vi
si lygiai leido penktajai vo
rai įsigalėti valdžios viršū
nėse, drebėjo dėl savo pri
vilegijų ir titulų. Visų tri
jų kraštų atstovai užsieniuo
se lygiai stengėsi perdaug 
raminti mus gražiais pasa
kojimais, apie savo „mielą” 
kaimyną. Jei, pav. rusų į- 
gula Irkutske gavo įsakymą 
žygiuoti Lietuvos link ge
gužės 11 d. (Vilnių pasiekė 
birželio 15 d.), tai kur bu
vo Lietuvos karinės žvalgy
bos, ministerial, konsulai ir 
karo atstovai? 
nebuvo įspėta?

Dabar nėra 
nimus svaidyti,
nepripažinti kieno nors pa
reigas. Istorija nuteis. Šian
dien reikia akcijos, nuosek
lios ir organizuotos akcijos. 
Trijų srovių tarybai ligi šiol 
stokavo drąsos, pasitikėji
mo ir iniciatyvos. Refor
muokime ją, suteikime au
toritetą jai, duokime aksti
ną darbui, pažadinkim iš 
miego ministerius ir konsu
lus, išsijodami penktosios 
voros narius, ir dirbkime. 
Bet eikime darban ne vie
ni: eikime išvien su latviais 
ir estais. Sudarykime jung
tinį komitetą Suvarykime 
bendran darban visų trijų 
tautų atstovus. Jungtinėmis 
pastangomis atkurkime lais
vę Pabaltijy, o ateities san
tykius sutvarkys tų tautų 
rinktieji atstovai, pasimokę 
iš praeities.

Ar girdite?

Kostas R. Jurgėla.
Red. pastaba: šis straips

nis diskusinis.

PAVERGTOJE LIETUVOjf

išleido praneši- 
kurį vietinėms 
sąjungoms už- 
kištis į darbi-

Redaguoja D

Kodėl tauta

kalti-metas 
pripažinti ar

bū-
Ta-

prekių. Oficialiai 
kad visi turėsią at- 
prieš „proletarinį” 
Po penkeris metus

ambitions differ, their ruthlessness in 
satisfying them does not. There is no 
choice between them. We must insulate 
ourselves and our children from them all”.
May I again express to you and to other mem

bers of your organization my sincere sympathy to 
the people of Lithuania.

Very sincerely yours,
Herbert H, Lehman,

(pasirašyta)

Gubernatoriaus laiškas yra aiškus pasmerkimas Sovie
tų Sąjungos agresijos. Gubernatoriaus Lehman žodis, jo 
užuojauta Lietuvos žmonėms, teikia padrąsinimo visiems 
lietuviams, kurie smerkia diktatūras ir jų nešamą vergi
ją. Prezidentas Roosevelt, didžiausios šalyje valstybės gu
bernatorius Lehman ir kiti aukšti pareigūnai buvo ir yra 
teisės ir tiesos fronte. Turint jų paramą, kova daug leng
vesnė.

—Profesinių sąjungų cen
tro biuras 
mą, pagal 
profesinėms 
draudžiama
ninkams atlyginimo normų 
nustatymą. Tai esanti tik
tai įmonių direktorių ir į- 
staigų bei organizacijų ve
dėjų pareiga.

— Pas Butiką, buv. Pas
valio vaistinės savininką, 
rasta cukraus, žvakių, sieros 
rūgšties ir kt. prekių. Jam 
keliama byla.

— Lituanistikos institutas 
Vilniuje parėmė gudų, žy
dų ir lenkų mokslo draugi
jas. Jis taip pat pasisavino 
Lietuvių Mokslo draugijos 
turtą. Netrukus būsią per
imti Vaižganto ir Maironio 
muziejai Kaune. Pats Li- 
tuonistikos Institutas 
siąs perorganizuotas į
rybų Lietuvos Mokslų Aka
demiją.” Prof. Krėvė -Mic
kevičius statutą sudaręs pa
gal sovietų Gudijos ir Uk
rainos pavyzdžius.

— Kaune atidarytas 
„marksistiniai - leninistinis 
universitetas”, kuris specia
liai skiriamas valdininkijai 
komunistinti. Jis veiks sek
madieniais. Šį „universite
tą” atidarė „draugas” Kuro- 
jedov, atsibastęs iš Masko- 
lijos. Kitą paskaitą rusiš
kai skaitė „draugas” Svis- 
tunov. Kurojedov išsireiškė, 
kad „universitetas” turįs iš
rauti „nacionalinius ir re
liginius prietarus” ir pa
ruošti agitatorius ir propa
gandistus.

— Vilniaus p r o k uratūra 
sulaikė su prekėmis Grigą 
Kvietinį. Už svetimos va
liutos laikymą suimtas Do
minikas Miliūnas. Pas Kau
no prekybininkę Kaganienę 
rasta;-manufaktūros, o pas 
Chaimą Rabinavičių — įvai
rių prekių. Su valiuta Vil
niuje sulaikytas Hermolovs- 
kis, o pas Tauragės pirklį 
Mielandovilių rasta žemėje 
užkastų 
sakoma, 
sakyti 
teismą.
sunkiųjų darbų kalėjimo pri
teista šiems Vilniaus gyven
tojams: Joseliui Abramavi- 
čiui, Leibai Zalkindui ir Leo
nui Hermanui. Jie buvo kal
tinami spekuliacija.

— Prekybos komisaras iš
leido įsakymą visoms preky
bos įstaigoms ir įmonėms 
apsirūpinti smulkiais pini
gais. Įmonių vedėjai būsią 
baudžiami visu griežtumu, 
jei šio įsakymo neįvykdys.

— Sovietų Lietuvos žemės 
ūkio komisariato valdinin
kams „ideologinius” kursus 
surengė „draugas” Žitkov, 
maskolis, atvykęs iš Rusi
jos. Jis net paskirtas „lais
vosios” Lietuvos žemės ūkio 
komisaro pavaduotoju. Tad 
nenuostabu, kad Lietuvos 
žemės ūkis, maskolio Žitko- 
vo „tvarkomas”, baigia 
smukti.

— Vilniuje atidaryta pir
moji valstybinė krautuvė, 
kuri veiks net 24 valandas 
per dieną.

— Likviduotasis Ūkio Ban
kas praneša, kad visi as
menys, turintieji reikalų su 
tuo banku, turi kreiptis į 
naujai įsteigtąjį komunali
nį banką. Šis bankas įsi
kūrė buvusiojo Ūkio Banko 
patalpose Kaune. Tokį pat 
pranešimą išleido buv. Tarp
tautinis bankas ir Vilniaus 
miesto Taupomosios kasos, 
kurie taip pat perimti ko
munalinio banko.

— Sovietų Lietuvos val
stybės kontrolės komisaria
tas jau persikėlė į Vilnių ir 
įsikūrė Pylypo gatvėj Nr. 4.

— Darbo komisaras pa
skelbė, kad asmenys, kurie 
pasisamdys darbininkus be 
darbo biržos būsią traukia
mi atsakomybėn.

— Likviduotojo ■ ■ X M 
banko vieton įsisi AT fit 
vietų Rusijos „ MBI1I Į I 
bankas atidarė į HE 11 1I I 
„Kontorą”, kurioj ||IV • 
viršininku paskirtu 
kolijos atgrūsUs 
Ivanov. Šis „baiį 
matyti, yra didelį’' 
kų sieninių laikrį
cialistas, nes ofifl __ ~
rybų Lietuvoje” rį MOTERYS I
nį apie „sieninių 
uždavinius”.
- Paskelbtas 1 SeIieS”iaiS1 ,

pranešimas, kad jgstama sakyti, a mo 
sario 15 d. W neišranda joknj pale
kiama visasąjurrūffi’l žmogaus gyveni 
nistų partijos H palengvinti Netiesa, 
rencija Tos kt^is yra kasdienine Įsra- 
svarbiausias died ® ^os la,ra U?a*S P- 
punktas - parttasdien naudojasi ir tai 
zaciju darbas pr^ “betaiko ®adTls- 
transporto sritys rą 
ferenciją leidžiacJ lsrad1“'); 
vieną atstovą „nepastebeti. St sioks 
nu 10,000 nariV t0.h 8™“ ne?llna3’ Są' 
Lietuvoje nėra ae’ ls 9enesnl« lrvelesraų 
sies to skaičiaus b 
-ių tai vis vien miramidos karaliene iš
siųsti 1 delegatą. kaM1113 laukams dre- 
damas. kad tiktai. kabančius sodus ir kt. 
stovo iš Lietuvos l6*-9 Panf'hja išrado su
mas reikštų didi stakles, sesioiktam 
kinimą. tad Stat^ty Ponia Basoleil is- 
kad būtų atsiųsti dldzlul? knygą, kurioje 
vieną atstovą iš Prancūzijos mineralų 
Vilniaus. ?• Pask“ 8,araus‘s,La’

- ... . inas rase, kad tikru-
Svie įmo mineralogijai pradžią 

numato paskelbti pXė mote- 
parasyti sovietisn^^^^. VanBeegoten 
toriui ir kitiems Q antpiršt- kurį dabap 
mokyklos va me“-pagauiį0 siuvėjai nau-

— Savo laiku sov, 
tuvos spauda reklainog gydytoja Berta 
raudonoji valdžia: formuluoja mėnulio 
tai rūpinasi muzii;Įmo teoriją ir nurodo 
Kaipo įrodymas t n0 įtaką į vandenų ant- 
ma, kad įsteigta'įug_ Angelė Selina 
filharmonija, nors išrado užsukamus 
ryta iš buvusio lg vaįkamg.
radiofono orkestrOjįeĮg Marija Klauzen 
tiškai pakeistas tU|jna audimo stakles, c 
vadinimas. Dabar į išranda siuvamos ma- 
Lietuva” prait prototipą, 
džiaugsmingą žiniąuonioliktam šimtmetj 
filharmonija pram Montegu formuluoja 
ji sutinkanti vado]jimo nuo raupų prin 
tuvos valstybinei r priverčia valdžią An 
nijai. Jeigu Paleci vįsug skiepyti nu( 
vilai ir kiti išgai.
pagal Kremlio dūčjmūzė Žermen Passi pri 
del Lietuvos vals\a vartoti ugnies ne 
harmoni j a negali >įuS mo 1 i n i u s indus 
gal Maskvos fili Ema Kersten patobu 
dirigento lazdelę!;ibalinius pečiukus.

Okupantai g įuo vėijaU) tuo dau 
stengiasi su^atsiranda moterų išra 

ištikimų žmonių i vėlesniųjų išradėji 
so3e Lietuvoje pašimtog dalieg čia ne 
dinamas suaugusiu guminėti. 
klas, kuriose gyve 
komi leninizmo įVėlesniais laikais 
mo bei kitų b-Tynioliktojo šimtmečii 
mokslų, dabar šM išradėjų labai su 
misariatas steigia pintas sąrašas: 
darbininkų fakulte-ri Linne, garsaus moks 
kaip oficialiai duktė, atidengia esan 
„klausytojus delepugaluose elektrą. Lūs 
partija bei protest patobulina teleskop 
gos”. Šiame f aklins, 
sas truks 4 mets= 
tokio fakulteto bai 
žymėjimą galės st 
aukštąsias mokykis

— Latvijos krepš
tinę nugalėjo sovitgi Palmyra, 
vos krepšinio rinl^ gyvenu su savo vyr 
Lietuvos rinktinę per dešimt metų, ir pe 
Norkus I, Puzina'|aįką jokių nesutikim 
Kulakauskas, Puzitų tarpe nebuvo. Žeimy 
ir Leščinskas. neturėjom, nes man

— Sovietų Rusijos tam buvo griežta 
džiu perorganizuošingas. Bet jis svetimu 
vergtosios Lietuvosius net ir perdaug mylė 
prie kiekvieno tešavo seserų vaikams na 
paskirti vadinaniiiili nei brangiausių dc 
tarėjai, kurie turų pripirkti, 
teises, kaip ir ptf. „ . ... .
niai teisėjai, šie as buvau tikra, ka
„renkami” kom<rt sav? ™kus

v , . n J tam is karto ir pnesi jos saukiamuose d' r■' . , _ . .vrjr. Dėlto as dar labiai
S00VU 8?ųUSlą"1S>“.‘^i * a“^‘

_ J šeimyną, nes mačiau
— žemės ūkio # mano vyras labai gra 

ne įsteigtos net padeda kitiems augint 
kuriose tarnautoj^
mi mokytis mask
bos et nuo to laiko, kuomei

‘ Kaune buvo Pasakiau jam, kad ir mes 
specialinis semi** šeimynos, jis mar 
toriams paruošti. • ■ • /s ne
ninku paskirtas *d?v’au t?ha1m, dalykui 
lijos atgrasias KU1B nu0 to lalk° mane

Palmyrt



Sausio - January 3]
jo -January 31 d., 1941 3

JE LIETUVOJ! ■——a Motinoms Žinotina K| REIŠKIA SAVE AUKLĖTI
m- 
:ši- 
ms 
iiž-
bi- 
mų 
:ik-

i- 
ve-

’as- 
ką, 
ros 
am

Moterų Gyvenimo Aidai
*

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

MOTERYS IŠRADĖJOS
Senesniais Laikais

— Likviduotojo 
banko vieton ’ įsist 
vietų Rusijos ? 
bankas atidarė Ka 
„Kontorą”, kurios 
viršininku paskirtu 
folijos atgrūstas 
Ivanov. Šis „basi 
matyti, yra didelis' 
kų sieninių laikraį 
cialistas, nes oficį 
rybų Lietuvoje” rajį 
nį apie „sieninių! 
uždavinius”.

— Paskelbtas J,
pranešimas, kad 19 egstama sakyti, kad mo- 
sario 15 d. Mask s neišranda jokių pato- 
kiama visasąjungjj rimų žmogaus 
nistų partijos XVU palengvinti.
rencija. Tos kori *ris. Yra kasdieninė išra- 
svarbiausias dies, tik jos išradimais vi- 

i punktas — partiniu
zacijų darbas pra>as nebelaiko išradimais.

■ transporto srityse.
• ferenciją leidžiama
• vieną atstovą nuo
■ nų 10,000 narių.
• Lietuvoje nėra nei

Aušros VartŲ Mergelei
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rių, tai vis vien 
siųsti 1 delegatą, 
damas, kad tiktai į 
stovo iš Lietuvos 
mas reikštų didelį 
kinimą, tad Stalinijmety ponia Basoleil iš- 
kad būtų atsiųsti 
vieną atstovą iš 
Vilniaus.

— Švietimo korį 
numato paskelbti _ .. . , _
parašyti sovietiška Padara m°te-
toriui ir kitiems 
mokyklos vadovėlis

— Savo laiku sor 
tuvos spauda rėkiat enos g y d y t Q j a Berta
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i gyveni-
palengvinti. Netiesa,

:asdien naudojasi ir tai

yra moterų padaryta ir 
į išradimų, kuriuos sun- 
nepastebėti. štai šioks 
, toli gražu nepilnas, są- 
s iš senesnių ir vėlesnių

miramidos karalienė iš- 
kanalus laukams drė- 

, kabančius sodus ir kt. 
ietė Panfilija išrado au- 
i s t a k 1 e s. šešioliktam

į didžiulę knygą, kurioje 
šė Prancūzijos mineralų 
is. Paskui garsusis La- 
inas rašė, kad tikru- 
i mineralogijai pradžią

Olandietė Van Beegoten 
o antpirštį, kurį dabar 
pasaulio siuvėjai nau-

raudonoji valdžiai formuluoja mėnulio 
tai rūpinasi muzik fįm0 teoriją ir nurodo 
Kaipo įrodymas h di0 įtaĮęą į vandenų ant

inis. Angelė Selina 
l išrado užsukamus 
is vaikams.
kietė Marija Klauzem

ma, kad įsteigta r į 
filharmonija, nors 
ryta iš buvusio 
radiofono orkestro, 
tiškai pakeistas Gulina audimo stakles, o 
vadinimas. Dabar 
Lietuva” prant 
džiaugsmingą žinią: 
filharmonija prant 
ji sutinkanti vadov. 
tuvos valstybinei ■ 
nijai. Jeigu Paled 
vilai ir kiti išgai j 
pagal Kremlio dūd 
dėl Lietuvos vals 
harmonija negali 
gal Maskvos fil 
dirigento lazdelę!

Okupantai g į. ^uo Veiįau> tuo dau-

Vokietė Berta Bias išran
da siuvamą mašiną odoms 
ir kailiams siūti. Ponia Din- 
tilėj išranda būdą padaryti 
marmuro imitaciją.

Prancūzė Ona Garel pra
deda gaminti dabar garsų 
sūrį „Kamamber”. Už tai 
jai Prancūzijoj pastatyti net 
keli paminklai.

1815 m. amerikietė Ma
rija Buš gauna jos išrasto 
korseto patentą. 1825 me
tais švedė Augusta Merkei 
išranda pirmąjį sieros deg
tuką. 1850 metais Elžbieta 
Šmidt iš Liverpulio išran
da javams piauti ir pėdams 
rišti mašiną.

1872 m. Henneta Plum iš
randa geležinkelio vagonams 
ventiliatorių. 1890 m. po
nia Bate išranda aparatą 
atvėpusioms ausims patai
syti. 1893 m. prancūzė Liu- 
za Duje gauna patentą ra
šomai mašinėlei. O 1898 m. 
Rumunijos karalienė Kar
men Silva padaro rašomą 
mašinėlę jau ne taip barš
kančią.

O jei paimsime mūsų dvi
dešimtąjį amžių, tai vyrų 
išdidumas turi žymiai 
kristi.

Ponia Curie 1900 m. 
dengė radiumą. Toliau
ka visa eilė žymių ir svar
bių išradimų.

Prancūzų Liurien Kanar 
išrado automatiškai švie
čiantį žibintuvėlį, kurs už
sidega automobiliui sustojus. 
G. Ležen sugalvojo patobu
lintą reguliatorių elektros 
srovei.

Ponia Donet lėktuvų mo
torams išranda prietaisą, 
kurs juos apsaugo nuo su
trikimų. Marija Giliard iš
randa mašiną bulvėms kas
ti.

E. Bigs išranda ugnies ne
bijančius rūbus ir sėkmin
gai juos demonstruoja per 
gaisrą Paryžiuje. Ji pati 
išrado signalines raketes, 
kurios buvo vartojamos di
džiojo karo metu.

Karo reikaluos moterys 
nepadarė išradimų. Garsu
sis Nobelis išrado dinamitą, 
pražudžiusį milijonus žmo
nių, o jo artima draugė Ber
ta Zutner parašė savo laiku 
garsią knygą: „Šalin gink
lus”.

Lietuvaitės verkia jau prie Tavo kojų, 
Ašaros nurieda gailios per skruostus. 
O šventa Mergele, Lietuvą mylėjai, 
Lietuvius globojai nuo senų laikų.

Daug Tau koplytėlių pakelėse rymo.
Gieda lietuvaitės ten liūdnas giesmes.
Nupina vainiką iš žalių rūtelių, 
Deda Tau po kojų su širdim tyra.

Tavo vardą audžia margaraštėj juostoj, 
Išpina lelijų jų rausvais žiedais.
O Aušros Marija, neapleisk tėvynės!
Neapleiski! ... šaukia Lietuvos vaikai.

Lietuvaičių širdys kilnios, gražios, skaisčios, 
Ir lietuvio meilė, Tau, Marija, Tau.
Tu pavergtą šalį, Lietuvą — globoki, 
Tiesk pagalbos ranką iš aukšto dangaus.

myninis gyvenimas sugrįž
tų į normales vėžes. Aš 
norėčiau, kad ir jis drauge 
džiaugtųsi savo dukrele ir 
mūsų šeimynos laime.

Motina.
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klas, kuriose gyve 
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mo bei kitų bd vynioliktojo 
mokslų, dabar švitrų išradėjų labai su- 
misariatas steigia pintas sąrašas:
darbininkų fakulte ri Linne, garsaus moks- 
kaip oficialiai p£O duktė, atidengia esan- 
„klausytojus deleg ug’alu°se elektrjl- Lusi 
partija bei profesi L - -
gos”. Šiame f aklins- 
sas truks 4 mer = 
tokio fakulteto te 
žymėjimą galės £*■ 
aukštąsias mokyki

— Latvijos krejė 
tinė nugalėjo šori *i 
vos krepšinio rink 
Lietuvos rinktini 
Norkus I, Puzins j 
Kulakauskas, Puzn j tarpe nebuvo, šeimy- 
ir Leščinskas.

— Sovietų Rusi) 
džiu perorganiztf 
vergtosios Lietuva is net ir perdaug myle- 
prie kiekvieno te Javo seserų vaikams ne
paskirti vadinam 
tarėjai, kurie tm

1 teises, kaip ir pf 
niai teisėjai. ŠieI-r savo vaikus mylės, 
„renkami’ komum ..

i jos šaukiamuose c 
, Iš viso būsią „išm

200 tarėjų.
—’Žemės ūkio b 

ne įsteigtos net; 
kuriose tarnautoj* 
mi mokytis masl 
bos.

— Kaune buvo

atsiranda moterų išra-
Vėlesniųjų išradėjų 

ešimtos dalies čia 
ima suminėti.
Vėlesniais laikais

šimtmečio

ne

patobulina teleskopą

Palmyros Laiškai
.gi Palmyra,

gyvenu su savo vyru 
per dešimt metų, ir per 
aiką jokių nesutikimų

neturėjom, nes mano 
s tam buvo griežtai 
ingas. Bet jis svetimus

iii nei brangiausių do- 
. pripirkti.
.i aš buvau tikra, kad

tam iš karto ir prieši- 
Dėlto aš dar labiau 

jau turėti ir auginti 
šeimyną, nes mačiau, 

mano vyras labai gra- 
padeda kitiems auginti 
is.
t nuo to laiko, kuomet 
asakiau jam, kad ir mes

specialiais Seni»'!™ šeimynos, jis man 
gydytoją... As ne- 

i laviau tokiam dalykui, 
jis nuo to laiko mane

toriams paruošti 
ninku paskirtas 
Ii jos atgrūstas ®

bu- 
sa- 
ta- 
ke-

visai atstūmė. Kuomet 
vau reikalinga didesnės 
vo vyro užuojautos, tai 
da turėjau eiti kryžiaus 
liūs. . . Kenčiau nuo savo
vyro visokius pasityčiuoji- 
mus, užgauliojimus, bet aš 
jam niekad neatsakiau pik
tesnio žodžio. Kenčiu, tik 
ašarų tai negaliu sustabdy
ti, nes man labai širdį skau
da, kuomet reikia taip ken
tėti nuo to, iš kurio turė
čiau gauti paguodą.

Dabar jau džiaugiuosiu 
savo dukrele. Ji labai gra
žiai šypsosi kiekvienam, ku
ris ją pakalbina, bet jos tė
vas dar nėra josios pakal
binęs, nei ant rankų pa
ėmęs.

Taigi, brangi Palmyra, aš, 
rodos, kiek sugebėjau, vis
ką, savo gyvenimo nema
lonumus, atpasakojau tams
tai, ir tikiuos, kad tamsta 
duosi tinkamą patarimą, kaip 
man elgtis, kad mano šei-

Atsakymas:
Kilnioji Motina, eikš 

čiau prie mano širdies, 
suklupsiu prieš Tave,
Tu švenčiausiu motinystės 
žiedu iškilai virš viso žudi
kiško pasaulio, išnešdama 
šventą motinystės nuometą, 
kurs šiais laikais dažnai 
abortų purvynais aptašky
tas, sumintas ir paleistu
vystės dumble išniekintas.

Eikš. Apkabinsiu, kaip 
Šventoji Elzbieta Mariją, ir 
prabilsiu: tebūna palaimin
tas Tavasis vaisius, kurio 
gyvybę apgynei ir išnešio
jai, tebūna palaimintos ran
kos, kurios atstūmė piktą 
dvasią ir nutėškė peilį nuo 
nekalto kūdikėlio širdies.

Gaila, man Tavęs, Motina. 
Ar Tu žinai, kad šią va
landą krinta man ašaros 
kaip lietus. Ir, gal būt, dėl 
to į šį laišką atsakau taip 
pavėluotai, nes tiesiog ven
giau pajudinti šį opų so
pulį, kurs, jungdamasis su 
Tamstos kančiomis, plėšo 
mano krūtinę, kaip dinami
tas uolą. Žinok, Kilnioji, 
kad per šį visą laikotarpį 
mano vaizduotėj gyvenai. 
Mačiau Tave su šventu mo
tinišku glėbeliu. Mačiau Ta
vo žingsnelius, jaučiu išken
tėtas valandas, pašieptą si
luetą, atstumtą krūtinės 
šventovę, iš kurios, žinau, 
kiek veržėsi skundu.

Bet tos didžiosios kančios 
jau praėjo. Praėjo ir tie 
„per dešimt” ramiųjų metų. 
O su nauja gyvybe — atsi
dengė naujas gyvenimas.

Ne dėl to naujas, kad gimė 
nauja gyvybė, nes ji šeimą 
tik papildo ir pagražina, bet 
dėl to, kad susirėmė egois
tinė aistra — su kilnia pa
reiga.

Tamstos vyras, spėjama, 
pagautas modernaus tempo, 
per aštrų šuolį žengia pats 
prieš save: jo išdidumas ir 
savimyliškas dominavimas 
šeimoje, prives jį prie to, 
kad jis su didėjančiais me
tais — liks vienas.

Seserų ar giminių vaikai, 
gavę dovanas, be abejonės, 
džiūgauja, glosto jo ambici
ją ir savimylą, nuo ko kais
ta jo puikybė, bet tikėk, 
Kilnioji Motina, kad tams
tos vyras ir tų vaikučių 
nuoširdžiai nemyli, o tik, iš
oriniai norėdamas pasirody
ti, perka jiems dovanas, nes, 
gal būt, ir seserys jį už tai 
pagiria, norėdamos daugiau 
išnaudoti jo kišenių. Bet

Vizituoj ančių slaugių dr- 
jos motinų skyrius, jau ei
lė metų, kai duoda specia
liai paruoštas jaunoms mo
tinoms pamokas, kuriomis 
nemokamai galimai pasinau
doti.

Pamokose dėstomi svar
būs dalykai, žinotini kiek
vienai motinai. Be paskai
tų, daromi įvairūs bandymai, 
praktiški parodymai, kaip 
tas ar kitas darbas vaiko 
auginime reikia atlikti. Se
ka laisvos diskusijos, pasii- 
tarimai. Pamokas dėsto pri
tyrusios slaugės.

Šios naudingos paskaitos 
įvyksta antradieniais — nuo 
1 vai. iki 2 vai. popiet; ir 
nuo 2:30 iki 3:30 vai. popiet, 
138 South Oxford St., Broo
klyn, N. Y.

Lietuvėms patartina pasi
naudoti šiomis nemokamai 
duodamomis naudingomis pa
mokomis.

tamstos vyrui turi grįžti 
blaivi išmintis, nes senatvės 
šalnų darže jis greičiau 
šauksis tamstos, ar tamstų 
dukrelės savesnės rankos, o 
ne tų vaikučių, kuriems do
vanas pirkinėjo. Tad, ju
dviejų meilę, jis pats turi 
pirmiau užsitarnauti; turi 
švelninti savo elgesį ar už
sispyrusią „politiką”, nes 
niekas kitas, tik jis pats 
nuo savo dabartinių žygių 
ateity skaudžiai nukentės.

Mieloji, nesielvartauk, nes 
ne tamsta stovi ant pavojų 
liepto, bet tamstos gyveni
mo draugas. Kadangi esi 
taip kilni, būk., j am priete- 
lius ir, apkabinus jo pečius, 
pasergėk, paaiškink jo išdi
dumą, temdantį jūsų šeimos 
laimę. Aš spėju, kad tams
tos vyras, nors ir savotiš
kos ambicijos, bet protingas 
ir pilnai supras kur eina.

Nors pasauly visokių žmo
nių esama, kartais labai keis
tų, prie kurių nenorėčiau 
priskirti ir tamstos vyro, 
bet jeigu jis per kiek laiko 
po jūsų pasikalbėjimo nepa
sitaisys, tad, nors ir su juo 
gyvenant, teks tamstai sau
goti šventąjį šeimos aukurą 
vienai.

Šiuo laikotarpiu sunku 
tamstai kentėti, bet su vy
ru už kūdikio meilę bartis 
neverta, nes tai nieko nepa
dės jo šaltos širdies užžie- 
bimui. Geriau tamsta pa
naudok šiuos tylius, bet la
bai praktiškus metodus:

Nebrukite jam kūdikio 
prievarta į rankas, nes tai 
laukinių žmonių darbas. Ci
vilizuotas žmogus pats jau
čia, kur 
jausmas,

Naktį, 
išvargus,
dyt pieno bonkutę, neliepk 
jam: „Aš einu, pajudink lo
velę”. Susivyniok kūdikėlį 
į glėbį ir išsinešk į penėjimo 
kambarį.

Jeigu peni krūtimis, vi
suomet švaria servetėle pri
sidenk. Stenkis, kad vyras 
nematytų čiulpiant. Jei jis 
tamstą myli, o kūdikio ne
kenčia, tas varys jį į di
desnį kerštą ir pasiutimą.

Kiek galėdama, stenkis nuo 
jo nuslėpti mažutės panau
dotą puodelį, ar palutę.

Prausdama kūdikį, nie
kuomet nešauki: „Paduok 
man rankšluostį, marškinė
lius, kojines, batelius”, o 
pati iš anksto apgalvok pa
eiliui kas kūdikiui reikalin
ga kiekviename jo aptarna
vime, pasiruošk pati, pasi
dėk po ranka.

Vyrui valgant, niekuomet 
nesodink mažutę prie sta
lo — prie jos lėkštelės, kad 
jis nestebėtų jos neįgudusių

rankelių šaukštelio valdyme, 
arba seilutės ar sriubos pro 
smakrelį nusileidžiant. Jo 
žiaurus jausmas tuo visu 
erzinsis, augs didesnė neapy
kanta ir pasibiaurėjimas.

Visuomet laikyki kūdikį 
neprabangiai, bet švariai, nes 
švara teikia patrauklumo ir 
pasigėrėjimo.

Vasarą, mažutei pradedant 
žingsnelius, nepagailėki, kuk
liai, bet skoningai papuošti, 
kad tamstos kūdikis nebūtų 
paskesnis už kitus, bet tarp 
kitų bėgiotų kaip gražutė 
puošniai žydinti aguonėlė, 
kuri vis savo tyru šypsneliu 
atsiremtų į savo tėvelio akis 
ir širdį.

Jeigu ir toliau to mažo 
angelėlio nekęstų tėvas, ta
da, Kilnioji Motina, apsivilk 
rūbu kankinės, pasiimk iš
tvermės palmę į ranką, ir 
kilniais sielos vystyklėliais 
supk savo mažutę, brangią 
dukrelę; atstovauk jai už 
du: už motiną ir už nelai
mingąjį tėvą. Nes toks kū
dikis, kurio nekenčia tėvas, 
yra daugiau negu našlaitis. 
Našlaitį užjaučia svetimi do
ri žmonės, o kūdikis, turin
tis tėvą ir jo žiaurumo nio- 
kiojamas, yra nelaimingiau
sias, nes jis niekuomet ne
pažino jo švelnios rankos, 
nė tėviškos širdies.

Bet, motina, ta šviesiau
sioji gyvenimo žvaigždė, ji 
gali apšviesti visą tokio ne
laimingo kūdikio kelią. Tad 
Mieloji, neužteks 
motiniškos meilės 
relei, bet reiks ir 
Kūdikiui augant
tėvo žiaurų šaltumą ir pil
ną atmosferą motinos siel
vartų, būtų perskaudu, ir 
tas neigiamai paveiktų do
ram išauklėjimui.

Kūdikis, augdamas ir bręs
damas sąvokoje, privalo tu
rėti savo nuolatinį bičiulį 
apart motinos. Motinai liū
desy skęstant, jis privalo 
rasti savo kampelį (darbe, 
ar žaisluose), kur turėtų sau 
lygų „partnerį”, ir užsimirš
tų skriaudas . . . Tad, tams
tos karžygiškam glėbiui, dar 
tektų apsupti bent poriukę, 
tris . .. nes be brolių ir be 
tėvo bičiulystės išaugus, tik
rai jaustųsi nelaiminga tam
stų dukrelė. Ir to nebijoki, 
Kilnioji, nes su metais tuo
met augtų tamstos džiaugs
mas, Dievui garbė ir žmo
nėms pasigėrėjimas.

Tą matydamas, jūsų vyras, 
nors ir po ilgų metų, pa
mils. Išsiverš jo meilė, o 
tamsta, kaip daug kentėju
si ir ištvėrusi motina, tapsi 
apsupta savo šeimos aukš
čiausiu pagarbos vainiku.

Nors ir retai, bet pasitai
ko panašių dramų, kurias 
aukščiausia motinos meilė 
visuomet ištaiso ir pergali.

Tikiu, kad anksčiau ar vė
liau, per tamstos dorą iš
mintį, susitaisys jūsų gyve
nimas. Tik vilties ir kan
trybės.

šaukia jį ne tik 
bet ir pareiga.
nors ir labiausia 
nežadink vyro šil-

Dr. Tihamer Toth, žymus ’ nepavaduos. Kitas gali duo- 
auklėtojas, štai kaip atsako:

—Sukurti savo sieloj tokį 
paveikslą, kokio Dievas iš 
tavęs laukia, — tai ir bus 
auklėjimosi darbas. Ir šį 
darbą turi atlikti pats žmo
gus: niekas šitoje srityje jo

Minčių Žiupsnelis

Tikroji meilė yra viena, 
bet įvairių jos kopijų ran
dasi tūkstančiai.

L. R. Could.

Žmonės visuomet gali pri
prasti prie to, ką dar turi, 
— niekuomet prie to, ko jau 
yra netekę.

Armond.

Širdis turi tokias akis, ku
rių protas visai nepažįsta.

C. H. Parkhurst.

kur gėlės neauga,Ten, 
negali nei žmogus gyventi.

Napoleonas.

Meilė — tai pats stipriau
sias jausmas, nes atakuoja 
ir protą ir širdį ir visus 
pajautimus.

Volteris.

Parodykit man savo tau
tos vaikus ir aš pasakysiu 
jums, kokia jūsų tautos atei
tis.

Kam yra vietos širdyje, 
tam yra vietos ir namuose.

Th. Moore.

Tautos laimė yra taip pat 
nepasiekiama, kaip ir as
mens laimė, jei jos sieksime 
tiesiogiai. Laimė bėga gau
doma. Ir dar blogiau! Gau
dant laimę, visada galų ga
lais pakliūvama į bedugnės 
urvą.

Bet laimė pati ateina, kaip 
nemokamas priedas pas tą, 
kurie siekia ne jos, bet ko 
nors už ją aukštesnio. Lai
mė nėra brangiausias tur
tas, tai yra tik malonus 
nriedas, gerasai kelio rodik
lis.

Vladas Putvys.

ti patarimų, nurodyti tinka
mą kelią, bet galų gale žmo
gus pats turi justi noro iš
kelti aikštėn tas slaptingas 
jėgas, kurias Dievas yra 
žmogaus sieloje paslėpęs; 
Žmogus pats turi trokšti 
tapti kilniu, tvirtos ir ty
ros širdies. Bet pirm to 
turi žinoti, kaip reikia elg
tis su savo siela, kas jai 
kenkia ir ko jai dar trūk
sta; turi žinoti, kad pa
čiam reikia imtis auklėjimo 
darbo, kad jis yra didelių 
pastangų ir nusigalėjimo vai
sius.

— Šitam darbe ne kartą 
turėsi palikti tai, kas tau 
patinka; ne kartą turėsi 
elgtis pagal savo skonį ir 
kietai sučiauptomis lūpomis 
ištverti net ir tada, kai 
švenčiausi tavo įsitikinimai 
bus biauriausiai niekinami.

— Tavo būdas, tavo viso 
gyvenimo sutvarkymas pa
reina nuo ištikimai atliktų 
mažų darbelių. „Sėk mintį, 
piausi norą; sėk norą, pjau
si darbą; sėk darbą, piausi 
įprotį; sėk įprotį — piausi 
būdą; sėk būdą, ir užaugs 
tavo likimas”. Žiūrėk, kaip 
iš mažučių minčių ir darbų 
yra išaustas tavo gyvenimas.

— Savo valią reikia auk
lėti pagal Dievo valią. Ir 
nėra geresnės būdui mokyk
los, kaip ši: „Viešpatie, te
esie ne mano valia, bet Ta
vo”. Nėra vertingesnio auk
lėjimosi, kaip po kiekvieno 
darbo, po kiekvieno žodžio 
ir minties paklausti: „Vieš
patie, ar tai, ką esu pada
ręs ir pasakęs, buvo ir Ta
vo norėta?

„Kiekvieną gyvenimo va
landą su pagarba ir meile 
kreipk savo žvilgsnį į dory
bę, nepraleisk nė vienos 
progos nepadaręs geroj" p 
pratink savo valią klausyti 
tada, kai gero darymas prie
šinsis akimirksnio naudai ar 
maloniam norui — ir tuo bū
du įgysi charakterį, kurio 
padedama nuveiksi 
darbus ir ateityj, 
vardas bus minimas 
le ir pagarba.” — 
V. Kolssey.

didžius 
ir tavo 
su mei- 
sako F.

vien jūsų 
jūsų duk- 
išminties. 
ir stebint

Palmyra.
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MARIANAPOLIO KNYGYNE
Thompson, Conn.

Galima ši u knygų pirkti:

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

PAMOKSLAI — Vyskupas P. Būčys: 87 pamoks
lai — homilijos sekmadieniams ir pasitaiko
mieji pamokslai šventėms. — $2.00.

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

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

JĖZUS KRISTUS ŠVENČIAUSIAME SAKRAMEN
TE — Vyskupas J. Pelczar - Kun. P. Meš
kauskas. Tinkamiausios konferencijos šv. 
valandai. — $1.00

KELIONE Į ŠV. ŽEMĘ — Vyskupas V. Padolskis: 
gražiaisaprašymas šv. Žemės, išpuoštas 

atvaizdais — 50 centų.
PRANAŠYSTĖ — Kun. Dr. J. Navickas: 

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

drama,

tragedi
ja, skirta vaidinti vyrams. — 25 centai.

DEŠIMT METŲ SMUKLĖJE — T. Arthur - Kun. 
Dr. Navickas: vaidinimas. — 25 centai.

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. — 
Dr. J. Bielskis. — 25 centai.

ROMUVA — žurnalas 1921 ir 1922. — kiekvienas 
25 centai.

ŠV. JUOZAPO NOVENA — 10 centų.
GY VENIMO PAMATAI — K. J. D. — 10 centų.
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JUOZO J. BAČIŪNO 
AUKA LIGONIMS

Praeitame „Amerikos” nu
meryje buvo paskelbt as 
Maryland valst. sanatorijoje 
esančių lietuvių džiovininkų 
prašymas sušelpti. Pirmas 
į jų prašymą atsiliepė Juo
zas J. Bačiūnas, Tabor Va
sarvietės, Sodus, Mich., sa
vininkas. Lietuviams ligo
ninis sušelpti per „Ameri
kos” redakciją p. Bačiūnas 
atsiuntė $12.00, kurie per
siunčiami į sanatoriją.

negalime padaryti — stoka 
lėšų.

A.L.R.K. Federacija, kuri 
turi sudarius Lietuvos Gel
bėjimo Fondą, galėtų prisi
dėti prie ruošimo Lietuvai 
muzikos, o jos daug, daug 
reikės. GAMINTI LIETUVAI 
MUZIKĄ kviečiame talkon 
mūsų gerb. Dvasiški ją, orga
nizacijas, 
tėvynę ir muziką mylinčius 
lietuvius.
Lietuva vėl bus laisva!

N. Kulys.

fondus ir visus

Ateis diena ir

Baltimore, Md
GAMINKIME LIETUVAI

MUZIKĄ

Kai Lietuva pateko į ru
sų nelaisvę, ten mūsų tautos 
gražios dainos nutilo ir mū
sų žavingoji muzika nusto
jo gausti. Rusai leidžia, ge
riau sakant, verčia lietuvius 
dainuoti tik jų dainas lietu
viškais žodžiais. Mūsų kom
pozitorių patrijotinės tėvy
nės dainos sudegintos. Ir 
atmintinai ten jų nevalia 
dainuoti. Lietuviškos spau
dos jau nebėra, tik rusų 
versta į lietuvių kalbą. Pa
sibaigė ten ir Dainų šven
tės. Nyku ir neramu dabar 
Lietuvoje.

Mes čia laisvės šalyje bū
dami, turime dirbti dau
giau, negu iki šiol. Žinome, 
kad muzika, dainos i r gies
mės turi didžiausią įtekmę 
tautos išlaikyme. Tai mes 
čia gaminkime Lietuvai mu
ziką, o kai tėvynė bus iš
laisvinta, tai būsime pilnai 
prisirengę pagelbėti bro
liams ir seserims muzikams 
už Atlantiko. Jiems reikės 
‘pasiųsti jau paruoštą me
džiagą. Šiame reikale mes 
Amerikos lietuviai laimingi, 
kad turime išmokslintų kom
pozitorių, kurie, nekraudami 
sau turtų, dirbo ir tebedir
ba Tėvynei Lietuvai. Jų pa
rašytos dainos žadina ir pa
laiko mumyse tautišką at
gimimą. Todėl ir mūsų vi
suomenės parama būtinai 
reikalinga.

A.L.R.K. Vargonininkų Są
junga jau septinti metai, kai 
be pertraukos leidžia žurna
lą „Muzikos Žinias” ir spaus
dina lietuviškus kūrinius. 
Jei „Muzikos Žinios” išeitų 
kas mėnuo 24-rių puslapių, 
tai galėtumėm du syk dau- 
giaus išleisti lietuviškos mu
zikos, dainų ir giesmių. Jas 
paruoštumėm tikrai sku
biam reikalui. Bet, dėja, to

— Praeitą sekmadienį baž
nyčioje paskelbta metinė at
skaita. Buvo daug patai
symų bažnyčioje. Visos sko
los atmokėtos.

— Sausio 26 d. buvo rink
liava misijoms. Sudėta 223 
dol. Parapijiečiai paklausė 
kunigų paraginimo.

— Vasario 16 d. bažny
čioje bus pamaldos už Lie
tuvą. Per mišias rinkliava 
Lietuvos reikalams. Būtų ge
ra iš anksto įsigyti savo 
aukai konvertėlį. Atjauski- 
me pavergtą Lietuvą mal
dose ir aukose. Vakare par. 
salėje bus įdomi programa. 
Visi gražiai dalyvaukime. 
Mūsų tauta kalėjime, paro
dykime savo gailestingą šir
dį.

— Mirė Zinkevičius, senas 
parapijietis, dirbęs siuvyk
lose.

— Sausio 25 d. užbaigtos 
8 dienų pamaldos nekatali- 
kų atsivertimo intencija. 
^"■"Idininkų lankėsi daug. 
Kun. Dr. Mendelis atsilan
kiusius žavėjo savo pamoks
lais, 
jos.

Atrodė lyg rekolekci- 
Visi įdomiai klausėsi.

J. K.

Balius
Visos parapijos draugijos 

surengė didelį balių para
pijos naudai, kuris įvyko 
sausio 18 d. Žmonių atsi
lankė daug ir klebonas pra
nešė, kad liko gražaus pel
no parapijai. Garbė drau
gijų nariams už gerą pasi
darbavimą.

Apyskaita
Kleb. kun. M Kemežis 

pranešė metinę parapijos 
apyskaitą. Malonu pažymė
ti, kad 1940 metais parapi
jos pajamos buvo didžiau
sios parapijos i s t o r i j oje.

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM LIETUVIUI

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

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.

Klebonas dėkojo parapijie
čiams už jų duosnumą. Taip 
pat garbė priklauso pačiam 
klebonui už jo gražų ir 
tvarkingą parapijos reika
lų vedimą.

50 metų sukaktis
Praeitą sekmadienį mūsų 

parapijos nariai Matas ir 
Ona Rainiai minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį. Buvo atlaikytos 
iškilmingos Mišios jų inten
cija. Mišias atlaikė kleb. 
kun. M. Kemežis, asistuojant 
kun. Aleksiūnui ir kun. J. 
Kartavičiui iš Brooklyno. Mi
šių metu Matas ir Ona Rai
niai atnaujino savo vedy
binius prižadus. Kun. Keme
žis pasakė pritaikintą iškil
mėms pamokslą. Bažnyčia 
buvo perpildyta žmonių.

Po mišių įvyko bankietas 
parapijos salėje. Tarpe sve
čių matėsi labai daug iš 
Brooklyno. Sveikinam Matą 
ir Oną Rainius jų auksinio 
jubiliejaus proga ir linkime 
dar daug linksmų pavyzdin
go gyvenimo metų 
tarpe.

mūsų

Pamokos
Vaikų katekizmo 

kos parapijos salėje 
dieniais ir trečiadieniais 4 
vai. popiet.

Novena
Šv. Onos nuolatinės nove- 

nos pamaldos kas antradie
nio vakarą. Lietuviškai — 
7:30; angliškai — 8:15.

pamo- 
pirma-

Bayonne, N. J

RENKIMĖS VASARIO ŠEŠIOLIKTAI

Netoli Vasario šešiolikto
ji. Tai didžiausia tradicinė 
lietuvių tautos, pačioje Lie
tuvoje ir išeivijoje, ligi šiol 
švęsta, džiaugsmo ir trium
fo diena. Taip buvo ligi 
šiol, taip buvo per 22 metus.

Okupanto letena pribloškė 
jaunutę, bet gają, pažangią 
Lietuvą. Neseniai lietuviai 
išeivijoje užjautė, lietuviš
kas kraujas ir instinktas 
bylojo, kokiomis ašaromis 
permirkusiomis kūčių plot- 
kelėmis dalinosi pasilikę Lie
tuvoje tautiečiai. Ta pati 
lietuviškoji širdis sako, kad 
šiemet 23-čias Vasario šešio
liktosios sukaktuves paverg
tieji lietuviai švęs baisesnėje 
negu žydai Babilono nelais
vėje.

Tą dieną nebesigirdės tau
tos himno Kudirkos gimtoje 
šalyje, amerikiečių lietuvių 
padovanotas laisvės varpas 
nebeskambės, tylės nepri
klausomybės invalidų trimi
tai. Kiek ašarų tą dieną tė
vų žemėje!

Žuvę tėvai, vyrai, broliai, 
tremtiniai Azijos rytuose, 
perpildyti Lietuvoje kalėji
mai, badas, teroras, skur
das, skaitlingi našlaičiai, iš
draskyti 
ardytos, 
netikras 
lietuviui,
čiau už sovietus pakilusiam, 
aziatiška kultūra, grojanti 
iki įkyrumo apie „liaudies 
laimėjimus,” Sovietų propo- 
gandinė „katarinka”, — vi
sa tai pavergtųjų lietuvių 
dalia, kuri prisimena arti
nantis Vasario šešioliktajai. 
Ir visa tai šalyje, kuri dar 
prieš metus buvo skaitoma 
viena laimingiausių Euro
poje karo metu šalių. Pri
siminkime dar pabėgėlių iš

gimtinių lizdai, su- 
sugriautos šeimos, 
rytojus, brukama 
visa galva aukš-

Pereitą sekmadienį para
pijos salėje įvyko pirmuti
nis choro balius. Parengi-1 
mas buvo labai pasekmin
gas. Reikia džiaugtis turint 
tokio gražaus jaunimo. 
Neseniai turėję pasekmingą 
koncertą per trumpą laiką 
surengė balių ir dar kartą 
padarė gražaus pelno.

Reikia pastebėti, kad tarp 
New Jersey chorų yra tikra 
lietuviška dvasia ir meilė. 
Choristai iš kitų kolonijų, 
nepaisant blogo 
lankė ir parėmė 
mynus choristus, 
choras visiems
siems taria nuoširdų ačiū.

Charlotte Česnauskaitė, 
viena darbščiausių choris
čių, ne tik vedė visą tvar
ką, bet ir prirengė daug 
gražių ir netikėtų šposų. Ji 
visuomet darbuojasi parapi
jai ir tikimės daugiau nuo 
jos, nes tai yra didelių ga
bumų mergaitė.

Choras dabar turėdamas 
gražaus pelno, mano daug 
nuveikti, tarnaudamas 
vui

Tėvynės legionus, kurie švęs 
pirmą kartą, tokiomis liūd
nomis sąlygomis, tautinę 
šventę emigracijoje.

Šitokios mintys neleidžia 
mums ruoštis prie džiaugs
mingo Vasario šešioliktos 
dienos minėjimo. Tačiaus 
būtų didžiausias apsileidi
mas ir nedovanotina klaida, 
jei leistume skausmui par
blokšti, pakirsti energiją, 
pasiryžimą ir viltį atgauti 
prarastą ir kiekvienam žmo
gui įgimtą gėrį — Tėvynę. 
Šis didžiulis darbas didelėje 
dalyje gula ant laisvųjų pe
čių. Nuo jo nepabėgsi, kaip 
nepabėgsi nuo lietuviško 
kraujo, kaip neišsinersi iš 
lietuviško kailio.

Vasario šešioliktoji nebe 
už kalnų! Subruskime jai 
ruoštis, mobilizuokime lais
vųjų lietuvių pajėgas, didin
kime pasiryžimą tęsti ne
priklausomybės darbą iki 
laimingo galo. Pavergtųjų 
lietuvių akys į mus atkreip
tos. Neapvilkime jų, neven
kime atsakomybės ir dary
kime tai, ko momentas iš 
mūsų reikalauja. Kiekvienas 
naujas Lietuvoje grobiko su
piltas mūsų tautiečio kapas 
šaukiasi Dangaus keršto ir 
primena mūsų, kaip lietu
vių, pareigą dirbti Lietuvai.

Nepriklausomybės kovoje 
mes nesame vieni. Yr ša
lių, kurios dabartiniu metu 
kaujasi už pagrobtųjų tau
tų išlaisvinimą. Ši šalis ver
tina žmones, kurie nesilen- 
kia jėgai. Tad moralinė pa
rama didelė.

Ruoškime Vasario 16 die
nos minėjimus po gedulo 
ženklu. Laisvės šūkį, kas 
kuo gali, paremkime. Kas 
negali aktyviai prisidėti prie 
tautos išlaisvinimo darbo,

teateina ir paremia ruošia
mus parengimus.

Be vieno modernio ginklo 
nedaug beatsieksime — tai 
pinigas. Būkime dosnūs tą 
dieną rinkliavom, paremki
me Lietuvai Gelbėti Fondą. 
Skatiko mažai, o uždaviniai 
milžiniški! Tenebūna nei vie
no lietuvio, kuris tą dieną 
neatliktų pareigos ir neati
duotų duoklės Tėvynei: kas 
didesnę, kas našlės skatiką. 
Visi, kaip vienas, kas ir kuo 
gali į pagalbą Tėvynei!

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI 

-----o----
Gerbiamieji:

Prisiunčiame $5.00 „Ame
rikos” naujojo intertypo fon
dam Smagu, kad „Ameri
ka” stiprėja, įsigydama nau
jas, modernias spaustuvės 
mašinas. Dabar, kai mūsų 
brangioji Lietuva vėl pate
ko po maskoliaus batu, kiek
vienas lietuviškos įstaigos 
stiprėjimas yra džiuginantis 
reiškinys, nes visos lietuvių 
jėgos bus reikalingos, ne tik 
kovai už Lietuvos nepri
klausomybę, bet ir lietuvy
bei šioje šaly palaikyti.

Ona ir Aleksandras Ivaškai.
So. Boston, Mass.

------- 0------  
Gerbiama Redakcija,

Norėdamas prisidėti
„Amerikos” naujo intertypo, 
siunčiu ir aš nors mažą da
lį, įdedu du doleriu — gal 
užteks nors vienam šriube- 
liui. Jei visi skaitytojai pri
sidėtų po 2 dol., būtų dide
lė parama „Amerikai”. Te
gyvuoja gera lietuviška ka
talikiška spauda!

Geriausios Jums kloties,
J. Saulis.

Pittsburgh, Pa.
-------0 _____  

Gerbiamieji,

prie

Paremkiaie Mokslus Einantį Jaunimą

oro, atsi- 
savo kai- 
Bayonnės 

atsilankiu-

ir bažnyčiai.

Linden, N. J

Die- 
ž.

L. Vyčių 113 kuopa šešta
dienį, vasario 15 d., Linden 
Hall patalpose, 1601 South 
Wood .Ave., ruošia vaidini
mą ir šokius. Bus suvaidin
ta labai linksma komedija 
„Mirta činčiberaitė”. Bilie
tai po 40c., tik į šokius — 
25c. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Vakaro pasisekimu rūpinasi 
Ad. Gečytė, S. Šukytė, O. 
Šaltytė, O. Žurlytė, Al. Šū
kis, J. Šaltis ir J. Tratulis.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą.

TEISMAMS PRISKIRIAMI 
TARĖJAI

Kaunas. — Komisarų tary
ba, gavusi iš Maskvos įsa
kymą, visus pavergtosios 
Lietuvos teismus galutinai 
pertvarko pagal komunisti
nį kurpalių. Prie kiekvie
no teismo priskiriami vadi
nami „liaudies tarėjai”. Šie 
tarėjai turės lygias teises 
su oficialiais teisėjais.

Iš viso teismų Lietuvoje 
yra 132. Prie kiekvieno 
teismo bus 100 tarėjų, ku
riuos paskirs komunistų par
tija.

„Motinėlės” dr-ja, per 40 
metų teikdama stipendijas 
studentams-ėms, lietuvių 
tautai labai daug gero pa
darė. Per pirmuosius 20 me
tų savo gyvavimo, teikė sti
pendijas lietuviams, einan
tiems aukštus mokslus Švei
carijoj ir Amerikoj. Dėka 
„Motinėlės” paramai, įgijo 
aukštus mokslus mūsų tau
tos žymūs mokslininkai ir 
veikėjai, kaip tai: St. Šal
kauskis, pedagogas, Putinas, 
poetas, Dovydaitis, moksli
ninkas, Bistras, profesorius 
ir veikėjas, 
tų.

Lietuvos 
bės laikais, 
ja teikė 
Amerikoj gimusiems, eiti 
mokslus Kaune, Vytauto Di
džiojo Universitete, tikslu 
palaikyti artimesnius santy
kius su Tėvyne Lietuva ir 
išauklėti lietuvių patrioti
nėj dvasioj visuomenės dar
buotojų ir pedagogų Ameri
koj. Tais motyvais vadovau
damosi dr-ja ir teikė stipen
dijas Sės. Kongregacijoms: 
Kazim-tėms, Prančiš-tėms ir 
Nukryžiuoto Jėzaus. Minėtų 
kongregacijų sesutės, įgiju
sios Lietuvoj aukštus moks
lus, labai sėkmingai darbuo
jasi apšvietos srityj mūsų 
aukštesnėse ir parapinėse 
mokyklose.

Šiais sunkiais mūsų tau
tos 
mos 
mei 
tina 
jiems gelbėti. Mūsų tautos 
sūnūs, dukters, kurie yra 
dabar pabėgę iš Lietuvos, 
labai sunkioj padėtyj atsi
dūrė. Tad mūsų dr-ja, ku
ri turi garbingą vardą, „Mo
tinėlė”, deda visas pastangas 
neturtingiems s t udentams, 
trokštantiems mokslo, pa
galbą teikti. Kilnios dvasios 
ir gabūs studentai, pabėgę 
iš Lietuvos į Europos ša
lis ir kai kurie iš jų net 
patekę į Ameriką, trokšta

ir daugelis ki-

Nepriklausomy- 
(1920-1939), dr- 

studentams - ėms, 
gimusiems,

laikais 
iškilo, 
ištikus, 

visas

Ūkio bankas ' 1M “"'r***1
skyrius visuose 
miestuose. JisJ
dėlių ūkininkų LVv
saugodavo gvver 
taupas. Visas

Svečiai
bankas veiks Vflį ------ ~
skyriai bus Kaune ateitą savaitę „Amer 
se, Panevėžyje į įstaigą aplankė kui 
polėje. J. B. Končius iš M 

iel. Pa., ir kun. Stasj
T icr v? iš philadelPhia>Pa- L 1 C E N Jį. Dr. j. B. Končius y 

WHOLESALE į Jeiviams šelpti „Moi 
BEER, WINES 4į” draugijos pirminink 

Yorke lankėsi dr-j 
notice is hereby gidais: čia įvyko „Mo 
GB 2213 has been issued f.. . - „
to sell beer, at retail g, centro posėdis. Ku 
of the Alcoholic Beveri* ■ -r^ v. i
910 Liberty Ave., B. KOHCIUS pa.UO'V 
County of Kings, to k • «« ••
premises. 5 „Amerikai gausų k
910 Liberty Ave.. Ivo knygų. Teko pat 
NOTICE is hereby given <ad jlS baigia LUO! 
roB2sen°bX.bTtnS^ studiją apie Vytau 
256 thRoge'rS0hOAve.Bn^į. Š10 Veikalo išlei( 
premises.0* Kings’ t0 k yra susirūpinusios k 
256 Rogers Ave.^" wjtambios knygų leidy
NOTICE is hereby gira į 
GB 10691 has been issued a, 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Bevera$ d 
4120—10th 
County of 
premises.

1120—10th Ave., J

NOTICE is hereby given į 
C 476 has been issued į 
to s 
of the ------------ .
984 Liberty Ave., _ 
County of Kings, to ea 
premises.

SUNRISE BEER®. 
984 Liberty Ave., 1

NOTICE is hereby given įį 
GB 6890 has been issued tc J

u. St. Raila į Ame 
lungs! tevyko 1939 m. vasa 

Philip bp^Pus karui, jis pasili 
Rikoje, apsigyvendan 
delphijoje, kur jis, k 

n11 ,?t nr!±Valančiūno pakviestthe Alcoholic Beverage!' T
i Bera §v Kazimiero para to bl Gt i
. Kun. St. Raila la 
___ josi naujomis „Ami 

patalpomis ir naujo 
tL“ seif beer, “at retail c )O fOndUl Paliko S< 
of the Alcoholic Beverage 
626 Caton Avenue. Borcęįn 
County of Kings, to be co? 
prem i ses._________________ --------------------------------

JOSEPH BITO■ TI^TTT
626 Caton Ave., :AlLTIJOS TAUTŲ 
NOTICE is hereby given iJENDRA ŠVENTE 
GB 10080 has been issued t < 
to sell beer, at retail eį ———
of the Alcoholic Beverage į. . . .. ,
99 Cooper Street, Boroup ;ijos Amerikos drai 
County of Kings, to be t© . . .
premises. rios nariais yra lie

LOUISA M. RIT , . . , . .
Administratrix Estate of CSlHI IF HUI1
99 cooper st.---------------- šeštadienį, va
NOTICE is hereby given th j zv . „„i, -
EB 2987 has been issued to: U., U VU1. VaK., t 
to sell beer, at retail Et j • +
of the Alcoholic Beverage 0.0 (Ir-JOS patalpi 
3121 Quentin Rd., Borons . nj- q. AJp™ V 
County of Kings, to be OL. INvvv 1
premises. pjAj^0LD j. stosią gražią pramc 
3121 Quentin ReL.rug LietUVOS, LatV 
EB^ hsashb^nyissudt^jos nepriklausomy 
o°f the AkohoHc B^rag^imo švenčių bend 
County of Kings, Jr^ezSias. Programą iš

J anna give etinės lietuvių, lat 
n__ meninės pajėgos. I
___ S bus tik vienas 

?t Be'er'agHjos pirmininkas Ha 
.mus Ave., Boiwitpy.
of Kings, to be

Joseph Anumi ir estai, kiek 
——-—ittirti, pasiruošę g 

has hiXenbyisSdalyvauti. Būtų į 
’ at Bcvcrag^dd ir lietuviai pas

459 Grand Street, F

NOTICE is hereby given tk. 
GB 2702 has been issued to? 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
304 Ditmas 
County < 
premises.

304 Ditmas Ave., J

NOTICE is hereby given tb 
EB 2975 1 
to sell beer, _ _____  _
of the Alcoholic Beverage II* llCtUVlčll p£LS 
463—7th Avenue, Boroueh
county of Kings, to be ®ausiau. Gyvename

Bernice MAsiiai lietuviams, latvi? 
163-,th Ave.,Ęamg reįįįa glaudį 
ebT2^ hsashbeenyi^ntoi artimiau susipaž 
XseAicoh^iX £“o)dradarbiauti.
County of7tKingsv,e"toBtet?štadienį, vasario 1 
premiALkxANnER J. swpuiki proga paroc

Montauk Clam BarTZ^ tautų MRU VICI 
5801 - 7th Avenue, B Bilietas į ŠiaS iŠ 
NOTICE is hereby given tk-wlr 
EB 2977 has been issued to «***
to sell beer at retail ori ___ __________________
of the Alcoholic Beverage (
635 Lorimer St., Borough § VEIKINO DTTOR1 
County of Kings, to be ea3 * V VUUDJ
premises.

THOMAS 
Boulevard

635 Lorimer St.,

NOTICE is hereby given

“ > „Amerikos” 
Jūsų naujo in- 

tertypo fondui siunčiame $5. 
Geriausio Jums pasisekimo.

G. ir Pr. Razvadauskai.
So. Boston, Mass.

mokslo; jie visi nori apsi-| Džiaugiamės 
švietę grįžti į savo mylimą j tvirtėjimu.

dirbti 
esame 
Rusi- 

Lietu-

naujos proble- 
Vaikams nelai- 
gailestinga mo- 
jėgas padeda

šalį, Lietuvą, ir ten 
savųjų naudai. Mes 
įsitikinę, kad Sovietų 
jos kariška okupacija 
vos yra laikinis dalykas. Be
to, mums yra labai svarbu 
išauklėti tuos studentus 
Amerikos demokratinėje dva
sioje, kad jie grįžę į Lie
tuvą galėtų veikti demokra
tinėj pakraipoj tėvynės ir 
žmonių naudai. Tad nesi
gailėkime nei darbo nei au
kų ir renkimės prie Lietu
vos atstatymo.

Vienas svarbiausių daly
kų yra išauklėti Lietuvai 
tinkamus mokslo žmones ir 
visuomenei vadus. „Motinė
lės” dr-ja todėl teikia sti
pendijas ne tik Amerikos 
lietuviams, gabiems ir do
riems studentams-ėms, bet 
lygiai taip pat iš Lietuvos 
pabėgusiems studentams. Iš 
širdies prašome Amerikos 
lietuvių paremti savo au
komis Motinėlės dr-ją. Ma
lonėkite įsirašyti į narius 
sumokėdami $10 ar $5 į 
metus. Garbės nariai sutei
kia auką $100. ir jie lieka 
nariais visam gyvenimui. 
Darydami testamentus, pa
darykite palikimus „Motinė
lės” dr-jai. Nario mokesčius 
ir aukas siųskite:

Rev. N. Pakalnis
259 North 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.

Laukdami visuomenės pa- 
. ramos, liekame su pagarba:

Kun. Dr. J. B. Končius, 
pirmininkas, Mt. Carmel, Pa.

Kun. I. Valančiūnas, vice- 
pirm., Philadelphia, Pa.

Kun. N. Pakalnis, kasinin
kas, Brooklyn, N. Y.

Kun. P. Lekešis, sekreto
rius, Maspeth, N. Y.

Kun. A. Petraitis, kasos 
globėjas, Worcester, Mass.

Kun. J. Simonaitis, kasos 
globėjas, Elizabeth, N. J.

TAUPYKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS!

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

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

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

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųski
te juos „4th Class Mail” 
šiuo adresu:
MISSION CLUB, MARIAN 

HILLS SEMINARY, 
HINSDALE, ILLINOIS.

KOMUNALINIS BANKAS 
IŠ KITŲ TURTO

Kaunas. — Maskvos komi
sarai pagrobtoje Lietuvoje 
įsteigė „komunalinį banką”, 
kuriam atiduotas nepriklau
somoje Lietuvoje veikusių 
trijų bankų turtas — Ūkio 
banko, Tarptautinio banko 
ir Vilniaus miesto taupomo
sios kasos.

Ūkio banko turtas siekė 
55 mil. rublių, Tarptautinio 
—12 mil. rublių ir Vilniaus 
miesto Taupomosios Kasos 
— 7 mil. rublių. Skaičiuo
jant litais, kuriais tie ban
kai darė apyvartas, pami
nėtos sumos dar padidėja 
10 nuošimčių.

I0V9 ŠIŲ TARNUS
Pina _________

t
-^kvos pakalikų, Iii 

Las t:.autos gyvybės nuoi to sell beer at retail c- e 017 *
A'c.oholic. Beverage ! įr LietUVOS laiS 

Remises0* KinRS' t0 ** ^asiU tarnų laikra: 
i ANn *HEINTZ 4 skarns pagerbti s 
notice • ft—d- įvyko banke NU LICE is hereby given c ,
EB 2978 has been issued to etas, kaip banketas, 
to sell beer at retail nw. r . v
-L thA ,Alc°Boiic Bevern hams svarbu žinoti, 
County of Kings, to be * dalWaVO 11’ lieti 
premises. ,

new oRPHEiTi ks duobkasiams ver
560 Fuiton st., sveikinimus reiske.

I p •Nelaimingųjų sveiki:
irpe buvo: muzikė 
pite, Dariaus - Gii 

Dr‘ tA^Lpui^lo statymo komi 
i J. Kairys, grabo 

U8 Grand Vanda, Dr. A. Pf 
Waterbmy,(<. kiti jalinaitės 

vartojam saui?iJ h j ami ,Aidbalsiai’ Iii 
Diathermy, Ir kitu»- ”. , ’ v. _
kus išradimus nuo» hetuviskos sąžines 
žemo kraujo spaudžiusius Žmones.
Ir širdies ilgų. u- v ,
Tonsils ir odos iigu^mbejo saldus žodi 

pasekrosmi gėrimai, garbinta 
"^ita.s Lietuvos pave 

tautos tren 
Tel. HArrison 6-L Banketas praėjo, 

Lietuvos nelaime p 
B. J. Sliaiteę asmenys išsiski 

(Ašakūnas' vgl bus viskas t 
Lietuvos pavėrę 

vaikščios v

Tel.: 3 - 4747

(Ašakūn®

GRABOBIfhtojai
BALZAMW lygūs su lygiais, o 

ninkai bus kviečiau 
Laisniuotas Mptines pramogas, jit 
ir New Jersey %a ... Tie patys „1 

ii” pakviesti į Dari?
310 Jolw ^ įo paminklo statymo 
Harrison, ><o pramogą. Komuni;

pramogas, jit
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Ūkio bankas turėjo »‘■*»"i,-i,,-*-*-A-n-A-/-,-^‘-rt-fi"-*-*-r“*-a~An<",l^,w ;
skyrius visuose aj. 
miestuose. Jis naudoj 
dėlių ūkininkų pasitiį 
saugodavo gyventojų 
taupas. Visas turtas

wTETOS žinios!■. 

r

LAUKIAMAS LIETUVOS PREZIDENTAS DARBININKAI NEGALI GAUTI VAISTŲ

atiteko komunistų žiu Malonūs Svečiai 
Sovietiškasis komm 

bankas veiks Vilniuje 
skyriai bus Kaune, šį 

įse, Panevėžyje ir Ma 
H pole j e.

)

Otįijraeitą savaitę „Ameri- 
’ įstaigą aplankė kun.

J. B. Končius iš Mt. 
tnel, Pa., ir kun. Stasys 
a iš Philadelphia, Pa.
un. Dr. J. B. Končius yra 

' ' ‘ ‘ ”l „Meti
s’’ draugijos pirmininkas 
lew Yorke lankėsi dr-jos 

Moti
na” centro posėdis. Kun.

J. B. Končius padova- 
,,Amerikai” gausų kie- 

avo knygų. Teko patir- 
NOTICE is hereby given that [ kad jIS baigia TUOŠtl 
""Un studiją apie Vytautą

jį. Šio veikalo išleidi- 
yra susirūpinusios ke- 
stambios knygų

LICENSE
WHOLESALE & Keleiviams šelpti 

BEER, WINES & UQ

NOTICE is hereby given that l EllaiS , Čia įvyko 
GB 2243 has been issued to the i* 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
910 Liberty Ave., Borough if

i County of Kings, to be com® 
premises.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Him

ie-
•n-
— • I Ot
Pl- 256

| Cwu.W^ ____w_
LU- premises.
- SAB7CS 1 256 Rogers Ave.,

ĮSU j NOTICE is hereby given tbit 

ite- 
ek- 
gos 
itis 
ivių 
tik 

pri- 
ivy-

GB 2790 has been issued to th 
to s ____
of the Alcoholic Beverage 
__3 Rogers Ave., Borough tU 
County of Kings, to be cotsJ

i" SARAH WILK0V
,---------- — - . Bni leidyk

GB 10694 has been issued to the 
to sell beer, at retail unde 
of the Alcoholic Beverage Cat 
4120—10th 
County of 
premises. 

4120—10 th 

NOTICE is hereby given that! 
C 476 has been issued to th 
to sell beer, at retail unde 
c: l____ _L.
984 Liberty Ave., Bowb t, sv. Kazimiero parapi- 
County of Kings, to be cots; x ,
premises.

SUNRISE BEER DiSt 
984 Liberty Ave., I 

NOTICE is hereby given tbit 
GB 6890 has been issued to th 
to sell beer, at retail unde 
of the Alcoholic Beverage C® 
626 Caton Avenue, Borough i Qą. 
County of Kings, to be cotte 
premises.

JOSEPH BUD0WS , 
626 Caton Ave., Bn

NOTICE is hereby given the 
GB 10080 has been issued to th 
to sell beer, at retail unde 
of the Alcoholic Beverage Cg 
99 Cooper Street, Borough 
County of Kings, to be eras 
premises.

LOUISA M. RLTit 
Administratrix Estate of Ote 
99 Cooper St., Br.

NOTICE is hereby given th: 
EB 2987 has been issued to th 
to sell beer, at retail unde , - +
of the Alcoholic Beverage dr-jos patalpose,
&2ulntyQu^^ 125 St. New Yor-
premtses. HA^0Lp j. YAU lošia gražią pramogą. 
3121 Quentin Rd^& (Ug LjetUVOS) LatvijOS 
EB^Sw hashb^nyisS folijos nepriklausomybės 
If the1 AkohoHc Bre«rage“fe bimo švenčių bendras 
County of Kings, to°ThJmas. Programą išpil- 
preuū8«. G1V1Sįetįnės lietuvių, latvių

I s9 Grand į į meninės pajėgos. Kal- 
’IgbI702 has bU^is^Mto^s bus tik vienas — 

Li° į’|o°f t“e AicohoKc Be^ra^ jos pirmininkas Hardy 
304 Ditmas Ave., Borough ,prl 

I County of Kings, to be «e st-m

Joseph adie d ai ir estai, kiek te- 
"22.—.—! tirti, pasiruošę gau- 

EB 2975 has been issued to i alyVaUtl. Būtų gra~ 
to sell beer, at retail unde -i • i • x. • • • ~
of the Alcoholic Beverage G Lu. IF lictllVlHl pctSlTO- 

ausiau. Gyvename lai- 
ai lietuviams, latviams 

2 ims reikia glaudžiau 
- artimiau susipažinti

darbo’ dradarbiauti.
I 5?01 'tįjL. ^ve- žfo rlioni xr£> a

lai.

trempia viską, kas Dariui ir 
Girėnui buvo šventa, o did
vyrių vardą turįs komitetas 
klonio j asi komunistų tar
nams.

V. N. D.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Bishop Loughlin High 
School baigė lietuviai jau
nuoliai: Henrikas Balkus, 
Jonas L. Mykolaitis, Anta
nas J. Rimkūnas ir Jonas 
M. Zabarauskas. Mykolaitis 
įstojo į Brooklyn College.

BROOKLYNAS 
PRALAIMĖJO

ti skirstomi į vertingus ir 
„nevertus.”... O juk tiek 
užsienyje skelbiama, kad so
vietų Rusijoje gydymas esąs 
nemokamas!

Kaune buvo sušaukti pro
vincijos profesinių sąjungų 
atstovai. Jie nusiskundė, 
kad darbininkų tarpe didelį 
nepasitenkinimą sukėlė tas 
faktas, jog dabar nebeduo
dama nemokamai vaistai. 
Tačiau jiems buvo išaiškin
ta, kad „veltui vaistai ne
duodami tiktai todėl, kad 
nebūtų bereikalingo vaistų 
aikvojimo, kas gali atsitik
ti, jei vaistus gaus tada, ka
da tik panorės.” Visa nelai
mė yra ta, kad būtiniausių 
vaistų kaip sovietų Rusijo
je, taip ir okupuotoje Lie
tuvoje negalima gauti nei 
už didžiausius pinigus.

TYRINĖJA KOMUNISTŲ 
ĮTAKĄ PAŠALPOJEGauta žinių, kad netrukus 

iš Portugalijos atvyks Lie
tuvos Respublikos preziden
tas Antanas Smetona, ku
riam New Yorke priimti su
darytas komitetas iš įvai
rių visuomenės veikėjų. Ko
miteto vadovybėn išrinkti: 
pirm. Dr. B. K. Vencius, 
vicepirm. A. S. Trečiokas, 
sekr. adv. K. R. Jurgėla, 
fin. sekr. Mar. Strumskienė, 
ižd. J. B. Laučka, iždo glo
bėjais Dr. M. J. Vinikas ir 
Danielius J. Averka.

Tikslių žinių dar neturi
ma, kada prezidentas atvyks. 
Numatyta, kad jis apsistos 
Pierre viešbutyje. Komite
tas nutarė suruošti pager
bimo banketą, kuris turės 
įvykti trečią dieną preziden
tui atvažiavus. Banketui 
vietas jau dabar galima už
sisakyti „Amerikos” admi
nistracijoje. Tikimasi, kad 
New Yorko ir apylinkės lie
tuviai kultūringai pasitiks 
nepriklausomos Lietuvos pre
zidentą, vienintelį iš Balti
jos respublikų prezidentų iš
likusį gyvą ir laisvą.

Miesto pašalpos skyriuje 
atleista viena tyrinėtoja. At
leistoji nurodo, kad ji at
leista tik dėl jos prieško- 
munistinio nusistatymo. Rei
kalas pateko į viršūnes ir 
dabar pradėtas platus tyri
nėjimas pašalpos teikimo 
departamente. Norima išaiš
kinti, ar komunistinė įtaka 
tikrai yra didelė pašalpos 
skirstyme, neturtingų šeimų 
tyrinėtojų paskyrime.

Kaunas. — „Tarybų Lietu
va” įsidėjo pasikalbėjimą su 
Viktoru Brigmanu, kuris pa
skirtas profesinių sąjungų 
centro biuro socialinio sky
riaus vedėju. Tai iš Lietu
vos kilęs latvis, beveik visą 
savo amžių išgyvenęs sovie
tų Rusijoje, kur dirbo įvai
riose antraeilėse ir trečia
eilėse įstaigose. „Draugas” 
Brigmanas lietuviškai ne
moka.

Brigmanas pasakojo, kaip 
sutvarkytas socialinis aprū-

LIETUVA KITAM 
PASAULYJE

pinimas sovietų Rusijoje. Iš 
jo sužinome, kad 60 metų 
amžiaus susilaukęs darbi
ninkas, išdirbęs fabrikuose 
nemažiau kaip 25 metus, 
turįs teisę reikalauti pensi
ją, kuri siekia 300 rublių. 
Lygiai tiek pat sovietų Ru
sijoje kaštuoja pora batų! 
Ligos atveju duodama pa
šalpa, bet tie, kurie nepri
klauso profesinėms sąjun
goms, gauna per pusę ma
žiau. „Draugas” Brigmanas 
išsitarė, kad sovietų Rusi
joje specialinės komisijos 
dabojančios, jog į gydyklas 
ir sanatorijas n e p a k 1 iūtų 
>,gydymo bei poilsio nerei
kalingi ir neverti asmenys”. 
Vargu ar pasaulyje yra ki
ta valstybė, kur ligonys bū-

nę, ką mums pasakoja lai
ku laimingai išsprukę iš 
mirties nasrų, ką išskaitom 
iš teisingos spaudos prane
šimų. Žinom, Rusijoj bai
siosios mirties darbai dau
giausiai veikė ir tebeveikia 
naktimis. Vidurnaktį tave 
pažadina, įsilaužia į namus, 
įkiša į sunkvežimį ir su
diev pasauliui. Jie vieni — 
mirties agentai težino, kur 
tu dingai. Ta pati mirties 
šmėkla siaučia dabar Lietu
voj. Ji baisesnė už visus 
buvusius marus ir karus. 
Nyksta iš nakties ne miš
ko ąžuolai, bet Lietuvos 
jaunosios ir veikiančios jė
gos, žūna Lietuvos sūnūs, 
kad jų vietoj stotų . . . skau
du tarti! . . . maskolis, žy
das, mongolas, ar kits kas, 
jei tik bolševikas, bet ne 
lietuvis.

Nežinia, kiek tavo drau
gų, pažįstamųjų sukrauta į 
nakties vežimus, tačiau ži
noma, jog visi Dievą ir tė
vynę mylintieji kankinasi 
netikra, grąsinančia ateiti
mi, žinoma, jog nėra šian
dien ten lietuvių šeimos, 
kuri ne vaitotų dėl baimės, 
neraudotų dėl savųjų jau 
žuvusiųjų. Veikia Lietuvoj 
piktoji jėga, kaip kirminas 
ėda Lietuvos gyvybės šak
nis, prisidengęs ne žemės 
plotu, bet atsiskyrimu nuo 
šviesiojo pasaulio. Lietuva 
brangioji, tu esi nuo mūsų 
toliau, negu už plačiųjų jū
rų, aukščiausiųjų kalnų ir 
tūkstančių upių. Esi kitam 
pasaulyje — bolševikijoj. Tas 
pasaulis subyrės, tik tu sau
gok savo gyvybės šaknis, 
kad kenksmingi kirminai ne
pakastų jų. Atgijusi iš svei
kų šaknų tu išaugsi į gra
žų, aukštą medelį.

Meškų itis.

Mano vienas draugas pir
mojo pasaulinio karo audrų 
iš Lietuvos nuvežtas į Ru
siją, kur įvyko revoliucijos 
ir galutinai įsigalėjo bolše
vikai. Teko jam matyti pra
džią, aistringą jų šėlimą ir 
visą eigą iki pilno bolše
vizmo įsigalėjimo. Baisūs 
vaizdai, skaudžios istorijos. 
Sauvaliavimas, teroras, žmo
nių be gailesčio žudymas, 
skaudi vergija, nusiminimas, 
kankinantis badas — tas vis
kas laikui bėgant taip pa
veikė jo dvasią, kad pra
dėjo manyti patekęs į tą 
pasaulį, kur žmonių sielos 
daro atgailą už savo buvu
sias kaltes. Jokių žinių iš 
pasaulio, nėra mažiausios 
vilties gauti, bet kokios ži
nelės nuo savųjų, nei ga
limybės susisiekti su jais, 
kad ir laiškais, užtat jam 
atrodė, kad bolševikija, į 
kurią pateko, yra skirtin
gas pasaulis, pertvertas nuo 
viso pasaulio nepereinama 
siena.

Manau, panašų dvasios su
krėtimą, proto ir valios jė
gų atbukim^-pergyveno ne 
vienas likęs iš revoliucijos 
verpetų gyvas asmuo. Ma- 

’ no draugo išgyventa psichi
ka primena Lietuvą, pate
kusią į bolševikų karalystę. 
Tikrumoj, ji yra laikinai 
mirusi; ant jos kapo padė
tas sunkus kryžius; tos ka
pinės aptvertos siena, kurią 
ne tik žmogus, bet nei išti
kimi raštai, nei oro bangų 
nešami garsai peržengti ne
gali. Visiškas atskyrimas nuo 
pasaulio. Tą mes težinom 
apie mūsų brangiąją tėvy-

Bayonne, N. J., gavo iš fe
derates valdžios pranešimą, 
kas ten bus įruošiamos mil
žiniškos laivų statymo dirb
tuvės. Iki šiol buvo mano
ma, kad bus statomos Broo- 
klyne, bet Brooklynas pra
laimėjo.

MASKVA NEDUODA NET BALDŲ
Ameri- 
vasarą.

m. St. Raila į 
tvyko 1939 m.
upus karui, jis pasiliko 
rikoje, apsigyvendamas 
.delphijoje, kur jis, kun.

.c -y n r Valančiūno pakviestas, of the Alcoholic Beverage C® __ . ’

Ave.. Borough į
Kings, to be corn

PHILIP BRINK
Avė., Brt

Kun. St. Raila labai 
apjosi naujomis „Ameri- 

patalpomis ir naujo in- 
po fondui paliko savo

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS LEONARDAS ŠIMUTIS

TIKRAI ATVYKS

prie 
typo, 
į da- 
- gal 
iube- 
i pri- 
dide-

Te- 
a, ka

ies, 
is.

I 459 Grand Street, 

rikos’

AIIIJOS TAUTŲ
5ENDRA ŠVENTĖ

tijos Amerikos draugi- 
Jirios nariais yra lietu- 

atviai, estai ir ameri- 
i, šį šeštadienį, vasa- 

d., 9 vai. vak., estų 
dr-jos patalpose,

m P I Ditmas Avė., Boroujl <?<-». I „f Kings,
ekimo. I P^mises.

I 304 Ditmas Avė.,

j NOTICE is hereby given Urauskai.

I 463—7th Avenue, Borough 
'(YTUS I County o£ Kings, to be e.

I premises.
riGT BERNICE MAS!!
U O. 1 463—7th Avė.,

iti prie

> pašto 
ras ir vi- 
idas, ku-

didelės 
larbiams

County of Kings, to be n 
premises.

ALEXANDER J. SAI* 
LOUIS BL0S7 

Montauk Clam Bar 4 Sęi 
5801 — 7th Avenue, I

lusia ga
le, kurie 
•autuvėse, 
šiose vie-
i pereina

NOTICE is hereby given t L- 
EB 2977 has been issued to * 
to sell beer at retail d . 
of the Alcoholic Bererap 
635 Lorimer St, Bore 
County of Kings, to be e 
premises.

THOMAS IDT 
Boulevard Pin Į 

635 Lorimer St.,

NOTICE is hereby gives

štadienį, vasario 1 d., 
uiki proga parodyti 

;>s tautų narių vienin-
Bilietas į šias iškil-

VEIKINO DUOBKA
SIŲ TARNUS

tvos pakalikų, lietu-

o ženklus, 
nalonėkite 
lą palikti 
,r mažiau)

rs keletas I 
dų, siųski- 
lass Mail”

EB 2971 has been issued thitos gyvybes nuodin- to sell beer at retail rf. ° d 
of the Alcoholic Beverephr LietUVOS I__________
1261 Elushing Ave., tel . vv.
county of Kings, to be t šių tarnų laikraščio 
premises. , ...

FERDINAND HEINTZ I
1261 Flushing Ave.,

NOTICE is hereby gim 
EB 2978 has been Issued' 
to sell beer at retail I 
of the Alcoholic Bevenr 
560 Fulton Street, L 
County of Kings, to h 
premises.

NEW ORPIHTX 
ACAD®!.

560 Fulton St.,

Lietuvos laisvės

, MARIAN 
[NARY, 

ILLINOIS.

1 BANKAS 
PURTO

įskvos komi- 
je Lietuvoje 
alinį banką”, 
as nepriklau- 
oje veikusių 
irtas — Ūkio 
utinio banko 
2sto taupomo-

turtas siekė 
į, Tarptautinio 
lių ir Vilniaus 
mosios Kasos 
□lių. Skaieiuo- 
iiriais tie ban- 
y vartas, pami- 

dar padidėja

kams pagerbti sau-
■ d. įvyko banketas, 
as, kaip banketas, bet 
ims svarbu žinoti, kas 

^dalyvavo ir lietuvių
į duobkasiams vergiš- 
eikinimus reiškė. To- 
įlaimingųjų sveikinto-

e
ė,
o

TeL: S-4741 buvo: muzikė B.
Dariaus - Girėno 

statymo komiteto 
Kairys, graborius

anda, Dr. A. Petri- 
iti. . . šalinaitės va
rai ,Aidbalsiai’ links- 
etuviškos sąžinės at- 
ius žmones.

Dr. M. J. CO
(A

148 Grasi 
Waterbutt

Vartojam Sau$ 
Diathermy, Ir 
kus išradimus t-l 
žemo kraujo 
ir širdies UP-hbėjo saldūs žodžiai, 

eriniai, garbintas ir 
įs Lietuvos pavergė- 
tuvių tautos trempė- 

Tel. HArrisoD'|Banketas praėjo, ja- 
tuvos nelaime pasi-

B 1 SH asmenys išsiskirstė 
‘J* .Jei bus viskas tvar-

GR
B

Laisniuotas, 
ir New

pavergėjų 
vaikščios visur 
su lygiais, o jų 
bus kviečiami į 
pramogas, jiems 

Aid-

P-

ietuvos
iai

s
kai
es
. . . Tie patys

| pakviesti į Dariaus-
aminklo statymo ko-310
ramogą. Komunistai

Labai svarbiais klausimais 
šaukiamas bendras namų sa
vininkų masinis susirinkimas 
ketvirtadienio vakarą, vasa
rio - Feb. 6 d., Erasmus Hall 
High School Auditoriume, 
Flatbush Ave., arti Church 
Ave., Brooklyne (Brighton 
linijos subway — Church 
Ave. stotis).

Šiame susirinkime kalbės 
įžymūs valdininkai, nuo ku
kių nusistatymo pareis na
mų savininkams mažesnių 
ar didesnių mokesčių nusta
tymas. Čia savaime aišku, 
kad tą vakarą sėdėdami 
namieje, padarysime valdi
ninkams įspūdį, kad mes 
laukiame dar didesnių mo
kesčių, nes nedalyvaujame 
protesto susirinkime. Nepai
sant kokis oras pasitaikytų, 
nepraleiskime šios geros pro
gos — visi, priklausom ar 
nepriklausom bet kokiai or
ganizacijai, dalyvaukime mi
nėtam susirinkime, kurio 
gausumas daug galės pagel
bėti namų savininkų ir ben
drai mokesčių mokėtojų rei
kalams.

J. P. Mačiulis.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėji
mas ruošiamas vasario 16 
d., sekmadienį, Grand Para
dise salėje. Programoje vie
tiniai chorai, Apreiškimo pa
rapijos mokyklos mokinių 
šokiai ir dainos ir kitos į- 
domybės. Pagrindiniu kal
bėtoju bus Leonardas Šimu
tis, „Draugo” redaktorius, 
K. Federacijos sekretorius.

Jau gautas L. šimučio 
laiškas, kuriame praneša, 
kad vasario 16 d. jis tikrai 
bus Brooklyne ir dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo iškil
mėse.

Kaunas. — Savo laiku so
vietų Lietuvos laikraščiai iš
didžiai pranešė, kad tarp 
Kauno ir Maskvos prasidėjo 
oro susisiekimas. Dabar su
žinome įdomią smulkmeną: 
„Tarybų Lietuvoje” įdėtas 
„civilinio oro laivyno Balti
jos valdybos Kauno aeropor- 
to” skelbimas, kuris taip 
skamba:

„Aeroportas perka: gerai 
užlaikytą, lengvą automobilį, 
Seifus - nedegamas spintas, 
kanceliarinius baldus: sta
lus, spintas, kėdes ir kitą 
inventorių. Svečių kamba
riui vieną komplektą minkš
tų baldų. Tinklinį radijo 
aparatą didtipo, motociklą 
su priekaba, benzino cister
ną gerai užlaikytą (pagei
daujama didesnės talpos)”.

Taigi, iš „galingosios” so
vietų Rusijos negalėjo atsi
vežti ne tik automobilio, bei 
motociklo, bet ir paprastų 
kanceliarijos baldų! Reikės

eiti į „tolkučkę” .. . (senų 
daiktų prekyvietė).

SUMUŠĖ REKORDĄ

Iš Buffalo, N. Y., prane
šama, kad ten, išmėginant 
naują lėktuvą, lakūnas An
drew McDouough iškilo į 
21,600 pėdų aukštumą ir iš 
ten pasileido žemyn lėkda
mas 620 mylių greičiu per 
valandą. Iki šiol tokiam kri
timui buvo žinomas 575 my
lių greitis per valandą.

— Kažkokia J. Mozu^ai- 
tytė „Tiesoje” nusiskundžia, 
kad Ąžuolų Būdos pašto 
agentūroje vieš pataujanti 
baisi netvarka. Pasak auto
rės, „patekęs į pašto agen
tūrą pamanysi, kad pakliu
vai į tvartą, o ne į įstai
gą. Grindys jau, tur būt, me
tai neplautos. Kur prisilie-
si, vien dulkės ir 
liai”.

AUŠROS VARTAI

Gražus Aušros Vartų Švč. 
Panelės Marijos paveikslas, 
padarytas iš gipso ir pa
auksuotas, kaštuoja tik $1.

Šis dailus paveikslas tin
ka papuošti kiekvieną kam
barį, tinkamas dovanoti kiek
vienų sukaktuvių proga.

Galima gauti „Amerikos” 
administracijoje, 222 South 
9th St., Brooklyn, N. Y.

L UNIVERSALINIO BIURO
DALININKŲ DĖMESIUI

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

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

Direktorių Taryba.

PAIEŠKO GIMINAIČIO
Paieškau savo giminaičio 

Joe Ilgūno, kuris gyvena So. 
Brooklyne, tarp 3rd Avė. 
ir 23rd St.

Turintieji žinias malonė
kite pranešti: Mrs. Anelė 
Švedienė, 1701 So. Second 
St., Philadelphia, Pa. 2-k

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities metinis su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 31 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai prašomi atsilanky
ti. Susirinkimas labai svar
bus. Reikalingas gausus at
silankymas.

Apskr. Valdyba.

ATBĖGO VOKIEČIŲ 
LAKŪNAS

Sausio 24 d. iš Kanados 
į Ogdensburg, N. Y., atbėgo 
baronas Werra, vokiečių la
kūnas, patekęs į anglų ne
laisvę. Jis yra pašovęs 14 
anglų lėktuvų. Iš Anglijos 
buvo atgabentas Kanadon; 
kelyje į koncentracijos sto
vyklą, Werra iššoko iš trau
kinio, pasiekė pasienį ir per
plaukė laiveliu į Amerikos 
pusę.

Werra dabar yra laisvas, 
Vokietijos konsului parūpi
nus 5,000 dol. užstatą. Jam 
gresia bausmė už nelegalų 
sienos perėjimą. Į Kanadą 
jis vargu ar bus grąžintas.

IŠVYKO ČIKAGON

Sausio 29 d. į Čikagą iš
vyko Kazys Motuzas. Jo 
brolis Mečislovas vasario 1 
d. veda Br. Laučiūtę. Bro
liai Motuzai žinomi po visą 
Ameriką savo judomaisiais 
paveikslais apie Lietuvą.

SUMAŽINS MOKESČIUS

Gubernatorius Lehman pa
siūlė New Yorko legislatūrai 
kitais metais panaikinti 1% 
nepaprastų mokesčių nuo 
asmens pajamų.

Respublikonai ir demokra
tai reiškia didelį pritarimą 
gubernatoriaus pasiūlymui.

Įololol

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskisfi
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

roĮOlOĮcĮCį

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR
COUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITEENĖ IR SUNAI

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

Tel. EVergreen 7-1645

SS

Lie. No. L-886

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

’ Kampas Roebling Street

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

ĮOlOlOlOlOlOlOlOĮ ĮoloĮOi

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

<SXs)®®®€XĮXš)®®€^

Estate of A. J. Vai an tie j us
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

G rabo rius—Baisa mu oto jas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyerS -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. 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



Susivienijimo centrai, 
Pilipauskas, gen. kon- 
J. Budrys, gen. kon- 
atašės V. Stašinskas

AMERIKA Sausio - JanujN

Lietuvos Nepi’iklausomybes Paskelbimo

ŠVENTĖS 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

Iškilmingos E. K. Vilniškių Vestuvės
Sausio 25 d., šeštadienį, 

10 vai. rytą, šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje, So. 
Boston, Mass., moterystės 
sakramentą priėmė Kazys P. 
Vilniškis ir Elena Podelytė. 
Jaunavedžius sutuokė kun. 
Pr. Virmauskis, vietos kle
bonas; asistavo kun. Dr. Jo
nas Starkus ir kun. Jonas 
Vosylius, M.I.C. Po šliubo 
apeigų įvyko iškilmingos mi
šios, kurių metu suteiktas 
jaunavedžiams jungtuvinis 
Bažnyčios palaimi nimas. 
Jaunavedžių pirmaisiais liu
dininkais buvo Juozas B. 
Laučka ir Marijona Marti- 
nonytė. Pamergėmis buvo 
Elena Sribikaitė, Ona Marti- 
nonytė ir jaunosios giminai
tė iš Maine. Pabroliais bu
vo Leopoldas Grigonis, Ed
vardas Paulionis ir Povilas 
Šaltenis. Per mišias solo gie
dojo muz. Rapolas Juška.

Vestuvių pokylis įvyko 
Copley Square viešbutyje. 
Pokylis buvo labai jaukus. 
Svečių matėsi iš Bostono, 
-apylinkės, Marianapolio, New 
Yorko, Maine valst. ir ki
tų vietų. Sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos garbes kon
sulas adv. Ant. Šalna, kun. 
Dr. J. Starkus ir J. B. Lauč
ka. Visi dalyviai maloniai, 
linksmai praleido laiką. Te
legramomis sveikinusių tar
pe buvo kun. Dr. J. Navic
kas, prof. Dr. K. Pakštas, 
kun. Dr. J. Vaškas, Leonar
das Šimutis, K. Federacijos 
ir K.
Jonas 
sulas 
sulato
ir A. Simutis, Garšvai, Kru
čai ir kiti.

Į vestuves iš New Yorko 
buvo atvykę D. J. Averka 
su šeima, Ad. Akelaitis su 
žmona, A. Garšvaitė ir Gen. 
Spurgaitė. Vietinių dalyvių 
tarpe buvo advokatai Šal
nai, Grigalius ir Cunys, Dr. 
Pr. Galinis, „Darbininko” 
redaktorius A. F. Kneižys, 
adv. St. Gabaliauskas (da
bar lankosi Bostono apylin
kėje, sakydamas prakalbas 
apie Lietuvą) ir 1.1.

Jaunavedžiai išvyko į Flo
ridą porai savaičių. Vasa
rio viduryje Kazys Vilniškis 
turės būti Wilkes Barre, kur 
įvyksta Kat. Susivienijimo 
centro posėdis. Vasario 16 
d., tikimasi, Elena ir Kazys 
Vilniškiai bus jau New Yor
ke ir dalyvaus Lietuvos ne- 
priklausomvbės paskelbimo 
šventės minėjimo iškilmėse.

„Amerikos” skaitytojų var- 
drįstame nuoširdžiai pa

linkėti maloniems jaunave
džiams daug šviesaus džiaug
smo naujame gyvenimo ke- 
Ivje. Kazys buvo pirmuti
nis „Amerikos” redaktorius 
ir administratorius; jo ener
gija. neatlaidus ryžtingumas 
atliko svarbų vaidmenį „A- 
merikos” įkūrime. Ir šian
die jis yra „Amerikos” lei
dėju vadovybėje. Jis yra ir 
reikšmingiausiu katalikų or
ganizacijų — Federacijos ir 
Susivienijimo — centro val
dybų veiklus narys. Jojo 
žmona visą laiką buvo vcik-

Ii Bostono jaunimo organi
zacijose, lietuviškame darbe. 
Tai graži, lietuviška pora, 
kurią lydi visų nuoširdžiau- 

sveikinimai ir linkėjimai.si

Šv. Pranciškaus III Ordinas
Tretininkų draugija yra 

dvasinio pobūdžio ir dirba 
Dievo garbei ir žmonių ge
rovei. Suorganizuota 1915 
m. rugsėjo 17 dieną. Pra
ėjusiais metais tretininkės 
iškilmingai minėjo savo si
dabrinį jubiliejų. Per visą 
savo gyvavimo laiką ši kil
ni tretininkų draugija netu
rėjo jokių nesusipratimų. 
Visą laiką viešpatavo drau
gijoje šv. Pranciškaus dva
sia. Per ilgus metus gra
žiai vadovavo tretininkėms 
pirmininkė Teresė Palubins- 
kienė. Pirmininkei sergant 
ilga ir sunkia liga ir jai 
mirus pernai lapkričio 4 d., 
pirmininkės pareigas ėjo Ona 
Šarkaitė. Praėjusį sekmadie
nį tretininkės turėjo savo 
metinį susirinkimą. Tapo iš
rinkta nauja valdyba. Pir
mininkė Ona Šarkaitė, vice
pirm. Marė Krašauskienė, 
rašt. Julė Skarulienė ir ižd. 
Suzana Gudaitienė.

Šią naują ir gabią valdy
bą sveikiname ir
gražiausių pasekmių 
kilniose pareigose.

Užuojauta
Mylimam vyrui mirus, Ju

lijonai Adamėnienei, mūsų 
kuopos narei, ir visai šei
mai nuliūdimo valandoje 
reiškiame gilios užuojautos.

M. S. 29 kuopa.

Angehjt Karalienės

Šv. Vardo vyrų balius, nors 
ir blogas oras buvo, pasise
kė. Svečiai, kurie žino, kad 
šios draugijos vakarai vi
suomet būna gražūs, atsilan
kė gausiai ir visi buvo pa
tenkinti. Pelno, žinoma, li
ko mažai, bet draugijos na
riai patenkinti. Ačiū atsi
lankiusiems.

Apreiškimo
linkime

savo

„Amerikos” Redaktoriui 
p. JUOZUI ir studentui 

BALIUI

LAUCKAMS
mylimam tėveliui mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.
Mat. ir Mag. MIKOLAIČIAI.

— šv. Blažiejaus. Rytą ir 
vakarą bus kaklų laimini
mas.

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Mokyklos Užbaigimo 
Iškilmės

Du sykiu į metus Apreiš
kimo mokykloje įvyksta gra
žios iškilmės, kurios suren
giamos aštuonių skyrių mo
kyklos užbaigimo proga. Bir
želio pabaigoje ir sausio pa
baigoje mokinės ir moki
niai išpildo gražią progra
mą. Vadinamas vaikų teat
ras visiems patinka. Dėlto 
ir praėjusį sekmadienį, sau
sio 26 d., mokyklos audito
rija buvo perpildyta publi
ka. Trūko vietų. Per ištisą 
dviejų valandų programą te- 
’’O daugeliui stovėti.

Pasveikinimo kalbą pasa
kė graduantė Marytė Kašė
taitė, gi atsisveikinimo — 
graduantė Elvina Mickevi
čiūtė. Abidvi kalbėjo gražiai 
ir taisyklingai lietuvių kal
ba. Vaikų choras, labai gra
žiai išmokytas gabaus muzi
ko Jono Jankaus, sudainavo 
keletą gražių įspūdingų liau
dies dainelių. Šį kartą se
serys Domininkietės tikrai 
pasižymėjo sumaniu išlavi
nimu mažų berniukų ir mer
gaičių įvairiems driliams ir 
perstatymams. Programa bu
vo išpildyta tikrai klasiškai.

Programoje net 18 nume
rių. Be to, dar buvo virš 
programos įvairių pamargi- 
nimų. Ypatingai visiems pa
tiko trečio skyriaus moki
nys Edvardas Kondratas, 
kurs labai gražiai grojo a- 
kordionu. Šio berniukas yra 
nepaprastų muzikalių gabu
mų. Kaip jau minėjau, visi 
programos numeriai buvo 
labai gražiai ir sumaniai iš
pildyti, bet vadinamas egip
tiečių baletas (Egyptian Bal
let) tikrai klasiškai išpildy
tas. Tai nepaprastai sunkus 
šokis, daug reikalaująs dar
bo.

Daug mergaičių ir berniu
kų gavo dovanų už pasižy
mėjimą moksle bei gerame 
elgesy. Mokyklos užbaigimo 
diplomai įteikti sekantiems 
graduantams, - ėms:

Daratai Bučinskaitei 
(Bush), Viktorui Hererai, 
Onai Juocevičiūtei, Marytei 
Kašėtaitei, Jurgiui Kazlaus
kui, Juozui Kučinskui, Eve- 
lynai Mickevičiūtei, Gilber
tui Pauletui, Elenai Sinke
vičiūtei, Juozui Stankevičiui, 
Vytautui Urbonui ir Ameli
jai Vitkiūtei.

Visi baigusieji eis į aukš
tesnę mokyklą-High School. 
Kadangi Apreiškimo mokyk
la yra valstybės užtvirtinta, 
visi šią mokyklą baigusieji 
yra priimami į aukštesnes 
mokyklas be jokių kvotimų.

Programa užbaigta Lietu
vos ir Amerikos himnais.

Buvęs.

Vyčių Žaidimas
Sausio 23 d. mūsų L. Vy

čių 41 kuopos krepšinio 
(basketball) komanda šv. 
Marijos salėje, Bronxe, tu
rėjo žaidimą su Bronxo Vy
čių 130 kuopa. Nors bronx- 
iečiai gabūs žaidėjai, bet 
prieš mūsiškius neatsilaikė. 
Iš mūsų Vyčių kuopos daly
vavo: J. Kiseliauskas, P. 
Petrauskas, V. Kiseliauskas, 
A. Lukas, J. Tumasonis jr., 
C. Kazlauskis, X. Kendrick, 
E. Lukas, Zemmie, J. Miko
laitis ir J. Bushoskis.

Iš Bronxo 130 kuopos žai
dime pasižymėjo Janonis, 
Mekalainis, Kale, Borus ir 
Lekutis.

Jaunuolių ir parapijos žai
dimai ir laimėjimai būna 
kiekvieną trečiadienį, Grand 
Paradise salėje (kampas Ha
vemeyer ir Grand gatvių). 
Aną trečiadienį, sausio 22 
d., mūsiškiai laimėjo. Sau
sio 29 d. žaidė irgi, bet dar 
neteko sužinoti, kurie lai
mėjo. Visi lietuviai kviečia
mi ateiti ir išmėginti savo 
laimę. Įžanga tik 35c.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
narių bendra šv. Komunija 
bus šį sekmadienį, 9 vai. 
Mišių metu. Narės prašo
mos dalyvauti. Po Mišpa
rų — 4 vai. p.p. narės pra
šomos dalyvauti procesijoje.

L.R.K.S.A. 134 kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį 1 vai. po pietų, para
pijos salėje. Nariai prašo
mi dalyvauti. Nenariai pra
šomi ateiti ir prisirašyti 
prie šios didžiulės katalikų 
apdraudos organizacijos.

J. Mikolaitis.

Šv. Vardo draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks va
sario 2 d. tuojau po su
mos. Nariai prašomi skait
lingai dalyvauti šiame susi
rinkime. Turim daug svar
bių reikalų aptarti. Malo
nūs nariai, bandykim dau
giau dirbti mūsų garbingos 
draugijos gerovei. Gausin
gas atsilankymas susirin
kimuose atneš daug vaisių 
draugijai.

Visi nariai taip pat pra
šomi dalyvauti bendroje ko
munijoje, kuri įvyks sekma
dienį, 
Mišių

Pilietybės pamokos įvyks
ta kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą 8 vai. parapijos sa
lėje. Vyrai, moterys, nepi- 
liečiai, čia jums geriausia 
proga.

Vaikučiams lietuvių kal
bos ir tikybos pamokos bū
na antradienio popiečiais nuo 

iki 6 vai., šeštadienį nuo 
vai. iki 12 vai. dieną.

4
9

Šiandien, pirmą penkta
dienį, Šventoji valanda — 
pamaldos prie Švč. Jėzaus 
Širdies, 7:30 vai. vak.

vasario 9 d., 8 vai. i 
metu. :

Draugijos Valdyba.
Pagerbė

Sausio 21 d. sąjungietės 
surengė netikėtą puotą Au
gustui ir Onai Rageliams, 
jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties proga. Puo
toj dalyvavo nemažai narių 
ir svečių. Buvo linksma nuo
taika. Pokylį vedė vicepirm. 
V. Gaigalienė, kuri kuopos 
vardu įteikė gražią dovaną. 
Visi dalyviai pareiškė gražių 
inkėjimų. Rageliai dėkojo 

rengėjoms ir svečiams už 
netikėtą pagerbimą

Čia augus.
Padėka

Reiškiame nuoširdžiausios 
padėkos žodžius brangioms 
29 kp. sąjungietėms už su
rengimą mums, vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga, pagerbimo puotos ir 
gražią dovaną. Tos dienos 
įvykis visados pasiliks mū
sų atminime.

Ačiū svočiai M. Tamošaus
kienei už dovanas ir gėles, 
piršliui J. Gaigalui, J. Ka
tiliui ir J. Tamašauskui už 
vaišes, šeimininkėms A. Rai
nienei, V. Žaliauskienei, G. 
Katilienei, J. Terebeizienei ir 
K. Damašienei už gražų, di
delį pyragą. Mot. S-gos 29 
kuopa yra pasižymėjusi gra- 

1 žia veikla. Narių tarpe šir
dingas vieningumas.

Dėkingi,
Aug. ir Ona Rageliai.

Šį sekmadienį bus Grab
nyčios šventė, gi pirmadienį

Sausio 26 d. Amžinojo Ro
žančiaus dr-jos narės turėjo 
susirinkimą par. salėje. Nu
tarta : turėti savo narių pro
cesijas kas ketvirtą sekma
dienį per mišparus; laimė
jimų ir užkandžių vakarą, 
kuris bus rengiamas sekma- 
dien, kovo 9 d. par. salėje. 
Laimėtojams skiriamos gra
žios dovanos. Vakaro pra
džia 5 vai. vak. Įžanga tik 
35c. Visas pelnas bažnyčios 
reikalams. Bilietus galima 
gauti pas nares.

Rengėjos.

Maspetho Žinios

Rožančiaus dr-jos narės 
su pirm. Pr. Ražickiene bu
dėjo a.a. E. Kuzmickienės, 
savo narės, šermenyse. Dr-ja 
palydėjo į kapus, užprašė 2 
mišias. Draugija atlieka gra
žius darbus po Kristaus vė
liava. Vertėtų visoms mo
terims 
ri 160.

paklausyti. Narių tu-

Mot. 
čia ne 
vyrus atsilankyti kitą sek
madienį, vasario 9 d., 5 vai. 
popiet, par. salėn, į našlių 
balių. Užkandžiai dykai. Pel
nas naujos klebonijos įren
gimo reikalams.

Rožančiaus dr-jos sus-mas 
įvyks sekmadienį, vasario 2 
d., 5 vai. vak., o 30 kp. są- 
jungiečių antradienį, vasario 
4 d. Narės kviečiamos atsi
lankyti.

S-gos 30 kuopa kvie- 
tik moteris, bet ir

Rožančiaus dr-ja ir Mot. 
S-gos 30 kuopa reiškia gi
lios užuojautos savo darbš
čiai narei Elz. Tarnauskie- 
nei dėl jos sesers, Em. Kuz- 
mickienės, mirties.

Į kariuomenę karinės prie
volės atlikti išvyko Antanas 
Januška. Geriausio jam pa
sisekimo.

O. P.

LIETUVOS TREMTINIAMS $2,000
Lietuvai Gelbėti Fondui sukelta $3,085.55. Kolonijų vei
kėjai yra užsimoję išpildyti paskirtas kvotas, kad sukeltų 
vajaus metu $10,000.00. Organizuojamasi pastoviam dar

bui. Rūpestingas prisirengimas prie vasario 16-tos.

Gavus žinių iš Lietuvių 
draugijos Vokietijoj ir pri
vačių žmonių apie skaudžią 
Lietuvos pabėgėlių padėtį, 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos centro valdyba nutarė 
tuojau pasiųsti iš Lietuvai 
Gelbėti Fondo du tūkstančius 
dolerių ($2,000). Pinigai bus 
pasiusti pulkininko K. Škir
pos, Įgalioto Ministerio, var
du. Apie pasiųstas aukas 
bus tuojau pranešta Fede
racijos įgaliotai komisijai 
Berlyne, kuri mums atsto
vauja, rūpinant pabėgėlių 
reikalus.

Praėjusių metų pabaigoje 
Federacija pasiuntė pabėgė
liams šelpti $800. Taip, kad 
jau beveik visi pinigai, su
rinkti pabėgėliij reikalams, 
jau bus išsiųsti tam tiks
lui, kam buvo skirti, būtent 
— $2,800. Atsižvelgiant į 
tai, kad prašymų pašalpos 
yra daugiau, kad reikia rū
pintis daugybe kitų tautos 
reikalų, padirbėkime, kad 
išpildytume vajaus kvotas, 
kad sukeltume $10,000. Su
rinktus pinigus Lietuvai Gel
bėti Fondui tuojau reikia 
siųsti į centrą.

Ligšiol į Lietuvai Gelbė- i 
ti Fondą suplaukė $3,085.35. 
Gaunami pranešimai iš ko
lonijų veikėjų duoda vilties, 
kad vajaus pradžioje nusta
tyta pinigų suma bus su
rinkta. Ypač tenka džiaug
tis tuo, kad kolonijų veikė
jai organizuojasi ne tik 
šiam vajui, bet pastoviam 
darbui. Atsigaivina ligšiol 
apmirę Federacijos skyriai, 
steigiasi nauji, organizuoja
si Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyriai ir planuoja veikti 
tol, kol Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Aukos plaukia
Bostono arba Naujosios 

Anglijos rajonas L.G.F. va
juje daro didelę pažangą. 
Savo kvotoje jau turi 1,012 
dol ir 89 centus. Jei pri- 
skaityti kun. Petraičio au
ką, būtų $1,412.89. Kad ir 
be tos aukos nedaug jau be
trūksta ligi kvotos išpildy
mo. Federacijos 3-čias sky
rius, So. Boston, Mass., pri
siuntė per prakalbas surink
tas aukas $120. Su pirmiau 
prisiųstomis aukomis, bosto
niečiai ar tik nebus pirmoj

Tel. STagg 2 - 7177

Brooklyno Lietuviai Gyį^
_____ i'U gėlės. I 
Tpl w uis drabsto.

vau?* svetimiems. 
Mįdento kelionė. 
W prauskis „Drauge”, 
u—K*

Šventadienį__ _________________________

" .evikiška „Tarybų Lie- 
Tei. EVertn, apie Rusijos kariuo- 

Tį? įsiveržimą Lietuvon 
1-8 įi taip saldžiažodžia- 

Penktadieniį,

staliniškų tankų, ap- 
\ lietuviškais bijūnais 
ėmis, heroiška raudo

Alfred T Went/ rmija atneš§ visaiLie U J. neillZ liaudgiai liepsningt 
j konstitucijos saulę” 
t teko patirti iš atvy 

219 So. 4th Street, apie kas j.r kai]
(Williamsburgh Bridge Plaza) ko raudonarmiečius, ga 

___________________________ drąsiai taip pasakyti
------------------------------------------------- ^nkai ir buvo apmėty 
EVergreen 4 - 7142------------------------- ėmis, tai bijūnai kve

T n T ~ česnakais, o rožės —
SALDAINIŲ PALOCIlbais. Ne lietuviško:

GERIAUSIOS RŪŠIES s tas gėles metė. 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chottį ----- *»*------

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausia^ laisvę ir tautų Sava 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetona,., • i. •
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. 4k0 gyvenimo teise

Tuozas Ginkim inti spauda palanki£juozas LfUikus . apie velionį Graik
495 Grand Street, ^inisterį pirmininką M<

jįs vaįovavo graiį 
prašoma pr®?8 Prieš užpuolikus f: 
Gelbėti Fondo? Bet ar Patiko 
čių ir t.t..Irfdas.k°m™iatams? 
yra svarbiau, !sveJe . Stalln0 ”sa' 
metais mMi ^lau^s tarnas Bu> 

Jie velionį taip par 
Minėdami Liet

klausomybėsšvd buvo pirmas klas^ 
kime didiesiempnas ir liaudies smog 
kalams bentpoi. Žmogus buvo be s 
kime savo auka; ir be širdies”, 
vai Gelbėti Fodangi Metaxas karia1 

Šia proga prm fašistus, su kuria 
pritrūko Liete® glaudžiai bendrau 
Fondo kvitų tai jis purvą 
kreipkitės į Fei^s^omas,_ Tokia k 
retorijatą, priė^ s4Žinė. 
kiek reikės. Vie. ,
tėję yra 25 k<vlklsku°se, ,Liet?v 

setuose iškilmingai i 
Leonardas apie pasakiškus Sovi 

Ijuųgos turtus, apie r 
,So4^<9akiey, i^tai produktingą jų g 

įvairiose srityse. L 
? Telephone ' liaudis raminama, k 
I ev 7 - 1670 sko bus pristatyta

JOSEPH ogiausio ir _ išminti 
real estate f0 Stalino tėvynės, 

and life Ksp skamba žodžiai, 
?oIr?agTc?anJ‘ime — štai kas: N 
Residence: darbininkai pagreit:
87-34 90th st, wt>4ku pagamino 25,C 

iių. Bet kam jos? .
— ?,iai Lietuvos liaudžū HAvemeyerl vilniuje pagamin( 

RALPH Eaės skubiausiu trau 
FOTOGR’gabentos i Rusiją, t 

. ikia komisarų ir koi
65 - 23 GRAND jįų dykaduoniškos n 

MaspethJ

(Vencius)

ADVOKATAS

Tel.

vietoj. Ir tai dar nesustoja 
veikę. Žada per tūkstantį 
Lietuvos reikalams šiemet 
surinkti. Neabejojame, kad 
surinks. Aušros Vartų par., 
Worcester, Mass., klebonas 
kun. K. Vasys prisiuntė 
fondui $26.23. Tuo būdu 
Aušros Vartų par. žmonės 
jau sudėjo fondui $212.23 ir 
savo kvotą su kaupu išpil
dė. Hudson, Mass., lietuviai 
per prakalbas suaukojo 24 
dol. ir 75 centus.

Connecticut rajonas savo 
kvotą paaugino $60, kuriuos : 
suaukojo New Haveno (50 
dol.) ir Lietuviij Darbinin
kų Sąjungos apskritis (10 
dol.). Dabar šis rajonas tu
ri $270. Beveik pusė kvotos , 
jau išpildyta. —

Shenandoah, Pa., rajonasW 
paaugo iki $156. Praėjusią \ ' 
savaitę kun. J. Karalius 
prisiuntė iš Shenandoah šias 
aukas: mergaičių skaučių 
trupė, kuriai vadovauja Mrs. 
J. Matlavage, $25.00 ir Šv. 
Vardo draugija $10. Jurgis 
Klimas dar prisiuntė aukų 
iš Minersville, Pa., — $11.00. 
Iš kitų to rajono miestų dar 
nieko nesame girdėję. Ne
manome, kad jie norėtų pa
siduoti Šenadoriui.

Chicagos rajonas truputį 
kvotą paaugino. Čia jau tu
rima $551.39. Jon įeina šios 
aukos: Sioux City, Iowa, 
Stasys Ūselis ir jo sūnaus 
daktaras prisiuntė $8.00 ir 
Antanas Mikėnas — $2.00. 
Aušros Vartų parapija Chi- 
cagoje jau baigia kvotą. Iš 
Taylorville, Ill., V. Delnic- 
kas ir O. Jotkočiutė prisiun
tė po vieną dolerį.

Kiti rajonai praėjusią sa
vaitę pažangos nepadarė. 
Gal būt, jie rengiasi didelį 
surpryzą padaryti ? Pagy
vensim — pamatysim.

Nepriklausomybės šventė
Gaunamomis žiniomis iš 

įvairių kolonijų, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė — 
Vasario šešioliktoji šiemet 
jus minima daugelyje kolo
nijų ir su rūpestingu prisi
rengimu. Klausiama patari
mų, reikalaujama kalbėtojų,

Pirkit Ar,;z^en^as Smeto 
‘ įja į Ameriką per B: 

LISAUSKO! Tai patogesnė krj 
KOMPAMviem atžvilgiais: gi 

(Kleen Kol G^uv0 galima gauti 1 
telionė iš Lisbono į N 

306 Union per pj0 je janį( 
Brooklyn, \bai ilgesnė, bet — : 

Tel. EVergreen’ pigesnė.
ir visa paslaptis, 1 

.........ZZį- Smetona keliauja B 
kryptimi. Komur 

RESTOfea apie kavos pi: 
BARSIS ir kitus niekus. K 

Gaminami#3? iš 'abaj Patikb 
niško ir lietai P- Smetona net 
čia taip pat gi plantacijų nei k 
Amerikos išdift užsienyje.
portuotų degte —4.—

v^ų'i'įrangas”, vienintelis 
Joseph rje lietuvių k a t a 1 i 

Savastis, nuolat tobulė 
411Grai^s dienomis jo štai 
BrookMkiai patvirtėjo. Į 

__ .^..■..-^^ją pakviestas kun. J 
-^Prunskis, buvęs 

„XX Amžiaus”

LAIMĖJIMAI, BASKETBALL abejojame, kad 
. rp, v. j. 1 galės dar sėkmingKiekvieną 1 reciadieūj ,uti lietuviškai vis 

i. Džiugu, kad to 
GRAND PARADISE SAl£*> kaiP kun- 

įtraukta į svarbų d

Lie 
red

„Dr

Grand & Havemeyer Sts., BrooH?razia^® pasisekim(
me numeryje spaus 
.s St. Gabaliausko s 

_ , s planas Lietuvos 1Angelij Karalienes Par. Jaunuko spartesniam dari 
mas svarstytinas 

gjs platesnio susidomt

Rengia

Pradžia 8 vai. vak
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