
PILSEN STA.

Sausio - January 31

. . . 4 'TAI KAIP 
etuviai Gydytoji x

J J J cistos gėlės.
irvais drabsto.

TeL EVergreen 8-d r|)a svetimiems.
■ezidento kelionė.
J. Prunskis „Drauge”.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENĮ

a

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: STagg 2-2133
VALANDOS: 

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

šventadieniais suslfe 

hlševikiška „Tarybų Lie- 
TeL EVergreen l.jj” apie Rusijos kariUO- 

>s įsiveržimą Lietuvon 
aiai taip saldžiažodžia- 

Penktadieniais uždas

mt staliniškų tankų, ap- 
" /tų lietuviškais bijūnais 

)žėmis, heroiška raudo- 
armija atnešė visai Lie- 
3 liaudžiai liepsningą 
no konstitucijos saulę”, 
ek teko patirti iš atvy- 
j apie tai, kas ir kaip 
iko raudonarmiečius, ga- 
drąsiai taip pasakyti: 

ankai ir buvo apmėty- 
jlėmis, tai bijūnai kve- 
česnakais, o rožės — 

linais. Ne lietuviškos 
os tas gėles metė.
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NIŲ PALOCIUS
įaustos rūšies
iai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
AKARIENE Geriausias paika laisvę ir tautų sava- 
amie iš geriausios Smetonos, Alt xb-r, p-vvpnimn 
naras priimami užsakymai. gyvenimo

ozas Ginkus

sustoja 
kstantį 
šiemet 

ie, kad 
ų par., 
lebonas 
risiuntė 

būdu 
žmonės 
12.23 ir 
u išpil- 
ietuviai 
kojo 24

teises 
anti spauda palankiai 
iė apie velionį Graiki- 

Brooklji linisterį pirmininką Me- 
Jis vadovavo graikų 

ns prieš užpuolikus fa-prašoma prisiųsti „ x ...
Gelbėti Fondo < Be1t 5 gli
čių ir t.t..IrgeI!Luas-Kr 
yra svarbiau, tųlsve^e 
metais minėti L? ~ ~~. t-;pie velionį taip para- 

Minėdami Lietai
klausomybės švent ii buvo pirmas klasės 
kime didiesiems' onas ir liaudies smogi- 
kalams bent po do! . Žmogus buvo be są- 
kime savo aukas
vai Gelbėti Fondiftangi Metaxas kariavo

Šia proga pr J fašistus, su kuriais 
pritrūko Lietuvae glaudžiai bendrau j a

tdas komunistams?
_ Stalino „sau- 

ščyriausias tarnas Bim-

ir be širdies”.

Rinkliava Didiesiems Tautos Reikalams

Lietuvai Gelbėti Fondo vajus nedaug, bet vis dėlto pasi
varė pirmyn. Trečią dalį užsibrėžtos sumos jau surinko
me. Fonde turime netoli pusketvirto tūkstančio dolerių. 
Dar trūksta suvirš šešių ir pusės tūkstančio. Bet neuž
mirškime, kad dar tik vienas Philadelphijos rajonas savo 
kvotą teišpildė. Kai kiti devyni rajonai jiems paskirtą 
dalį atliks, tuomet, tikimės, dešimtį tūkstančių su viršum 
surinksime.

Skaitytojams, be abejonės, bus įdomu žinoti, kaip šią
savaitę rajonai stovi:
Philadelphia, Pa.
Chicago, Ill.
Massachusetts
New Yorko
Pittsburgh, Pa.
Schuylkill Klonis
Wyoming Klonis
Connecticut
Detroit
Cleveland

kvota $ 425 jau surinko $ 525.17 
kvota $2,200 jau surinko $ 694.84 
kvota $1,200 jau surinko $1,182.89 
kvota $1,500 jau surinko $ 120.00 
kvota $ 720 jau surinko $ 176.82
kvota $ 850 jau surinko $ 166.00
kvota $ 850 jau surinko $ 14.00
kvota $ 600 jau surinko $ 270.00
kvota $ 400 dar nieko nesurinko, 
kvota $ 450 dar nieko negauta.

Reikia manyti, kad kitą savaitę iš visų rajonų ateis ži
nių apie vajų ir, žinoma, aukų. Ir raginti, berods, nėra rei
kalo — visiems gerai žinoma, kaip reikalingos yra aukos 
Lietuvos pabėgėlių šelpimui ir kitiems tautos reikalams. 
Dėl to uoliau ir nuoširdžiau pasidarbuokime ir duosniau 
aukokime.

Ji

Belgijai Gresia Visuotinis Badas
♦

LAUKIAMAS VOKIEČIŲ PUOLIMAS
l -------------------------------------------------------------

is savo 
kuriuos 
eno (50 
arbinin- 
tis (10 
onas tu- 
j kvotos

Fondo kvitų kny aistai- tai Jis Povais 
kreipkitės į Fede t>st°mas._ Tokia L_ 
retorijatą, prisių 
kiek reikės. Vien, 
tėję yra 25 kvil

Tokia ko
tų sąžinė.

rajonas i1?- 
Praėjusią \ 
Karalius \ 
doah šias!

skaučių į 
auja Mrs.' 
.00 ir šv. 
L0. Jurgis 
intė aukų 1

— $11.00. 
miestų dar 
rdėję. Ne
norėtų pa

ti.
įas truputį 
Čia jautu-

n įeina šios I 
City, Iowa, 
r jo sūnaus 
ritė $8.00 ir 
as — $2.00. 
parapija Chi- 
0a kvotą. Iš 
, V. Delnic- 
•čiutė prisiun-

jevikiškuose Lietuvos 
jščiuose iškilmingai ra- 

Leonardasįapie pasakiškus Sovie- 
ALtjungos turtus, apie ne- 

Oakley, Ai jtai produktingą jų ga- 
įvairiose srityse. Lie- 
liaudis raminama, kad 
sko bus pristatyta iš 

ir išmintin- 
real estate u 0 Stalino tėvynės.

and life iNsr i skamba žodžiai, o 
— štai kas: Vil- 

darbininkai pagreitin- 
25,000 

liu. Bet kam jos? Ar 
iai Lietuvos liaudžiai?

Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH VAS&iausio

496 Grand St, Bro
Residence:
87-34 90th st, Wood|ku pagamino

HAvemeyeri Vilniuje pagamintos 
RALPH K !ės skubiausiu trauki- 
FOTOGR?abentos į Rusiją. Ten

65 -23 GRAND- - - - --
Maspeth,!

kia komisarų ir komi- 
ių dykaduoniškos ran-

Praėjusią savaitę aukos gauta: iš Athol, Mass., per kun. 
P. Juraitį, $170.00. Laiške, tarp kitko, rašoma: „Šie pi
nigai sukelti parengimu ir aukomis kai kurių draugijų 
(kaip pav. Tretininkų $5.00) ir pavienių asmenų. Atholie- 
čiai neatsiliks užpakalyje kitų ir ateityje, kaip neatsiliko 
ir praeityje”. Matot, kokie ryžtingi atholiečiai ir kokia gra
ži, patriotiška jų dvasia.

Matyt, tokio nusistatymo laikosi ir šv. Jurgio parapijos 
lietuviai, Philadelphia, Pa., iš kurios kun. Ig. Zimblys pa
pildomai prisiuntė Lietuvai Gelbėti Fondui $20.00. Šią su
mą sudėjusios tos parapijos draugijos: šv. Marijos Mag
dalenos $10.00, šv. Onos $5.00. Kitos penkios draugijos 
aukojusios po vieną dolerį.

Shenandoah, Pa., kun. J. Karaliui vadovaujant, „slow but 
sure” varosi į priekį. Dr. Marijona Remeikaitė ir Katrė 
Sarpalienė aukojo po $5.00. šia proga atitaisoma praėju-. 
šią savaitę spaudoje paskelbta klaida: praleista Tretininkų 
kuopos $5.00 auka ir LRKSA 40 kuopos auka — $5.00.

Cicero, III., šv. Antano par. salėj Federacijos 12 skyriaus 
pasidarbavimu surengtos prakalbos, per kurias surinkta 
Lietuvai Gelbėti Fondui $113.45.

Chicago, Ill., Dievo Apvaizdos par. kun. A. Martinkaus 
ir Federacijos 15 skyriaus surengtose prakalbose surinkta 
$30.00. Abejose vietose kalbėjo kun. J. Prunskis.

Kadangi didelė pinigų suma yra išsiunčiama Lietuvos pa
bėgėliams šelpti, Federacijos ir Lietuvai Gelbėti Fondo sky
riai, taip pat visi įgaliotieji rinkti aukas, prašomi pinigus 
siųsti tuoj į centrą (išrašant čekį ALRK Federacijos iždi
ninko kun. Pr. Juro vardu ir siunčiant sekretoriui — 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Ill.)

Leonardas Šimutis,
ALRK. Federacijos sekretorius.

Žinovų nuomone, artinasi 
Anglijos sunkios kovos svar
bioji valanda, kurią Anglija 
bus iš visų pusių užpulta. 
Vokietijos ginkluotos pajė
gos, sakoma, esančios pačia
me aukštume ir nebereikės 
ilgai laukti didžiojo puoli
mo.

Vokiečių armija turinti 
apie 4,255,000 karių, suor
ganizuotų į 250 divizijų, ku
rių 200 yra pėstininkų. Ma
noma, kad yra apie 20 
„kanuolinių” divizijų, kurių 
kiekvienoje po 450 tankų; 
apie dvylika motorizuotų 
divizijų, keliolika kalnų mū
šiams pritaikintų divizijų ir 
keliolika lakūnų ir parašiu
tininkų divizijų.

Kur ir kiek kariuomenės 
vokiečiai laiko, gerai neži
noma. Rumunijoje, mano
ma, jų yra apie dešimt di
vizijų. Daug laikoma Len
kijoje, Rusijos pasienyje; 
nemaža jų užimtoje Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijo
je ir Norvegijoje. Neabejo
tinai tikima, kad puolimui 
Anglijos vokiečiai . drąsiai 
galėtų pavartoti milijoną 
karių

Anglijoj Laukia 
Amerikos Karo

Londonas. — „Daily Mir
ror” skiltyse yra paskelbtas 
straipsnis, kuriame nurodo
ma, kad Amerika tik tada 
galės duoti visą paramą 
Anglijai, kai Amerika pa
skelbs karą Vokietijai.

Laikraštyje reiškiama 
nuomonė, kad Willkie atsi
lankymas priartinsiąs tą žy
gi-

MIRĖ WM. G. M’ADOO
Washington. — Vasario 1 

d. nuo širdies smūgio mi
rė William G. McAdoo, su
laukęs 77 metų. Velionis yra 
buvęs valstybės iždo sekre
torium Wilsono vyriausybė
je ir senatorium. Visą gy
venimą buvo veiklus, turė
jęs pasisekimų biznyje ir 
politikoje.

Du kartu, 1920 ir 1924 
m., McAdoo mėgino laimė
ti demokratų partijos kan
didatūrą prezidento vietai, 
bet nepavyko. Paskutiniu 
laiku jis buvo valstybės lai
vų bendrovės vadovybėje.

Vasario Šešioliktos 
Specialus Numeris
Sekantis „Amerikos” nu

meris skiriamas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventei — Vasario še
šioliktai. Malonūs bendra
darbiai savo raštus prašomi 
prisiųsti iki vasario 10 d., 
nes numeris spausdinamas 
viena diena anksčiau, nei pa
prastai.

LIETUVOS PILIEČIŲ 
NAUJA VALDYBA

Berlynas. — Lietuvos pi
liečių sąjunga Berlyne išsi
rinko naują valdybą. Nuo 
vasario 1 d. sąjungos val
dybą sudaro: pirm. adv. Ra
polas Skipitis, vicepirm. Dr. 
Petras Karvelis, sekretoriai 
adv. J. Našliūnas ir kun. 
Stasys Yla, ižd. Dr. P. An- 
cevičius.

Lietuvos Vadavimo Sąjunga Urugvajuje

praėjusią sa- į 
oš nepadarė, 
rengiasi didelį 
aryti? Pagy- 
ratysim.

nybes šventė 
s žiniomis iš 
ii jų, Lietuvos 
ybės šventė — 
oliktoji šiemet 
daugelyje kolo- 
ipestingu prisi- 
ausiama patari- 
jama kalbėtojų,

p. w . ridentas Ant. Smetona 
ir ja į Ameriką per Bra- 

LISAUSEO. Tai patogesnė kryp- 
K0MPA5 ūem atžvilgiais: grei- 

(Kleen KoK>uv0 _Salima gauti lai- 
elione iš Lisbono į New 
. per Rio de Janiero 
lai ilgesnė, bet — žy- 
pigesnė.
ir visa paslaptis, ko- 
Smetona keliauja Bra- 

Į kryptimi. Komunis- 
RESTOHkia apie kavos plan- 

BARJG3 ir kitus niekus. Kiek 
e iš labai patikimų 
ų, p. Smetona neturi 

plantacijų nei kitų 
Amerikos* i$. užsienyje.
portuotų d$ -— —

vynų ir Daugas”, vienintelis pa- 
e lietuvių katalikų 
štiš, nuolat tobulėja, 
j dienomis jo štabas 
iai patvirtėjo. Į re- 
ą pakviestas kun. Juo- 
runskis, buvęs Lietu- 
XX Amžiaus” redak-

306 Union 
Brooklyn. 

Tel. EVergres

Gaminam < 
niško ir W 
čia taip pat IĮ

Joseph
Saviti 

411 Gi^ 
Brf

MAI, BASKETBAIL bejojame, kad „Drau- 
f^alės dar sėkmingiau 
ti lietuviškai visuo- 

Džiugu, kad tokia 
, kaip kun. J. Pruns- 

---- -  ------------------- raukta į svarbų dar- 
'ažiausio pasisekimo!

AND PARADISE SU 

: Havemeyer Sts., Brfl"* 
ie numeryje spausdi- 

St. Gabaliausko siū- 
planas Lietuvos va- 

Karalienės Par. JaiU'b spartesniam darbui, 
ras svarstytinas ir 
platesnio susidomėji-

Rengia

8 vai. vak.

Red. Pastaba: New Yorko rajonas jau yra gerokai pažen
gęs priekin. Savo kvotą su kaupu išpildė Brooklyno šv. 
Jurgio par. Smarkiai pasistūmėjo į priekį Maspethas ir 
Jersey City. Gražią pradžią turi Angelų Karalienės ir Ap
reiškimo par. Neatsiliko ir New Yorko Aušros Vartų par. 
lietuviai.

VATIKANAS APIE PADĖTĮ LATVIJOJ
Londonas. — Čia girdėtas 

prancūziškas radijo praneši
mas iš Vatikano apie padė
tį komunistų priblokštoje 
Latvijoje. Pranešimo turi
nys tokis:

Latvijos mokyklose Kalė
dų šventės nebuvo. Nebus 
ir Velykų švenčių. Tikybos 
pamokos panaikintos visose 
mokyklose. Katalikų teolo
gijos fakultetas Rygos uni
versitete uždarytas, jo mo
kytojai pašalinti be jokios 
teisės į senatvės ir profe
sijos pensijas.

Naujasis Rygos universi
teto rektorius, atgabentas 
iš Maskvos, savo pirmame 
pareiškime pažymėjo, kad 
universiteto gyvenime tiky
bai nebus jokios vietos. Vi-

,sa tikybinė spauda uždary
ta ir uždrausta. Visa para
pijų nuosavybė atimta.

WEYGAND IŠTIKIMAS

FORDAS NE^KO STAM
BAUS užsakymo

Washington. — Kariuome
nės vadovybė paskelbė var
žytines 11,780 sunkvežimių 
pagaminti. Geriausias są
lygas pasiūlė Fordo auto
mobilių bendrovė. Užsaky
mas atiduotas kitai bendro
vei vien tik todėl, kad For
do bendrovė atsisakė laiky
tis valdžios taisyklių darbi
ninkų reikalu.

Fordas atsisako pripažin
ti darbo unijas ir todėl jo 
bendrovė neteko užsakymo, 
kurio dydis siekė per 10 
mil. dolerių.

Japonijai Karas 
Daug Kaštuoja

Tokio—Japonijos finanasų 
ministerija paskelbė, kad ka
ras su Kinija iki šiol japo
nams kaštavo 4 bilijonus ir 
100 milijonų dolerių (17 bil. 
500 mil. japoniškų jenų).

Japonų karas su kinais 
tęsiasi nuo 1937 m. liepos 
mėnesio ir dar nematyti jo
kio galo.

VOKIEČIAI SERGA 
VILKO LIGA

Abejojame, ar pinigų su
kėlimo atžvilgiu visos vi
suomeninės grupės galėtų 
parodyti vienodo pajėgumo. 
Visų kovojama dėl lygių 
teisių, bet pamirštama apie 
vienodas pareigas.

Lauksime pastabų dėl p. 
Gabaliausko pasiūlymų.

Alžyras. — Prancūzų ka
riuomenės Afrikoje vadas 
generolas Maxime Weygand 
pakartotinai kreipėsi į sa
vo kariuomenę, kviesdamas 
ją pasilikti ištikima marša
lo Petain vyriausybei. Ge
nerolo Weygand žinioje yra 
pusė milijono karių.

Prancūzas generolas De 
Gaulle, kurs veikia su ang
lais, buvo kreipęsis iš Lon
dono per radiją į prancūzų 
kariuomenę Afrikoje. De 
Gaulle ragino prancūzus 
jungtis su anglais ir vyti 
italus iš Afrikos. Gen. Wey
gand pareiškė, kad jis lai
kysis maršalo Petain.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad Norvegijoje daug 
vokiečių kareivių susirgo va
dinama vilko liga. Ši liga 
yra ašigalių srities, gauna
ma nuo persišaldymo, nuo
vargio, nepakankamai nau
dingo maisto.

Šios ligos pagauti asmens 
tampa labai nervingi, net 
lunatikais pasidaro.

DIDINAMA VALSTYBĖS 
SKOLA

Gen. prokuroras Jackson 
traukia atsakomybėn 12 di
džiulių, elektros lempučių 
dirbėjų kompanijų už staty
mą aukštų kainų.

Washington. — Iždo sek
retorius Morgenthau sausio 
29 d. pareiškė, kad per ke
turis mėnesius valstybės iž
das bus išnaudojęs teisę pa
siekti valstybės skolos 49 
bilijonų dolerių dydį ir to
dėl jis siūlo valstybės sko
los ribą padidinti iki 65 bi
lijonų dolerių.

Sausio 12 d. Montevideo 
mieste“ įvyko Lietuvos "Va- 
davimo Sąjungos Urugvaju
je steigiamasis suvažiavimas. 
Svarbias kalbas pasakė Pra
nas Šacikauskas, Juozas Mus
teikis, Lietuvos savanoris 
kūrėjas Ant. Stendelis.

Išrinkta sąjungos valdy
ba, kurią sudaro: Pranas 
Šacikauskas, Alf. Klimas, 
J. Dorelis, Ad. Kaušinis, J. 
Musteikis, F. Kairaitis, Ant. 
Štendelis, Ant. Liūdžius, M. 
Ceslinskienė, Al. Veta, St. 
Bartnikaitis ir J. Klimas.

Sąjungos priimtas viešas 
pareiškimas rytojaus dieną 
pasirodė svarbiausiuose Mon
tevideo lakraščiuose. Suva
žiavimas išreiškė Uragvajaus 
prezidentui padėką už ne
pripažinimą Lietuvos oku
pacijos, nutarė iškilmingai 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventę.

Prancūzai Lankia 
Nauji! Permainą
Vichy. — Prancūzijos val

stybės vadas maršalas Pe
tain veda derybas su vo
kiečiams labai palankiu bu
vusiu premjeru Lavai. Vo-, 
kiečiai nori, kad Lavai bū
tų grąžintas į vyriausybę.

Ryšium su vedamomis de
rybomis numatoma naujų 
permainų vyriausybėje.

PASITRAUKĖ TEISĖJAS
Washington. — Vyriausio 

teismo teisėjas James Clark 
McReynolds vasario 1 d. pa
sitraukė iš teismo, išeida
mas į pensiją. Vyr. teisme 
jis išbuvo 26 metus. Teisė
ju jį paskyrė prezidentas 
Wilson.

Netrūkus prezidentas Roo
sevelt paskirs naują teisė
ją-
—--- - - 111 ■11——’--- ■--------------y-. _ ..J_

ANGLIJA DAUGIAU 
PIRKO

Londonas. — Anglija pra
eitais metais užsienyje pir
ko už 1 bil. 100 mil. sva
rų sterlingų, o pardavė už
sieniui tik už 439 mil. šv. 
sterlingų.

Berlynas. — Buv. Ameri
kos prezidento Hooverio pa
šalpos komisija turėjo pla
tų tyrinėjimą Belgijoje ir 
paskelbė savo vieningą nuo
monę: Belgija maisto atsar
gų turi tik iki vasario 15 
d.

Antrą kartą šiame amžiu
je Belgijai gresia visuotinis 
badas. Didžiajame kare ba
dą kentę jaunuoliai, šian
die šeimų galvos, mato sa
vo vaikus bado išvakarėse. 
Vasario 15 d. belgų maisto 
pagrindiniai ištekliai bus iš
sibaigę ir visi gyventojai su
sitiks su bado šmėkla.

Belgams pagalba skubiai 
reikalinga, kaip sako Hoove
rio komisija. Džiovintų dar
žovių, bulvių ir ryžių at
sargos jau beveik išsemtos. 
Mėsos galima gauti labai 
mažame kiekyje. Kiaušinių 
sunku gauti ir jie labai 
brangūs. Pieno labai maža
me kiekyje duodama tik vai
kams, motinoms ir sene
liams. Sviesto jau nebėra, 
jo vietoj margarinas.

Komisija ieškojo valsty
bių, kur būtų galima gauti 
maisto belgams. Maisto Eu
ropoje galima gauti pirkti 
tik Rusijoje, bet šis šaltinis 
labai netikras. Belgų viltys 
glūdi Amerikoje, bet ken
kia anglų blokada. Komisi
ja tiki, kad belgams skiria
mo maisto vokiečiai neim
tų ir leistų juo tik belgams 
naudotis. Šiek tiek belgam^, 
pagelbės juos užėmę vokie
čiai, bet jų pagalba labai 
ribota.

Belgams dabar pagalba rei
kalingesnė, nei po 1914 m. 
vokiečių okupacijos. Grū
dams pirkti Maskvon yra iš
vykusi belgų delegacija, ku
ri už grūdus siūlo mašinas.

Selassie Vėl Pripažintas Imperatorium
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New Haven. — Vasario 5 
d. kilęs gaisras Quilt and 
Pad bendrovės dirbtuvėje 
žuvo devyni asmenys.

Kuboje Mėgintas 
Perversmas

Havana. — Prezidentas 
Fulgencio Batista įvykdė 
mažą perversmą, prašalin
damas kariuomenės aukštuo
sius viršininkus. Batista kal
tina prašalintuosius ruoši
me perversmo, kurio tiks
las buvęs įvesti karinę dik
tatūrą. Batista naujais sau
sumos kariuomenės, laivy
no ir policijos viršininkais 
paskyrė sau ištikimus kari
ninkus.

Pašalintieji karininkai su 
šeimomis išvyko į Floridą.

WILLKIE GRĮŽTA Iš ANGLIJOS

Kairas. — Italijos kariuo
menė visą laiką traukiasi, 
po mažų mūšių užleisdama 
svarbius uostus ir tvirtoves 
anglams. Paskutiniai užim
ti miestai — Cireneja ir A- 
pollonia. Šie miestai seno
vėje buvo svarbūs graikų 
prekybos centrai.

Besitraukiančius italus an
glai sėkmingai bombarduo
ja iš lėktuvų. Kelyje italai 
netenka sunkvežimių, stam
biųjų ginklų. Eritrėjoje ita
lams taip pat tenka trauk
tis visais frontais. Visur pa
imama daug belaisvių.

Etiopijoje partizaniškos 
kovos didėja. Etiopai par
tizanai kalnuose, tarpekliuo
se ir keliuose apšaudo italų 
kariuomenę. Į pietinę Etio
piją jau yra įžygiavusių an
glų. Etiopijos karalius Hai
le Salassie organizuoja sa
vo tautiečius kovai už ne
priklausomybės atsteigimą.

Londone užsienių reikalų 
ministeris Eden pareiškė,

Londonas. — Wendell L. 
Willkie, tituliarinis Ameri
kos respublikonų partijos 
vadas, vasario 5 d. paliko 
Angliją, išvykdamas Portu
galijos kryptimi. Anglijoje 
jis prabuvo 10 dienų. Ap
lankė daug vietų, apžiūrėjo 
labiausiai bombard uotus 
miestus, susitiko su Angli
jos įžymiausiais žmonėmis. 
Vasario 4 d. jis turėjo už
kandžius pas karalių ir ka
ralienę. Tą pačią dieną jis 
buvo nulėkęs į Airiją, kur 
turėjo kelių valandų pasi

kalbėjimą su Airijos minis- 
teriu pirmininku De Valera. 
Willkie buvo numatęs ilgė
liau lankytis Anglijoje, bet 
jis išsiskubino grįžti kelio
mis dienomis greičiau. Se
nato užsienių komisija kvie
čia jį liudyti apie patirtas 
žinias Anglijoje.. Senato už
sienių komisija šiuo metu 
svarsto prezidento siūlymą, 
reikalaujantį prezidentui su
teikti neribotų teisių krašto 
gynimo ir kitoms valsty
bėms pagalbos teikimo at
žvilgiu.

kad Anglija nesieks Etiopi
jos teritorijos sau, bet tu
rės būti atsteigta Etiopijos 
valstybė. Selassie jau ofi
cialiai pripažintas Etiopijos 
imperatorium.

GRAIKAI ŽYGIUOJA
VIS PIRMYN

Atėnai. — Graikų kariuo
menės vadovybė pranešė, 
kad šios savaitės pradžioje 
graikai turėjo naujų laimė
jimų Albanijoje. Graikams, 
daug pagelbėjęs ir lietus.
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Šios šalies katalikų vyskupai paskyrė vasario mėnesį Ka
talikiškos Spaudos Mėnesiu, šviesieji ganytojai nori, pa
geidauja ir prašo, kad visi katalikai daugiau suprastų ir į- 
vertintų spaudos reikšmę. Visi vyskupai yra išleidę atitin
kamus atsišaukimus į kunigus, į vienuolius, į pasauliečius, 
ragindami remti ir stiprinti katalikų spaudą.

Vyskupų laiškuose pasigėrėtinai džiaugiamasi didingo
mis bažnyčiomis, aukštai pastatytomis mokyklomis, ge
rai organizuotomis parapijomis, gausingai bažnyčias lan
kančiomis tikinčiųjų miniomis, dažna tikybine praktika, 
plačia labdarybės veikla. Bet ten pat pažymima, kad yra 
ir negerovių: iš šalies brukamas abejingumas, tuščiadva- 
siškumas.

Katalikų tvirtumui palaikyti, naujoms sieloms laimėti, ti
kybiniam indiferentiškumui atsispirti — vyskupai nurodo 
— labai prieinama, praktiška, reikšminga priemonė: Kata
likiška Spauda. Todėl vyskupai visu nuoširdumu nurodo, 
kad per vasario mėnesį reikia skelbti ir įgyvendinti šūkį: 
katalikiškas laikraštis kiekvienoje katalikų šeimoje.

Lietuviams katalikams pasirinkimas labai aiškus. Jų 
spauda niekada nenukrypo nuo katalikiško ir lietuviško ke
lio. Ypač šiuo metu ji remtina, kai tenka kovoti už lietu
vių tautos gyvybę, už laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Sun
ku įsivaizduoti sąmoningą, susipratusį lietuvį kataliką, ku
rio namų durys būtų uždarytos lietuviškam katalikiškam 
laikraščiui. ■

„Amerika” prašo visus savo skaitytojus ateiti į talką 
ypač šį mėnesį. Pakvieskite savo pažįstamus, draugus, kai
mynus tapti „Amerikos” skaitytojais. Atsiųskite mums 
antrašus asmenų, kurie mėgsta lietuvišką žodį, kuriems 
brangi tiesa. Kas žino kokį nepasiturintį ar prieglaudoje 
esantį lietuvį, užrašykite jam „Ameriką”. Perskaitę „Ame
riką”, nenumeskite jos — duokite tam, kas jos dar neskai
to.

^—Žodžiu, visi pasistenkime per šį vasario mėnesį patalki
ninkauti savo spaudai. Katalikų spauda įsteigta ir leidžia
ma ne pelno pagrindais. Jos tikslas tarnauti tikybiniems 
ir tautiniems siekiams. Jos pasirinktoji tarnyba neleidžia 
jai iškrypti iš tiesos kelio. Tad padėkime jai.

Lietuvos Vadavimo Darbo Planas

Netekusio Tėvynes Lietuvio Manifestas

„Draugo” redakcijos narys, K. Juozas Prunskis, va
sario 4 d. paskelbė reikšmingas pastabas, kurios labai svar
bios. Jas parašė žmogus, kuris dalyvavo jaunųjų katalikų 
judėjime, siekusiame suteikti Lietuvai laimingesnę ateitį. 
Jo pastabas čia ištisai persispausdiname:

„Norėčiau kelti balsą vardu tų Lietuvos trijų milijonų gy
ventojų, kurių lūpos užčiauptos, kurie neturi nė vieno laisvo 
laikraščio.

Norėčiau kalbėti už tuos žurnalistus, kurie šiandien Lie
tuvoj sėdi ne už redakcijos stalų, o kalėjimų kamerose, — 
kurie negali parašyti ne tik straipsnio bet net nė laiško sa
vo žmonoms, vaikams.

Jungtinėmis jėgomis skelbkime evangeliją naujosios Lie
tuvos, kurią mes atkursime, kurioj bus visiems lietuviams 
šilta ir sotu, — laisvos Lietuvos, kurioje bus laisvas lie
tuvis.

Mes nesame kapitalizmo gynėjai, bet mes reikalaujame, 
kad kiekvienas darbo žmogus turėtų reikiamą pajamų kie
kį, kapitalą, kurs jam garantuotų, kad jis nėra vergu nei j 
pavienių kapitalistų, nei valstybinio kapitalizmo.

Mes nesame buržuazijos gynėjai, bet mes reikalaujame, 
kad kiekvienas darbo žmogus turėtų pakankamą nuosavy
bę, kuri jam bus garantija, jog jis yra sau žmogus ir ant 
savo sprando neturi nei pavienių, nei kolektyvinių - partinių 
viešpačių.

Mes kovojame už pagrindinę, bet teisingą pasaulio re
organizaciją, kad nebūtų išalkusių bedarbių, nebūtų išblyš
kusių priemiesčio vaikų, kad nebūtų pietų negaunančio 
studento, kad mergaitei dėl duonos kąsnio nereikėtų savęs, 
pardavinėti, kai tuotarpu tūkstančiai žmonių slaugomi gy
dyklose ir sanitorijose vien dėl to, kad jų gyvenimas buvo 
perdaug sotus.

Nevalia ant taukuotų rankų žibėti brilijantams, jei yra 
žmonių, per kurių suvytusius veidus ritasi vargo ir bado iš
spaustos ašaros.

Suteiktomis patrijotų pastangomis atverkime akis tų už
sienio lietuvių, kurie bučiuoja svetimą batą, trypiantį tą 
žemę, iš kurios tebegaruoja tėvų prakaitas ir brolių sava
norių kraujas.

Skelbkime, tegu visi žino, kad ateis laikas, kada prieš 
istoriją ir tautą turės atsakyti visi tie, kurių rankos bus 
suteptos lietuvių krauju.

Tegu žino diktatoriai, kad vietoje vieno kalėjiman užda
ryto žurnalisto rasis čia dešimts kitų, kurie skelbs ne tik 
laisvės šūkį, bet ir žmonijos smegenyse bei tautų atmintyje 

. neišdildomai išgraviruos tuos baisius faktus apie 20 šimt
mečio barbarus.

Lietuvos vadavimo darbui 
išeivijoje plėsti, praktiškai 
įmanomu padaryti noriu pa
siūlyti vieną planą. Reikia 
atvirai ir viešai judinti šį 
klausimą, išsikalbėti, išsiaiš
kinti, suprasti, susitarti ir 
— veikti. Mano siūlomas 
planas tokis:

1) Jau veikiančią Lietu
vai Gelbėti Tarybą paskelb
ti vyriausiu Lietuvos vada
vimo organu (seimu) ;

2) Lietuvos Gelbėjimo 
Tarybos narių skaičius pa
didinti iki 30 asmenų;

3) L. G. Taryboje: 3 vie
tos suteikiamos Lietuvos pi
liečių draugijai, kuri turė
tų tuč tuojau susiorgani
zuoti, po 1-ną vietą Tary
boje gauna Kanados, Pie
tų Amerikos ir Europoje 
gyveną lietuviai, o likusios 
24 vietos paskirstomos tarp 
organizuotos Amerikos lie
tuvių visuomenės, kuri ofi
cialiai įgalioja Tarybos na
rius atstovauti organizaci
jose priimta tvarka;

4) Amerikos lietuvių vi
suomenė L. G. Taryboje at
stovaujama trijų, vyriau
sių srovių: katalikų, _ socia
listų ir tautininkų po lygų 
balsų skaičių.

5) Kiekviena minėta sro
vė L. G. Taryboje gauna 
ne tik lygias teises, bet ir 
pareigas: visos srovės pro- 
porcionaliai atstovų skai
čiui finansuoja Lietuvos va
davimo darbą iš savo tu
rimų Lietuvos Gelbėjimo rei
kalams fondų;

6) Šiems, kaip pirmiems, 
organizuoto veikimo metams 
kiekviena srovė Lietuvos 
Gelbėjimo Tarybos kason į- 
neša nuo kiekvieno atstovo 
po 1-ną tūkstantį dolerių, 
o iki jos surinks, duoda raš
tu pasižadėjimą, kurį pa
sirašo atitinkamos srovės 
Lietuvai Gelbėti Tarybos 
atstovai ir juos delegavu
sios į Tarybą 
valdybos.

7) Kuri iš 
vių nesugebėtų 
kiamo kapitalo Lietuvos Gel
bėjimo darbui finansuoti, 
privalo užleisti savo man
datą L. G. Taryboje kitos 
srovės atstovui, kuris iš sa
vo srovės fondų išsirūpins 
priklausančią mokėti į L. 
G. Tarybos kasą pinigų su
mą;

8) Kad visuomenė, auko
janti Lietuvos Gelbėjimo 
reikalams, žinotų, kaip su-

organizacijų

minėtų sro-
sukelti rei-

tetas galėtų įsisteigti savo 
kanceliariją Vašingtone, Lie
tuvos atstovybės patalpose 
ir iš konsulatų tarnautojų 
ar kitų mokančių darbą 
dirbti asmenų sudaryti sau 
pagelbinį personalą, Gelbė
jimo Tarybos apmokamą.

15) Su Vykdomojo komi
teto kanceliarija galėtų bū
ti sujungiamas labai reika
lingas informacijų biuras, 
kuris leistų į vairiomis kal
bomis pasaulio spaudai ski
riamą biuletenį, organizuo
tų žinių gavimą iš Lietuvos 
ir, pagal gautas teisingas 
žinias, teiktų viso pasaulio 
Vyriausybėms dokumentuo
tus protestus prieš okupan
tų vykdomus Lietuvoje ne
pateisinamus žiaurumus — 
kankinimus, areštus, ištrė
mimus ir be teismo žudy
mus.

16) 
rybos 
ei jų
Šveicarijoje, 
tų žinias 
bėms.

17) Ant 
vizuota L. 
pajamų ir
mano manymu, turėtų ben
drais bruožais taip atrody
ti:
PAJAMOS —

a) Visuomenės organiza
cijų, deleguojančių savo at
stovus į Liet. Gelbėjimo Ta
rybą, įnašai — $30,000.

b) Vilniečiams remti ko
miteto aukos, pasilikusios 
Lietuvos Gen. konsulo New 
Yorke žinioje $12,000. Viso 
$42,000.

naudojami iš jos surenkami 
pinigai, reikėtų viešai skelb
ti Lietuvai Gelbėti Tarybos 
biudžetus ir jų vykdymo 
apyskaitą.

9) Lietuvai Gelbėti Ta
ryba reguliariai turėtų rink
tis į posėdžius ne rečiau 
kaip 3 mėnesiai.

10) Kad Lietuvos vadavi
mo darbas tarp L. G. Ta
rybos sesijų nesustotų ir 
tos Tarybos nutarimai būtų 
įvykdyti, Lietuvai Gelbėti 
Taryba iš savo narių tarpo 
arba iš kitų asmenų renka 
L. G. Tarybos Vykdomąjį 
komitetą (kaip ir Ministe- 
rių Tarybą) iš 7 asmenų, o 
L. G. Tarybos prezidijumas 
rūpintųsi tik tarybos posė
džių sušaukimu ir jų pra- 
vedimu.

11) Susirinkusi L. Gelbė
jimo Taryba išklauso vyk
domojo komiteto apyskai
tos ir duoda nurodymus to
limesniam veikimui, tvirti
na biudžetą ir kontroliuoja 
apyskaitas.

12) Į Vykdomąjį komite
tą galėtų būti renkami Lie
tuvos įgalioti ministerial, 
konsulai bei šiaip politinia
me, ir valstybes darbe pa
tyrimo turintieji žmonės, — 
laisvi nuo pareigų ir, gal 
geriausiai, Lietuvos piliečiai. 
Iš esamų J. Amerikos Val
stybėse žymesnių lietuvių 
veikėjų, Lietuvos piliečių, 
pagal kai kurių žmonių ma
nymą, galėtų būti renkami 
į L. G. Tarybos vykdomąjį 
komitetą: katalikų — prof. 
K. Pakštas ir neužilgo at
vykstąs į Ameriką Jonas 
Vailokaitis, nuo socialistų 
galėtų atvykti į Ameriką iš 
Berlyno buvęs prokuroras 
K. Žalkauskas ir sandarie- 
čių inž. Ernestas Galvanaus
kas, buvęs Finansų minis- 
teris; tautininkai, be abe
jo, surastų irgi tinkamų 
kandidatų. Vykdomąjį ko
mitetą reikėtų būtinai pa
pildyti Lietuvos Ministeriu 
Vašingtone ir įtraukti į ko
mitetą bent vieną iš Ame
rikoje veikiančių Lietuvos 
konsulų.

13) Vykdomojo komiteto 
bent 5-ki nariai turėtų pil- 
nai pasišvęsti Lietuvos va- -Įįs iniciatyvos 
davimo darbui ir už savo! 
darbą gauti bent minimalį, 
— pragyvenimui reikalingą 
atlyginimą, o likusieji 2 ga
lėtų būti neapmokami bent 
pirmuosius metus.

14) Lietuvos Gelbėjimo 
Tarybos Vykdomasis komi-

Kitas toks L. G. Ta- 
išlaikomas informa- 

biuras galėtų būti 
pateik- 
valsty-

galėtų 
kuris 

Europos

impro-greitųjų
Gelbėti 1941 m. 
išlaidų sąmata,

Surakintų lietuvių atodūsius girdės ne tik kalėjimo sie
nos, bet ir visi kontinentai.

Išlietas tėvynėje raudonas kraujas gedulingų juodų rai
džių takais šauks į pasaulį.

Tegul žino diktatoriai, kad kiekvieną kartą, kai kurioj 
nors tėvų žemės bažnyčioj bus nutildytas varpų skambesys, 
čia šitoj okeano pusėj suskambės linotipai ir popierio lie
žuviai išsirangę per mašinų volus išeis pasauliui skelbti, 
kad aziatas nori savo purviną koją įkelti į laisvą lietuvio 
sąžinę.

Tėvų žemėje norima brolių savanorių atmintį paversti į 
dulkes, bet atminkite tą teisingą posakį, kad daugelio mi
rusiųjų dulkės garsiau prakalba už gyvuosius grabus.

Tikėkime visi į tiesos ir laisvės laimėjimą, į Lietuvos 
prisikėlimą. Nors trečiojo internacijonalo piautuvas ir no
ri nugramdyti skaisčias lietuviškas trispalves, nors komu
nistiškas kūjis ruošiasi nukalti visiems retežius, ateis tačiau 
laikas kada kruvina raudonoji žvaigžde užtems nuo sukre
kėjusio kraujo ir vietoje jos ant kryžių Lietuvos iškils vy
ties baltasis raitelis!”

IŠLAIDOS —
a) Pabėgėliams iš Lietu

vos aprūpinti, pagal kom- 
petentiško pabėgėlio reika
luose asmens numatymą, 
1941 m. užtektų — $5,000.

b) Liet. Gelbėti Tarybos 
Vykdomojo komiteto na
riams ir tarnautojams al
goms, kelionės išlaidoms 
apmokėti, bei kitoms ne
numatytoms išlaidoms, su- 
susirašinėjimui, telegra
moms, telefonui ir kit. — 
$24,000.

c) Informacijos biurui Va
šingtone ar New Yorke, su 
atstovais — korespondentais 
Londone, Pietų Amerikoje 
ir Kanadoje, išlaikyti — 
$5,000.

d) Informacijų biurui 
Šveicarijoje su atstovais - 
korespondentais, Romoje, 
Lisabonoje ir Stockholme 
arba Helsinkyje išlaikyti — 
$5,000.

e) Lietuvos atstovo Vo
kietijoje Įg. Ministerio pulk. 
Škirpos žinion — $3,000.

Viso $42,000.
19) Visuomenei išdisku- 

savus šį pasiūlymą spau
doje ir susirinkimuose ir 
papildžius gal dar geres
niais pasiūlymais, Lietuvai 
Gelbėti Taryba turėtų im-

! visuomenės 
pageidavimus įgyvendinti ir 
nustatyti savo galutinį dar
bų ir renkamų aukų sunau
dojimo planą.

20) Lietuvai Gelbėti Ta
rybai priėmus galutinį šiems 
metams darbų planą, visos 
srovės, bei joms priklausan
čios draugijos ir asmenys, 
turėtų drausmingai vykdyti 
Lietuvai Gelbėti Tarybos 
sprendimus, o ypač pripil
dyti įsteigtus Lietuvos rei
kalams fondus, kad L. G. 
Taryba būtų pajėgi užsi
brėžtą planą įvykdyti.

Visuomenei reik alingas 
aiškus veikimo planas ir 
tiksli atliktų darbų apy
skaita.
pasitikėkime geros širdies 
savo tautiečiais, jie parems 
kiekvieną, geros valios žmo
nių pastangas išgelbėti mū
sų tėvynę iš baisios nelai
mės.

Kadangi dėl karo suda
rytų painių tarptautinių 
santykių niekur negali ras- 

jti prieglaudos formali Lie- 
įtuvos vyriausybė, bandyki-

Kaunas. — Sovietų Lietu
vos spauda ir komisarai die
ną iš dienos skelbia davi
nius ir svaiginančius skai
čius apie nepaprastus subol- 
ševikintos pramonės laimė
jimus. Visų įmonių produk
cija keleriopai pakilusi, esą 
prigaminta net tiek prekių, 
kad nebežiną kur jų dėti. 
Tik, deja, Lietuvos gyvento
jai visų tų nepaprastų „lai
mėjimų” rezultatų nemato, 
nes jeigu ko ir pagamina
ma, tai didžioji Lietuvos ga
mybos dalis eina „galingo- 
jon” sovietų Rusijon.

Bet laikas nuo laiko ir 
ta pati bolševikiškoji Lietu
vos spauda yra priversta 
prisipažinti, kad pramonėje 
vyksta tiesiog skandalingi 
dalykai. Štai keliuose „Tie
sos” ir „Tarybų Lietuvos” 
numeriuose keliamas stačiai 
gvoltas dėl tekstilės pramo
nės netvarkos. Sovietų Lie
tuvoje jau visiškai išskleidė 
žiedus bolševikiškos pramo
nės reiškinys, būtent — bro
kas. Pasak „Tiesos” ypač 
šlubuoja „Džiugas” ir kitų 
fabrikų gaminiai. Įdomu 
būtų patirti, kokie gi fabri
kai, po to išskaičiavimo, pa
silieka, kur tvarka yra ge
resnė? Tas pats laikraštis 
praneša, kad naujieji fabri
kų direktoriai „net nutylė
jo apie brokdarius, medžia
gos eikvojimą, blogą šeimi
ninkavimą ir 1.1.”. Girdi, 
reikia įvesti „geležinę tvar
ką fabrikuose ir įmonėse”, 
o dabar, kaip rašo laikraštis, 
„fabrikuose” „Diana”, „Li- 
teks”, „Guma”, „Elnis” ir 
kitur buvo bastūnavimo ir 
girtuokliavimo atsitikimų, o 
administracijos nesigriebia 
jokių griežtų priemonių ko
voje prieš darbo drausmės 
ardytojus. Trestai neseka, 
kas darosi įmonėse. Kai ku
rie direktoriai nutyli ir pri
leidžia visokiausią netvar
ką”. Pav. Kauno fabrikas 
„Litrika” pasiuntė pagal są
skaitą 51 puloverį, o patik
rinus siuntinį pasirodė, kad 
tiktai 34 puloveriai buvę 
gatavi, o 17 buvę „neužbaig
ti pusiaufabrikatai”. Fabri
kas „Kolumbus” (Kybartai) 
atsiuntė vietoje užsakytų 
puloverių vieną . . . 
kipą.'

„Tarybų Lietuva 
kad Kaune buvo
pramonės įmonių direktoriai 
ir techniniai vadovai. Iš to 
suvažiavimo paaiškėję, kad 
„kai kurių tekstilės pramo
nės įmonių direktoriai yra 
gerokai apsileidę, neatidūs, 
nepakankamai įsigilina į da
lykus, esančius jų kompe
tencijoje”. Ateityje „negai
lestingai bus kovojama su į- 
vairiais brokeriais. Už bro
ką turės atsakyti iš savo 
kišenės tas, kas tiesioginiai 
bus atsakingas”.

„Tiesa” kitam numeryje 
praneša, kad „ne viskas tvar
koje mūsų tekstilės pramo
nės įmonėse, ypač darbo 
drausmės atžvilgiu”. Darbi
ninkai į fabrikus ateina pus
valandį pasivėlavę, o darbą 
baigią pusę valandos anks
čiau. „Litekso” penkios dar
bininkės neatėjo dirbti gruo
džio 21 d. naktinėn pamai
nom „Tai buvo iš anksto 
susitartas bast ūnavimas.” 
Nors buvę griežtai reaguo
ta, bet gruodžio 26 d. vėl 
kitos trys darbininkės ne
atėjo į naktinę pamainą.

SOVIETINIŲ FABRIKŲ TV RUOŠI
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nustebins, nes, tur e prie teismų sudarom: 
svetimšalių legijon L liaudies tarėjų įstaiga 
retai gaunate laiši tarėjai bus tikrieji tei 
čia ir tarnauja keliai, nes teismuose jų bus 
tuvių, tačiau tai Aguma. Kaune tokiu ta
ne retenybė.” L —

Aš į legijoną p 
visai keistomis af 
mis. Karas užklup 
Prancūzi j o j e; nega 
grįžti Lietuvon, sti 
keliais draugais liet 
legijoną. čia jau ni 
bloga, kaip kad kit 
Jeigu Jums bus įdon 
tartą galėsiu atsiųsi 
tą aprašymų.

Jau metai, kai nei

langą.

KAS TIE SOVU

Kada tai turėsime,
me tą spragą užpildyti vi
suomenes iniciatyva suda
ryta Lietuvos vadavimo or
ganizacija ir jos įgaliotais 
komitetais. O ką nors da
ryti reikia, nes ir taip daug 
laiko dykai praleista. Kriti
kuokite nuoširdžiai šį siū
lymą ir, jei kas ką geres
nio sugalvos, siūlykite. 
Dirbkime ir Dievas mums 
padės.

Stasys Gabaliauskas.

u išrinktas A. Klabinąs 
Įmetu vaikinas, tarnau
ji manufaktūros krautu
me. Tai esąs jauniausias 
įlėjas sovietų Lietuvoje, 
j vaikinukas buvo specia
li apklausinėtas, kaip jis 
Jpranta savo naująsias pa- 

gas. „Tarybų Lietuvos” 
įtovui jis pareiškė, kad 

„visuomet laikysis lais- 
nisios pasaulyje konstitu- 
os — Stalino konstitucijos 

gijonieriaus rūbus. Apsišarvavęs mūsų 
man laimės žvaigždėj 
čia; trys mano drau| 
tuviai žuvo kautyn^ 
manęs legijone dar •

liolika lietuvių, ištii ills ir 

 

po Įvairias vietas, t1 M ky 
mes tarpusavyje s 
jame ir draugaujam^ 

Jūs negalit įsi 
kaip dabar man 
kiekvienas lietuviškas | 
todėl, nors ir turėsit ‘ 
dų, nepašykštėkite s® 
man malonumą — si’ 
kite „Ameriką”, o a*' 
lyginsiu rašiniais.

Reiškiu pagarbą, 
Vyt. Ged 

Alžyras, Afrika.

Nuo Vasario 1

Įdomi i

Pai

JONAS ;
(Kun. Dr. K. L

Bus pradėta

“AMER]

— Šiaulių miesto
to agitacinio skyriau^ yįgį gekfte )^merįįą’»< . 
jo pareigas Sietinos ^e—jog veįeran0 yįg 
nistų partijoje, eina * 
Chaimas Šlevičius.
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ir nebebūdami savo 
sklypo savininkais,

Anglijai Trūksta 
Gyvojo Sidabro

Anglija daug mineralų tu
ri savo imperijoje, bet dau
giausiai jai trūksta gyvojo 
sidabro. Kanada bandė į- 
ruošti jo kasyklas anglų Ko
lumbijoje, bet iki šiol ne
gauta pakenčiamų davinių. 
Gyvojo sidabro daugiausia 
pasaulyje pagamina Italija, 
Ispanija, Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Meksika, Vo
kietija ir Kinija.

Kinai dabar parduoda la
bai mažai gyvojo sidabro. 
Anksčiau jiems daugiau ręi- 
kėjo užsienio valiutos, tad 
ir daugiau parduodavo. Mek
sika daugiausia gyv. sidab
ro parduoda Japonijai, o 
ispanai — beveik išimtinai 
Vokietijai.

Svarbiausia gyvojo sidab
ro rūdies rūšis vadinama 
cinnabara, kuri turi 86 nuo
šimčius gyvojo sidabro. Šis 
metalas žinomas daugiau 
kaip 2,000 metų, plačiai 
vartojamas termometrams, 
bet taip pat reikalingas ir 
sprogstamai medžiagai ga
minti.

Amerikoje gyv. sidabro 
daugiausia gaunama Kali
fornijos, Oregono, Idaho, Ne
vada ir Arkansas valstybė
se. Gyv. sidabras parduoda
mas specialinėse dėžėse, 5 
colių ir 15 colių ilgio; jose 
telpa 76 svarai. 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį dėžė kaš
tavo 82 dol., bet, kilus ka
rui, kainos pradėjo šokti 
aukštyn. Pernai kaina bu
vo pakilusi iki 202 dol. dė
žei ; šiuo metu kaina yra 
nukritusi iki 165 dol.

— Židikuose įsteigtas so
vietiškas liaudies teismas. 
Nesuradus miestelyje tinka
mos patalpos, teismas įku
riamas Sugaudžių dvare, ku
ris yra prie pat Židikų. Šis 
dvaras anksčiau priklausė 
Pilsudskių šeimai, o pasku
tiniu metu jį valdė inž. Sa
dauskas.

— Sovietų Lietuvos finan
sų komisaras paskelbė, ko
kie nuošimčiai reikės mokė
ti į valstybės iždą pajamų 
mokesčio ir rinkliavos so
vietiškosios kultūros reika
lams. Tie, kurie uždirba iki 
150 rublių mėnesiui, mokes
čio nemokės. Uždirbantieji 
tarp 151 ir 200 rublių, pa
jamų mokesčio moka 3% ir 
kultūros rinkliavos — 2.5%. 
Mokestis ir rinkliava pro
gresyviai auga nuo uždar
bio dydžio. Pav. uždirban
tieji daugiau kaip 1,000 rub
lių mėnesiui pajamų mokes
čio moka 7% ir kultūros

I rinkliavos — 6%.
—Finansų komisaro pra

nešime sakoma, kad pajamų 
mokestis ir kultūros rink
liava mokami ne tiktai nuo 
pagrindinio uždarbio, bet ir 
nuo visų kitų pajamų. Jame 
paaiškinama, kad darbinin
kai galį neimti jiems ten
kančių atostogų, už kurias 
jiems būsianti mokama tam 
tikra kompensacija, bet ir 
nuo šios kompensacijos ima
mi mokesčiai ir rinkliavos.

— Kaune ėjusį žydų kal
ba dienraštį, „Folksblatt” 
Lietuvos komunistų partija 
padarė savo oficiozu ir pa
vadino „Emes”, kas reiškia 
„ties a”. Taigi, dabar va
dinamoji Lietuvos komunis
tų partija turės dvi „Tie
sas”: vieną žydų ir vieną 
lietuvių kalba. „Folksblato” 

i pavadinimo pakeitimo į „Em
es” proga įvyko specialinės 
iškilmės, kurių metu lietu
viškųjų komunistinių laik
raščių redaktoriai pasakė 
kalbas.

— Lietuvoje verčiami lik
viduotis savarankiškai dir
bą amatininkai, kaip tai bat
siuviai, siuvėjai, kirpėjai, 
staliai ir t.t. Amatininkai 
turi dėtis į vadinamas ar
teles, į kurias turi sunešti 
savo darbo įrankius, žaliavų 
atsargas ir visą kitą dirb
tuvių įrengimą ir dirbti ko
lektyviškai. Kaip ir kitose 
bolševikiškais p a g r i ndais 
tvarkomose srityse, taip ir 
tokiose artelėse ėmė reikštis 
tokia skandalinga netvarka, 
jog dabar paskelbta, kad 
artelių organizavimas ku
riam laikui sustabdomas. 
„Draugas” G. Abramavičius, 
kuris paskirtas tokių arte
lių sąjungos vicepirm., „Tie
soje” aprašinėja artelių dar
bo nenormalumus.

— Bolševikiški laik
raščiai jau atvirai prisipa
žįsta, kad areštuojami žmo
nės, kurie per kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę ka
riavo su raudonosios armi
jos gaujomis, kurios dar 
1918 - 20 metais norėjo už
gniaužti Lietuvos laisvę. 
Maskolis V. Kaša, kuris pa
skirtas „laisvosios” Lietu
vos prokuroro pavaduotoju, 
„Tiesoje” praneša, kad pa
trauktas atsakomybėn buv. 
Lietuvos armijos majoras 
Adomas Drabatas, nes jis 
buvęs caro armijos karinin
kas, o vėliau dalyvavo mū
šiuose prieš raudonąją ar
miją.

—Maskvos „Pravdoje” į- 
dėtas straipsnis apie nepa
prastą „kultūros” suklestė
jimą naujosiose sovietų res
publikose, jų tarpe ir pa
vergtoje Lietuvoje. Pasak 
„Pravdos”, „laisvai ėmė 
skambėti gimtoji kalba”. 
Reikia manyti, kad „Prav
da” turi galvoje rusų „gim
tosios” kalbos suskambėji- 
mą okupuotoje Lietuvoje . . .

— „Draugė” S. Šapirai- 
tė paskirta Lietuvos komu
nistų partijos Kauno mies
to komiteto organizacinio 
skyriaus vedėja.

kiai padidėjęs „liaudies 
priešų” veikimas. Pasak laik
raščio, esą prieita net iki 
„atvirų įžūlių kontrrevoliu
cinių išsišokimų”. Kaipo pa
vyzdį laikraštis cituoja so
vietiškų agitacinių plakatų 
sudraskymą. Apie pasiprie
šinimą prieš maskolių oku
paciją, ypač pasireiškusią 
Lietuvoje paskutiniuoju lai
ku, agitatoriai kalbą kaipo 
„pašaliniai žmonės, pasiti
kėdami savaiminga pergale.”

— Buvo skelbta, kad oku
puotoje Lietuvoje palikta 
Lietuvos kariuomenė, pava
dinta 29-tuoju nacionaliniu 
korpusu. Ši kariuomenė at
sisakė duoti priesaiką oku
pantams. Nežiūrint to, kad 
iš šios kariuomenės likučių 
buvo pašalinti ir areštuoti 
visi karininkai ir kareiviai, 
kurie okupantams pasirodė 
nepatikimi, vis dėlto viešas 
priesaikos akta's vis buvo 
atidėliojamas. Dabar „Tie
sa” praneša, kad priesaikos 
davimas esąs nustatytas va
sario 23 dienai. Iš to gali
ma spręsti, kad okupantai 
taip šią kariuomenę yra „iš
valę”, jog jau drįsta viešai 
pranešti apie priesaikos da
tos nustatymą. Į šios va
dinamos „nacionalinės” ka
riuomenės eiles yra sugrūs
ta daug maskolių.

— Oficiozas „Tarybų Lie
tuva” aštriai bara sovietiš
kas valdines įstaigas. Gir
di, „daug kur biurokratiz
mas dar stiprus”. Daugelis 
tarnautojų ir darbininkų ne
žiną, kiek jie uždirbą, nes 
kanceliarijos nepadarančios 
reikalingų a p s k aičiavimų. 
Todėl jiems mokami avan
sai nežinomos būsimos al
gos sąskaiton. Gruodžio 31 
d. didelis būrys darbininkų 
atėjo prie Kauno vykdomo
jo komiteto gauti atlygini
mo už darbą. „Ir tiems 
žmonėms teko išlaukti be
veik visą dieną atlyginimo. 
Kodėl? Nagi pasirodo, kad 
vykdomasis komitetas iš 
banko negalėjo gauti pini
gų”. Laikraštis liūdnai 
tvirtina: popierizmas auya, 
o darbo rezultatai mažėja”.

— Įsteigta linų apdirbimo 
kontora, kurios valdytoju 
paskirtas iš Maskolijos at
siųstas kažkoks M. Polotio- 
rov.

— Kaune ligšiol jau nusa
vinta 1,000 žemės sklypų su 
1,500 namų, šiuo metu ve
dami paruošiamieji darbai 
tolimesnei namų nacionali
zacijai. Visi pasisavintieji 
namai būsią padalinti į 
kvartalus po 8-10 namų. 
Kiekvienas kvartalas turė
siąs po valdytoją, kuris bū
siąs atsakingas už namų iš
laikymą, kuro parūpinimą ir 
kt.

— Sov. Lietuvos sostinės 
persikėlimui iš Kauno į Vil
nių susidūrus su bolševikiš
kos netvarkos kliūtimis, su
daryta specialinė komisija, 
kuriai pavesta paruošti per
kėlimą į Vilnių. Komisijos 
pirmininku paskirtas masko- 
lis Nikitin. Lietuvių tauta, 
20 metų kovojusi dėl savo 
sostinės, dabar yra privers
ta žiūrėti, kaip kažkoks mas- 
kolis ruošia sostinės perkė
limą į Gedimino ir Vytauto 
miestą! Komisijai suteikti 
nepaprasti įgaliojimai, Vil
niuje galima rekvizuoti bet 
kurias patalpas. Raudono
ji valdžia nori persikelti į 
Vilnių iki gegužės 1 d.

— Šiomis dienomis į Vil
nių išsikėlė socialinio aprū
pinimo komisariatas.

— Steigiama sovietų Rusi
jos pavyzdžiu vad. „Sojuzu- 
til” organizacija, kurios tiks
las yra supirkinėti seną me
džiagą ir ją pardavinėti fa
brikams. Bus superkami kau
lai, sena geležis, popierius, 
skudurai ir t.t. Vilniuje ir 
Kaune įrengiamos centrinės 
kontoros, o kituose miestuo
se — punktai.

Sovietiški kolchozai, vei
kią Maskolijoje ir kitose 
vietose, Lietuvos bolševikų 
spaudoje atvaizduojami, kaip 
nepaprasto pažangumo pa
vyzdžiai. Pasak „Tiesos”, 
sovietų Rusijos piliečiai „pa
sakiškai turtėja!” Tuo tar
pu sekančiam „Tiesos” nu
meryje yra atspausdintas 
per tris puslapius einąs pa
rėdymas apie kolchozų der
lingumo pakėlimą sovietų 
Ukrainoje. Tuo parėdymu 
įvedamas akordinis darbas, 
o be to pusbadžiu gyvenan
tiems kolchozninkams žada
mos įvairios premijos (pu
sė kilogramo mėsos!) užtai, 
kad jie pakeltų žemės ir gy
vulių našumą.

Pagal aną parėdymą, ku
rį pasirašė Stalinas ir jo 
valdžios galva Molotovas, 
nustatytas minimumas, ku
rį reikia kaipo derlių iš
spausti iš Ukrainos žemės. 
Prisiminkime, kad kalba ei
na apie Ukrainą, kurios že
mė skaitosi viena geriausių 
visoje Europoje. Su jos že
mės derlingumu Lietuvos 
dirvos negali nė lygintis. Ir 
vis dėlto pasirodo, kad Uk
rainos juodžemis, dirbamas 
kolchoziškais baudžiavos me
todais, duoda vos pusę to 
derliaus, kurį atneša nepa
lyginamai blogesnės Lietu
vos dirvos. Ukrainoje kai
po minimumas nuo hektaro 
nustatyta: žieminių kviečių 
—15.2 centnerių, rugių—13.2 
centu., vasarinių kviečių — 
9.5 centn. Tuo tarpu Lie
tuvoje 1939 m. nuo hektaro 
surinkta žieminių kviečių po 
26.4 centnerių, vasarinių 
kviečių — 20.5 centnerių (net 
su viršum dvigubai daugiau 
kaip juodžemio Ukrainoje!), 
žieminių rugių — 26.3 centn.

Kontroliuojamos k a r v ės 
pieningumas sovietų Ukrai
noje nustatytas 1,530 litrų 
per metus, o dedančios viš
tos produkcija — 90 kiau
šinių per metus! Kai bolše
vikų dezorganizuojama Lie
tuva pasieks tokių „laimė
jimų”, kaip sovietų Rusija 
ir kitos jos okupuotosios 
šalys, tuomet Lietuvos ūki
ninkams nieko kito nebeliks, 
kaip parsiduoti į kolchozų 
baudžiavą.

— „Tiesa” smarkiai bara 
darbininkus, kad jie nesi
žavi komunistinėmis idėjo
mis. Plungės tekstilės fab
rike dirba 700 darbininkų, 
bet ligšiol nesą nei komu
nistų partijos kuopelės, nei, 
pagaliau, nė vieno komu
nisto. Tas pat esą Telšių 
tekstilės fabrike. Tas pats 
laikraštis užsipuola stato
mo žemaičių plento darbi
ninkus, kurių nei vienas ne
atsilankę į komunistines iš
kilmes.
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SKAITYTO

— „Tarybų Lietuva” įsi
dėjo kažkokio ruso M. Zi- 
vovo straipsnį apie Adomą 
Mickevičių, jo 85 metų nuo 
mirties sukakties proga. Pa
sak autoriaus didysis poe
tas „šaukė prie aktyvių 
veiksmų prieš despotiškus 
Europos valdovus”. Ado
mas Mickevičius tikrai ak
tingai kovojo prieš Rusijos 
carus, kurie anais laikais 
buvo okupavę Lietuvą. Jei
gu poetas gyventų dabar, 
tai jis dar garsiau šauktų 
į aktyvią kovą prieš raudo
nąjį despotą Staliną, kurio 
maskoliškos ir mongoliškos 
gaujos klastingai atėmė iš 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybę ir iš lietuvių 
tautos brangiausią turtą — 
laisvę.

— Komunistinė „liaudies 
pagalbos sąjunga” buvo su
rengusi Kauno universitete 
„internacionalinį vakarą”. 
„Tarybų Lietuva” skundžia
si, kad studentai susirinkę 
vėlai, kada prasidėję šokiai. 
Bet iš atliktos „meninės” 
dalies sužinome, kad stu
dentai pasielgė teisingai, 
nes ta dalis susidarė iš šių 
numerių: „Raudonarmiečių 
choras padainavo rusiškas 
dainuškas ir pašoko kazo- 
čioką, „draugė” šoganienė 
padainavo žydiškas dainas, 
o solistė Nainytė vieną lie
tuvišką ir visą virtinę ru
siškų dainų. Taip atrodo 
studentams rengiamų „in
ternacionalinių vakarų” „me
ninė” programa!

— Vilniuje veikia rusiš
kas teatras, kurio direkto
rius yra Vadim Vasim.

— Profesinių sąjungų cen
tro komiteto pirmininkas 
Stimburys viešai grasina, 
kad prekybos įmonių tar
nautojai būsią paleidžiami 
iš tarnybos, jeigu ir toliau 
šiurkščiai elgsiąsi su pirkė
jais ir į juos nekreipsią jo
kio dėmesio. Suvalstybin
tuose kooperatyvuose ir val
stybinėse krautuvėse esą la
bai daug tarnautojų, kurie 
slepią prekes ir jas parda
vinėja giminėms ir pažįsta
miems.

— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad, nacionalizuo
tuose fabrikuose įsteigus 
darbininkų komitetus, atsi
radę įvairių „reikalų vedė
jų”, kurie per ištisas dienas 
slankioja po miestą, nieko 
nedirbdami, nors vis sakosi 
„einą į miestą reikalų tvar
kyti”. Toks „reikalų vedė
jų” elgesys be galo pikti
nąs darbininkus. „Tarybų 
Lietuva” juos net vadina 
„samozvancais” — darbinin
kų išnaudotojais.

— Vilniaus u n i v ersiteto 
matematikos - gamtos fakul
tetų vyresniojo mokslo per
sonalo nariais paskirti: O. 
E. Stanaitis ir A. Puodžiu- 
kynas docentais, EI. Sama- 
niūtė — neetatine lektore. 
Kauno universiteto technolo
gijos fakulteto mokslo per
sonalo nariais paskirti: Br. 
Blauzdžiūnas — jaun. asis
tentu, Vyt. Mačiūnas — vyr. 
laborantu, J. Zdanis, Zigmas 
Rimša — neetatiniu lekto
rium, Kauno universiteto kli
nikų ordinatorium paskirtas 
V. Kutorga.

— Raudonųjų Lietuvos ra
šytojų Sąjunga netrukus ža
da išleisti savo mėnesinį 
žurnalą „Raštai”. Jo redak
torium paskirtas Stalino ver
gas P. Cvirka.

— Dar lapkričio mėn. pa
baigoje Raseinių apskrityje 
liko nenuvalyta 32 hektarai 
bulvių, Biržų apskrityje — 
32 ha. bulvių, 15 ha. pa
šarinių runkelių ir 5 ha. 
cukrinių runkelių. Dideli 
plotai nesurinktų šakniavai
sių ir linų liko Trakų, ša
kių, Marijampolės ir Vil
niaus apskrityse.

— Mokykloms išleista nau
ja chrestomatija, kuri kaž
kodėl vadinama „lietuvių li
teratūros chrestomatija”. Jo
je įdėta kelių lietuvių rau
donųjų rašytojų veikalų iš
traukų, bet daugiausia pri
grūsta sovietiškų rašytojų, 
kaip tai M. Gorkio ir A. 
N. Tolstojaus kūrinių. Be 
to, šios vadanimos „lietuviš
kos” chrestomatijos pradžio
je įdėtos „draugų” Stalino 
ir Lenino ikonos.

— Žeimelyje buvo komu
nistų partijos sušauktas mi
tingas, kuriame „draugas” 
Šulgreiferis kalbėjo rusiš
kai.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad butų nuominin
kams už gruodžio mėn. bu
vo įsakyta nuoma sumokė
ti Kauno Rotušėje. „Atvy
kęs XII 30 mokėti, randa 
jau keletos šimtij žmonių ei
lę. Stovi nuo 10 vai. Pusę 
trijų žmonės sužino, kad ka
sa uždaroma ir liepiama at
eiti rytoj. Apie 150 žmo
nių nepatenkinti grįžta na
mo?.
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KAS TIE SOVIETIŠKI TEISĖJAI
Jus šis laiškas 

nustebins, nes, twi 
svetimšalių legija 
retai gaunate laii' 
čia ir tarnauja kt i, nes teismuose jų bus 
tuvių, tačiau tai 
nė retenybė.”

Aš į legijoną 
visai keistomis s 
mis. Karas ^as 
Prancūzijoje; nVTro. 
grįžti Lietuvon, s 
keliais draugais iš 
legijoną. Čia jau 
bloga, kaip kad 
Jeigu Jums bus įi 
kartą galėsiu atė 
tą aprašymų.

Jau metai, kai: 
gijonieriaus rūbui 
man laimės žvaij_ 
čia; trys mano i 
tuviai žuvo kauti 
manęs legijone d£ 
liolika lietuvių,! 
po įvairias vi& 
mes tarpusavyje - 
jame ir draugauj*

Jūs negalit i5 
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dų, nepašykštės 
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Alžyras, Afrika-

aunas. — Sovietų Lietu- 
i prie teismų sudaroma 
į liaudies tarėjų įstaiga; 
tarėjai bus tikrieji tei-

pima. Kaune tokiu ta- 
išrinktas A. Klabinąs, 

metų vaikinas, tarnau- 
manufaktūros krautu- 

. Tai esąs jauniausias 
■"i sovietų Lietuvoje, 
vaikinukas buvo specia- 
apklausinėtas, kaip jis 

•anta savo naująsias pa- 
,as. „Tarybų Lietuvos” 
ovui jis pareiškė, kad 
„visuomet laikysis lais- 
sios pasaulyje konstitu- 
5 — Stalino konstitucijos 
lių. Apsišarvavęs mūsų

didžiosios komunistų (bolše
vikų) partijos šūkiais ir ku
pinas meilės didžiajam va
dui ir mokytojui draugui Sta
linui”, jis eisiąs teismo ta
rėjo pareigas.

Kaip matome, vaikinukas, 
priklausąs komunistinio jau
nimo organizacijai, jau yra 
pakankamai išdresiruotas: 
čia ir „demokratiškiausia 
pasaulyje” konstitucija (lyg 
jis pažintų ir kitų valsty
bių konstitucijas), čia ir 
bolševikų partijos šūkiai ir 
meilė Stalinui. Bet vaikinui 
niekas ligšiol nepasakė, kad 
teismuose pirmoje eilėje tu- 
rėjų viešpatauti teisingumas.

FYTIS ir SHELIS
■s

Parašė

JONAS KMITAS
(Kun. Dr. K. Urbonavičius)

Bus pradėta spausdinti

“AMERIKOJE”
Nuo Vasario 14 d. numerio

— Šiaulių mi^ 
to agitacinio skf. 
jo pareigas U 
nistų partijojee 

abaliauskas. | Chaimas Šlevi^

Visi sekite „Ameriką”, ši apysaka, parašyta gar- 
Lietf ingo išeivijos veterano, visiems patiks.
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— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad į Kauną sugrįžęs 
Alfonsas Vabalas. Tenka 
pastebėti, kad šis vabalas 
tėra vienintelis žmogysta, 
kuris su žmona iš Pary
žiaus grįžo okupuoton Lie
tuvon. Jo žmona tarnavo 
Lietuvos Pasiuntinybėje Pa
ryžiuje, o pats Vabalas dir
bo Lietuvos spaudoje, šie 
Vabalai pasielgė grynai va- 
bališkai ir perėjo sovietų 
Pasiuntinybės Paryžiuje tar
nybon, bet ir iš ten jie 
buvo po kelių mėnesių iš
guiti ir išsiųsti okupuoton 
Lietuvon. Vabalų ir vaba- 
liškas gyvenimas!

— Kaune įsteigta koope
ratinė mėsos gamybinė ar
telė, kurios valdybon išrink
ti šie žmonės: J. Gudiškis, 
J. Pavilionis, I. Rozenbliu- 
mas, N. Senkeris, A. Levi- 
tanas, L. Kochanas ir S. 
Goldas. Tur būt, ši arte
lė gamina „košer” mėsą!

— Jau pradėta leisti be
dieviški leidiniai. Kaipo pir
mas ateistinis leidinys iš
leistas N. Rumiancevo raši
nys „Tiesa apie kalėdų šven
tę”. Jis pardavinėjamas po 
10 kapeikų už egzempliorių.

I
 VASARIS - SPAUDOS MENUO |

Visoje Amerikoje vasario mėnuo yra paskirtas ka- 
talikiškos spaudos mėnesiu. Kiekvieno lietuvio pa- S 
reiga palaikyti, remti, prenumeruoti, platinti gerą | 
spaudą. Lietuvių katalikų laikraščiai — geriausi | 
laikraščiai. Padidinkime jų skaitytojų eiles per šį | 
vasario mėnesį. |

Štai remtini laikraščiai:

E „AMERIKA”, savaitraštis, $2.00 metams, 222 So.

Ninth Street, Brooklyn, N. Y. |

E „DARBININKAS”, dukartsavaitinis, $4.00 me- 
tams, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. a

S „DRAUGAS”, dienraštis, $6.00 metams, 2334 So. $

Oakley Avenue, Chicago, Ill. g

B „GARSAS” savaitraštis, $2.00 metams, L. K. Su- 
sivienijimo organas, 73 East South Street, Wilkes |

Barre, Penna. |
E „LAIVAS”, tikybinis savaitraštis, $2.00 metams, $ 

I 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Ill. |

| E „LIETUVIŲ ŽINIOS”, savaitraštis, $1.50 metams, | 
i 6802 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. |

E „MUZIKOS ŽINIOS”, mėnesinis muzikos žurnalas, | 
$1.50 metams, 1850 Wabansia Ave., Chicago, Ill. |

E „STUDENTŲ ŽODIS”, mėnesinis studentų ir pro- | 
fesijonalų žurnalas, $2.00 metams, Marianapolis 
College, Thompson, Conn. |

S „VYTIS”, dvisavaitinis L. Vyčių žurnalas, $2.00 | 
metams, 4736 South Wood Street, Chicago, Ill. |

Kas skaito, prenumeruoja, remia lietuvių katalikij į 
laikraščius — remia Lietuvos atstatymo darbą, pa- | 

| laiko lietuvių tautos gyvybę. |i ’ |
N. Visi stokime spaudos talkon! s!
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iŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Shenandoah, Pa

paviršių 
dideles,

biaurų įspū-

kanalas 
su federalės

Darbai
Kietųjų anglių kasyklų 

darbai žymiai pagerėjo, žie
mos laikas, miestų dirbtu
vės pradėjo geriau dirbti, 
tad ir anglių marketas pa
didėjo. Vienok mūsų mies
telyje dar daug žmonių vaikš
čioja be darbo. Nedarbui 
siaučiant, daug kasyklų už
sidarė. Apleistos kasyklos 
apiro; norint anas atidary
ti, užimtų daug laiko ir per 
brangiai atsieitų. Pastaruo
ju laiku anglis pradėjo kas
ti iš viršaus. Mat, milžiniš
komis mašinomis, „steam 
shovels” vadinamomis, pa
viršius žemės iki šimto ir 
daugiau pėdų gilumo nuka
samas, kol pasiekia anglis 
ir tuomet mažesnėmis ma
šinomis anglis kasama. Tas 
labai subiaurina 
žemės, paliekant
baisiai atrodančias duobes. 
Reginiai daro 
dį.

Požeminis
Planuojama

valdžios pagalba išvesti po
žeminį kanalą, į kurį iš vi
so kietųjų anglių klonio ka
syklų subėgtų vanduo ir ga
lutinai išsilietų į Schuylkill 
upę. Tas palengvintų ka
sykloms ir kasimą anglių 
papigintų, nes nereikėtų iš 
kiekvienos kasyklos atskirai 
semti vandenį. Sėmimas van
dens iš kasyklų labai bran
gus. Kanalas kaštuos, sa
koma, apie $30,000,000.

Lietuvos Gelbėjimo Fondui 
$155 auka

Shenandoah lietuvių dr-jos 
ir atskiri asmens sudėjo 
$155 ir jau pasiuntė per Fe
deraciją L. G. F. Aukojo se
kančiai : Kun. J. A. Kara
lius $25; šv. Vincento lab
darybės dr-ja $25; skaučių 
trupė $25. Po $10 aukojo 
Moterų S-gos 59 kuopa; Šv. 
Vardo dr-ja ir Vyčių kuo
pa; po $5 — S.L.R.K.A. 40 
kuopa; Apaštalystės Maldos; 
Rožančiaus ir Tretininkių 
draugijos; pavieni asmens 
po $5: Dr. Marijona Remei- 
kiūtė ir Katrė Sarpalienė. 
Po $1: Kun Jurgis Degutis 
ir Kun. K. Batutis. Be to, 
draugijos ir parapija sumo
kėjo duoklėmis į Federaci
ją 18 dol.

Parapijos apyskaita
Pereitą sekmadienį klebo- ! 

nas pranešė parapijos me- : 
tinę apyskaitą. Pajamų per- ;

nai turėta per 25 tūkstan
čiai dolerių. Pataisymams 
išmokėta per $7,500. Klebo
nas pareiškė, kad visos di
desnės reikalingos parapi
jos trobesių pataisos ir pa
gerinimai užbaigta. Šiais me
tais parapija rengiasi minė
ti bažnyčios pastaymo auk
sinį jubiliejų, t.y. 50 metų 
sukaktį.
Naujas žymus gydytojas
Shenandoah lietuviai su

silaukė dar vieno lietuvio 
gydytojo — Dr. Edvardo Šu- 
manskio. Dr. šumanskis yra 
gimęs Shenandoah. Krikš
to, pirmos šv. komunijos ir 
dirmavonės sakramentus pri
ėmė šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje. Pradinę ir High 
School mokyklas baigė She
nandoah. Medicinos mokėsi 
Georgetown univ., Washing
ton, D. C. 2 metu išbuvo 
Gaisinger Memorial ligoni
nėje, Danville, Pa. Ten vy
riausio gydytojo Dr. Foss 
rekomenduojamas, nuvyko į 
Rochester, Minnesota, į gar
siąją Mayo Brothers klini
ką, kur išbuvo šešeris me
tus. Ten būdamas atsižy
mėjo kaip gabus chirurgas - 
„surgeon”.

Iš ten buvo pakviestas už
imti vyriausio gydytojo vie
tą Wisconsin valstybėje, kur 
išbuvo metus. Tėvams nuo
lat prašant namo grįžti, nuo 
tos vietos atsisakė ir sugrį
žo pas tėvus į Shenandoah. 
Šią savaitę atidarė savo ofi
są Shenandoah Trust Build
ing. Vietinė spauda pažy
mėjo, kad tai geriausiai į- 
'-Qngtas gydytojo ofisas šio- 

apylinkėse. Pottsville, 
Pa. dvi ligoninės, Good Sa
maritan ir Warne Hospital, 
pakvietė Dr. šumanskį į sa
vo štabą, kur jis darys ope
racijas.

Lietuviai džiaugiasi sulau
kę žymaus gydytojo lietuvio 
ir linki

Shenandoah miesto gyven
tojų skaičius apie 8 tūks
tančiais sumažėjo. Paskuti
nis sąrašas paduoda tik 18,- 
000. Netolimoje praeityje 
čion buvo arti 30 tūkstan
čių gyventojų. Daug ir lie
tuvių vyksta į miestus, ypač 
jaunimas.

L. K. Susivienijimo pirmas 
apskritis ruošia didelį ban- 
kietą Pottsville, Necho Allen 
Hotel, vasario 17 d., Lietu
vos nepriklausomybės šven
tei paminėti. Pelną skiria 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Vienas kalbėtojų bus nese
niai iš Lietuvos atvykęs ad
vokatas Stasys Gabaliaus- 
kas. Programoje dalyvaus 
Naujalio vyrų choras ir so- 
istė J. Žukauskaitė, operos 

dainininkė.
Vasario 19 d. Shenando- 

riuje kalbės adv. S. Gaba- 
iauskas apie dabartinę Lie

tuvos padėtį.
Mainierys.

Bridgeport, Conn

GERB. KLEBONŲ 
DĖMESIUI!

jam pasisekimo.

Šis Tas 
pora savaičių 

par. mokyklos vai- 
turėjo perstatymą.

sv.Prieš 
Jurgio 
keliai 
Programa buvo išimtinai lie
tuvių kalboje. Susidėjo iš 
teatrėlio, drilių, šokių ir 
dainų. Vakarėlis buvo labai 
geras ir gražus.

Vietinis laikraštis „Even
ing Herald” pirmame pus
lapyje įdėjo ilgoką raštą 
apie Lietuvos dabartinę ne
laimingą padėtį. Faktus ėmė 
iš Kunigų Vienybės išleistos 
anglų kalba knygelės.

Mūsų kolonijoje daug ser
ga žmonių. Parapijos var
gonininkui A. Stanišauskui 
buvo ligoninėj padaryta la
bai pavojinga operacija. A. 
Stanišauskas grįžo iš ligo
ninės ir sveiksta, džiaugda
masis, kad pavyko išsigel
bėti po sunkios operacijos; 
gyvybė buvo pavojuj. A. 
Štanišauską pora sekmadie
nių pavadavo Justas Jankus, 
atvykdamas iš Brooklyn©.

Širdinga padėka
Dėkoju visiems, kurie ma

ne sergantį ligoninėj atlan
kė: šv. Jurgio par. chorui, 
kuris prisiuntė gėlių; kleb. 
kun. J. V. Kazlauskui, ku
ris atlankė ligoninėj; Stru- 
tinckui, F. Romui, Jr., Moc
kevičiui, Mačiukaičiui, Dau- 
gielai, Einorytei, Aid. Dul- 
biūtei, Einorienei ir kitiems. 
Taipgi dėkui parapijos vi
karui kun. V. Ražaičiui, ku
ris atvyko į ligoninę ir ap
lankė. Visiems, kurie pri
siuntė laiškus ir atvirutes 
į ligoninę, labai ačiū. Šir
dingas dėkui muzikams Jan
kams, kurie greitu laiku pri
siuntė savo sūnų Justą ma
ne pavaduoti. Dėkui Justui, 
kuris atliko tą darbą. La
bai atsiprašau kleb. kun. J. 
V. Kazlausko, jei ši mano 
liga sudarė kokių 
mų. Labai dėkui 
šeimai, kuri man 
tarnavo. Visiems 
dėkui!

nepatogu- 
Žaladonių 
daug pa- 
širdingas

A. Stanišauskas.

Bayonne, N. J

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM LIETUVIUI

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

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

Lietuvos šventė
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo šventės mi
nėjimas įvyks penktadienį, 
vasario 14 d., par. salėje, 
15 E. 23 St.
vai. vak. Bus kalbų, dainų 
ir kitų įvairumų.

Prakalbas pasakys tik ką 
iš Europos atvažiavęs T. 
Justinas Vaškys, vietos kle
bonas kun. St. Stonis 
„Amerikos” redaktorius. Į- 
ėjimas visiems laisvas.

Bayonnės ir apylinkės lie
tuviai kviečiami gausingiau
siai dalyvauti. Gražiai pa
minėkime Lietuvos laisvės 
šventę!

Pradžia 7:30

ir

„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 ?

Margumynai
Vasario 21 d., penktadienį, 

par. salėje, 15 E. 23 St., 
įvyks didžiulis margumynų 
vakaras — bus dainų, mono
logų, šokių ir visokių dyvų. 
Visi kviečiami atsilankyti, 
maloniai laiką praleisti, 
gavėnėms pasiruošti.

uz-

Kreipkis:

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

Pavykęs balius
Šv. Vardo dr-jos balius, 

įvykęs vasario 1 d., puikiai 
pasisekė. Buvo daug žmo
nių. Visi atsilankę paten
kinti. Dr-jai sėkmingai va
dovauja energingas pirm. 
Andriuškevičius.

Sovietų Rusijai okupavus 
: Lietuvą ir komunistų par

tijai ėmus joje šeimininkau
ti, gyvenimas Lietuvoje pa
sidarė nepakenčiamas. Daug 
Lietuvos veikėjų buvo su
kišti į kalėjimus, ar išvež
ti į Sibirą, ar dingo be ži
nios. Man, kaipo Kretingos 
šv. Antano Kolegijos rekto
riui ir „Pranciškonų Pasau
lio” redaktoriui, grėsė pa
našus likimas. Aplinkybių 
verčiamas, turėjau išvykti iš 
Lietuvos ir apsigyventi už
sienyje. Šiais metais sau
sio mėn. 29 d. atvažiavau 
į Ameriką pasiryžęs savo 
jaunas jėgas paaukoti Ame
rikos Brolių lietuvių ir bran
giosios Tėvynės 
bui.

Didžiai Gerb. 
mesiui pranešu, 
sada pasiruošęs 
rikos lietuvių parapijose re 
kolekcijas, 
paskaitas ir 
esant, Gerb. 
sur padėti.

Taip pat 
vesti rekolekcijas ir vienuo
lynuose.

T. Justinas Vaškys, 
Pranciškonas.

Mano adresas:
Franciscan Monastery, 135 

West 31 St., New York, N. Y.

Lietuvos la-

Klebonų dė 
kad esu vi 
vesti Ame

misijas, laikyt 
šiaip, reikalu 
Klebonams vi

esu pasiruošęs

Parama Lietuvai
Šv. Onos parapijoje vei

kiantis Lietuvai Gelbėti Fon
do komitetas surinko $34, 
kuriuos šiomis dienomis iš
siuntė į centrą. Vietiniam 
komitetui vadovauja 
kun. M. Kemežis.

kleb.

Laidotuvės
Vasario 3 d. palaidotas 

mūsų parapijos ' geradaris, 
kitatautis, Dominick Palug- 
hi; buvo iškilmingos gedulo 
mišios mūsų bažnyčioje. Mi
šias atnašavo kleb. kun. M. 
Kemežis, assistuojant kun. 
Kaz. Žvirbliui, O. P. ir kun. 
J. Šamui iš Elizabeth. Ve
lionis palaidotas šv. Kry
žiaus kapuose, North Arling
ton, N. J.

Balius
Metinis blynų balius pa

rapijos naudai, rengiamas 
Rožančiaus ir tretininkų dr- 
jų, bus Užgavėnių išvakarė
se, vasario 25 d., par. sa
lėje, Grand St. ir Manning 
Ave. Moterėlės pagamins 
gardžių blynų ir skanių gė
rimų. Maloniai kviečia vi
sus parapijiečius ir apylin
kės draugus atsilankyti ir 
pasilinksminti paskutiniame 
baliuje prieš Velykas. Bi
lietas 35 centai.

Misijos
Klebonas pranešė, kad šie

met mūsų parapijoje įvyks 
misijos, kurias ves Tėvas 
Gabrielius, pasijonistas, gar
sus ir žymus misijonierius. 
Misijos prasidės sekmadie
nį, kovo 2 d. ir tęsis per 
dvi savaites. Pirmą savaitę 
pamaldos bus vedamos lie
tuvių kalboje kas vakaras 
7:30 vai. ir užsibaigs kovo 
9 d. po piet. Antrą savaitę 
pamaldos bus anglų kalboje 
pradedant kovo 9 d. vakare 
ir užsibaigiant kovo 16 d. 
Klebonas 
tis prie 
dos, bus 
rapijoje
Pilna misijų pamaldų tvar
ka bus toliaus paskelbta.

Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

prasidės balandžio 27 d. ir 
tęsis kas vakaras iki gegu
žės 4 d. Bus išleista laimė
jimui $100 pinigais. Bilie
tai jau platinami. Visus vie
tinius ir apylinkės draugus, 
pažįstamus, raginame ir 
kviečiame ruoštis dalyvauti 
mūsų parapijos bazare. Esu 
tikras, kad raginimo nerei-

ragina visus ruoš- 
misijų, kurios, ro- 
pirmos mūsų pa

per trejis metus.

kės tiems, kurie pereitais 
metais buvo atsilankę baza- 
re, nes jie žino, kad atsi
lankę smagiai laiką praleis 
ir gražių bei vertingų do
vanų laimės.

Novena
Nuolatinės novenos pamal

dos prie šv. Onos antradie
nio vakarais; lietuviškai 7:30 
o angliškai 8:15.

Pamokos
Vaikų katekizmo

kos pirmadieniais ir trečia
dieniais 4 vai. popiet, 
vėliai, atsiųskite savo 
kučius.

Waterbury, Conn

pamo-

Baltimore, Md

Tė- 
vai- 
J.

pašven- 
Kun. dr. 
priminė 
paminė-

bus mi- 
rinklia-

— Grabnyčių šventė gra
žiai praėjo. Žvakės 
tintos prieš sumą.
Mendelis pamoksle 
ir ragino tinkamai 
ti vasario 16 d.

— Vasario 16 d. 
šios už Lietuvą ir
va bažnyčioje. Vakare pro
grama parapijos salėje. Da
lyvaus choras, mokyklos vai
kučiai. Kalbės kun. dr. L. 
Mendelis. Vargu, ar kuris 
kitas galėtų vaizdžiau ir pa- 
triotiškiau pakalbėti, kaip 
kun. dr. Mendelis. Visi da
lyvaukime pamaldose ir va
karinėje programoje.

— Praeitą savaitę turė
jom pirmutinį sniegą, apie 
3 colių, bet jau sutirpo.

— Siuvėjų darbai negerė
ja. Smarkiau dirbama ten, 
kur gaminami kariams dra
bužiai. Daug yra negaunan
čių darbo.

— Vasario 1 d. įvyko 
Mindaugo pašelpinės dr-jos 
vakarienė. Nariams atsilan
kymas buvo privalomas, tad 
vakarienė buvo gausi.

— Mirė J. Kriščiūnas. Gai
la, kad staiga užgeso gy
venimo dienos.

J. K.

Philadelphia, Pa

Biznierių veikla
Lietuvių verslininkų, 

tininkų ir profesionalų są
ryšio susirinkime sausio 27 
d. nutarta duoti 5 minutes 
lietuviškos programos per 
radiją iš stoties WTEL kas 
antrą šeštadienio vakarą, 
prie dabartinės lietuvių pro
gramos.

Per programas bus kal
bama apie pavergtą Lietu
vą, kaip turime vieningai 
susitelkti ir prisirengti, kad, 
laikui atėjus, lietuviai drau
ge su kitomis laisvės trokš
tančiomis tautomis garbin
gai išsilaisvintų. Esame tau
tos trečdalis; gyvename lais
voje Amerikoje, turime šios 
šalies širdingą užuojautą, 
tad padėkime mūsų paverg
tiems broliams lietuviams 
išsivaduoti iš rusų nelais
vės. Būdami didžiausioje 
priespaudoje ir persekiojime 
maskolių ir savųjų išgamų, 
jie niekad patys nepajėgs 
išsilaisvinti. Per radiją bus 
raginami visi lietuviai prie 
minėtos organizacijos pri
klausyti ir prie Lietuvos 
gelbėjimo darbo prisidėti. 
Nario mokestis mažas, bet 
nauda labai didelė. Šalin 
maskolių priespauda! Ša
lin išgamos parsidavėliai!

Nuliūdęs.

ama-

Labdarybės reikalams Con
vention Hall patalpose, 34 ir 
Spruce gatvės, įvyko didžiu
lė pramoga, kurioje dalyva
vo 12,000 žmonių. Lietuviams 
vieta buvo paskirta „Interna- 
tion Institute”, kurių tautiš
kai apsirengusių lietuvių gru
pėje buvo: St. Kernagiūtė 
(vadovavo), Ona Barauskai
tė, Teklė Balčiūnaitė, Agn. 
Stankiūtė ir Kaz. Baltruko- 
nis.

Labdarybei suruošta pra
moga praėjo labai įdomiai. 
Visi dalyviai pamatė, kokius 
naudingus darbus atlieka 
labdaringos draugijos.

K. D.

Sausio 26 d. sąjungietės 
Liet. Vyčių klube surengė 
draugišką vakarienę. Gra
žias kalbas pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus ir komp. 
Al. Aleksis. Buvo atsilan
kiusi studentų kuopos gru
pė, kuri paįvairino vakarą; 
jos nariai A. Kateiva, V. 
Jakštaitė, J. Raugalas, P. 
Bernotą ir J. Vilčiauskas 
pasakė kalbas. Ilgesnę kal
bą pasakė viešnia M. Joku- 
baitė. Visiems svečiams pa
dėkojo pirm. M. Digimienė.

Rūtos dr-ja vasario 9 d. 
2 vai. popiet mokyklos sa
lėje rengia kortų pramogą. 
Šv. Onos dr-ja kortų vakarą 
rengia par. salėje vasario 
21 d. Bus įvairių, gražių 
dovanų.

So. Boston, Mass.

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pa penktadienį, vasario 21 
d., The Parker House pa
talpose ruošia savo meti
nius šokius, kurie visoje 
apylinkėje maloniai laukia
mi. Rengimo komisijai va
dovauja Felicija Grendelytė, 
kuriai pagelbsti Pr. G. Raz- 
vadauskai, J. Petrauskas, O. 
Razvadauskaitė, St. Micke
vičius, N. Marksaitė ir kiti.

Washington, D. C.

Lietuvių dr-jos metiniame 
susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Alb. W. šu- 
pienis, ižd. J. Gabrilavičius, 
sekr. N. Kizevičiūtė, vice- 
pirm. Alb. P. Ross (Arus- 
kevičius).

Pranešta, kad katalikų 
radijo programai paremti 
padovanota 100 dol. Pro
gramą veda kun. Cartwright, 
o jo padėjėju yra kun. Juo
zas E. Giedra, mūsų dr-jos 
dvasios vadas.

Į dr-ją įstojo kun. Domas 
Mozeris iš Cicero, III. Visų 
maloniai sutiktas. Jis drau
ge su kitais nariais labai 
linksmai dalyvavo vaišėse, 
kurias parūpino Ver. Vaiči
kauskienė, viešėjusi pas sa
vo sūnų Juozą.

Susirinkimas ir vaišės į- 
vyko Kolumbo Vyčių salėje.

Dabar ruošiamasi progra
mai, kurios tikslas bus su
šelpti Lietuvos tremtinius, 
atsidūrusius Vokietijoje ir 
kitur.

Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje, 
Immaculate bažnyčioje bus 
dr-jos metinės mišios, kurio
se visi nariai drauge daly
vaus. Po pamaldų bus ben
dri pusryčiai Williard vieš
butyje.

Girdėti, kad gegužės pra
džioje čia lankysis Chica- 
gos lietuvių šokėjų grupė su 
savo 
jum. 
gins

vedėju Vyt. F. Belia- 
Ta proga dr-ja mė- 

suruošti pramogą.
J. J. Vaiciekauskas.

Amsterdam, N

Praeitą sekmadienį lietu
vių salėje įvyko šv. Kazi
miero par. choro balius. 
Pramoga buvo labai pasek
minga. Tenka tik džiaug
tis, turint tokio gražaus 
jaunimo. Chore lietuviška 
dvasia ir meilė. Dabar cho
ras turi naujų narių vajų. 
Priimami nuo 16 metų. Pa
mokos būna antradieniais ir 
penktadieniais, 8 vai. vak., 
par. salėje.

Vasario 
gia teatrą 
salėje, 17 
suvaidinta
veiksmų komedija 
giedroje”, 
linskaitė, 
O. Žilinskaitė, G. Petraus
kaitė, J. Sinčius, St. Slavei- 
kis, Edv. Strikulis, Jurgis 
Ragaišis ir muz. J. Olšaus
kas, kurs ir režisuoja. Pel
nas parapijai. Visi nuošir-

9 d. choras ren- 
ir koncertą, liet. 
Liberty St. Bus 
T. Rutkausko 3 

Audra
Vaidins A. Bob- 
A. Daučiūnaitė,

džiai kviečiami į|feiii r r/ r: 11 ........***
Laukiame ir iš h lt 
Chester, Schenect/TTJ'T( 
Programos pradįį J Į j L 
popiet.

p f#*****' jl‘ J‘jf ■’ jf ljf z ’ **'* 

jV pamaldos už 
Paterson, J lietuvi

Šventins varliški1110 Par’ ®v’ ^aI 
. nj draugija vasario

Šį sekmadienį, susirinkime nuošii 
d., šv. KazimieroĮ^pinosi Lietuvos gel 
nyčioje bus pašven^ reikalu. Nutarta veil 
ji vargonai. Švenįaidos pagalba: 
eigas atliks Pater, , v . .
kūpąs. Ta proga° d’’ sv* Kazinuei
džiulis bažnytinis $e’ yak rytą bus a 
Dalyvaus ir apylį.oS miši°s Lietuvos 
rai. Koncertas W1! taut°s intencij 

___Idij dalyviai is anks
L. VYČIŲ DU111! Pr^e K°muI

L. Vyčių New '-ugija taip pat nuta 
New Jersey apskrii®name susirinkime a 
kartą po daugelio^ dalį Rožančiaus i 
šia L. Vyčių Dienąvą ir lietuvių tautą, 
sekmadienį, liepos (į Vardo vyrų draugi 
rylow’s Grove, Keįa visų parapijų vis 
N. J. Komisija — Kc^jas stoti į talką ir f 
kas iš Newark, gaidomis pagelbėti L 
sanavičius iš Jersey žmonėms atgauti la 
Jonas Gedmanasišį
— ruošia programą.! Draugijos Valdy 
kitas draugijas tą ė -------------------
turėti savo pramo$arį0 Šešiolikti 
paremkime L. Vyčiu iįskas Paruosta

Newark, N.lsio 31d- ivYko L- 
‘ “acijos New Yorko 
7 es susirinkimas. P 

_ brangios seses Lietuvos nepriklai 
tės, šiomi^reiškiameg gventes minėjir 
dų ačiū už surengia iškilmės įvyks v< 
netikėtos pagerbtu??; Grand Paradise 
tos sausio 26 d-> mprįe įžangos bilietų 
kaktuves penkerių E>ities ižd> y Dai 
dybinio gyvenimo iiekr M Mikolaitis, v 
dešimt metų raštiniu j Paulauskienė 
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Demskienė, A. PiĄymu rūpinsis K. ’. 
M. Matulevičienė, F.Įtis, St. Lukoševic 
kienė, U. Narbutienipa^ys.
kapai ir Demskiai minėjimą įžangos 
dus ačiū visiems daį bus tik 50 c Nu 
ir už gražią dovaną. yįena kaina. Kas ai

Marcelė ir Vladas S' ateis, tas ir geri 
----------pasirinks. Šokiai 

TAUPYKITE VART nuo 7:30 vai. vak.
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saugumo delsi, n,į , šv JurgioP Uet 
aplink patą ženklą b
apie pusę colio (ar PJ4’ w V1
noniprio ln- Vmcas P- VasklP P . Islip atkeltas vike
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HILLS SEMINAlįšventintas 1936 m. 
HINSDALE, ILL primicijas atlaikė 
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dziai kviečiami atšilę u** 
Laukiame ir iš Albany 
Chester, Schenectady, 
Programos pradžia 
popiet.

VIETOS ŽINIOS • :
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--------------“^jpRŲ PAMALDOS UŽ

Paterson, N. j Lietuvą
SVARBUS PRANEŠIMAS 

APIE LIETUVĄ

jreiškimo par. šv. Var- 
yi’ų draugija vasario 2

Šventins vargonų
Šį sekmadienį, vasalo susirinkime nuošir- 

d„ šv. Kazimiero liet 
nyčioje bus pašventinti 
ji vargonai, šventini® 
eigas atliks Patersono

5je, 
;os 

Koncertas bus ycv!lJ 
________ , aidų 

L. VYČIŲ DIENjomi

džiulis bažnytinis kono *7 
Dalyvaus ir apylinkės*1 
rai.

rūpinosi Lietuvos gėl
ėto reikalu. Nutarta veik- 

maldos pagalba:
ivo 4 d., šv. Kazimiero 

9 vai. rytą bus at- 
mišios Lietuvos ir 
tautos intencija, 
dalyviai iš anksto 
eiti prie Komuni-

L. Vyčių New Yoraugija taip pat nutarė

Šį penktadienį, vasario 7 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje (No. 5th ir Ha- 
vemeyer) įvyks labai svar
bios prakalbos. Ką tik iš 
Europos atvykęs kun. Jus
tinas Vaškys, pranciškonas, 
padarys platų pranešimą 
apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje, apie lietuvių tremti
nių gyvenimą Europoje.

Įėjimas visiems laisvas. 
Visi lietuviai prašomi, kvie
čiami ir laukiami.

__ ________________  AMERIKA_______________________________________________________________________________ 5

Minėkime Lietuvos Nepriklausomybės Šventę
Vasario 16, Grand Paradise Salėje

NAŠLIŲ DĖMESIUI SVEIKINA FLORIDA!

New Jersey apskritis į viename susirinkime at
kartą po daugelio meį^ dalį Rožančiaus už 
šia L. Vyčių Dieną, kf ir lietuvių tautą, 
sekmadienį, liepos 6 i, 
rylow’s Grove, Kenih na visų parapijų visas

Vardo vyrų draugija

j. I N. J. Komisija — Kazys i
>1 kas iš Newark, Kazys

sanavičius iš Jersey (s žmonėms atgauti lais- 
Jonas Gedmanas iš Eliz
— ruošia programą. Pn 
kitas draugijas tą diei 
turėti savo pramogų.
paremkime L. Vyčių!) r. , ~i įskųs J. aruosta

gijas stoti į talką ir sa- 
naldomis pagelbėti Lie-

JAUNIMO ŽODIS 
ĮVERTINAMAS

a- 
:i- 
je 
a- 
a- 
;ė, 
z- 
0. 
:e- 
ti.

Draugijos Valdyba.

sario Šešioliktai

Newark, N. J usio 31d. įvyko L. K. 
racijos New Yorko ap- 
ies susirinkimas. Pasi-

ne 
ja 
u- 
is,
:e- 
is-

_ Brangios seses sąj: -a Lietuvos nepriklauso- 
tės, šiomi reiškiame e5g šventės minėjimui, 
dų ačiū už surengimų > iškilmės įvyks vasa-

6 d. Grand Paradise sa- 
Prie įžangos bilietų bus 
__  ___ V. Dauba- 

sekr. M. Mikolaitis, vice- 
L J. Paulauskienė ir

netikėtos pagerbtuvii)
tos sausio 26 d., mini y • y 
kaktuves penkerių minties c 
dybinio gyvenimo ir 
dešimt metų raštinink
68 kuopoje. Daugiais įškimo par. tretininkų 

. ' . O. šarkaitė. Tvarkos

Brooklyno Apreiškimo par. 
gerai organizuoto CYA jau
nimo leidžiamas mėnraštis 
„Annunciator” susi laukia 
vertingų pripažinimų. Įta
kingas Brooklyno vyskupijos 
laikraštis „Tablet” sausio 25 
d. num. paskelbė „Annun
ciator” vedamąjį straipsnį, 
kuriame pasisakyta prieš 
Amerikos stojimą karan.

„Tablet” pažymi, kad CYA 
yra lietuvių jaunimo orga
nizacija, nurodydamas, kad 
CYA sėkmingai veikia kun. 
N. Pakalnio vadovybėje.

„Annunciator’ 
stud. Albertas 
Redakciniame 
Ant. Kruzas, 
Aid. Liutkiūtė, 
D. Veita, EI.
Ona Duginaitė, B. Rimidy- 
tė, J. Žemaitis, Alb. Okas, 
EI. Bačiuškaitė, Florence 
White, J. Klimas, Pr. Kad- 
žiūtė, O. Valentaitė, EI. 
White ir Julija Vincevičiūtė.

Vasario mėn. „Annuncia
tor” įžanginiame straipsny
je reiškiamas didelis nusi
stebėjimas šalies vyriausy
bės politika Sovietų Rusijos 
atžvilgiu. Sovietai prieš me
tus brutališkai puolė Suo
miją, prieš 6 mėnesius už
ėmė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, tačiau šiandie Sovie
tai gali laisvai pirktis gink
lus Amerikoje.

Šv. Monikos moterų naš
lių draugija turės svarbų 
susirinkimą vasario 7 d., šį 
penktadienį, vakare, po pa
maldų, Apreiškimo par. sa
lėje. Kviečiamos visos na
rės dalyvauti ir atsivesti 
naujų narių.

Vasario 2 d. mirė šv. Mo
nikos draugijos narė a.a. Pr. 
Pilipienė, gyvenusi 7 Marcy 
Ave. Palaidota vasario 5 d. 
Šv. Monikos draugija už
prašė šv. mišias už mirusią 
narę vasario 12 d. 8:30 ry
tą, Apreiškimo par. bažny
čioje. Kurios gali, kviečia
mos ateiti į mišias.

Valdyba.

Elena ir Kazys Vilniškiai 
visiems savo pažįstamiems 
siunčia glėbį sveikinimų ir 
linkėjimų iš saulėtosios Flo
ridos.

MIRTIS BE TEISMO...

GAIGALŲ SUKAKTIS
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a, literatūra; prenume- 
avo geriausius Lietuvos

Tel.: 3-4747
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148 Grand Sfrf
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kus išradimus nuo >- 
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štabe dirba 
M. Šulskytė, 
J. Jakaitytė, 

Maskolaitytė,

SPAUDOS MĖNUO

Visoje Amerikoje katali- 
kų vyskupai vasario mėnesį 
yra paskyrę Katalikiškos 
Spaudos Mėnesiu. Vyskupai 
yra išleidę atitinkamus pa
raginimus, laiškus, kuriuose 
iškeliama katalikiškos spau
dos reikšmė, nauda, vertė. 
Visur skiepijamas šūkis — 
kiekvienoje kataliko šeimoje 
katalikiškas laikraštis.

Įvairios organizacijos rūpi
nasi, kad per vasario mė
nesį katalikų laikraščiai su
silauktų didesnio prenume
ratorių ir skaitytoju skai
čiaus. Kolumbo Vyčiai dau
gelyje vietų yra pasidalinę 
apylinkes po 10 šeimų ir jas 
aplanko paskirti asmenys, 
nriimdami laikraščiams už
sakymus.

Sausio 31 d. Mot. S-gos 
29 kp. surengė savo narei 
Veronikai ir jos vyrui Juo
zui Gaigalams labai šaunią 
ir smagią puotą, jų 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kakčiai paminėti. Atsilankė 
didelis būrys sąjungiečių, 
viešnių ir svečių.

Visi praleido smagiai lai
ką prie stalų, apkrautų są
jungiečių pagamintais ska
niais valgiais. Kuopos pirm. 
M. Šertvytienė buvo vakaro 
vedėja ir įteikė jubiliatams 
nuo kuopos gražią dovaną. 
Visos narės, viešnios ir sve
čiai išreiškė savo širdingus 
linkėjimus V. ir J. Gaiga
lams.

Buvo sudainuota įvykiui 
pritaikintų dainų. Sąjungie- 
tė Gaigalienė pasakė labai 
įspūdingą ir jautrią kalbą, 
dėkodama už surengtą puo
tą ir dovaną; kvietė visas 
viešnias prisirašyti prie Mo
terų Sąjungos ir darbuotis 
kartu Dievui ir Tėvynei.

Vakaras praėjo nepapras
tai maloniai ir linksmoje 
nuotaikoje. Valio 29 kp. 
sąjungietėms už jų pavyz
dingą ir gražų veikimą sa
vo narių tarpe.

Sąjungietė.

VIEŠA PADĖKA

Viena „Amerikos” skaity
toja vasario 3 d. gavo iš 
Lietuvos laišką, parašytą 
gruodžio 3 d. Tarp kitko 
laiške taip rašoma:

„Dėkokite Dievui, kad pas 
jus Amerikoje ramu, nepuo
la bombos ant galvų. No
rėkite ir stenkitės suprasti, 
kaip esate laimingi, kad gy
venate Amerikoje. Pas mus 
neva ramu ... Oi kaip bijo
me, kada atėjo naujieji val
dovai. Kadangi tai vienam, 
tai antram už prasikaltimus 
liko suteikta mirtis vietoje, 
Be teismo, be atsiprašymo, 
dabar nutilo visi kaip pelės 
po šluota . . . Žinoma, pasi
taiko išimčių, kas be ko. 
Mūsų dabartinė valdžia ne
turi jokio atsižiūrėjimo į 
turtą, titulus, kilmę. Dau
giausia tenka t u r t in g e s- 
niems” . . .

Laiškas atėjo ne pilnas — 
galas nukirptas, tad nežinia, 
kas ten buvo parašyta.

— Tumėnų dukrelei Onutei 
gražų gėlių bukietą. Svečių 
dalyvavo 200; buvo atvyku
sių iš įvairių vietų. Vakarą 
vedė J. Kalėda. Sveikinimo 
kalbas pasakė P. Šalinskas, 
Markūnienė, S. Aromiskis, J. 
Vastūnas, Meilūnas, Raškus, 
Kličienė, svotas ir svočia. 
Petras Tumėnas padėkojo vi
siems už netikėtą pagerbtu- 
vių puotą.

Tumėnai nuo visų svečių 
susilaukė gražios dovanos, 
be to ir nuo krikšto sū
naus Sabuliaus.

Puotos vyr. rengėjai buvo 
M. Sabulienė, T. Juozėnienė, 
M. Kasia, H. Milašius, B. 
Petrauskienė, Kurklėnienė. 
Prie stalų patarnavo R. Pet
raitytė, O. Kurklėnaitė, Uda 
Petraitytė, K. Cižiutė; prie 
alaus — J. Sabulis su savo 
sūnumis.

J. Krunklys.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & L1QUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5714—8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D. TRETSCH 
5714—8th Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ABRAHAM SCHACHTER 
1705 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GABRIEL RAVEN & LILLIAN FRIEDMAN 
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

Pagerbė Tumėnus
Sausio 25 d. surengta gra

ži puota Petrui ir Marijo
nai Tumėnams pagerbti, mi
nint jų vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktį. Puota į- 
vyko Lexington Hall, 109-11 
E. 116 St., New Yorke. Tu
mėnienė iškilmėse negalėjo 
būti, nes sunkiai sirgo, ta
čiau svočia M. Petraitienė 
ir svotas J. Krunklys nu
vyko į jos namus ir įtei
kė sidabrinį vainiką ir gė
lių.

Puota prasidėjo 9 vai. P. 
Tumėnui Krunklys įteikė si
dabrinę lazdą, o Petraitienė

?)®®®®®®®LololoIolololoB!

NUOSAVYBĖS VERTĖ 
SUMAŽINTA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH WILKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

VYSKUPIJOS MOTERYS 
SUDARĖ SĄJUNGĄ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 Cooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISA M. RUETIIER 
Administratrix Estate of Otto H. Ruether 
99 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCII
3121 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Grand Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA GIVIS
459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
304 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH ADLER
304 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE MASALEK
463—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
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Sausio 26 d. užbaigtas 
Brooklvno Vyskupijos kata
likių moterų sąjungos suor
ganizavimo ir įsisteigimo 
darbas. Columbus Club sa
lėje ivvkusiame susirinkime 
dalyvavo 800 atstoviu, ku
riu tarpe buvo ir lietuviu. 
Sąjungos pirmininke išrink
ta ponia Henrv Mannix.

Brooklvno moterų sajun- 
bus visos šalies tauti- 
katalikiu moterų tarv- 
dalis. Moterų Tarvba 

tiesioginėje vyskupu

Nuoširdžiai dėkojame 29 
kuopos sąjungietėms už su
rengtą puotą, 25 metų mū
sų vedybų proga. Dėkojam 
29 kuopai už gražią dovaną 
— „Silver Tray”, visoms są
jungietėms, kurios daugiau
sia pasidarbavo puotos su
rengime. Darbščioms šei
mininkėms S. Subatienei ir 
U. Čižauskienei už pagami
nimą labai skanių valgių, 
K. Damašienei už didelį, 
puošnų ir labai skanų tor
tą. Dainininkėms už gra
žias dainas, kurios pralinks
mino visus svečius. Dėko
jame už gėles, atvirutes ir 
linkėjimus telegramomis. Šir
dingas ačiū svečiams už gra
žias dovanas. Ačiū visiems 
už kalbas ir išreikštus mums 
linkėjimus.

Šis gausus atsilankymas 
sąjungiečių mūsų namuose, 
liks amžinai mūsų širdyse.
Veronika ir Juozas Gaigalai.
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310 John Sti*’ 

Harrison, N.I

ga 
nes 
bos 
vra
priežiūroje.

Sausio 26 d. susirinkimo 
kalbėtoju tarne buvo vvsk. 
Kearney, prel. Readv, rašy
toja Sigrid Undset ir kiti.

Pranciška Pilipienė (Phil
lips), 81 metų amžiaus, mi
rė vasario 2 d. savo na
muose, 7 Marcy Ave. Buvo 
pašarvota Aromiskio laidoji
mo įstaigoje, 423 Metropo
litan Avė. Palaidota vasa
rio 5 d. Švč. Trejybės ka
pinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios.

Laidotuvėse p a t a r n avo 
grab. S. Aromiskis.

Miesto mokesčių komisija 
pranešė, kad New Yorko 
gyventojų mokesčiais apdė- 
tina nuosavybė įvertinta 16 
bil. 322 mil. dol., kas yra 
231 mil. dol. mažiau, nei 
pernai.

Brangiausia n u o s a vybė 
Manhattan — $1,193,961,400; 
B r o o k 1 yne — $86,981,569; 
Queens — $35,606,580; Bronx
— $22,767,827 ir Richmonde
— $1,806,510.

Brangiausiai įvertinti šie 
namai: Equitable įstaigų na
mas — 28,750,000 dol., R.C.A.
— 28, 500,000 dol., Empire 
State namas — 27 mil. dol., 
Metropolitan Life apdraudos 
b-vės — 23,600,000 dol., Ma
cy’s — 23,200,000 dol., Wal
dorf - Astoria viešbutis —22 
mil. dol.

New Yorko mieste nuo 
šio šeštadienio atpigs grie
tinė — 4c. kvortai. Pieno kai
na pasiliks tuo tarpu ta pa
ti.

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
;oioio;oioioiQioioioioiQio;o;

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIEN® IR SCNAI

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

Tel. EVergreen 7-1645

SS.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

®®®@®®®®®®

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
4120—10th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP BRINEN 
4120—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5801 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER J. SAPARATA & 
LOUIS BLOSNICK

Montauk Clam Bar & Spaghetti House 
5801 — 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
635 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS IOVTNO 
Boulevard Pizzeria

635 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNRISE BEER DTST. INC.
984 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue. Borough of Brookhn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY
626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1(7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINAND HEINTZ & EMMA ROSE 
1261 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW ORPHEUM BOWLING 
ACADEMY. INC._

560 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Lie. No. L-886

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

------------ ----—------- ------- ----------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

--------------------------------------- -

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 Vasario - Februąn,

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo Maspetho Žinios JAUNIMO PRAMOGA
PUOŠNIOJE VIETOJE

BALTIJOS TAUTŲ 
ŠVENTĖ ■Al KAIP

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 Apski

ATVYKO PRANCIŠKONAS T. VAŠKYS
Sausio 29 d. „Syboney” 

laivu iš Portugalijos atvyko 
kun. Justinas Vaškys, pran
ciškonas. Svečias nepriklau
somoje Lietuvoje buvo pran
ciškonų leidžiamo mėnesinio 
žurnalo „Pranciškonų Pasau
lis” redaktorius ir pranciš
konų gimnazijos Kretingoje 
rektoriumi.

Kun. J. Vaškys iš Lietu
vos prasišalino rugsėjo pra
džioje po to, kai jis buvo 
įspėtas apie ruošimąsi jį 
suimti. Jis buvo labai veik
lus ir tautiškame darbe, tad 
okupantams, ir jų tarnams 
jo asmuo buvo labai nemie
las. Vokietijoje kun. J. Vaš
kys gyveno beveik tris mė
nesius, o gruodžio mėnesį 
išvyko į Portugaliją, kur 
išgyveno iki sausio 17 d., 
kada sėdo į laivą.

Kun. J. Vaškys labai įdo
mus asmuo. Tai viena stam
biausių Lietuvos tėvų pran
ciškonų pajėgų. Jis pasiry
žęs dirbti lietuviams, su lie
tuviais ir tarp lietuvių. Kun. 
klebonų kviečiamas, mielai 
vyks bet kur rekolekcijų bei 
misijų vesti-ar šiaip tiky
binio patarnavimo suteikti. 
Dabar kun. J. Vaškys yra 
apsistojęs pranciškonų vie
nuolyne, New Yorke.

Tikime, netrukus galėsi
me paskelbti įdomius kun. 
J. Vaškio įspūdžius ir per
gyvenimus. Jam teko gy
venti Kretingoje, kai bolše
vikai užėmė pranciškonų 
vienuolyną, iškraustė sene
lius amerikiečius lietuvius 
iš prieglaudos namo; drau
ge su kitais tėvais ir bro
liais pranciškonais kun. Vaš
kys turėjo palikti pranciš
konams priklausiusį vienuo
lyną.

Tėvas Vaškys šį penkta
dienį, vasario 7 d., 8 vai. 
vak., kalbės Apreiškimo par. 
salėje. Jis turi šviežiausių 
žinių apie Lietuvą. Visi 
kviečiami ateiti, pasiklausy
ti.

viename sąraše randame ir 
lietuvių.

Šiomis dienomis iš Broo
klyno, Bronxo, Maspetho ir 
apylinkės į kariuomenę pa
imti: H. A. Lukas, Ant. 
Kavaliauskas, Alb. Snolis, J. 
Paulukonis, T. Ruseckas, J. 
Greičius, J. Ksčenaitis, Ant. 
Nuobara, P. Strolis, A. Rut
kauskas, P. Burkauskas, V. 
Baranauskas, V. Markevi
čius, St. Komaras, J. Valys, 
A. Vitkauskas, J. Surlis, J. 
Kūjelis, A. Kuncevičius.

Kiek žinome, lietuviams 
kariams sekasi. Vincas Trai- 
nis, kurs yra Alabamoje, jau 
susilaukė pakėlimo.

— Mot. S-gos 30 kuopa 
dar kartą kviečia visus į 
našlių balių šį sekmadienį, 
vasario 9 d., 5 vai. Pelnas 
naujos klebonijos įrengimo 
reikalams.

— Vasario 1 d. sąjungie- 
čių 30 kuopos nauja iždi
ninkė, V. Gražulienė, savo 
namuose turėjo susipažini
mo vakarą su valdyba. Bu
vo ir daugiau sąjungiečių, 
svečių. Gražuliai maloniai 
visus vaišino. Pagelbėjo kp. 
pirm. M. Tamošauskienė ir 
M. Norkevičienė.

— Vasario 1 d. Bagočiū- 
nų sūnus Petras su žmo
na minėjo 25-tą gimtadienį 
ir vedybinio gyvenimo penk
metį. Bagočiūnienė paruošė 
pietus, o sesutė Blekienė pa
rūpino puikų pyragą.

— Serga M. Mockevičienė, 
V. Navickienė, Žaunienė.

O. P.

Sausio 31 d. Apreiškimo 
parapijos choras turėjo sa
vo metinę pramogą Abbey 
viešbučio gražioje salėje, 
Manhattane. Pramoga su
traukė arti 400 asmenų. Vi
si dalyviai buvo puošniai 
apsirengę, ypač merginos ir 
moterys. Visą laiką vieš
patavo smagi nuotaika, gra
žus elgesys, drausminga 
tvarka.

Jaunimo tarpe paviešėti, 
pasižiūrėti, kaip kultūringai 
lietuviškas jaunimas gali 
praleisti laiką pramogoje, 
buvo atvykęs ir par. kle
bonas kun. N. Pakalnis su 
asistentu kun. A. Petraus
ku. Choristai džiaugiasi, kad 
jų mylimi kunigai įvertina 
jaunimo pastangas ir būna 
arti jų.

Savo chorą puikiai pažįs
ta, jaunimo dvasią supran
ta ir sugeba visa tai panau
doti vertingam darbui cho
ro vadas muz. J. Jankus ir 
jo aukštos kultūros žmona. 
Žodžiu, chore gražus darnu
mas.

Šiais metais choro valdy
boje: pirm. Viktoras „Doc” 
Čepaitis, vicepirm. K. Kaz- 
lauskis, sekr. Al. Stečkytė, 
ižd. Al. šiška, užr. sekr. M. 
Zebudaitė, tvarkd. Ant. Bu
zas.

Šv. Jurgio Parapija

Mot. S-gos 35 kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, vasario 9 d., tuoj po 
sumos. Susirinkimai dabar 
visada bus antrą mėnesio 
sekmadienį, o ne pirmą. Kuo- 

narės prašomos ateiti 
ir naujų pasikviesti — nors 
po vieną moterį ar mergi
ną. Dabar yra šios vienin
telės pašalpinės moterų or
ganizacijos vajus, prisirašy
mas dykai.

Maloniai prašau „Ameri
kos” skaitytojas ateiti į mū
sų sus-mą ir prisirašyti. 
Apylinkėje čia visi žino, ką 
pradeda Mot. S-ga veikti, 
tas geriausiai pasiseka.

Kp. Pirmininkė.

VALENTINO ŠOKIAI”

Šv. Jurgio par. CYA jau
nimas šį sekmadieni, vasa
rio 9 d., rengia didžiulius 
„Valentino šokius”. Jie bus 
par. salėje, 207 York St. 
Gros 10 muzikantu orkes
tras „Arcadians”. Rengėjai 
laukia gausaus jaunimo 
silankymo.

SUSIŽIEDAVO

at-

ESTŲ ŠOKĖJAI 
DALYVAUS

Kas dalyvavo Baltijos Tau- • 
tų iškilmėse Pasaulinėje Pa
rodoje, spalių 6 d., turėjo 
progos gėrėtis estų tauti
niais šokiais, kuriuos šoko 
Alice Zimmerman vadovau
jama šokėjų grupė. Estai 
visada buvo draugiški ir ar
timi lietuviams. Jie nori 
artimai bendradarbiauti su 
lietuviais.

Malonu pranešti, kad gar
sioji New Yorko estų šokė
jų grupė sutiko dalyvauti 
Vasario 16 d. minėjimo iš
kilmių programoje. Vasario 
16 d., Grand Paradise salė
je, programoje bus ir estų 
tautiniai šokiai.

Vasario 16 dienos minėji
mu didelis susidomėjimas. 
Numatoma, kad Grand Pa
radise salė bus perpildyta 
lietuviais, ištikimais laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai.

Šiomis dienomis susižie
davo Apreiškimo choro veik
lūs nariai: solistė Adeline 
Dragūnaitė ir Antanas Sa- 
mulionis. Jų draugai linki 
jiems laimingai sulaukti 
jungtuvių.

NEGRAI IŠVENGĖ MIR
TIES BAUSMĖS

LIETUVIAI KAREIVIAI

Vedybų išvakarėse
Onutė Venckiūtė ištekės 

vasario 22 d. An. Kirdienė 
su savo dukrele Alekniene 
surengė „shower” savo na
muose. Buvo gražios vaišės. 
Dalyvavo daug svečių. Įteik
ta brangių dovanų. O. Venc
kiūtė labai dėkinga visiems 
atsilankiusiems ir dovanas 
suteikusiems.

Angelų Karalienes 
Parapija

Didžiulė Pramoga
Gyvojo Rožančiaus dr-ja 

vasario 23 d., sekmadienį, 
par. salėje, rengia nepapras
tai įdomų vakarą, kurio pro
gramoje vaidinimas, vaišės, 
šokiai. Atvyksta svečiai ar
tistai iš Central Brooklyno 
ir suvaidins linksmą kome
diją „Dėdė Anupras”. Šiam 
vaidinimui vadovauja soda- 
lietės.

Bene įdomiausia progra
mos dalis — vietinių mo
terų vaidinimas. Seselės 
pranciškietės moko visą bū
rį moterų, kurios puikiai su
vaidins įdomią komediją. 
Vaidintojos bus tautiškais 
drabužiais pasipuošusios.

Šios didelės pramogos pra
džia 6 vai. vak. Po vaidi
nimo — smagūs šokiai. Bi
lietas tik 40c. Rengėjos 
kviečia visus atsilankyti.

Šv. Vardo vyrų dr-ja ben
drai eis prie šv. Komunijos 
šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu. Po mišių parapijos 
salėje bus susirinkimas, į 
kurį prašomi ateiti visi na
riai ir naujų narių prisira
šyti laukiama.

Parapijos jaunimo ir lai
mėjimų vakarai būna kiek
vieną trečiadienį, Grand Pa
radise salėje. Jaunuoliai žai
džia krepšinį, o senesni pa
deda jiems prie laimėjimų, 
kurie yra grynais pinigais. 
Įžanga tik 35 centai. Atsi- 
lankykit!

Du vaikėzai negrai, 16 ir 
:.4 metų amžiaus, išvengė 
mirties bausmės, kai New 
Yorko prokuroras leido jiems 
prisipažinti antro laipsnio 
žmogžudystėje. Abu negrai 
pernai rugsėjo mėnesį api
plėšė vieną krautuvę, nu
šaudami jos savininką Sam
uel Garfinkel ir jo uošvį 
Samuel Natkin. Plėšikai ga
vo tik 3 dol. ir kiek dra
bužių.

Abu jauni plėšikai ir žmog
žudžiai nubausti kalėjimu 
iki gyvos galvos.

Parapijos mokyklos: pilie
tybės, lietuvių kalbos ir ti
kybos veikia paprastu lai
ku. Kurie domitės tais klau
simais, pasinaudokite.

JAUNŲ VYRŲ VEIKLA

Kasdien skelbiami vardai 
naujai paimtų į kariuomenę 
jaunų vyrų.

Skalbyklų darbininkų CIO 
sąjunga uždraudė komunis
tams, naciams ir fašistams 
užimti 
vietas, 
'tarti 

Beveik kiek- duoti.

BANKE TURĖJO TŪKS
TANČIUS, O ELGETAVO

ir

at-

Senyvas elgeta, suimtas 
dėl neleistino elgetavimo, 
teisme pasirodė esąs turtin
gas žmogus. Henry Thomas 
buvo suimtas prie Seventh 
Ave. požeminio traukinio 
stoties, ties Cortland 
Greenwich gatvėmis.

Policijos tyrinėjimai
rado, kad Thomas keturiuo
se bankuose turėjo pasidė
jęs 25,917 dolerių. Jis gy
veno Bowery apylinkėje, kur 
už kambarį mokėjo 15 cen
tų nakčiai.

Teisme Thomas gyrėsi nie
kada neišleidęs cento taba
kui, gėrimams, teatrui bei 
pasilinksminimams.

Teisėjas šį „elgetą” nu
baudė 25 doleriais arba 25 
paromis arešto, patardamas 
šykštuoliui išvažiuoti į Flo
ridą arba apsigyventi kokio
je nors geroje įstaigoje.

Apreiškimo par. šv. Var
do jaunų vyrų draugija da
ro įvairių žygių savo veik
lai padidinti, naujų narių 
gauti. Trečiadienį, vasario 
12 d., par. salėje turės drau
gišką pramogą su pasilinks
minimu, 
gražiam 
rinti.

Sausio
dėjo leisti savo laikraštu
ką „hn”, kuris dykai dali
namas. Norima suįdominti 
vyrišką jaunimą organizaci
niu gyvenimu.

Draugijos pirmininku yra 
Juozas Klimas.

unijoje vadovybės 
Du biznio agentai, 

komunizmu, suspen-

NAMŲ SAVININKAMS 
GERA PROGA

New Yorko valstybės le- 
gislatyvė komisija, kurios 
pirmininku yra senatorius 
William Bewley, sutiko at
vykti į Brooklyną ketvir
tadienio vakarą, vasario-Fe- 
bruary 13 dieną, išklausyti 
skundų tų namų savininkų, 
kurie mano, kad miestas jų 
namus per aukštai įkainavo 
ir todėl tenka mokėti per 
didelius mokesčius. Tai pir
mutinė tokia gera proga, 
kuria turėtų pasinaudoti 
kiekvienas skriaudžiamas na
mų savininkas.

Norintieji pareikšti ar pri
duoti savo protestus, tuo- 
aus užsiregistruokite lietu

vių namų savininkų organi
zacijos centre, 84-02 Jamai
ca Ave., pas žemiau pasi
rašiusį, 86-56 85th St., Wood- 
havene, arba pas adv. Cl. 
Voketaitį, 50 Court Street, 
Brooklyne.

J. P. Mačiulis.

TINKAMAI PAMINĖJO

Viskas paruošta 
pasisekimui užtik-

mėnesį dr-ja pra-

Vasario 1 d. Baltijos A- 
merikos draugija surengė 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybių pa
skelbimo šventės bendrą mi
nėjimą. Programa atlikta 
estų švietimo draugijos pa
talpose, New Yorke. Minė
jimo programos vedėju bu
vo adv. K. R. Jurgėla.

Programa pradėta Ameri
kos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnais. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės karuose žuvu
sioms paminėti atlikta įdo
mi, jautri pagerbimo apei
ga. Vėliavos buvo palenk
tos, salėje tyla, visur gilus 
susikaupimas.

Kalbėtojas buvo tik vie
nas — dr-jos . pirmininkas 
Hardy Nurmsen, kurs pasa
kė turiningą kalbą apie tri
jų respublikų pasiektus lai
mėjimus. Jis pareiškė drą
sią viltį, kad jungtinėmis 
jėgomis Baltijos respublikos 
atgaus savo laisvę.

Minėjimo programoje lie
tuviams atstovavo solistė M. 
Žemaitytė ir Lyraičių šokė
jų grupė, latviams — daini
ninkas T. Gunther ir pia
nistė V. Wilson, estams — 
veteranų choras ir šokėjų 
grupė. Visa programa pra
vesta ir atlikta skoningai; 
gausiai susirinkusi publika 
nuoširdžiai viską įvertino.

Dalyvių tarpe buvo Lietu
vos gen. konsulato atašė V. 
Stašinskas su žmona, pulk. 
Al. Valušis su žmona, Esti
jos atstovo pareigas einąs Jo
hannes Kaiv, Latvijos konsu
las Dinsberg, buvęs Estijos 
ministeris Lenkijai, Rumuni
jai, Čekoslovakijai ir Turki
jai Johannes G. Markus, bu
vęs Latvijos finansų ministe
ris Ekis ir kiti. Nors lietu
viai publikoje sudarė mažu
mą, bet buvo jų gražus skai
čius ir tinkamai pasirodė. 
Pašnekesiuose, pasitarimuose 
tvirtai pabrėžtas pageidavi
mas — visom trims tautoms 
dirbti drauge Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklauso
mybei atsteigti.

ANGLŲ KALBOS KURSAI

kursus išsilavinu- 
svetimšaliams. Kur- 
vadovauja Inez E. 
patyrusi kitataučių

New Yorko kolegija (The 
College of the City of New 
York) pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais turi anglų 
kalbos 
siems 
sams 
Reade,
mokytoja.

Kursai yra dienos metu 
ir vakarais. Dieniniai kur
sai antradieniais ir ketvir
tadieniais būna 17 Lexing
ton Ave., o vakariniai pir
madieniais ir trečiadienias 
— Manhattan High School 
of Women’s Garment Trades, 
22 St. ir Lexington Ave.

Įsirašyti reikia šią savai
tę, 826 kambarys, 17 Lex
ington Ave. Kursai pusme
čiui kaštuoja $17.50.

SPAUDA DOMISI BALTI
JOS TAUTOMIS

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

i c

Brooklyno Lietuviai GvdvtJ
‘ 7 ^usko žodis. W 

rfinga Vasario 16. \
TeL vlTS’M^0 

8-io leisim žūti? 
į~2popi^žtingmiio ženklai.

šventadieniais siisįį^—---------------------------
------------ uardas Turauskas at-
Tei. Evergreen j.^ išsamų straipsnį apie | 

T-u ™ įaugimą Lietuvos lais- I 
i—8 vakar, Turauskas šiuo metu 

Penktadieniais uždį,neprįklaUSOmOS LAetU- 
"^^^tstovas Šveicarijai. Jis 

>; ilgametis „Eltos” di- 
rius, atstovas Čekoslo- 
ai. 1939 ir 1940 m. 
užsienių reikalų minis- 

,g politikos departamen- 
rektorius. Jam puikiai 
ii Stalino - Molotovo ap- 

BrookljTipgi darbai.
) litytojai, tikime, mie- 

-------*asinaudos įdomiomis ir 
^^^gomis E. Turausko ži- 

EVergreen 4 - 7142---------------------------------- įs pirmą kartą atsa-

SALDAINIŲ PALOCIUS “ .Lie?vos, UT™ i ir drąsiai atidengia 
GERIAUSIOS RŪŠIES os diktatoriaus veid- 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasir^^ P011™^-
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALŲ? v
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIpį* 22 metus Vasario Še- 

Juozas GinkllS .toji buvo lietuvių tau- 
495 Grand Street, Brooklyn^au?sm0’ teisybės per-_ L ir pažangos šventė, 

pasekti Chicagosį“- vasario 16 Ų3“’ 
vyzdžiu ir pasinį?1 (ra?Pos. PaMlai' 
parką? Pasaulin Jlk,ntas lsausęs lalsves
vietoje ruošiamas '
ten buvo Lietuvosmet kitokia nuotaika, 
nas, tad ar netikti’™* akis labai šiurpi 
riaus ir Girėno Lietuvos laisvę pa- 

~ , :ęs laiko bolševizmas.
Gr,z an pri o,^ laimėjimai išniekin- 

antroje dalyje pa«ikinami Karž ka. 
nyte ir padainavo k^. «
vadovaujama choro kelianti į
9 , i ’ ii lietuviška daina už-
per 140 dol. Progr^. Net ir maldai pa- 
dovavo J. saltys^ ;os rib()s

” ’• . ar nusimins lietuvis?

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, 
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel.

SUSIV. 135 KP. NARIAMS

Šį sekmadienį, vasario 9 d., 
tuoj po sumos, Apreiškimo 
par. salėje, įvyks LRKSA 135 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti savo mokesčius.

Kp. Valdyba.

IŠ KONCERTO

Da- 
sta-

Darių ir 
numatomo

Kotryna ir ; Antanas An- 
driejauskai sulaukė vedybi
nio gyvenimo ; 25 metų su
kakties. Ta proga suruošta 
pramogėlė, kurios metu sve
čiai Lietuvai Gelbėti Fondui 
surinko $8.09. Pinigai įteik
ti per kleb. kun. K. Pau- 
lonį. Tai grąžus pavyzdys 
visiems. Ir sukaktuvininkai 
pagerbti, ir laikas maloniai 
praleistas, ir *— Lietuva ne
užmiršta ! I

Paskutiniu metu angliško
ji, ypač katalikų spauda 
daug rašo apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Vasario 1 
d. jėzuitų leidžiamas savai
tinis žurnalas „America” į- 
dėjo ilgą buv. Estijos minis- 
terio Markus straipsnį apie 
Estiją. Straipsnyje atitin
kamai minimos ir Lietuva 
ir Latvija.

Brooklyno vyskupijos laik
raštyje „Tablet” beveik kiek
viename numeryje minimos 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Vasario 2 d. įvyko 
riaus - Girėno paminklo 
tymo komiteto suruoštas 
koncertas, kurio programos 
visą pirmą pusę išpildė Ap
reiškimo par. choras ir jo 
solistės A. Maslauskaitė ir 
Ad. Dragūnaitė, vadovaujant 
muz. J. Jankui. Smuiku gro
jo M. Digrytė.

Kom. pirm. J. Šaltys pa
sakė kalbą apie 
Girėną. Parodė
pastatyti paminklo projek
tą. Paminklas trikampio iš
vaizdos, Dariaus ir Girėno 
paveikslais aiškins žygio is
toriją; aukščiau — Lietuvos 
herbas - vytis, o viršuje — 
motina su piautuvu ir pluokš- 
tu rugių.

Paskutinė ir viršutinė pa
minklo projekto dalys susi
laukė kritikos. Motina ger
biama visame pasaulyje ir 
mes gerbiam, bet kam jai į 
ranką įduoti piautuvą, paė
mus pavyzdį iš bolševikų 
vėliavos? Motinai tinka tu
rėti kūdikį ant rankų. Jei 
paminklo viršūnėje nedėti 
lėktuvo arba drąsiųjų lakū
nų statulos, tai galima pa
vartoti daug reiškiantį sim
bolį — Lietuvos vargo mo
kyklą, kurią skulptorius 
Rimša yra sukūręs. Ši skulp
tūra buvo pasaulinėje paro
doje ir ja lankytojai labai 
domėjosi. Toks simbolis la
bai reikšmingas.

Paminklui numatoma Li- 
tuanica Square vieta visai 
netinkama. Ši apylinkė ap
gyventa išimtinai ne lietu
viais. Vien dėlto, kad čia 
yra piliečių klubas, kurio 
namo korporacija susideda 
iš siuvėjų unijos, šv. Jur
gio dr-jos, na, ir vieno ki
to komunisto, esančiame ko
mitete — negi rimta pa
rinkti šią vietą. Kodėl ne

Fort Greene, Briarį0 šešioliktosios iš- 
pradėjo griauti natgse atiekia. baisios ži- 
kraustyta 1,500 sek yasarį0 pradžioje iš 
kitas vietas. ŠiameyOg išsikraustė vokie- 
akrų didumo, bus Sąrašan laimingai 
13,000 šeimų lietuviai. Tai ženk
luos $22,000,000. a(j bolševikai dabar tu
rn--------------- ------------dsvas rankas prieš lie-

Telephone Kj
EV 7 - 1670
JOSEPH VAST!. ^ra sPaudoF

, bolševikai rimtai pla 
REAL ESTATE EsSll

and LIFE INSURA.' nušluoti graziOSIOf 
Mortgages Loaned and OS pakraščių tris tau 
496 Grand St., Brooklj_ HetUViUS latvius i] 
87-34 90th’st„ Woodhavr Veiklioji šviesuome 
-------------------------u nežinia kur išgaben 
-------- _ tekantis žingsnis — ma

HAvemeyer 8-t gabenimas į Rusijos 
R A L PH K R Is. Rusai nori įgyven 
FOTOCR AIsenų^ carų svajonę- * V^VyAtrAlaį |sistiprinti prįe Bal 

65 - 23 GRAND All išnaikinant atsparią
Maspeth, N. lietuvių, latvių ir esti

■— i.

0

Pirkit Anglių tauįa dar Q-ra ma 
LISAUSKO ANdokio išnaikinimo pavo 

KOMPANIJOM šiandie ji pergyve 
(Kleen Kol Coal ums’ laisvoie šalyje gy 

itiems, krenta nepa 
306 Union Aveg, atsakomybė. Už Lie 

Brooklyn, N. 1 ribų tikrai gyvens 
Tel. EVergreen 7-75>nas lietuvių. Tai toki 

-jus, kurio privalo už 
Išgyti tauĮą gyva.

LIETUVIšKAis esame viena seniau 
RESTORA5Pasauiyįe tautų. Me 

BAR & GRILLį,me seniausių 
~ . ibiausių ir turtingiau
Gaminam vaigius įkalbų. Mūsų liaudie 
nisko ir lietuviško st Ų___ _
Čia taip pat galima'8

Kun. Senyshyn, rusų - grai
kų apeigų, sumanė šaukti 
rytinių apeigų katalikų kon
gresą kuris įvyks birželio 
25 - 29 dienomis. Šiame kon
grese dalyvaus: 
chaldėjų, melkitų, 
moronitų, rusų ir 
apeigų katalikai.

armėnų, 
syrijonų, 
rumunų

UU1U. brangiausias men 
Amerikos ^išdirbinio ^minties turtas. Mūši 
portuotų degtinių, Ainiai ir tautiniai pa 

vynų ir gero alaiSįai — gražiausias papuc
Joseph Zeidj ir įnašas dvasiniai 

Savininkas v
411 Grand 
Brooklyn, N.

..................... m- rus4 moksliniu 
^Kirkov, buvo taip pa

b:
LAIMĖJIMAI, BASKETBALL, š0^sb^s * 

ji seniai būt turėjus 
kti. Bet šimtmečių ne 
es ji pergyveno su nie

GRAND PARADISE SALĖJE įmaišius, išliko s™ 
r išsaugojo savo kalbų 

Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn,^?ročius ir vlsątau 
tip rašė rusas, kai lie 

Rengia B buvo pavergtas rusų
tfiir tie patys rusai, til 

Angelij Karalienės Par. Jaunimo žiauresni ir šlykštesni 
•ja lietuvių žemę u

Rilipta^gia taut4- Tokioje ap 
m irnoje tautai išlikti svei

Kiekvieną Trečiadienį

Pradžia 8 vai. vak
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