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Lietuva Užsitarnavo
Vertos Pagarbos

Nesikišimo įstatymas
Šių metų balandžio 30 d. 

pasibaigia neutralumo įsta
tymo galia . Pagal šį įstaty
mą prezidentas yra įgaliotas 
uždrausti ginklų siuntimą 
valstybėms, įsivėlusioms į 
karą; tas įstatymas užtikri
na Jungtinių Valstybių ne- 
karą. Praeitą savaitę Kon
grese pateikti keli pasiūly
mai tam įstatymui pratęsti 
bei papildyti.

Bažnyčių vienybė
Milijonierius Rockefeller 

jr., metodistų susirinkime 
ragino visas protestantų gru 
peš — sektas susijungti ir 
tuomi geriau tarnauti žmo
nijai. Šiuo metu Jungt. Vals
tybėse protestantai yra su
siskaldę į per 200 sektų, ku
rioms priklausą apie 40 mi
lijonų žmonių.

Savanorių nebebus
Prancūzija, Anglija, Itali

ja, Vokietija, Portugalija ir 
Sovietų Rusija susitarė už
drausti savo valstybių gy
ventojams vykti savanoriais 
į Ispanijos pilietinį karą. 
Nuo kovo 6 d. Ispanijos pa
kraščiai bus saugomi, kad 
nebūtų įvežta ginklų. Tokiu 
nutarimu tikimasi greičiau 
susilaukti ispanų pilietinio 
karo užbaigos.

Lenkijoj diktatūra palieka
Pilsudskio legijonierių va

das, pulk. Koc, paskelbė nau 
jos partijos steigimą. Nau
joji partija pasisako už esa
mą diktatūrinę valstybės 
santvarką, vieningą valsty
bės vadovavimą, ištikimumą 
katalikybei ir už kovą prieš 
komunizmą. Nauja partija 
kviečia visas lenkų organiza
cijas į ją įstoti. Jos tikruoju 
vadu yra maršalas Rydz- 
Smigly. Laikraščiai, kurie 
pakritikavo naujos partijos 
steigimą, buvo sukonfiskuo- 
ti.

Kaunas. — Vilniaus kraš
to okupantai lenkai buvo pri 
vertę seną lietuvį veikėją 
Povilą Karaziją apsigyventi 
Varšuvoje. Vilniuje jis buvo 
išgyvenęs nuo 1918 metų.

Prie Karazijos lenkų žan
darai buvo pradėję kibti nuo 
pernai. Pagaliau jam leista 
gyventi ten, kur nėra lietu
vių, ukrainiečių ir gudų.

Sausio 25 d. anksti rytą 
Varšuvos policija jį suėmė ir 
tuojau nugabeno į Vilnių, o 
sausio 30 d., esant dideliam 
šalčiui, iš Vilniaus jį nuvarė 
į Zavisų punktą, kur padarė 
smulkią kratą ir po to atga
beno iki pasienio linijos ir 
ten paliko.

Karazijos šeima liko Vil
niuje, kur Karazija buvo lie
tuvių banko direktorium ir 
kelių organizacijų nariu.

Chicago. — Amerikos Lie
tuvių Sporto Komitetas stro
piai ruošiasi didžiajai sporto 
šventei, į kurią atvyks Lie
tuvos geriausių sportininkų 
grupė ir du lakūnai — J. Py
ragius ir Br. Ožkinis.

Sporto šventės programa 
susidarys iš lengvosios atle
tikos rungtynių, krepšinio, 
kumštynių, teniso ir orlai
viais skraidymo.

Kitame numery paskelbsi
me Sporto šventės progra
mą. Sportininkai prašomi iš 
anksto ruoštis ir įsirašyti 
komitete, kurio adresas 
toks: American Lithuanian 
Sports Committee, 2201 W. 
Cermak Rd., Chicago, Ill.

Kova dėl teismo
Kovo 9 d. kongrese prasi

dės vieši ginčai dėl preziden
to pasiūlymo pertvarkyti 
teismų santvarką. Visi gin
čai sukasi apie Aukščiausią
jį Teismą. Prezidentas siūlo 
padidinti jo narių skaičių iki 
15-kos; šalę kiekvieno teisė
jo, sulaukusio 70 metų, pre
zidentas nori vieno naujo 
teisėjo. Dabar Aukščiausia
me Teisme 6 teisėjai yra vy
resnio amžiaus negu 70 me
tų. Senatoriai beveik lygio
mis pasiskirstę šiuo klausi
mu, nors atrodo, jog .didesnė 
jų dalis remia prezidentą.

Streikai tęsiasi
Prasidėję per Kalėdas dar

bininkų „sėdėjimo” streikai 
plečiasi visoje šalyje. New 
Jersey gubernatorius Hoff
man viešai pagrasino pavar
tosiąs jėgą „sėdėjimo” strei
kieriams iškraustyti iš dirb
tuvių, jei jose kils tokios rū
šies streikas. Detroite mažo
je dirbtuvėje paskelbė „sėdė
jimo” streiką apie 100 mer
ginų ; protestuodamas prieš 
tokį streiką, dirbtuvės savi
ninkas irgi paskelbė „sėdėji
mo” streiką — jis užsidarė 
dirbtuvėje ir iš jos neišeina.

RUSAI RAGINAMI BŪTI 
PASIRUOŠUSIAIS

(Ištraukos iš generalinio giliausi grioviai, ne pelkynų 
konsulo, pulk. Jono Budrio, nusausinimui, bet apkasams, 
kalbos, pasakytos vasario 
15 d. Clevelande, Ohio, per 
radio).

buvo iškasti. Miestai su
griauti ir sudeginti. Žemę 
vėl paversti derlingą, užau
ginti per karą ir okupaciją 
išnaikintus gyvulius, įgyti 
reikalingiausį inventorių, at 
statyti miestus, išlaikyti ša
lies administraciją, reikėjo 
pinigų ir dar pinigų. Ne tik 
valstybės iždas buvo tuš
čias, bet ir pas gyventojus 
nebuvo jų, nes visos jų su- 
taupos pirm rusų rubliais, o 
vėliau vokiečių markėmis, 
nuėjo vėjais.

Lietuva pirmoji iš Balti
jos valstybių, ir net kitų di
delių kaimynų, įvedė pab sa
ve aukso valiutą ir yra iš jų 
vienintelė, kuri tą vertę iš
laikė iki šiol. Litas, vienų 
gal buvo sutiktas su šypse
na, o kitų akys su įdomumu 
sekė, kaip pasiseks šitas 
drąsus mažos šalies eksperi
mentas. Šiandien jam atiduo 
dama pagarba, kaipo pasto
viausiai valiutai visame pa
saulyje. Tą pagarbą užsitar- 
navo ne tik mūsų valiuta; ji 
turėtų būti atiduota ir visai 
Lietuvai, kuri savo darbštu
mu ir atsiektu visapusišku 
progresu įgyja sau vis dau
giai! pritarimo bei draugų.

Ir Jūs, mieli broliai — se
kės, prikiš uhc^psįe tos^Lic- 
tuvių Tautos, esate re to pa- _ 
čio kraujo ir kaulo, ta pati 
motina Jums įkvėpė Tėvy
nės meilę, ir Jūs džiaugiatės, 
kad Jūsų senoji Tėvynė šian 
dien laisva, kad Jūsų broliai 
atsikratė svetimo jungo ir 
žengia toliau progreso keliu.

Taigi, šiandien visi nulen
kime galvas ir susikaupę, 
nors mintyse, pagerbkime 
tuos didvyrius, kurie kovose 
dėl Nepriklausomybės paau
kojo Tėvynei savo brangiau
si turtą — gyvybę; kad jų 
ta auka nežūtų, pasižadėki
me, kad ir mes pagal jėgas 
savo darbais prisidėsime 
prie Tėvynės Rūmų tolimes- /. 
nio statymo ir pagražinimo.

Lietuviai įrodė, kad jie ne
nori būti keno nors pavaldi
niais, kam nors vergauti, 
bet piliečiai savo valstybė
je! Kad jų sena tauta turi 
visas teises būti lygiai laiko
ma su kitomis Europos tau
tomis. Tuomi nenusiramino 
savistovios Lietuvos priešai; 
jie pranašavo jos žlugimą, 
nes jų manymu nedidelė tau
ta su mažu žemės plotu, be 
anglies, žibalo ir kitų gam
tos turtų, nepajėgs išsilai
kyti. Prieš Lietuvą buvo pa
varyta per visą pasaulį pro
paganda: kad ji neturi savo 
kultūros, kad ji bolševikų — 
vokiečių padaras.

Bet visos tos šmeižikų pa
stangos nuėjo niekais. Lai
kui bėgant, pasaulis sužino
jo teisybę; net Tarptautinis 
Haagos Tribunolas pripaži
no, jog Lenkija, o ne Lietu
va, sulaužė sutartį ir nutrau 
kė santykius ir atmetė Len
kijos skundą prieš Lietuvą. 
1923 metais su Lietuva susi
jungė iš senų senovės jos že
mių dalelė — tai Klaipėdos 
kraštas ir tuomi mes gavo
me laisvą išėjimą į jūrą, į 
platųjį pasaulį?*

Šiandien Lietuva nori tik, 
kad ji būtų palikta ramybė
je ir tuomi galėtų vystytis 
ir rūpintis tik savo krašto ir 
žmonių gerove. Vienintelė 
žaizda, vienintelis jos troški
mas, tai tik, kad būtų atitai
syta jai padaryta didelė 
skriauda, kad būtų grąžinta 
sostinė Vilnius.

Per savo trumpą, savaran 
kišką gyvenimą, Lietuva pa
rodė visam pasauliui, kad ji, 
kaip ir savo praeities istori
joj, moka savistoviai gyven
ti ir tvarkytis. Ji pradėjo gy 
venti tikrai nieko neturėda
ma. Jos žemė per pasaulinį 
karą buvo kanuolių šovi
niais ir granatomis išarta,

PREZIDENTAS RUOŠIA 
DARBO TVARKYMO 

ĮSTATYMĄ

Maskva. — Raudonoji ar
mija vasario 23 d. minėjo 
savo 19-kos metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga komunistų 
laikraščiai drąsiai rašė, jog 
rusams reikia būti pasiruo- 
šusiems, nes taikai nuolat 
gręsiąs pavojus iš Vokieti
jos ir Japonijos.

Šiuo laiku raudonoji armi
ja susidaro iš vieno milijono 
ir trijų šimtų tūkstančių ka
rių; armija geriausiai apgin
kluota; jos reikalams ski
riama valstybės visų išlaidų 
ketvirtadalis.

savo

kraš-

Sausio 16 d. Ukmergės
Amerikos Pavasario Juoko Balius
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Praeitos savaitės gale Len 
kijos prezidentas Mosčioki 
su Hitlerio agentu, generolu 
Goeringu, lydimi savo paly
dovų būrio, didžiausiu pasi
tenkinimu vaikščiojo po 
Baltvydžio miškus, gainiojo 
savo šunis skalikus ir šaudė 
meškas, vilkus, lapes ir kito
kius žvėris.

Ar neįdomus sutapimas? 
Lietuvos žemėje, kur kuni
gaikščiai pūsdavo medžiok
lės trimitus ir gerdavo lie
tuvišką midų iš stumbrų ra
gų, susitiko lietuvių tautos 
amžinų priešų atstovai — 
lenkas ir vokietis. Negalėda
mi „sumedžioti” lietuvių 
tautos, jie jaučia ypatingo 
malonumo galėdami lietuviš
koje žemėje šaudyti nors žvė 
relius.

—o—
Meksikos vyriausybės 

žinė truputėlį prašneko,
vėl išsiliejo nekaltų katalikų 
kraujas kovoje dėl teisės 
melstis Dievo namuose. Pre
zidentas ir keli gubernato
riai susvyravo. Tačiau pa
tamsių jėgos vėl subruzdo. 
Įtakinga „darbininkų fede
racija”, kuriai vadovauja 
aklos bedievybės agentai, 
pradėjo spausti vyriausybę, 
reikalaudama neleisti atida
ryti uždarytų bažnyčių.

Bedievybės agentai be gė
dos šaukia, jog dabar lei
džiamo vieno kunigo šim
tams tūkstančių tikinčiųjų 
esą dar perdaug.

Atrodo, jog Meksikos ka
talikams teks dar daug krau 
jo pralieti, iki atgaus 
švenčiausias teises. 

—o—
Kai lenkai Vilniaus

te praeitų metų gale pradėjo 
žiauriausiai smaugti lietu
vių įstaigas, tremti lietuvių 
veikėjus, uždaryti mokyklas 
ir t.t., keli Amerikos artimi 
bendradarbiai raginte ragi
no redakciją kelti protesto 
balsą ta prasme, kad Lietu
vos vyriausybė uždarytų Lie 
tuvoje lenkų mokyklas ir 
pan.

Toks balsas jau viešai reiš 
kiamas ir Lietuvos spaudo
je. Redakcija norėtų patirti 
skaitytojų nuomonę šiuo 
svarbiu klausimu. Pasisaky- 
kit, ar, jūsų nuomone, Lie
tuva turėtų uždaryti lenkų 
mokyklas už atitinkamų len
kų uždarytų lietuvių moky
klų skaičių Vilniaus Krašte?

Laukiam atsakymo.
—o—

Europoje žymiausiu ir šva 
riausiu demokratiniu valsty
bininku, be abejonės, šiuo 
metu yra Čekoslovakijos pre 
zidentas Benešąs. Jis nė 
kiek neabejoja demokratinės 
santvarkos naudingumu bei 
demokratijos šviesia ateiti
mi.

Šiomis dienomis Benešąs 
priėmė čekoslovakų studen
tų katalikų atstovus, ku
riems pareiškė savo nuošir
dų pritarimą katalikybei, pa 
žymėdamas, jog katalikų ju
dėjimas Čekoslovakijoje yra 
viena iš didžiausių demokra
tijos atramų. Be to, Benešąs 
pareiškė savo pagarbą Po
piežiui Pijui XI ir Paryžiaus 
arkivyskupui, kardinolui Ver 
dier, tiems didiesiems socia
linio klausimo praktiškiems kelios dešimtys 
sprendėjams. rių.

Darbininkij šnipai
Senate atitinkama komisi

ja pradėjo tyrinėti darbda
vių išlaikomus šnipus, kurie 
slaptai seka darbininkų žy
gius, jų priklausomumą uni
joms ir pan. General Motors 
korporacija per pustrečių 
metų savo šnipams išmokėjo 
per 830 tūkstančių dol. Pra
dėjus šį tyrinėjimą, daugelis 
darbdavių sunaikino užrašus 
ir dabar sunku sužinoti, kiek 
ir kaip išleista didelės su
mos pinigų šnipinėjimui tarp 
darbininkų.

Praeitą savaitę šioje vie
toje buvo pažymėta, jog Vie
nybės redaktorius, pasinau
dodamas kažkokio korespon
dento laišku, neteisingai už
puolė kun. Pr. Jurą. Vieno 
melo neužteko. Vasario 20 d. 
Vienybės redaktorius vėl 
savo skiltyse puola kun. Ju
rą, talpindamas kito kores
pondento laiško ištrauką.

Kad Vienybės redaktorius 
patalpino melagingą žinią, 
malonūs skaitytojai galės į- 
sitikinti perskaitę kun. Pr. 
Juro pareiškimą. Atrodo, 
jog Vienybė gali likti prie
glauda nesąžiningų kores
pondentų melagingiems bei 
piktiems pranešimams.

—o—
numery, spausdin- 
Baniulio išsamų 

apie Puškiną, Ma-

Kitame 
sime J. 
straipsnį 
rijos Aukštaitės naują apy
saką „Našlė tarp kryžių si
luetų”, Vyt. Sirvydo pasta
bas dėl kun. Miluko ruošia
mos lietuvių draugijų istori
jos ir 'kitus vertingus straip
snius.

Malonu pranešti skaityto
jams, jog Amerika susilau
kia vis naujų Bičiulių, štai 
Amerika pasiekia naujas 
vietas — Pittsburgh, Detroit 
ir Philadelphia, 
ną sekmadienį

Washington. — Preziden
tas Roosevelt drauge su dar
bo sekretore ir kitais arti
mais pagelbininkais ruošia 
naują darbo įstatymą, kurs 
tvarkytų darbininkų darbo 
valandas, atlyginimą, darbo 
sąlygas ir t.t.

Naujai ruošiamo įstatymo 
turinys dar neskelbiamas; 
neskelbiama ir kada jis bus 
prisiųstas kongresui.

Chicago. — šešiolikos ge
ležinkelių darbininkų unijų 
vadai nutarė reikalauti pa
didintų algų; jie reikalauja 
padidinti algas 20 centų va
landai. Toks padidinimas pa
reikalautų 360 milijonų do
lerių metams.

Darbdaviams šis reikala
vimas bus pareikštas prieš 
balandžio 16 dieną. Daugiau
sia naudos turėtų dabar ma
žiausiai apmokami darbinin
kai.

Berlynas. — Vyriausybė 
nutarė užtraukti naują vi
daus paskolą; šį sykį norima 
gauti 500 milijonų markių.

Šiuo metu vyriausybė vyk 
do savo ekonominę ketve
rtų metų programą, kuriai 
nelabai pritaria Vokietijos 
įvairūs gamintojai ir preky
bininkai . 
kinti, jog 
gaminama 
džiaga.

Etiopai nepasiduoda
Vasario 19 d. Etiopijos so

stinėje, Addis Ababa, ranki
nės granatos sužeidė vice- 
karalių maršalą Grazziani, 
generolą Liottą, koptų vys
kupą ir kitus įžymius asme
nis. Generolas Liocta neteko 
kojos. Pasikėsinto jai prieš
italų generolų gyvybes pa- apskr., Musninkų valse., Lau 
spruko. Etiopijos sostinėje 
suimta apie 2060 etiopų, įta
riamų neištikimumu grobi
kams. Daug jų sušaudyta, 
kiti dar laukia mirties. Gro
bikai nori parodyti jog jie 
turi jėgos užgniaužti kiek
vieną jiems pasipriešinimą.

Groton, Conn. — Electric 
Boat kompanijos 100 darbi
ninkų vas. 23 d. buvo paskel 
bę „sėdėjimo” streiką. Jie 
gamino keturis povandeni
nius laivus.

Vasario 24 d. anksti ryte 
darbų prižiūrėtojas pranešė 
streikieriams, jog jie visi at
leisti iš darbo. Tuojau atvy
ko 50 policininkų ir suėmė 
visus streikierius, kurie tuo
jau pristatyti į teismą.

Teisme streikieriai kalti
nami užėmę svetimą nuosa- 
bę.

kiškių vienk. Vaclovo Valei- 
šio pašiūrėje buvo rastas į- 
važiavęs su ratais S. Valei- 
šytės arklys. Ratuose gulėjo 
kirviu nužudytas Stasys 
Svetlikauskas, gyv. Padvarių 
vienk. Darydama kratą, poli
cija nustatė, kad nužudyta
sis Svetlikauskas su neišaiš
kintais bendradarbiais buvo 
nuėjęs į Laukiškių vienkiemį 
pavogti S. Valeišytės arklį. 
Išvedęs iš nerakinto tvarto 
arklį, pakinkė į stovėjusius 
prie kluono ratus ir išvažia
vo. Kiek pavažiavus nuo pa
vogimo vietos, matyti, tie 
patys bendradarbiai dėl ne
išaiškintos priežasties kirviu 
nužudė Svetlikauską ir, pali
kę jį ratuose, patys pasiša
lino. Paliktasis arklys su ve
žimu grįžo į namus ir susto
jo pašiūrėje, drauge atvež- 
damas ir nužudytojo Svetli- 
kausko lavoną.

Dėl šio įvykio policija da
ro kvotą.

Juneau, Alaska. — Smar
kiam vėjui siaučiant, kilęs 
gaisras sunaikino beveik vi
są Douglas miestelį, kuria
me yra per 300 gyventojų.

Sudegusio miestelio gy
ventojai dirba aukso kasy
klose.

Edgewater, N. J. — Alu- 
minijaus dirbtuvės 1600 dar
bininkų laimėjo padidintas 
algas — nuo kovo 1 d. jiems 
algos padidinamos 10 pro
centų.

Ši dirbtuvė nuo rudens ža
da priimti. 500 naujų darbi
ninkų.

Apylinkės katalikų seime
liui išreiškus nuoširdų prita
rimą, Amerika ruošia pava
sario juokų balių-, kurs įvyks 
balandžio 25 d., Grand Para
dise salėje, Brooklyne.

Balius prasidės įdomia 
koncertine ir vaidybine pro
grama, kurią atliks komp. 
Al. Aleksio vedama grupė,

atvyksianti iš Waterbury, 
Conn.

Geri vaidintojai suvaidins 
paties komp. Aleksio para
šytą nepaprastai linksmą 
mūzikalę komediją.

Visos draugijos prašomos 
tą dieną susilaikyti nuo įvai
rių parengimų ir raginti vi
sus narius dalyvauti šiame 
prašmatniame Amerikos pa
vasario baliuje.

— Paryžiaus — Maskvos 
— Tolimųjų Rytų didysis 
greitasis traukinys nuo ge
gužės 22 d. eis per Lietuvą. 
Jis pervažiuos Tilžės — Pa
gėgių — Radviliškio — Obe
lių linija ir per Daugpilį, 
Bogosovą važiuos į Maskvą.

— Kaune lankėsi Rygos 
miesto galva R. Liepinš ir 
susipažino su Kauno savival 
dybės įstaigomis.

Jodhpur, Indija. — Lakū
nas pulk. Lindbergh drauge 
su žmona savo orlaiviu da
bar lankosi Indijoje.

Kelionės tikslas neskel
biamas, nors manoma, jog 
Lindbergh norįs ištirti gali
mumus tiesioginiam Ameri
kos — Azijos oro paštu susi
siekimui ištirti.

Portsmouth, N. H. — Va
sario 23 d. mirė admirolas 
Henry Thomas Mayo, pasau
linio karo metu vadovavęs 
Atlantijco laivynui. Admiro
las buvo 80 metų amžiaus.

Atsargoje May o buvo nuo 
1920 mt. Karo metu jo žinio
je buvo 103 laivai su 30,000 
jūrininkų. Laivyno tarnybo
je išbuvo 44 metus.
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Vasario 24 d. Estijos respublika, Lietuvos ir Latvijos 
sąjungininkė, minėjo savo nepriklausomo gyvenimo 19 me
tų sukaktį. Estija pasiskelbė nepriklausoma valstybe 1918 
mt. vasario 24 d., taigi, 6 dienomis po to, kai Lietuvos Ta
ryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
rastą. <

Estija maža valstybė; jos žemės plotas siekia 18,355 kv. 
mylių, jos gyventojų apie 1,200,000, tačiau Europoj ir Esti
ja turi gerą vardą, kurį iškėlė jos gyventojų darbštumas ir 
sumanumas.

Estiją norėjo paglemžti komunistinės jėgos 1918 metų 
pradžioje, bet jų planus suardė garbingi estų tautos lais
vės kovotojai — kariai.

Nuo 1934 mt. Estija labai žymiai suartėjo su Lietuva. 
Su Latvija ji buvo artima sąjungininkė nuo pat nepriklau
somo gyvenimo pradžios. Dabar tarp Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos gražiausi santykiai.

Sveikindami draugingą estų tautą, nuoširdžiai linkime 
jai drauge su savo sąjungininkėmis nuolatos skinti kelią į 
šviesesnį rytojų.

Lietuva drauge su kitomis Europos valstybėmis, išsky
rus Suomiją, anais metais atsisakė mokėti savo skolas 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Tai buvo bendras sko
lingų valstybių žygis.

Daugeliui amerikiečių lietuvių tas Lietuvos žygis buvo 
nesuprantamas ir palaikytas didele klaida. Toks jų galvo
jimas ypač pasitvirtina šiuo metu.

Suomija, mokėdama savo skolą, susilaukė didžiausios 
naudos. Ji susilaukė, susilaukia ir susilauks šilčiausių 
simpatijų amerikiečių spaudoje. Apie menkiausią įvykį 
Suomijoje spauda tuojau praneša. Nuolatos rašoma, jog 
Suojnija >- š^lis^ piokanti savo skolas. _ 
^-/Norėtumėm tvirtinti, jog Lietuvos atstovybė Washing
tone labai nepramatė ateities, jeigu ji patarė Lietuvos vy
riausybei nemokėti skolos. Ji nepramatė, kokios reikšmės 
būtų turėjęs skolos mokėjimas. Lietuviai Amerikoje būtų 
galėję su pasididžiavimu visur rodytis.

Lietuva, kaip ir Suomija, būtų susilaukusi gausaus tu
ristų užplūdimo į jos gražiausius kurortus Palangą ir Ni
dą. Tai būtų turėję nepaprastos reikšmės ir lietuvybei 
šioje šalyje.

Tačiau padarytoji klaida dar būtų galima atitaisyti. Mes 
nuoširdžiai norėtumėm siūlyti, jog Lietuva artimiausioje 
ateity pradėtų derybas su Jungtinėmis Valstybėmis, tuo
jau įmokėdama savo skolos nors mažą dalį.

Lietuvos ekonominė būklė dabar smarkiai pagerėjusi. 
Jei Lietuvos vyriausybei pavyktų sukelti amerikiečiuose 
reikalingą entuziazmą, gal galėtų užtraukti čia reikalingai 
sumai paskolą, išleidžiant atitinkamus lakštus.

Toks Lietuvos žygis žymiai pakeltų Lietuvos vardą. Tai 
praskintų Lietuvos prekėms geresnį kelią į Amerikos 
rinką. Tai pradžiugintų lietuvių jaunimą, kurs daugiau 
pagarbos teiktų savo tėvų šaliai. Ar nebūtų gražu dažnai 
skaitytį didžioje amerikiečių spaudoje, jog Suomija ir Lie
tuva yra valstybės, kurios moka savo skolas, kurios ver
tos amerikiečių visuotinės pagarbos?

KVIETIMAS PASIKALBĖTI
I. „Klausk ir Klausyk”

Moksleivis, kuris domisi savo mokslu, pateikia profe
soriui daugybę klausimų, nes supranta, kad tokiu bū
du galima daug sužinoti ir išmokti.

Moksleivis ne tik klausia, bet ir klausosi profesoriaus 
atsakymo, nes žino, kad tas, kuris klausia ir nelaukia 
atsakymo, nieko neišmoks.
Reikia mokėti klausti ir klausyti; reikia klausti ne 
šimtą klausimų apie šimtą dalykų, viens su kitu nieko 
bendro neturinčių; reikia klausti apie kalbamą dalyką, 
tą pabaigti, tada apie kitą dalyką.
Sokratas, senovės graikų filosofas, klausė ne kad pats 
ko išmoktų, bet kad kitus mokytų.

Matė jis, kad žmonės buvo užmigę, nesiįdomaują, nie
kuo neužinteresuoti, tai nieko neklausė, nes nieko ne
žinojo ir nenorėjo žinoti.
Sokratas iš to miego norėjo žmones išbudinti, todėl su
tikęs gatvėje užmigusį žmogų, nutvėręs už švarko, kad 
nepabėgtų, žadino iš miego klausimus teikdamas.
Iki šių dienų profesoriai vartoja Sokrato būdą savo 
studentams, kad išmokytų juos klausti jų klausimų;

kų kiekį jų pačių panaudotų 
vaistų.

Chesterton pirmas žings
nis į Bažnyčią buvo, kai jis 
dirbo laikraščio Daily News 
redakcijoje.

Jis gerai suprato, kad 
Bažnyčia buvo nekalta auka 
dėl neteisingų ir begėdiškų 
užpuolimų. Netikėdamas 
dar, jog Katalikų Bažnyčia 
yra tikra Bažnyčia, Chester
ton ėmėsi atsakinėti į visus 
užpuldinėjimus ir šmeižimus 
tik iš geros širdies. Daugu
mas protestantų pagyrė jį 
už jo drąsius ir gabius atsa
kinėjimus. Vienok tikra ver
tybė šių atsakinėjimų buvo 
tame, kad jie priartino Ches 
tertoną prie Bažnyčios, iš
aiškino ir pašalino tas abe
jones, kurios gimdo daug 
neramumo.

Savo knygoje „Heretics” 
jis aiškiai nurodo šių laikų 
literatų klaidas. Gerai išsi- 
žiūrėjus į visą neteisingu
mą, Chestertonui pradėjo 
aiškėti visa teisybė. Neužil
go po šios knygos parašymo, 
Chesterton buvo prispaustas 
išaiškinti, ką jis tikrai tikė
jo.

Jis 
knygą 
sirodė 
je jis nuostabiai parodė ka
talikų tikėjimo prakilnų pro
tingumą.

Rašydamas šią knygą, 
tai jei jam nepasakysi atvirai tikrų dalykų būklės, Chesterton turėjo ypatingai 

pilnai ištyrinėti viską, ką 
katalikų tikyba moko, šis 
tyrinėjimas galutinai parodė 
jam, kokiu būdu Bažnyčios 
mokymai sutiko su tais 
principais, kurių jis mokės iš 
savo gyvenimo patyrimų. 
Nors jis negalėjo dar juos 
visus pilnai pripažinti, jis 
matė, kad daug ką buvo ga
lima pasakyti jų naudai. Šis 
tyrinėjimų laikas sudaro 
Chestertono antrą žingsnį į 
jo atsivertimą. Ir šį žingsnį 
Chesterton yra pavadinęs 
„Atrasdamas bažnyčią”.

Chesterton drąsiai ir be 
baimės žengė pirmyn, ieško
damas teisybės. Bet paskuti
niame žingsnyje jis pradėjo 
abejoti. Panaudodami jo 
žodžius, galime sakyti, jog 
jis dabar „bėgo nuo bažny
čios”. Kiekvieną žingsnį, iš
skyrus šį paskutinį, jis da
rė savo noru, su uolumu, nes 
kiekvienas žingsnis vedė jį 
arčiau teisybės. Vienok, šis 
paskutinis žingsnis atėmė 
jam visą jo ramumą, nes ši 
jieškota teisybė pasirodė 
jam nuostabiai teisinga.

Nuo 1908 m. iki 1922 m. 
Chesterton atidavė visas sa
vo jėgas Bažnyčiai; rodė ki
tiems kelią į Bažnyčią, bet 
pats pasiliko už durų, štai 
buvo žmogus, kuris kvietė 
kitus įeiti ir paragauti Tei
sybės Namo džiaugsmų, bet 
pats nemėgino persikelti per 
paskutinį slenkstį. Vienok, 
1922 mt. jis peržengė baž
nyčios slenkstį ir tapo kata
liku.

Kartas nuo karto Ches
terton buvo .paklaustas, ko
dėl jis pasirinko katalikų ti
kybą? Jis atsakydavo, jog 
tai esą sunku išaiškinti, nes 
esą per dešimtį tūkstančių 
priežasčių, kurios susiri
kiuoja į tą vieną, stebuklin
gą, tikrą atsakymą, kad ka
talikų tikėjimas yra vienin
telis tikras tikėjimas.

Po atsivertimo, Gilbert 
Chesterton parašė daug 
straipsnių ir pagarsėjusių 
knygų, apgindamas katalikų 
tikybą. Jis buvo pirmos ei
lės tikėjimo apgynėjas ir 
pasaulinės garbės rašytojas.

II. Pasikalbėjimai
1. Klausti ir atsakinėti, klausyti ir daugiau klausti tai 

bus pasikalbėjimas.
2. Vien tiktai klausinėti nebus pasikalbėjimas; vienam 

kalbėti irgi nepasikalbėjimas.
Ne tiktai studentai ir profesoriai, bet ir kiekvienas 
žmogus mėgsta pasikalbėti, mėgsta klausti ir klausy
ti; nes kiekvienas žmogus trokšta tiesos, nori sužino
ti šį tą, kiekvienas savo laipsnyje yra šioks toks filo
sofas bei studentas.
Ir galima iš kiekvieno žmogaus išmokti šį tą, kad ir 
nematęs mokyklos nei vienos dienos, kiekvienas per
gyveno šį tą — ir gyvenimas yra geriausia mokykla. 
Žmonės mėgsta pasikalbėti; ir tai sveikas pasireiški
mas ; nes pasikalbėjimai yra svarbus reiškinys, ir žmo
gus svarbus sutvėrimas.
Kur mėginta uždrausti pasikalbėti, ten pasirodė ne
sveiki įvykiai; pasidaro žmonės nesvarbūs — tyli iš 
baimės arba slaptai kalbasi — o tai nesveika bendruo
menei; aiškūs pavyzdžiai — diktatoriškos valdžios. 
Laikraščiai irgi nesvarbūs, nesveiki, jei uždraudžia 
skaitytojams laikraštyje pasikalbėti.

III. Tiesa, atvirumas, žmoniškumas
Pasikalbėjimuose reikalinga ypatingai tiesos, atviru
mo ir žmoniškumo.

Reikia tiesos. Kalba būtų didžiausia nelaimė, jei me
las užimtų lygiai pagarbos vietą su tiesa.

Diktatoriai mano, kad leistina meluoti savo diktatoriš
kai valdžiai palaikyti, savo partijos pozicijai sutvir- 
tint; todėl Hitleris, Stalinas meluoja apie tikėjimą ir 
dvasininkus, nes dvasininkai smarkiai protestuoja 
prieš jų neteisybes.

Yra diktatorių ir tarp tikinčiųjų, kurie mano, kad leis
tina meluoti dėl tikėjimo.

Šv. Tėvas Leonas XIII smarkiai pabarė tuos, kurie 
prieš faktus meluoja; tokie, jis sako, netarnauja Baž
nyčiai, bet dar apsunkina Bažnyčios būklę.

Reikia atvirumo. Beveik kiekvienas moka skaityti,

nuo kitų sužinos ir tavimi daugiau nepasitikės.
Reikia žmoniškumo, šis dalykas laikraščio Amerikos 
spalių mėn. numeryje buvo puikiai išreikštas, kad 
žmonės ir ne vienos minties visvien gali žmoniškai pa
sikalbėti; kitaip, be žmoniškumo, pasikalbėjimai pasi
daro barniais.

IV. Kvietimas
. Amerikonas Trumpuose Pasikalbėjimuose nori pa
sikalbėti su kitais Amerikos skaitytojais, nes tiki, kad 
iš kiekvieno jis gali daug pasimokyti.
Jau per kelis straipsnius Amerikonas \ra išreiškęs da
lį savo minčių, tad norėtų žinoti ir kitų taip pat ma
nančių; o gal kai kurie mano, kad per atvirai Ameri
konas kalba; gal nereikia tokiu atvirumu tokius klau
simus iškelti.
Jei niekas neatsilieps į Amerikono nuoširdų pakvieti
mą pasikalbėti, žinoma, reikės jieškoti kompanijos, 
kur yra svarbus žmonės, mylį pasikalbėti.

Amerikonas turi vilties, kad Amerikos redakcija, ne- 
imdama atsakomybės už pareikštas mintis Trumpuo
se Pasikalbėjimuose, visvien neuždraus visiems Ame
rikos skaitytojams atvirai ir žmoniškai pasikalbėti. 
Rašykite — neperilgus straipsnelius, ir siųskite savo 
laiškus šiuo adresu:

Amerika, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Amerikonas.

Gilbert K. Chesterton, poe
tas, istorikas, rašytojas, apy 
sakininkas ir laikraštinin
kas — žurnalistas gimė Ken 
sington, 
gegužės 
kas, kai 
smarki
skleidė įvairūs tikybos prie
šai ar jos nežinantieji. Ma
žas skaičius ištrūko iš naujo 
„modernizmo” pražūtingos 
įtakos. Laimingai, Gilbert 
K. Chesterton buvo vienas iš 
šio mažo skaičiaus. Jo tėve
liai tikėjo į Dievą, į sielos 
nemirtingumą. Bet kada 
Gilbertas jaunystėje pradėjo 
mąstyti apie tikybą, jo mąs
tymai privertė jį atmesti be
veik visą savo tikybą. Sykiu 
su kitais jis pradėjo sekti to 
laiko sudarkytus mąstymus. 
Jam beliko jo jaunystės ti
kėjimo maža gęstanti žari
ja. Chesterton ragavo tų lai
kų agnosticizmo ir pesimiz
mo, kada pradėjo mokytis 
Šv. Povilo ir vėliau Slade 
dailės mokykloje. Jis mėgi
no, šauniai ir drąsiai kovo

damas, atlaikyti tą truputį 
tikėjimo ir vilties, kuri jam 
beliko. Bet jis buvo apsup
tas netikėjime ir nusimini
me. Tvirtai prisikabindamas 
likusios žarijos, jis dėkojo 
Dievui, koks Jis bebūtų. 
Užkariavęs ir apgalėjęs pesi
mizmą, jis narsiai užpuolė 
Bažnyčią, išleisdamas eilė
raščių rinkinį „The Wild 
Knight”. Bet netrukus jo 
pažiūros Kat. Bažnyčios at
žvilgiu pasikeitė. 1900 m. jis 
jau aiškiai nepritarė to lai
ko dvasiai.

• Chesterton buvo labai žy
mus ir vikrus žurnalistas. Iš 
pradžios jis rašė laikraščiui 
Speaker. Vėliau jis įstojo 
į laikraščio Daily News (Lon 
done) redakciją. Jo svarbiau 
sias literatiškas ginklas bu
vo paradoksas — nuomonė 
priešinga priimtam suprati
mui. Šį paradoksišką rašymą 
Bernard Shaw ir kiti jau 
buvo panaudoję ir jie mėgi
no sudraskyti ir suardyti vi
sa, ką tik žmogus ar Bažny
čia laikė šventa. Chesterton 
dabar sugrąžino jiems smar-

Netikę pasiteisink. ^i
Yra arabų pasaka, kaip 

strausas, kuris turėjo nešti 
krovinį, teisinosi „negaliu, 
nes aš paukštis”. Kada jam 
liepta skristi, atsakė: „nega
liu, aš kupranugaris”.

Arabai taipgi pasakoja, 
jog kada žiurkėms buvo už
dėtas mokestis, šikšnospar
nis tarė „aš paukštis”. O ko
dą paukščiams buvo įsakyta 
mokėti mokesčius, šikšno
sparnis taręs „aš žiurkė”.

„Mariukis, melskis, dar
buokis”...

„Negaliu, nes dar jaunas; 
paspėsiu”, sako jaunuoliai.

„Negaliu, nes jau senas”, 
teisinasi senuoliai.

—o—
Paikumas

Pirmieji mūsų tėvai,
gundyti piktosios dvasios, 
Dievo pažadus išmainė į 
gundytojo pažadus ir taip 
žingeidumą labiau brangino, 
negu viršgamtines Dievo do
vanas.

Ezavas pardavė savo bro
liui Jokūbui pirmgimystės 
teises už laišių viralo dube1 
nį.

Judas už trisdešimt si
dabrinių pardavė savo Vieš
patį.

Negudriau elgiasi nusidė
jėlis, kada už svaigalų stikle 
lį, mėsos gabalėlį bei sma
gurių valandėlę išsižada sa
vo Viešpaties Dievo ir par
duoda amžinąją laimę.

—o—
Ką mes darome?

Tūlas skulptorius buvo
daręs labai įspūdingą grupę. 
Prie sėdinčio Viešpaties trys 
asmenys buvo atvaizduoti 
skirtingose pozose. Vienas 
iš jų sudėjęš’ rankutes klūpo-

Prancūzijos prezidentas 
Albert Lebrun prezidento 
kėdėje išbuvo jau 57 mėne
sius. Per tą laiką jis buvo 
krikšto tėvu 1363 vaikams.

Prancūzijoje jau įsigyve
no tokia tvarka: tėvai, kurie 
susilaukia šeimoje aštunto 
vaiko, kviečia respublikos 
prezidentą būti naujagimio 
kūdikio krikšto tėvu.

Žinoma, prezidentas nega
li atvykti į krikšto apeigas; 
jį atstovauja jo paskirtas 
asmuo: policijos viršininkas, 
miesto galva ar kitokis val
dininkas.

Prezidentas Lebrun dažnai 
priima tėvus, kurie atsiveža 
parodyti jo krikšto vaikus.

Vokietijos kaizeris, Vil
helmas II, šiomis dienomis 
sulaukė 78 metų amžiaus. 
Seniau jis drebino Vokietiją 
ir visą Europą, turėjo daugy 
bę titulų, dabar gyvena Olan 
dijoje, ramiame užkampy, 
vienoje pilyje. 
f

i jo prie Išganytojaus kelių ir 
atidžiai klausėsi pamokymu 
antrasis, ištiesęs rankutę, 
davė Kristui gėlių bukietą; 
trečiasis miegojo.

Kokią mes užimame vietą 
šiame pasaulyje Kristaus 
akivaizdoje?

—o—
Reikia tik geros valios
Tūlos šeimos vyras turėjo 

įprotį visame kaltinti savo 
žmoną. Protingai dievota mo 
teriškė kantriai kentėjo 
daug neteisingų priekaištų. 
Karštai meldė Dievo sau 
kantrybės, o vyrui Dvasios 
šventos dovanų.

Ilgainiui pradėjo nugąs
tauti, kad jo elgesys nesu
gadintų augančių vaikučių. 
Ir štai ką ji sugalvojo. Vyro 
vardadienį prigamino skanė
sių. Po šaunios vakarienės, 
pasikvietė vyrą į vieškam- 
barį, apkabinus pabučiavo 
ir, apsipylusi ašaromis, pra
bilo: „Mano vyre, nors aš 
negaliu parodyti savo šir
dies, bet žinai, kad aš my
liu. Niekad nenorėjau būti 
sunkenybe. Pasiryžusi dary
ti viską, kad mūsų namelis 
būtų Nazareto paveikslu. 
Silpna esu; nuodėmių sau- 
gojuos. Prašau, parodyk ma
no ydas. Pasakyk kur turiu 
pasitaisyti. Su Dievo pagel- 
ba noriai tą padarysiu...”

Matydamas nuoširdžią,ver
kiančią moteriškę, vyras 
pravirko. Puolė į jos glėbį. 
Ašaromis norėjo numazgoti 
savo kaltes. Atsiprašė, pri
žadėjo veikiai atlikti gerą iš
pažintį ir būti nauju žmogu
mi.

Kantrybė ir gera valia vi
sada laimi.

G. K. Chesterton mirė 
1936 mt. birželio mėnesį; vi
suotinė Bažnyčia ir kultū
ros pasaulis apgailestavo šio 
tarptautinės reikšmės žmo
gaus mirtį.

G. K. Chesterton buvo ste
bėtinai gabus žmogus ir gal 
ilgą laiką lauksime, iki su
lauksime jam panašaus.

Vilhelmo maloniausiu už
siėmimu dabar yra skaldyti 
malkas, lesinti antis ir bal
siai skaityti knygas šeimoje. 
Jo tarnai jį vadina „Jūsų Di
dybė”, kas kaizerį labai džiu
gina.

Vokietijoje Vilhelmo tur
tas labai didelis; jam pri
klauso apie 400 tūkstančių 
akrų žemės su daugeliu bran 
gių namų, kurių vertė esanti 
apie 133 milijonus dolerių. 
Tai šeimyninis turtas, o jo 
paties turtas siekia apie 75 
milijonus dolerių. Iš šeimy
ninio turto jis skiria nema
žas dalis penkiems sūnums 
ir vienai dukterei.

Kinija, kuri dabar turi 
daugiau kaip 400 milijonų 
gyventojų, yra davusi pa
sauliui įžymų žmogų, Kon
fucijų, kurs gimė 550 metais 
prieš Kristų. •

Konfucijaus kinietiškas 
vardas buvo Kung; jis gimė 
iš neturtingų tėvų. Būdamas 
22 metų amžiaus, jis pradė
jo skelbti savo mokslą kaip 
dorai ir kilniai gyventi. Jo 
mokinių skaičius nuolat au
go.

Veikiai Konfucijus pagar
sėjo ir buvo pakviestas Ki
nijos teisingumo ministeriu. 
Senatvę jis praleido vienat
vėje, parašydamas kelias 
knygas.

Arbuvot kada tiksli 
b^kę? Keistas klausima 
Tačiau man toto, kad i 
vienas iš mos? dar nėra p 
tyręs tikro troškulio. Kol 
yra tas troškulys, apie ku 
aš galvoju, tuoj pamatysit 
Mjffljom'eriaus žodžiais pap 
sakomu, jo paties išgyvei 
mą pavaizduosiu.

Tai buvo 1910 metais to 
joj. Gyvenau Ghat kulny 
džiunglėse. Bekeliaujant 
klonius, miškus, užtikau g 
ventojų kaimelius. Pasiryš 
tiems gyventojams nuneš 
Kristaus mokslo šviesą.

Ir taip vieną graži} rytą 
kefiavau su T. Palodu. V 
gyti kelionei pasiėmėm 
mažiau, nenorėdami be r 
kalo apsikrauti. Juk basai 
fygų ir kitų vaisių čia vii 
gausi. Juo daugiau užtat ] 
mėmėm gėrimo: vandens, 
tos kavos, citrinų sulčių ii 
šiltuose kraštuose keliam 
kai visada apsirūpina gt 
kiekiu gėrimų. Šulinių pa 
taiko retai; upės gi vasar 
metu daugely vietų išdžiūi 
Pakelėj sunku užtikti kavi 
ar ką panašaus. Todėl pi 
keliaujant reikia apsirūpi 
gėrimais.

Srities žemėlapį gerai 
studijavome. Iki pietų ne 
jome pasiekti vieną ka 
prie kurio stovi senas bu 
tų vienuolynas ir vanc 
cisterna. Taip buvo nuroc 
vienoj anglų karininko 1 
goj. Joje buvo net pabrė 
kad net karščiausiu metu 
vandens būna. Ir taip k 
vome per daubas irau’ 
mas, raizgydamies kel 
taip taikių krūmų.

Pietų metu pasiekėm1 
lą. Bet čia neradome nei 
distų maldyklos nei vanc 
Arba jų čia nė būte neb 
arba paklydome. Bet fc 
uola vis dėlto buvo, kaip 
nurodyta žemėlapy. Ke 
valandų landžiojome po 1 
mus, raičiojomės po uo 
norėdami susirasti vai; 
Ištaškome, išalkome, pai 

. gome. Pradėjome vėl žiūri 
kelio planus. Ilgainiui m 
kome ir drąsos. Kas darj 
Nejaugi grįsti atgal be v 
dens lašo? Saulė kaip ty 
nesigailėjo savo kaitros. I 
nas degte degė. Prie uolų j 
buvo galima nė prisiglaus 
Gerti! Gerti! Kiek dar tw 
jome gėralo? Po pusę stik 
nės. Visa gamta lyg negyv 

Turėjo kas įvykti. Atsig 
lėmė medžio pavėsy. No 

guolis šiltuose kraštu
* pavojingas dėl skorpijon 

. HJ’Ą vis dėlto protas bi 
po perdaug atbukęs pagalv 
H apie tokį pavojų. Tik vi 
na mintis sukosi galvoj 
^dens! Mielai būtume v

numigę. Netruki 
Pydome ir pasukome atgc 
^.negavę atsigerti.
J®1 W penktos. Naktį 
^lama. štai, didelė uol

Atsisėdom 
jos ir daimmėa po apy 

W Štai, kas ten? Vir

Uitoji Mid;], 
. . Eh*e. hnitėa

®a! Pribėgome prie E 
^vusi, tik purvo duobi 
W samanomis, (j, 
JMijyra kiek vandeni

kelių į purvą, p 
į. drėgmę. Vadinasi, a]

1 yra vandens! Išmynia 
u^> ir po valandėlės pr.
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i Išganytu 
i klausėsi 
is, istiesęs 
Kristui gėlių 
sis miegojo.
ią mes užimame vietą 

pasaulyje Kristaus 
zdoje?

da tik geros valios 
)s šeimos vyras turėjo 

visame kaltinti savo
t. Protingai dievota mo 
ė kantriai kentėjo 

neteisingų priekaištų.
ai meldė Dievo sau 
ybės, o vyrui Dvasios 
)s dovanų.
linini pradėjo nugąa- 
kad jo elgesys riešu

tų augančių vaikučiu 
i ką ji sugalvojo. Vyro 
dienį prigamino skanė- 
Po šaunios vakarienės, 
rietė vyrą į vieta- 

apkabinus pabučiavo 
sipylusi ašaromis, pn- 
„Mano vyre, nors iš 
iu parodyti savo sir- 
bet žinai, kad aš my- 
iekad nenorėjau būti 
nybe. Pasiryžusi dary
tą, kad mūsų namelis 
Nazareto paveiksiu. 

, esu; nuodėmių sau- 
i. Prašau, parodyk ma
ls. Pasakyk kur turiu 
isyti. Su Dievo pagel
iai tą padarysiu..." 
ydamas nuoširdžią,ver- 
į moteriškę, vyras 
ko. Puolė į jos glėbį, 
nis norėjo numazgoti 
:altes. Atsiprašė, pri
veikia! atlikti gerą iš- 

į ir būti nauju žmogų-

Gerti! Gerti!
P. Vilkonis

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko

Daugiau Kilnios Širdies
Kun. Dr. J. Navickas

. Danute Lipčiūtė
MANO LAIME
Su laukų vyturiais,

trybė ir gera valia vi-
.imi. 1
.. . . . P. M. i 1

elmo maloniausiu už- 
iu dabar yra skaldyti 
s, lesinti antis ir bal- 
raityti knygas šeimoje, 
nai jį vadina „Jūsų Di- 
, kas kaizerį labai džiu-

ietijoje Vilhelmo tur- 
abai didelis; jam pri- 
> apie 400 tūkstančių 
žemės su daugeliu brau 
imu, kurių vertė esanti 
133 milijonus dolerių. į 
šeimyninis turtas, o jo 
turtas siekia apie 15 

nūs dolerių. Iš šeimy- 
turto jis skiria nemi- 
ilis penkiems sūnums 
įai dukterei.

JNIJOS ĮŽYMUSIS 
ŽMOGUS

nįja, kuri dabar turi 
įau kaip 400 milijonų 
mtojų, yra davusi pa
lui įžymų žmogų, Kon- 
jų, kurs gimė 550 metais 
š Kristų. ' 
onfucijaus kumetiškas 
las buvo Kung; jis gimė 
iturtingų tėvų. Būdamas 
aetų amžiaus, jis prade- 
kelbti savo mokslą kaip 
i ir kilniai gyventi. Jo 
inių skaičius nuolat au-

rikiai Konfucijus pagar- 
ir buvo pakviestas E- 

; teisingumo ministeriu. 
įtvę jis praleido vienai- į 
, parašydamas kelias i 
gas. ;

iznieriai, skelbkitės aa 
.raštyje „Amerikoje."

Ar buvot kada tikrai iš
troškę? Keistas klausimas. 
Tačiau man aišku, kad ne 
vienas iš mūsų dar nėra pa
tyręs tikro troškulio. Koks 
yra tas troškulys, apie kurį 
aš galvoju, tuoj pamatysite. 
Misijonieriaus žodžiais papa
sakosiu, jo paties išgyveni
mą pavaizduosiu.

Tai buvo 1910 metais Indi
joj. Gyvenau Ghat kalnyno 
džiunglėse. Bekeliaujant po 
klonius, miškus, užtikau gy
ventojų kaimelius. Pasiryžau 
tiems gyventojams nunešti 
Kristaus mokslo šviesą.

Ir taip vieną gražų rytą iš
keliavau su T. Palodu. Val
gyti kelionei pasiėmėm ko 
mažiau, nenorėdami be rei
kalo apsikrauti. Juk bananų, 
fygų ir kitų vaisių čia visur 
gausi. Juo daugiau užtat pa
siėmėm gėrimo: vandens, šal 
tos kavos, citrinų sulčių ir k. 
Šiltuose kraštuose keliaunin
kai visada apsirūpina geru 
kiekiu gėrimų. Šulinių pasi
taiko retai; upės gi vasaros 
metu daugely vietų išdžiūna. 
Pakelėj sunku užtikti kavinė 
ar ką panašaus. Todėl prieš 
keliaujant reikia apsirūpinti 
gėrimais.

Srities žemėlapį gerai iš
studijavome. Iki pietų norė
jome pasiekti vieną kalną, 
prie kurio stovi senas budis-
tų vienuolynas ir vandens 
cisterna. Taip buvo nurodyta 
vienoj anglų karininko kny
goj. Joje buvo net pabrėžta, 
kad net karščiausiu metu ten 
vandens būna. Ir taip kelia
vome per daubas ir aukštu
mas, raizgydamies keleliais 
tarp tankių krūmų.

Pietų metu pasiekėm tiks
lą. Bet čia neradome nei bu
distų maldyklos nei vandens 
Arba jų čia nė bute nebuvo, 
arba paklydome. Bet kalno 
uola vis dėlto buvo, kaip tai 
nurodyta žemėlapy. Keletą 
valandų landžiojome po krū
mus, raičiojomės po uolas, 
norėdami susirasti valgio. 
Ištroškome, išalkome, pavar
gome. Pradėjome vėl žiūrėti į 
kelio planus. Ilgainiui nete
kome ir drąsos. Kas daryti? 
Nejaugi grįšti atgal be van
dens lašo? Saulė kaip tyčia 
nesigailėjo savo kaitros. Kū
nas degte degė. Prie uolų ne
buvo galima nė prisiglausti. 
Gerti! Gerti! Kiek dar turė
jome gėralo? Po pusę stikli
nės. Visa gamta lyg negyva.

Turėjo kas įvykti. Atsigu
lėme medžio pavėsy. Nors 
toks guolis šiltuose kraštuo
se pavojingas dėl skorpijonų, 
gyvačių, vis dėlto protas bu
vo perdaug atbukęs pagalvo
ti apie tokį pavojų. Tik vie
na mintis sukosi galvoje: 
vandens! Mielai būtume va
landėlę numigę. Netrukus 
pakilome ir pasukome atgal, 
namo, negavę atsigerti.

Jau pusė penktos. Naktis 
bus tamsi, štai, didelė uola 
pastoja kelią. Atsisėdome 
prie jos ir dairomės po apy
linkę. štai, kas ten? Virš 
mūsų, uoloje matyti plyšys. 
Gal ten nurodytoji maldyk
la? Užlipome, ir pamatėme 
duris į uoloje iškaltą budis
tų bažnyčią. Kairėje cister
na! Pribėgome prie jos. Iš
džiuvusi, tik purvo duobė, 
apžėlusi samanomis. Gal 
apačioj yra kiek vandens? 
įlipau iki kelių į purvą. Pa
jutau drėgmę. Vadinasi, apa 
čioj yra vandens! Išmyniau 
duobelę, ir po valandėlės pri
sirinko vandens. O džiaugs-

mas! Niekada vanduo nepa
veikė taip gaivinančiai, kaip 
tada. Nors vanduo buvo pur
vinas, vis dėlto nesusirgome 
ir galėjome grįšti namo.

Antras atsitikimas. Tai 
buvo 1903 metais Pietų Af
rikoj, prie Okavango upės, 
kur tada viešpatavo žiaurus 
negrų karaliukas Himarua. 
Misijonieriai ryžosi nuvykti 
į tą sritį, norėdami ten pa
skleisti Kristaus mokslą. Be 
abejo, kelionė vyko iš lėto, 
nes jaučiai tingiai traukė 
vežimą.. Kasdien tepaslenka- 
ma 10 kilm. į priekį.

Netrukus prasidėjo lie
taus metas. Vežimas sulindo 
į purvą, gyvuliai nebepasiekė 
kietos žemės. Nežiūrint visų 
mėginimų išbristi iš balos, 
nepavyko nieko pasiekti. 
Reikėjo nešti daiktus gerą 
kelio ruožą. Po 9 savaičių bu 
vo pasiekta Okavangos upė, 
ant kurios kranto stovėjo 
minėto karaliuko kaimas. 
Misijų nebuvo galima pradė
ti be „jo didybės” leidimo. 
Tuoj pradėtos derybos. Pir
mas žygis baigėsi — ne. Ta
čiau misijonieriai nenusimi
nė. Kitą dieną jie vėl papra
šė audijencijos. Himarua už 
misijų stočiai sklypą parei
kalavo didelės sumos pinigų. 
Karalius liko prie savo nusi
statymo. Misijonieriai ryžo-
si ieškoti laimės pas kitą ka
raliuką. Du tėvai skynęs ke
lią per tankynę. Visa laimė 
— antrasis karaliukas daug 
mieliau juodu priėmė. Nu
džiugę savo laimėjimais, juo 
du grįžo pas kitus ekspedi
cijos narius, kurie jųdviejų 
laukė Himarua kaime. Bet 
dabar prasidejo„ visa kelio
nės nelaimė. Begrįštant vie
ną misijonierių užklupo dru
gio liga, toji liga, kuri tūks
tančius misijonierių be laiko 
nuvarė į kapus. Vargais ne
galais pasiekė ekspedicijos 
stovyklą. Prie tos nelaimės 
prisidėjo kita: ir kiti misijo
nieriai susirgo. Jau vieną 
reikėjo palaidoti, o kitiems 
mirtis jau žiūrėjo T akis.

Netrukus atėjo žinia iš 
„geresniojo” karaliuko, kad 
ir jo srity negalima steigti 
misijų soties: jis išsigandęs 
Himarua gąsdinimų. Be to, 
staiga vieną dieną kažkur 
dingo du juodukai, kurie ro
dė kelią. Nebeliko nieko ki
to, kaip grįžti atgal. Reikėjo 
perkeliauti 120 kilm. platu
mo „troškulio sritį”. Jei ne
pavyktų ekspedicijai pasiek
ti toj srity esamo vandens, 
beliktų visiems mirti. Tačiau 
reikėjo mėginti keliauti. Vie 
nas iš keliavusių štai kaip 
rašo:

— Po ilgo poilsio jaučiai 
pasidarė neramūs ir pikti. 
Vos buvo galima juos įkin
kyti. Po kurio laiko reikėjo 
krovinių dalį išmesti, kad 
greičiau stumtumės į priekį. 
Liūdną grįžimą visur lydėjo 
pavojai. Vieną dieną ekspe
diciją užpuolė baisus prerijų 
gaisras, kitą kartą besiga
nančius jaučius išvaikė lau
kinių šunų gauja, tigrai ir 
kiti žvėrys nė nakties metu 
nedavė ramumo. Tik po ke
lių dienų susitikom čiabu
vius, kurie padėjo nelaimėje. 
Jie parodė mums vandens, 
todėl ten palikome poilsiui...

Jaučiai slinko lyg negyvi. 
Nė mušimas negelbėjo. Ma
tyt, jie teturėjo vieną mintį: 
lauk iš pakinktų! Instinktas 
juos traukė, kur tikėjosi 
gauti vandens. Kai tretį ry

Eleonora Bartkevičiūtė

Nesielk su nieku šiurkš
čiai ir žiauriai, nes ir ki
tiems lengva taip pat elgtis: 
paskui pyktį eina kančia; 
smūgis iššaukia smūgį. —

Sunkiau laidoti kilnią idė
ją, negu artimą žmogų. — 
Krasinskis.

Norint pasiekti dorinės to
bulybės, reikia pirmų pir
miausia rūpintis Savo sielos 
grynumu. O sielos grynumas 
įgyjamas tik tuomet, kai 
širdis ieško tiesos ir valia 
siekia šventumo. Bet visa tai 
priklauso nuo tikrojo pažini
mo. — Konfucijus.

Kas tik save mato, tas 
nieko aiškiai nemato. Kas 
tik apie save galvoja, tas 
nieko protingo nesugalvos. 
Kas perdaug savimi rūpina
si, iš to pasauliui naudos ne
bus. Tik tas, kurs įstengs 
savo sielą gryną išlaikyti, 
meilės jausmais apimti visą 
žmoniją ir įvesti visur pa
laimą — tik tas pasieks dva
sios būtybę. Kas savyje turi 
meilės — to siela stipri; kas; 
įstengia daug nuo ko atsisa
kyti, to siela prakilni; kas 
ramus — tas gali daug kuo 
patarnauti savo artimiems 
ir nusipelnyti amžiną garbę. 
— Lao-Tse.

Nesusivaldymas yra žudy-

Amerikos lietuvių kultū
rinis gyvenimas turi daug 
spragų. Lopomės kaip įma
nydami. Jau keletas metų 
kaip pribrendo gyvas reika
las naujų patalpų Mariana- 
polio kolegijai. Tiek gražaus 
mūsų jaunimo norėtų įstoti į 
savąją kolegiją, tik, deja, 
nėra pakankamai patalpų, 
kad būtų galima juos priim
ti. Nauja statyba Mariana- 
polyje yra būtina.

Vienu atveju, tai nemalo
nus reiškinys. Statybai rei
kia pinigų. Bet iš kur juos 
imti? Antru gi atveju, tai 
džiugus reiškinys, nes aišku, 
kad daugelis Amerikos lie
tuvių jaunuolių siekia aukš
tesnio mokslo: jie nori mo
kytis ir tai mokytis ne sve
timoje, bet savoje lietuviš
koje mokykloje.

Čia visa mūsų gyvybės vii 
tis. Jeigu tik galėtume pri
siauginti visą kadrą gražios 
lietuviškos šviesuomenės, 
mums tuomet nerūpėtų kas 
mus pavaduos parapijose, 
organizacijose, redakcijose 
ir t.t. Jau šiandie galima pa
sidžiaugti nemažu skaičiumi 
kilnių Amerikos Lietuvių 
Kolegijos aliumnų, dirbančių 
tautinį darbą .visuomenėje. 
Bet vienų vadų neužtenka; 
reikalinga ir lietuviškai nu

siteikusi visuomenė. Jeigu 
tik kiekvienoje kolonijoje su
sidarys būrys lietuviškos in
teligentijos, mūsų ateitis
skaisti.

Iš šių sumetimų aišku, 
kaip reikalingas mums tasai 
Marianapolis, kuris galėtų 
sutalpinti šimtus mūsų jau
nuolių. Yra faktas, kad toji 
kolegija smarkiai auga, su
traukdama pačias gražiau
sias mokslo jėgas. Rinkti
niam mokytojų fakultetui 
galima patiekti dar šimtas, 
kitas mūsų jaunimo.

Savaime kyla klausimas 
kaip pašalinti šią lėšų sto
kos kliūtį. Jeigu nebūtų gali
mybių, būtų tuščia kalba. 
Šiandie gi tų galimybių esa
ma: nemaža pinigų suma 
šiam darbui jau surinkta. 
Čia reikalinga dar vienas 
rimtas šuolis pirmyn ir bū
tų galima eiti prie numaty
tos patalpų statybos. Šiuomi 
tą nepaprastą šuolį pirmyn 
noriu pateikti mūsų plačia
jai visuomenei, ypatingai 
mūsų įstaigos Gerbiamiems 
Prieteliams, kurie nekartą 
Marianapolį jau parėmė, ir 
tikras esu, jog vėl parems.

Čia pateikiamas štai koks 
konkretus sumanymas: Jei 
per metus laiko — iki 16 
Dienos Vasario 1938 metų —

Su pirmaisiais žiedais 
Savo laimę radau...
Prisisegus sparnus, 
Į svajonių kraštus 
Su ja išskridau.
Išbučiavom žvaigždes: 
Mano laimė ir aš 
Vosilkiniuos skliautuos
Ir dangus ir žiedai, 
žvaigždės, vėjas, laukai 
Mano laimę sapnuos!

susiras 100 asmenų (atski
rų, ar susidėjusių. aukotojų, 
ar net organizacijų), kurie 
pasižada paaukoti šimtą do
lerių ($100.00), ir jei numa
tytas skaičius, būtent 100 
asmenų, susirinks — tai 16 
Dieną Vasario 1938 metų 
tie pažadai* turi būti ištęsėti. 
Ne taip jau didelis aukotojų 
skaičius ir ne taip jau stam
bi pinigų suma. Bet toji su
ma duos mums galimybės ei
ti prie reikalingos statybos.

Visų Gerb. Redaktorių 
nuoširdžiai prašau šį suma
nymą perspausdinti savo re-

progos pasireikšti mūsų 
kilniosios visuomenės tau
riam lietuviškam duosnu- 
mui, ir teikdamas galimybės 
mūsų kultūriniam židiniui 
sparčiau žengti pirmyn.

KUNIGO BRUŽIKO S. J. 
ADRESAI:

Nuo vas. 22 iki 28 d.: 16 
Chandler Ave., Wilkes-Barre, 
Pa. ' <

Nuo kovo 1 iki 7 d.: St. 
Casimir’s St., Westfield, 
Mass.

Nuo kovo 7 iki 14 d.: 260
daguojamųjų laikraščių skil-East Main St., Amsterdam,
tyse. šio gi sumanymo Gerb. 
Rėmėjų nuolankiai prašau 
savo pažadus pranešti kole
gijos vadovybei, kad būtų 
galima tuoj užmegsti didin
gas vajus, kuris baigtųsi pil
nu pasisekimu, duodamas

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 
3426 Parthenais St., Mont
real, Canada.

Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas S. J., 259 N. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

mos gemalas; tai yra nema
toma po namais versmė, ku
ri kada nors pagrauš jo pa
matus. —< Blekk.

Pražūtingų geidulių sukū- 
ryj sąžinė, lyg kompaso ro
dyklė jūroj, nuolat rodo sie
lai nejudamą šiaurės žvaigž
dę, skaisčią doros žvaigždę 
— nemarumą. — Minskis.

tą saulutė parodė savo kra
štą veidą, pajutome didesnį 
nuovargį. Kas daryti? Su
stojome. Gyvuliai mauro
dami vandens. Petras, ho- 
tentotas, sėdo ant vieninte
lio arklio ir norėjo jaučius 
palydėti iki vandens vietos. 
Jis sakė kitą dieną sugrįšiąs. 
Vandens atsarga beveik išsi
baigė . Gal dar bus dviem 
dienoms. Išaušo kitos dienos 
rytas. Bet laukiamasis vis 
dar negrįšta. Klausosi kiek
vieno sušlamėjimo, lipama į 
medį: vis nieko nematyti. 
Aeina vėl naktis. Stepų tam
sa apsupo keturias žmogys
tas, sutūpusias prie ugnia
vietės. Kyla tūkstančiai klau 
Simų, bet atsakymo nėra. Ir 
taip išaušo rytas.

Vienas broliukas kovoja 
su drugiu. Jie nori gerti, bet 
nėra jau vandens. Vienas iš 
keleivių atsiminė, kad už 12 
kilm. atgal matęs balą. Tuoj 
dviese išėjo ten. Nuvargę grį 
žo su vandens atsarga kitai 
dienai.

Vakaro metą, kai jau mi
sijonieriai ruošėsi gulti, štai 
ga prie ugniavietės atsirado 
juodas bušmenas. Pasiunti
nys! Deja, nelaimės! Pirmu
tinėj vietoj vandens nebuvo, 
jaučiai varomi į kitą; pake
lėj keli jų nudvėsė.

Dabar reikėjo kas daryti. 
Tėvas F. ryžosi vykti ieško
ti pagalbos. Vienas iš broliu
kų sutiko kasdien atnešti li
kusiems stovykloje vandens. 
Tėvas F. bušmeno vadovau
jamas 60 kilm. kelią atliko 
per 26 valandas. Po kelių 
dienų misijonieriai išgirdo 
atvykstančios pagalbos 
skambučius. Tuo .būdu buvo 
išgelbėti bent likusieji. i

Barbara Stanwyck sako:
"Luckies turi dideli pasisekimą

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrlnė* 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Stanwyck 
ir taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iŠ 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

su mano gerklė”
“Pasirodžius kalbantiems paveikslams, 
mano patyrimais scenoje ant Broadway 
suteikė man progą filmose. Savo 
gerklės priežiūra pasidarė man svarbiu 
dalyku, tad, aš persimainiau į Luckies 
— lengvą užsirūkymą. Žinoma aš 
rūkau kartas nuo karto ir kitus .cigare
tus, bet anksčiau ar vėliau aš grįžtu 
atgal prie Luckies. Jie turi didelį 
pasisekimą su mano gerkle ir mano 
skoniu

RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDĮ 
DABAR LOŠIANTI FILMOJE 

**THE PLOUGH AND THE STARS*

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ0

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga 

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSUU
Copyright 1937, The American Tobacco Coapav
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MINĖJO NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĘ

L. Vyčių 41 kuopa vasario 
18 d. sufuošė Lietuvos nepri 
klausomybės 19 metų sukak
ties minėjimą, į kurį pakvie
tė Apreiškimo par. jaunimą. 
Minėjime matėsi jaunimo iš 
vyčių, parapijos klubo, soda- 
liečių ir choro.

Minėjime kalbas pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis, kun. 
Kemežis (iš Elizabeth, N. 
J.), radio pranešėjas J. Bule- 

> vičius ir vyčių pirm. inž.
Mažeika.

Kun. Kemežis įdomiai pa
sidalino įspūdžiais iš lanky
mosi Lietuvoje, papasakojo 
reikšmingesnes lietuvių ko
vas dėl tautos laisvės ir nuo
širdžiai ragino jaunimą dau
giau pažinti savo tautą, jos 
istoriją, o ypač mokytis lie
tuvių kalbos ir stengtis pa
matyti Lietuvą.

Po kalbų visi atsilankę 
gausiai pavaišinti. Visas va
karas praėjo draugiškoje 
nuotaikoje.

Vyčiai pagirtini, jog su
ruošė jaunimui pritaikintą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą, jog kvie
tė visą parapijos jaunimą.

Linkėtina kitą sykį su
traukti dar didesnį skai
čių ir dar įspūdingiau pami
nėti lietuvių tautos laimėji
mų šventę.

Legeikaitė, tvarkdarės — J. 
Stankiūtė ir E. Gudauskai- 
tė, koresp. A. Mykolaitytė.

Naujoji valdyba nuošir
džiai pasiryžus sėkmingai 
dirbti. Ji kviečia visas para
pijos merginas būti sodalie- 
tėmis. Susirinkimai būna 
kas trečias mėnesio ketvirta 
dienis.

Sodalietė Ir. Suravičiūtė 
serga; jai linkime ko grei
čiausiai pasveikti.

A. Vasauskaitė.
—o—

Maspetho sodalietės šiais 
metais rodo nepaprastą ben
dradarbiavimo dvasią. Nau
ją valdybą sudaro: pirm. 
M. Bagočiūnaitė,
J. Zembrauskaitė, sekr. O. 
Kučinskaitė, fin. 
Cereberytė, ižd. M. Bugeny- 
tė, tvarkdarė M. Kazlauskai
tė, korespondentė Am. Ja- 
nuškaitė.

Dabar sodalietės smarkiai 
ruošiasi savo kortų, bingo ir 
bunco vakarui, kurs 
vasario 28 d. 5 vai.
35 et., už ką bus ir 
džių. Atsilankę turės 
gauti gražių dovanų.

Visi kviečiami.
Sodalietė.

vicepirm.

sekr. G.

oįvyks 
Įžanga 
užkan- 
progos

SO. BOSTON, MASS.

IS SODALIEČIŲ VEIKLOS

Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos sodalietės vasario 21 
d. turėjo bendrą Komuniją; 
atsilankė 50 narių.

/Susirinkime nutarta pa
kviesti visos apylinkės soda- 
lietes turėti metinius seime
lius, kas sustiprintų sodalie- 
čių veiklą.

Per Verbas sodalietės baž
nyčioje prie durų rinks au
kas altoriams papuošti.

Klebonas kun. Pakalnis la 
bai džiaugėsi sodaliečių va
karėliu, įvykusiu sausio 14 
d., pažadėjo suruošti soda- 
lietėmš tokį pat linksmą va
karėlį su užkandžiais balan
džio 7 d. Olga Čižauskaite.

—o—
Angelų Karalienės par. so 

dalietės gražiai pasirodė va
sario 21 d. per 9 vai. mišias.

Susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: Dvasios Vadas 
kun. J. Laurynaitis, pirm. A. 
Vasauskaitė, vicepirm. E. 
Tamašauskaitė, prot. rašt. 
A. Pupelytė, fin. rašt. ir iž
dininkė M. Pajaujytė; atsto
vės į K. Federacijos apskritį 
— E. Tamašauskaitė ir T.

Sportas
L. Vyčių 17 Algirdo kp. 

krepšinio komanda turėjo 
smarkų susirėmimą su Day 
Square Ass. komanda. Pir
moje žaidimo pusėje atrodė 
vyčių pralaimėjimas, bet an
troje pusėje išėjo kitaip ir 
vyčiai liko laimėtojais 30 
prieš 13.

Šį sykį žaidė tik penki ko
mandos nariai, nes kiti buvo
išvykę; po žaidimo ir šie iš-| ko. 
vyko į New Yorką praleisti 
linksmai George Washing
ton gimtadienį.

Žaidimą sekė mūsų sviedi
nio komandos ir Boston 
Shamrocks futbolo kapito
nas Juozas Zapustas. Juozas 
yra 
mus

lietuviai per įvairias lenkų1 
priespaudas. Ne vienas ir j 
žuvo ar šiokiu, ar tokiu bū
du.

Paimsiu savo gimtinį kam 
pelį. Geresniais metais jau
nimas jautėsi laisvai. Rengė 
vakarus ne tik pas save so
džiuj, bet ir kitur važinėda
vo. Įsikurta buvo Švento Ka
zimiero skyrius, ūkio ratelis 
ir sportininkų kuopa. Atė
jus tariamųjų jačeikų užda
rinėjimui, nukentėjo ir mano 
gimtasis sodžius. Uždarė! 
Jaunimas liko be jokios or
ganizacijos. Tiesa, kad mano 
gimtinei nėra tiek daug 
skriaudos, kiek kitiems so
džiams. Mano sodžiuje visi 
lietuviai ir yra inteligentijos 
atstovų. Blogiau yra ten, 
kur buvo vos besisteigian
čios draugijos, gal mišriuo
se kaimuose, kur skverbiasi 
lenkizmas.

Jau kad ėmė spausti, tai 
iš visų pusių. Pasistatė apy
linkės kazimieriečiai liaudies 
namą. Didelis namas: salė, 
skaitykla, keletas kambarių 
ir viršuje skaityklos vedėjui 
gyvenamas kambarys. Da
bar ne tik neduoda ten vaka
rų rengti, bet dargi nelei
džia jaunimui po pamaldų 
susirinkti pailsėti, arba cho
rui pasipratinti. Ryšium su 
choro pratimais šiame name 
ir už tai, kad lietuviai nu
siuntė prašymus Lenkijos 
prezidentui ir maršalui 
Rydz-Smigly, kad sušvelnin
tų vietinė valdžia savo takti
ką, buvo sudarytos kai ku
riems asmenims bylos. Po 
visų teismų lenkai pasiryžo 
mūsų skaityklos vedėją iš
tremti iš Vilniaus vaivadijos 
trims metams. Bet teisybė 
kai kuomet surandama ir 
Lenkijoj. Kadangi vedėjas 
yra vedęs, prašė maršalo, 
kad jį paliktų vietoje. Suti-

New

mūsų kp. narys ir įžy- 
sportininkas.

—o—
Pagerbs Tamulį

Vytautas Tamulis,
York Yankees sviedinio ko
mandos narys, plačiai žino
mas sporto pasauly, links
mai praleidęs žiemos sezoną 
drauge su vyčiais, rengiasi 
išvažiuoti ir vėl žaisti su 
minėta komanda.

Vyčiai ruošia jam išleistu
vių vakarą, kuriame visi tu
rės progos jam palinkėti ge
riausių sėkmių. Per sportą, 
Vytai, kelk lietuvių vardą!

Vilniečio Moksleivio Laiškas
Vienas mūsų bendradar

bis, prieš porą metų buvęs 
Vilniuje, neseniai gavo vieno 
vilniečio lietuvio moksleivio 
laišką, kurio dalį čia spaus
diname.

Čia galime pažymėti, jog 
tas moksleivis labai netur
tingas; jei kas iš skaitytojų 
paaukotų kelis centus, re
dakcija nusiųstų jam tiesiog 
į Vilnių.

Štai kelios ištraukos iš to 
laiško:

—o—
Norėdamas nušviesti trum 

pai mūsų lietuvių padėtį, pri 
valau pabrėžti greičiau liūd
nas gyvenimo valandas, kaip 
linksmas. Liūdna, sunku... 
trūkstą krūtinėje oro kvė-

puoti, kada imi vartyti Vil
niaus krašto istorijos lapus. 
Žiūri... buvo šimtu procentų 
kraštas lietuviškas, paskui 
ėmė gudėti, atsirado gudų 
salos, ir pamažu ėmė stumti 
lietuvių kalbą. Tai buvo pir
moji stadija lietuviams nu
tausti. Šį kraštą okupuoja 
lenkai. Gudų salos virsta 
lenkais. Paėmę valdžią len
kai savosna rankosna ėmė 
nežmoniškai šeimininkauti. 
Kiek buvo, dar geresniais 
laikais įsteigta skyrių, mo
kyklų ar šiaip įvairių drau
gijų, skaityklų, uždarė be
veik visas. Nori gyvus ap
kasti po žemėm, žodžiu, švie 
timo nūdienis baras yra ap
verktinas. O kiek nukentėjo

Lietuvių pamaldos mūsų 
parapijoj būna kas antras 
sekmadienis, t.y. vienas sek
madienis lietuviams, kitas 
lenkams. Buvo viskas gerai,j 
kol klebonavo lietuviai kuni
gai, bet, atkėlus karštą en- 
deką, ėmė svirti lietuvių po
zicijos. Įvedė įvairius lenkų 
kalboje pridėčkus lietuvių 
sekmadienį, nors sekmadie
nių tvarka pasiliko ta pati. 
Kelis kartus protestavo lie
tuviai, važinėdami pas-arki
vyskupą, bet visos pastan
gos nuėjo niekais.

Bet gyvenimą tvarko tam 
tikri dėsniai, taisyklės. No
rėtųsi ne vienam galicijokui 
išplėšti brangiausią lietuvio 
turtą — kalbą iš mūsų šir
džių. Bet... gyvenimas daro 
savo. Kas įgimta lietuvio 
charakteriui, kas lietuviška 
pasilieka širdyje ir nesiduo
da endekiškams norams slo
pinama. Tiesa, priemonės la
bai žiaurios. Daug skriau
dos daro mūsų visuomenei 
per mokyklas, skiepydami 
jaunutėsna širdelėsna lietu-- 
vių kalbai ir tautai neapy
kantą. Sodžiai, kurie turi 
atstovus lietuvių visuomenė
je ar lietuvių gimnazijose, y- 
ra laimingi. Ar per švenčių, 
ar per vasaros atostogas, tu
ri progos daugiau ar mažiau 
padirbėti kilnų lietuvišką 
darbą. Kaip kituose Vilniaus 
krašto kampuose praleidžia
mos vasaros atostogos gal 
nuodugniai ir nedaug ką pa
sakyčiau, bet savo apylinkę 
pažįstu gerai ir prie progos 
tarsiu keletą žodelių.

Aplinkiniai sodžiai yra be
veik visi grynai lietuviški. 
Kaimiečiai daugumoje smul
kūs ūkininkai. Nors sąlygos

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
bus pamokslininkas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos, 
Eržvilko parapijos klebonas, 
kun. J. Petraitis.

GĖDA MELUOTI studentas J. Genkus etc. ap
rašyti ten taip pat įrodo mū
sų patriotingumą ir tėvynės 
meilę.

1934 mt. vasario 11 d. pa
veikslai, prakalbos ir dainos. 
Kalbėjo adv. W. Kiaršis ir 
Julius Jaskal, Ph.D.

1933 mt. vasario 12 d. te
atras ir kalbėtojas kun. F. 
Juškaitis iš Cambridge.

1932 mt. L.D.S. Apskr. su
važiavimas ir vakare prakal
bos. Sekantį sekmadienį „Pi
loto Duktė” ir atitinkamas 
nepriklausomybės minėji
mas.

1931 mt. vasario mėn. 15 
d. vaidintas veikalas „Auš
ros sūnūs”.

Protingiesiems daugiau į- 
rodymų nereikia. Kurtiniai 
vistiek negirdės, o aklieji 
nematys.

Kun. Pr. M. Juras.

Su aklais, kurtiniais ir ne- 
’ byliais žmonėmis sunku su

sikalbėti. Dar sunkiau paro- 
' dyti jiems tiesą ir grožę. 
1 Prie tos klasės žmonių pri
klauso „Vienybės” korespon
dentas K. Vidūnas.

I . V

Jis rašo: „Aš čia gyvenu 
jau 35 metai ir negirdėjau, 
kad Lawrenco Romos katali- I
kų parapijos žmonės kada 
nors būtų šventę Nepriklau
somybės šventės”.

Čia jam pritaikinsiu Šven
tojo Rašto žodžius: „Nes tu 
sakai: Aš esu turtingas ir 
pralobęs, ir nieko nepriva
lau; o nežinai, kad tu esi ne
laimingas ir apgailėtinas, be 
turtis, aklas ir plikas. Aš 
tau patariu pirktis iš manęs 
ugnyje ištirto aukso, kad pa 
sidarytumei turtingas, būtu
mei apvilktas baltais rūbais 
ir nesirodytų tavo plikumo 
gėda; taip pat patepk savo 
akis akių tepalu, kad regė
tume?’ (Apr. 3, 17 — 18).

Tik ignorantas arba suge
dęs žmogus nesigėdi meluoti. 
Kad kun. P. Juras kasmet 
rengia Nepriklausomybės pa 
minėjimą ir visada pats kal
bėjo ir kad p. K. Vidūnas 
„Vienybės” skaitytojus pri- 
gaulioja, štai įrodymai:

1937 mt. vasario mėn. 21 
d. šv. Pranciškaus parap. 
svetainėj Nepriklausomybės 
paminėjime kalbėjo kun. F. 
Strakauskas, kun. J. Zabu
lionis iš Lietuvos ir F. Kran- 
cevičius.

1936 mt. Nepriklausomy
bė paminėta dviem sekma
dieniais: Vasario 16 d. para
pijos vakarienėje, kur patri- 
jotines kalbas pasakė adv. 
Sykes, Krancevičius ir kt. O 
vasario 23 d. p. Visminas 
prie operetės „Consilium Fa- 
cultatis” turėjo 
specialų epilogą Lietuvos 
nepriklausomybės 18 metų 
sukakčiai paminėti.

1935 mt. vasario 18 d. 
Lawrence Eagle-Tribune ži
nia „OBSERVE LITHUA
NIAN INDEPENDENCE 
DAY”, mano ten atvaizdas 
ir kalbos turinys, muzikalė 
programa ir kalbėtojai: adv. 
Bublys iš Worcester, adv. 
W. Kiaršis iš Haverhill, 
Northeastern universiteto

DETROIT, MICH.

WATERBURY, CONN.

Minės kun. Saurusaitį
Onos Jakštienės rūpesčiu 

surinkta aukų, iš kurių už
prašytos mišios už 
Waterbury klebono, 
Saurusaičio vėlę.

Mišios bus kovo 6
pačiu laiku prie trijų altorių.

Parapijietis.

išprašytų nuo Dievo 
Vilniaus sugrąžini.

minėjimo dalis at-

parengęs

Lietuvių piliečių susirinki
mas buvo gausingas ir pasi
žymėjo įvairiais sumany
mais bei nutarimais.

Advokatas Alex Conrad- 
Kundrota, lietuvis kandida
tas į Common Pleas court 
teisėjus, atsilankęs į susirin
kimą pranešė apie savo kan
didatūrą.

Finansams sukelt rengia
mas vakaras vasario 28 d., 
lietuvių salėje, 25th ir Ver- 
nor Highway St. Bus plati 
programa iš dainų, prakal
bų. Įžanga tik 15 et., pradžia 
5 vai. vakare.

Vienbalsiai nutarta remti 
lietuvio Alex Kundroto kan
didatūrą ir balsuoti kovo 1 
d.

Laikas jau mums žiūrėti 
ir interesuotis šios šalies 
gyvenimu ir jo gerove. Nes 
nuo to priklauso ir mūsų pa
čių geresnė būklė.

Priaugusio čia gimusio 
jaunimo jau nemažai yra. 
Reikalinga, kad jis eitų poli
tinį gyvenimą ir liktų valdi
ninkais kur tik gali.

A. Kundrotas, pilnas ener
gijos, kreipiasi į lietuvius, 
prašydamas visų lietuvių pa- 
gelbos.

Nuo lietuvių priklauso 
Kundroto laimėjimas. Jei vi
si vieningai balsuosime kovo 
1 d., tai jis gali ir turi laimė 
ti

nepatogios, bet savo vaikus 
stengiasi lietuviškai išmoks
linti lietuvių gimnazijoje. 
Atėjus vasaros atostogoms, 
kada suvažiuoja visa inteli
gentija, susidaro drauge su 
kaimiečiais gražus lietuviš
ko jaunimo būrys. Jaunimas 
pilnas energijos, linksmas. 
Beveik kiekvieną ramų ir ty
lų vasaros vakarą skamba 
viliojančios lietuviškos dai- 

• nelės.
Atėjus sekmadieniui, susi

renka jaunimas kur nors 
miške, dainuoja, žaidžia ar
ba mėto sviedinį. Sportui ir 
lietuviškai dainai lieka Vil
niaus krašte didelė ir svarbi 
užduotis. Prie progos susi
renka jaunimas, pasidalina 
įspūdžiais ir grįžta namo nu
siteikę daug šviesiau, lietu
viškiau.

Tiesa, ir čia lietuviui inte
ligentui pastoja kelią. Kalti
na jį už nelegalų veikimą, 
traukia teismo atsakomybėn, 
skiria pabaudas. Tas prie
mones lenkai praktikuoja 
tiek mokytojams, tiek stu
dentams.

teisėjo vietą.
Ona Aksomaitienė, 

Spaudos komisijos narė.

MOUNT CARMEL, PA.

pirmo 
kun.

d. tuo

OMAHA, NEBRASKA

triotišką pamokslą pasakė 
kun. A. Dubinskas. Choras 
energingai giedojo. Visi tik 
už Lietuvą meldėsi, kreipda
mi savo širdis į Aušros Var
tų Panelę, kad gailestingoji 
Motina 
sostinės 
mą.

Antra
likta parapijos salėje. Mo
kyklos vaikučiai, tautiškai 
apsirengę, žavėjo publiką 
lietuviškomis dainelėmis. Di
dysis choras, vadovaujant 
muz. J. Čižauskui, puikiai 
savo dainomis kėlė lietuviš
kus jausmus.

Nors visą dieną lijo, žmo
nių buvo pilna salė! Įžangos 
nebuvo, tik rinkliava moky
klai. Prakalbas sakė Dr. J. 
Bučnis, kun. L. J. Mendelis, 
kleb. kun. J. Lietuvninkas.

Pirmiausia pas mus
Omahos lietuviai bus pir

mutiniai, kurie išgirs gyvu 
žodžiu pranešimų iš Eucha
ristinio Kongreso Filipinų
salose. Tėvas Cikoto, Tėvų Buvo ir iš Washington, D. C. 
Marijonų generolas, pirmiau lietuvių. J. K.
šia sustos pas mus, važiuo
damas iš Seattle, Wash. į 
Chicago. 

—o—
Uždavinio prakalbos

Jau antrą kartą V. Užda
vinys buvo pas mus su pra
kalbomis vasario 7 d. Rodyti 
ir spalvuoti paveikslai iš Lie 
tuvos. Salė buvo pilna žmo
nių; prakalbos ir paveikslai 
visiems labai patiko.

—o—
Geri aukotojai

Nuo potvynio pietų valsty
bėse nukentėjusiems pas 
mus suaukota daugiau negu 
dvigubai tiek, kiek reikėjo 
suaukoti. Raudonasis Kry
žius buvo nusistatęs surinkti 
Omahoje 36 tūkst. dolerių, o 
Omahos žmonės sudėjo 72 
tūkst. dol. Lietuviai taip pat 
gražiai prisidėjo prie 
tojų.

WASHINGTON, D. C.

auko-

—o—
Dykai malkos

Mūsų klebonas, kun. Juse- 
vičius, šią žiemą išprašė iš 
Cudahy skerdyklų kompani
jos dykai malkų. Dabar kas 
savaitę atveža mums malkų 
mokyklai ir bažnyčiai ir 
paskui visą savaitę kūrena.

Eis kartu prie Komunijos
Vyčiai nutarė bendrai eiti 

prie Komunijos per šv. Kazi
miero dieną. Bus bendri pus
ryčiai. Vyčių skaičius labai 
auga — jau yra pusė šimto 
narių.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė

Mes taip pat minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. Seselės turėjo su vai
kučiais programą, mūsų kle
bonas kalbėjo ir mergaičių 
choras gražiai sudainavo ke
letą dainų. Vietinis.

40 valandų atlaidai
Šv. Kryžiaus lietuvių par. 

40 vai. atlaidai iškilmingai 
prasidės vasario 28 d. per 
sumą; tuoj po sumos bus 
procesija su Šv. Sakramen
tu; mokyklos vaikučiai ir 
mergaitės dalyvaus procesi
joj pasipuošę gyvomis gėlė
mis, o mažytės mergaitės 
barstys gyvas gėles.

Sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį vakarais iškilmin 
gi mišparai bus 7:30. Rytais 
mišios bus 5, 6, 7, 8 vai. ir 
suma 9:30. Išpažinčių klau
soma vakarais po mišparų ir 
iš ryto nuo 7 iki 9 vai.

Kaimynai lietuviai kuni
gai atvyks pagelbėti išpažin
čių klausyti, todėl visi lietu
viai kunigai atvyks pagelbė
ti išpažinčių klausyti, todėl 
visi lietuviai iš Mount Car
mel ir apylinkės atlikite iš
pažintį ir priimkite Komu
niją, kad įsigytumėt atlai
dus. Pamokslus sakys iškal

BALTIMORE, MD.

ROMUVIEČIAI
VASARIO 16-14

Romuvos klubas (L, 
studentę ir profesi 
kuopa) Lietuvos nepr 
sotybės paskelbimo 19 
sukaktį minėjo vasario 
vakare Angelę Karai 
salėje. | minėjimą rom 
ciai buvo pasikvietę sv 
kurių tarpe buvo kom 
Daudžvardis su žmona, 
sulato sekretorius Sir 
su žmona, Profesionalų 
bo pirm. Dr. Petriką, 
Paulonis, EI Bartkevi 
Studentų žodžio redakt 
J. Pilipauskas, stud. 1 
čius.

Posėdžio stalas buv 
suptas Jungtinių Vale 
ir Lietuvos vėliavomis, 
stalo sėdėjo klubo pin 
P. Vilniškis ir sekr. S 
revičiūtė.

Minėjimui pakviesti 
paskaitininkai, kun. J.

Lietuvių draugija nuošir
džiai dėkoja Baltimores 
varg. kompozitoriui J. Ci- 
žauskui ir jo žmonai, radio 
grupei, vyrų kvartetui ir ________ 
Alf. Adomaičiui, dalyvavu- kūnas ir J. B. Laučka. 1 
siems Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukakties mi 
nėjimo programoje Washing 
tone, vasario 14 d.

Gaila, jog nebuvo galinu 
pakviesti viso šv. Alfonso 
par. choro, bet tikime, jog 
tai įvyks kitais metais.

A. M. Stulgytė,
sekretorė

JERSEY CITY, N. J.

J. Balkūnas iškėlė vysi 
Valančiaus ir mok] 
Kriaučiūno nuopelnus! 
viy tautos atgimimu 
Laučka kalbėjo apie Ii 
ir Klaipėdą tarptautinė 
sės šviesoje.

Eleonora Bartkevi 
giliu sielos pergyvenimi 
tistiškai padeklamavo 
romes eilėraštį Vilnių ii 
ną savo jautrų eilėraštį 
velėli. Ji sulaukė labai 
pritarimo.

Programai pasibaįgui 
si akademinio susini 
dalyviai susėdo prie i 
pasivaišinti užkandžiais, 
rišos paruošė romuvietės 
Bsraliauskienė ir J. Knis 
skaitė. Šeimininku buvo i 
tos klebonas, romuvie 
km. J. Aleksiūnas.

. Besivaišinančius užklu 
maloni staigmena - į si 

/žygiavo Angelų Karalien 
berniukų orkestras su sai 
vadu, kun. J. Laurynaičii 
priešaky. Orkestras išpild 
kelis muzikos dalykus, sus: 
įnikdamas nuoširdžių ploji

ta vaišes Romuvos klu 
boi savo sveikinimus bei lin 
kėjmms pareiškė konsulas

— Vasario 16 dieną Mary
land valstybės gubernato
rius paskelbė legališka šven
te, valdžios įstaigose ir 
šiaip žymesnėse vietose bu
vo iškeltos vėliavos; lietuvių 
salės buvo apkaišytos Jungt. 
Valstybių ir Lietuvos vėlia
voms. Visą dieną šlapias 
sniegas drėbė, buvo nejauku 
išeiti iš namų. Lietuvių siu
vėjų dirbtuvėse, nors mažai 
darbo, bet dirbo visą dieną, 
tik apie 7 dirbtuvėlės buvo 
uždarytos. Po pietų liet, 
draugijų salėje buvo prakal
bos, o vakare puota; įžanga 
kainavo $1.10.

— Vasario 21 d. ši šventė 
minėta lietuvių parapijoje, 
Federacijos skyriui vado
vaujant, atnašautos iškilmin 
gos mišios už Lietuvą; mi
šias laikė mūsų klebonas, 
kun. J. Lietuvninkas, asis
tuojant kun. Dr. Mendeliui ir 
kun. A. Dubinskui. Labai pa

— Vasario 17 d. J. Janui 
kevičius rodė spalvuotus pa
veikslus iš Lietuvos. Pa
veikslų nutraukimas ganaj? 
ras, parinkimas programa 
neblogas.

— Kleb. kun. S. Stonis va
sario 21 d. bažnyčioje per
skaitė metinę parapijos apy
skaitą. Praeitų metų metinė 
apyvarta siekė $6161.98. |- 
vairių pagerinimų bei pato
bulinimų bažnyčioje ir kle
bonijoje padaryta už $170(1 
Klebonas džiaugėsi atgims
tančia tikybine ir tautine 
jersiečių dvasia. Pabaigoje 
atgiedota Te Deum kaipo pa
dėka Dievui už palaiminimu 
praeitais metais.

— Vasario 28 d. 7 vai. va
kare par. salėje, Grand St. ii 
Manning Ave., įvyks dideli
kortų ir bunco vakaras. Bu Muis, Dr. Petriką, 
duodamos durų ir nežaidįį' nWorius Simu- 
dovanos. Įėjimas tik 40 c J J-Mlipauskas, inž. Ma

tų. Malonus laiko praleidi 
mas užtikrintas. Maloni* taas vakaras praleistas 
kviečiami visi, kaip Jersey malimiaosioje nuotaikoje iri 
City, taip ir apylinkių kolo tzbaigtas Tautos ir Ateiti- 
nijų lietuviai. ,

— Vasario 19 d. palaido ______ 
tas su bažnytinėmis apeigoj FALSTYBŽS DEPARTA- 
mis senas Jersey City lietoj 
vis, a. a. Simonas šlamiški* 
Teilsisi ramybėje.

— Vasario 25, 26 ir 27 dd 
kleb. kun. S. Stonis ves tri
jų dienų rekolekcijas Šv. My
kolo lietuvių parapijoje, Ba
yonne, N. J.

ELIZABETH, N. J.

Misijos
Kovo 5 d. prasidės mūsų 

bažnyčioje misijos, kurias; 
ves kun. M. J. Brundza, sve-į 

čias iš Lietuvos.
Gavėnia — atgailos lai

kas, taigi kviečiu mylimuo
sius parapijiečius į misijas. 
Ateikite, pasiklausykite gra
žių pamokymų, o tos misijos 
bus visiems išganingos, jos 
atves visus į atgailą ir gyve
nimo pataisymą.

Klebonas. i

JAU ATSAKĖ L
— -

Valstybės departamento, 
feEuroposreikalųsky- 
Mas, Robert p. Kel- 
W Ui atsiuntė “ 

praneš ga-n 
i masiniame .. 
Paradise sa-

m v

Žl



26 d., 1937 m.
Vasario 26 d., 1937 m.

pamokslą pasakė 
)ubinskas. Choras 
i giedojo. Visi tik 
ą meldėsi, kreipda- 
širdis į Aušros Var- 
,.kad gailestingoji 
šprašytų nuo Dievo 
Vilniaus sugrąžini-

5 
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VIETOS ŽINIOS
KOVŲ KRYPTIS IR MŪSŲ APSILEIDIMAS

SPAUDA

ROMUVIEČIAI MINĖJO 
VASARIO 16-TĄ

ninėjimo dalis at- 
įpijos salėje. Mo- 
zuikučiai, tautiškai 
, žavėjo publiką 
mis dainelėmis. Di- 
loras, vadovaujant 
Cižauskui, puikiai 
inomis kėlė lietuviš- 
nus.
isą dieną lijo, žmo. 
pilna salė! Įžangos 

tik rinkliava moky. 
akalbas sakė Dr. J. 
kun. L. J. Mendelis, 
m. J. Lietuvninkas, 
š Washington, D. C.

J. K

hington, D. C.

rių draugija nuošir- 
dėkoja Baltimore 
[ompozitoriui J. & 
ir jo žmonai, radio 
vyrų kvartetui ir 

tomaičiui, dalyvavo- 
ietuvos nepriklauso- 
19 metų sukakties mi 
programoje Washing 
isario 14 d.
, jog nebuvo galima 
ti viso šv. Alfonso 
loro, bet tikime, jog 
es kitais metais.

A. M. Stulgytė, 
sekretorė

dalyvavo daugiau kaip 1000 
žmonių, suruošė K. Federa
cijos New York apskritis su 
Tautininkų s-gos skyriumi.

LANKĖSI KOMP. ALEKSIS

Vasario 24 d. New Yorke 
lankėsi kompozitorius Al. 
Aleksis iš Waterbury, Conn.

Komp. Aleksis pasižadėjo 
atvykti su savo artistų gru
pe į Brooklyną ir čia balan
džio 25 d. išpildyti laikraš
čio Amerikos ruošiamo pa
vasarinio baliaus įdomią pro 
gramą.

KUN. MILUKO PASKAITA

SEY CITY, N. J.

asario 17 d. J. Janus 
s rodė spalvuotus pa- 
s iš Lietuvos. Pa- 
nutraukimas gana gi 

rinkimas programos 
LS.
leb. kun. S. Stonis va- 
1 d. bažnyčioje per- 
metinę parapijos apj- 
Praeitų metų metini 

ta siekė $6161.98. J- 
pagerinimų bei pato- 
ių bažnyčioje ir kle- 
je padaryta už $1706 
tas džiaugėsi atgims- 

tikybine ir tautini 
ių dvasia. Pabaigoje 
ota Te Deum kaipo pi- 
Dievui už palaiminimu 
ais metais.
Vasario 28 d. 7 vaL n 
Dar. salėje, Grand St tį 

ing Avė., įvyks dideli 
ir bunco vakaras. Bu 

mos durų ir nežaidėį 
los. Įėjimas tik 40 ca 
talonus laiko praleil 
užtikrintas. Maloni! 

ami visi, kaip Jera? 
taip ir apylinkių kok 
Lietuviai. t 
Vasario 19 d. palaido 
iu bažnytinėmis apeiga 
senas Jersey City lieti 
i. a. Simonas šlamišfc 
isi ramybėje.
Vasario 25, 26 ir 27 i 

. kun. S. Stonis ves Ii 
ienų rekolekcijas šv. n 
lietuvių parapijoje, B 

le, N. J.

ELIZABETH, N. J.

Misijos
ovo 5 d. prasidės mi 
lyčioje misijos, kuri 

kun. M. J. Brundza, s 
iš Lietuvos.

avėnia — atgailos 1 
, taigi kviečiu mylimi 
i parapijiečius į mis# 
likite, pasiklausykite $ 

pamokymų, o tos miffi 
i visiems. išganingos, j 

es visus į atgailą ir g? 
io pataisymą.

Klebone

iškėlė vyskupo 
ir mokytojo 

nuopelnus lietu- 
atgimimui, o

Istorikas kun. A. Milukas 
kovo 3 d., 8 vai. vak., Ange
lų Karalienės par. salėje 
skaitys paskaitą iš amerikie
čių lietuvių istorijos. Kalbės 
taip pat kun. J. Balkūnas — 
apie tai, ką Aušra rašė apie 
amerikiečius.

Visi kviečiami atsilankyti.

EPISKOPALŲ DVASININ
KAS LIKO KATALIKU

Spauda tai galingas mūsų 
gyvenime ginklas, ypač da
bartiniais kovų laikais. Ištar 
tas žodis, pasakyta prakal
ba, įrodyta tiesa, veikiai iš
nyksta iš žmogaus atmin
ties; ji prieinama tik nedide
liam klausytojų skaičiui; 
vienkartinė, kad ir puikiau
sia prakalba, ar išvedžioji
mai nustoja savo vertės, ka
dangi daug geriausių minčių 
dėl mūsų atminties netobu
lumo žūsta užuomaršos erd
vėje. Taigi, tartojo žodžio 
plotmė yra labai siaura, pri
einama tik mažai visuome-

GRĮŽO UŽDAVINYS

Vilniui Vaduoti sąjungos 
atstovas, Vincus Uždavinys, 
praeitos savaitės gale grįžo 
į New York iš kelionės po to 
Ūmuosius vakarus.

nės dalelei. Kas kita su ra
šytu žodžiu — spauda. Ji ga
lima visur plačiai paskelbti; 
prieinama visiems norin
tiems; į jos pateiktas mintis 
galima įsigilinti atkartoti- 
nai, įsisiurbti.

Taigi, spauda turi plačiau 
sios reikšmės žmonių gyve
nime, daro didžiausio įspū
džio ir įtakos žmonėms, nu
stato įsitikinimų (tikybos, 
ar socialaus gyvenimo atžvil 
giu) kryptį. Ne veltui garsu
sis Napoleonas I pavadino 
spaudą „šeštąja pasaulio ga
lybe”. Jam pačiam padarė 
didžiausios žalos (viešosios 
spaudos užuomazgoje) vo
kiečio Gaer’o spausdinamas 
laikraštis‘„Rheinischer Mer- 
kur” (Reino pasiuntinys), 
kursai entuziastiškai skelbė 
neapykantą 
vokiečiuose 
tą.

Ne veltui
tarlė: „pasakyk ką skaitai, 
o aš tau pasakysiu, kas tu 
per vienas!” Gi nuolatos 
skaitydamas vienos krypties 
rašytąjį žodį (knygą, ar lai
kraštį), žmogus noroms ne
norom turi prisisunkti ir 
šios krypties įsitikinimų, ly
giai taip, kaip kad kempinė 
prisisunkia to skystymo, ku
riame ii mirksta. Jei šian- v
dieną taip smarkiai žengia

Napoleonui ir 
palaikė ją karš-

susidarė ir pa-

* PADĖKA

Romuvos klubas (L. Kat. 
studentų ir profesionalų 
kuopa) Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 19 metų 
sukaktį minėjo vasario 16 d. 
vakare Angelų Karalienės 
salėje. Į minėjimą romuvie
čiai buvo pasikvietę svečių, 
kurių tarpe buvo konsulas 
Daudžvardis su žmona, kon
sulato sekretorius Simutis 
su žmona, Profesionalų klu
bo pirm. Dr. Petriką, Dr. 
Paulonis, EI. Bartkevičiūtė, 
Studentų žodžio redaktorius 
J. Pilipauskas, stud, šako
čius.

Posėdžio stalas buvo ap
suptas Jungtinių Valstybių 
ir Lietuvos vėliavomis. Prie 
stalo sėdėjo klubo pirm. K. 
P. Vilniškis ir sekr. St. Ju
revičiūtė.

Minėjimui pakviesti du 
paskaitininkai, kun. J. Bal
kūnas ir J. B. Laučka. Kun. 
J. Balkūnas 
Valančiaus 
Kriaučiūno 
vių tautos
Laučka kalbėjo apie Vilnių 
ir Klaipėdą tarptautinės tei
sės šviesoje.

Eleonora Bartkevičiūtė, 
giliu sielos pergyvenimu, ar
tistiškai padeklamavo Mai- 
ronies eilėraštį Vilnių ir vie
ną savo jautrų eilėraštį Kar
velėli. Ji sulaukė labai šilto 
pritarimo.

Programai pasibaigus, vi
si akademinio susirinkimo 
dalyviai susėdo prie stalų 
pasivaišinti užkandžiais, ku
riuos paruošė romuvietės T. 
Barziliauskienė ir J. Krušin- 
skaitė. Šeimininku buvo vie
tos klebonas, romuvietis 
kun. J. Aleksiūnas.

Besivaišinančius užklupo 
maloni staigmena — į salę 
įžygiavo Angelų Karalienės 
berniukų orkestras su savo 
vadu, kun. J. Laurynaičiu, 
priešaky. Orkestras išpildė 
kelis muzikos dalykus, susi
laukdamas nuoširdžių ploji
mų.

Per vaišes Romuvos klu
bui savo sveikinimus bei lin
kėjimus pareiškė konsulas 
Daudžvardis, Dr. Petriką, 
konsulato sekretorius Simu
tis, J. Pilipauskas, inž. Ma
žeika ir kiti.

Visas vakaras praleistas 
maloniausioje nuotaikoje ir 
užbaigtas Tautos ir Ateiti
ninkų himnais.

Šv. Jono episkopalų baž
nyčios (Flushing) rektorius 
Leonard Twinem, 47 mt., va
sario 21 d. viešai pranešė, 
jog jis pasitraukia iš episko
palų bažnyčios ir tampa ka
taliku.

Šv. Jono episkopalų baž
nyčios rektoriumi jis išbu
vo 10 metų, o šiaip jų dvasi
ninku 23 metus.

Twinem pareiškė, jog jam 
didelės įtakos padarė rašy
tojas Chesterton, kun. Dela
ney ir kun. Gillis.

Nuoširdžiai dėkojame 
siems asmenims, dalyvavu
siems vasario 18 d. puotoje, 
surengtoje mūsų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakčiai 
paminėti.

Ypač dėkojame kleb. kun. 
N. Pakalniui, suteikusiam sa 
lę ir pareiškusiam linkėji
mus, kun. Kartavičiui, vaka
rienės šeimininkėms po
nioms Stagniūnienei, Kivy- 
tienei, Butkuvienei, visiems 
atsilankiusiems, sveikinu
siems ir dovanas įteiku 
siems.

Nuoširdžiai dėkingi,
Petronėlė ir Jonas Kiužai.

vi-

pirmyn bedievybė, tai tik 
dėl prieštikybinės spaudos.

Suprantama tad, kodėl ir 
Šventasis Tėvas, ir vysku
pai, ir dvasininkai, ir visi 
rimtieji pasaulionys katali
kai ragina visus palaikyti 
katalikiškąją spaudą, įsigyti 
katalikiškos krypties knygų 
ir laikraščių.

Dabartiniais kovų laikais 
katalikui nebepakanka pasi
tenkinti vien katekizmo ži
niomis, kurias yra pasėmęs 
per tikybos pamokas moky
klose. Reikia ne tik giliau 
suprasti tikėjimo tiesos, bet 
ir susipažinti su Dievo prie
šų kovos būdu (taktika).

Štai, tai visa geriausiai 
paaiškina katalikiškoji spau 
da (knygos ir laikraščiai). 
Ji supažindina mus, kokių 
priemonių griebiasi mūsų 
priešai, kokias pinkles jie 
stato, kokius gnklus varto
ja, kuomi jie klysta, ko jie 
siekia. Ji plačiai išdėsto mū
sų tikybos pagrindus,. nuro
do vartotinus ginklus, būdą 
kovoti priešus, žodžiu, ap
šviečia mūsų protą, įskiepi- 
na energiją, padrąsina.

Aišku, jog kiekvieno kata
liko tiesioginė pareiga yra 
visų pirma palaikyti savąją, 
t. y. katalikišką spaudą.

Neturi teisės vadintis ka
taliku tas, kursai neprenu
meruoja bent vieno katali
kiško laikraščio, neskaito jo,

DIDŽIOJO NEW YORK®
A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

GRĮŽTA Į LIETUVĄ

Kun. J. Zabulionis, Biju
tiškio klebonas, kovo 10 d. iš 
vyksta į Lietuvą.

Šiuo laiku kun. Zabulionis 
vieši pas kun. Balkūną.

BUVO BINGHAMTONE

Adv. J. Endziulaitis (An
seli) vasario 20 — 21 d. lan
kėsi Binghamton, N. Y., kur 
turėjo atlikti savo klien
tams patarnavimą.

Ta pačia proga sustojo 
Wilkes-Barre ir aplankė sa
vo tėvus.

NESURANDA UNIJOS 
VADO NUŽUDYTOJŲ

VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS JAU ATSAKĖ

Valstybės departamento 
'rytinės Europos reikalų sky
riaus vedėjas, Robert F. Kel
ley, vasario 19 d. atsiuntė 
laišką, kuriuo praneša ga- 
Uęs vasario 14 d. masiniame 
taitinge (Grand Paradise sa
lėje) priimtą protesto rezo
liuciją prieš Lenkiją dėl jos 
žiauriausių persekiojimų, nu 
kreiptų prieš Vilniaus kraš
to lietuvius.

Masinį mitingą, kuriame

Požeminių kasimo darbų 
darbininkų unijos 
Norman Redwood, nužudyk 
tojai dar nesurasti. Jis nu-| 
žudytas Teaneck, N. J.

Svarbiu liudininku 
mas požeminių kasimo dar
bų kontraktorius, Samuel 
Rosoff, kurs dabar yra poli
cijos priežiūroje.

NAUJAS GIESMYNĖLIS 
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS •
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės,

harm. J. Žilevičius. 34 giesmės____

II dalis Gavėnios ir Velykij giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių

III dalis a) Gegužės mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės

UI dalis b) Šv. Sakramento giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės

III dalis c) Birželio mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 36 giesmės

IV dalis a) Giesmės į Dievą,

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių

Dėl šių giesmynėlių kreipkitės į
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

50c.

...... 50c.

35c.

15c.

50c.

25c.

o kas dar pikčiau, jei jis pa
laiko prieštikybinę spaudą, 
kadangi šiuo atveju jis virs
ta stačiai katalikybės išdavi 
ku, savo turtais pagelbėda
mas Dievo priešams kovoti 
prieš Jį!

Tačiau, būtų tai tuščias 
darbas, jei katalikas tiktai 
šiuo pasitenkintų. Nepakan
ka vien žinoti, kas darytina, 
bet reikia ir veikti. Taigi, 
aišku, jog neturi teisės va
dintis kataliku tas, kurs ne
dalyvauja kat. draugijose, 
ar, įsirašęs į jas, nelanko po
sėdžių, nesirūpina pagelbėti 
valdyboms, nesirūpina savo 
parapijos reikalais, nesisten
gia patraukti kitus į šį dar
bą, visa tai palikdamas tik 
savo dvasios vado veiklai.

Gi kad ir uoliausis klebo
nas viso aprėpti neišgali: 
jis negali aplankyti visų lai
svamanių, ar atšalėlių .— 
jam jų durys užsklęstos; ne
gali pats vienas visur prižiū
rėti tvarkos eigą ir t.p.

Tačiau, čia reikia prisi
minti, jog nepakanka dar 
veikti; reikia dar ir savo pa
vyzdžiu rodyti, jog esi kata
likas, kadangi kitoniškai pa
sielgdamas nieko gera nenu-

veiksi, „žodžiai tik skrai
do”, sako lotynų patarlė, 
„gi pavyzdžiai patraukia”. 
Taigi, ir šeimoje, ir draugi
joje, ir viešame gyvenime 
privaloma taip elgtis, kad 
mūsų žodžiai neskersakiuotų 
su mūsų darbais. Tuščia bū
tų raginti kiti nedalyvauti 
laisvamanių iškilmėse, ar 
pramogose, jei pats bičiu- 
liautumeis su jais! Tuščia 
būtų raginti savo vaikai lan
kyti bažnyčią, artintis prie 
šv. Sakramentų, jei pats ne- 
žygiuotumei sielos gyvenimo 
keliu! Girtuoklis nepriveda 
prie blaivybės, paleistuvis 
prie skaistybės!

Jei šiandieną taip daug 
katalikų atsitraukia nuo ka
talikybės, tai didžioje daly
je reikia šiuo atveju dėkoti 
tam, kad mūs katalikai nesi 
elgia katalikiškai: nesielgia 
pagal nustatytus reikalavi
mus, nesirūpina savo tikėji
mu, šaltai žiūri į priešų pa
žangą, nepalaiko savų kata
likų profesionalų, biznierių 
(vertelgų), įstaigų, o ploja 
ladučius laisvamaniams, ar 
šiaipjau kitataučiams...

(Bus daugiau)
Snaudulis.

Federacijos vajus
Federacijos Centro Valdy

ba nutarė rengti Gavėnios 
metei katalikiškojo veikimo 
vajų ir jį varyti kartu su ka
talikiškos spaudos platini
mu.

Kiekviena lietuvių koloni
ja katalikiškojo veikimo va
jui turi paskirti bent vieną 
savaitę, per kurią reikia su
rengti bent vienas viešas 
prakalbas ar paskaitas apie 
Katalikų Akcijos reikšmę, a- 
pie mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų, bendrojo fronto 
stiprinimo reikalą, apie 
svarbą visoms lietuvių kata
likų draugijoms dėtis prie 
ALRK Federacijos, apie ka
talikišką spaudą ir kitus ak
tualius mūsų visuomenės rei 
kalus. Suorganizuotų katali
kų veikėjų būrys pasiskirsto 
darbu: lanko lietuvių na
mus, lanko draugijų susirin
kimus ir ragina: rašytis prie 
LRK. Susivienijimo Ameri
koj, prie Moterų Sąjungos, 
prie L. Vyčių, prie LRK. 
Darbininkų Sąjungos, prie 
L. K. Studentų ir Prof esi j o- 
nalų Sąjungos ir prie lokali
nių katalikų draugijų. Tie 
patys veikėjai užrašo ir liet, 
katalikų laikraščius ir par
davinėja katalikiškas kny
gas. Atsilankius į draugijų 
susirinkimus, reikia jas pra-| 
šyti dėtis prie Federacijos. 
Vajaus pasekmes reikia 
skelbti spaudoje ir pranešti 
Federacijos centrui.

Jei kuriems Federacijos 
skyriams reiktų kokios nors 
vajui medžiagos: Konstituci
jos knygelių, paskaitoms me 
džiagos, kreipkitės į centrą.

Dėl „Vilniaus Centro”
Centro Valdyba savo susi

rinkime svarstė keliamo 
spaudoj „Vilniaus Centro” 
organizavimo Amerikoj klau 
simą ir nutarė pranešti sky
riams kas seka: tuo tarpu 
Vilniaus Centro ar Tarybos 
neorganizuoti, nes ne vie-

nas, bet keli kongresai yra^ 
nutarę, kad Amerikos lietu
viai katalikai Vilniaus vada
vimo reikalais rūpinasi per 
Federacijos centrą ir kad Fe
deracijos skyr. yra drauge ir 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriai. Šio patvarkymo nu
tarta laikytis tol, kol Fede
racijos kongresas jo neat
šauks. Centro Valdybos na
riai yra įsitikinę, kad Fede
racija turi užtektinai kom
petencijos ir jėgos ir toliau 
rūpintis Vilniaus vadavimo 
reikalais.

Federacijos Kongresas
Centro Valdyba nutarė 

šių metų Federacijos Kon
gresą laikyti rugpiūčio 24, 
25 ir 26 d.d. Naujojoj Angli
joj. Vieta bus paskelbta vė-1 
liau. Apskričiai ir skyriai 
prašomi iš anksto rengtis 
kongresui, kuriame turėtų 
būti atstovaujami visi di
desnieji lietuvių centrai A- 
merikoje.

Mokesčiai ir aukos
1937 m. sausio mėnesį į 

centrą įplaukė šios pinigų 
sumos:

Federacijos skyrius, Šv. 
Jurgio par., Philadelphia, 
Pa., draugijų duoklės $15.00;

Federacijos skyrius, Pro
vidence, R. I. — $10.00;

Federacijos apskr., Brook
lyn, N. Y. — $6.00;

Fed. apskr., Philadelphia, 
Pa. už Viln. pasus $5.00.

Skyriai ir draugijos pra
šomi atkreipti dėmesį į mo
kesčių sumokėjimą centrui, 
nes pagal konstituciją tai 
reikia padaryti metų pra
džioje.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. Sekretorius.

— Ispanijos nukentėju- 
siems katalikams sušelpti 
Brooklyno katalikų laiškra- 
štis The Tablet per tris sa
vaites surinko beveik 35 tūk
stančius dolerių. Aukų rinki
mas tęsiamas toliau.

— Miestas turėjo pokylį 
Filipinų prezidentui Quezon 
ir jo dviem dukterims pa
gerbti.

— Šiais metais miestui 
reikės mokėti už nuosavybes 
po 2 dol. 64 et. nuo 100 dol. 
vertės.

— Brpoklyno draugija 
Brooklyn Liths balandžio 3 
d. turės savo metinius šo
kius Apreiškimo par. salėje; 
gros L. Šeputos orkestras. 
Įžanga 40 et.

— Bellevue ligoninės alko
holikų skyriuje paaiškėjo, 
jog ligonis O’Connell, 67 me- 

vado amžiaus, gyvenęs labai pi 
Ilgiame bute, trijuose bankuo 

! se turi 18 tūkst. dolerių.
I — Vasario 24 d. palaido
ta advokatė Helen P. McCor
mick, įžymi Brooklyno lab
darė, 47 mt. amžiaus. Ji mi
rė po operacijos. Jos darbų I 
geriausiu paminklu yra ka
talikų moterų organizacija, 
kuri rūpinasi labdarybe.

— Vasario 22 d. mirė New 
York Times vyr. redakto
rius Rollo Ogden, 81 mt. 
amžiaus. Laikraštininko 
bą dirbo apie 50 metų.

New Yorko — Brooklyno 
.— Queens tuneliui užsakyta 
1,785 tonai šriubų. Jau pra
dėtas kasti.

New Yorke tarp Bronx ir 
Queens per East upę žada 
statyti tiltą. Kainuosiąs apie 
18 milijonų dol.

New Yorko viešbučiuose 
sustreikavo 4000 patarnau
tojų.

laiko-

REIKALINGA
Vyras ar mergina dirbti dra 

bužių krautuvėje kelias valandas 

popiet ar vakare. Kreiptis Į 413 

Keap St.. Brooklyn, N. Y.

dar

TAUPYK — BŪK NEPRIKLAUSOMAS

THE DIME SAVINGS BANK 
. . . . . . . . . . . OF —

WILLIAMSBURGH
Brooklyn, N. Y.209 Havemeyer Street,

Tel. EVergreen 7-4335

EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

STagg 2-4409 Notary Public

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Phone Night

STagg 2-0783 JŲniper 5-4911

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

The BROOKLYN SAVINOS BANK
CHARTERED 1827

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

’ BROOKLYN, N. Y. j

šiol kaklaraiščiai dau-Iki 
gumoje buvo dirbami namuo 
se (home work), bet dabar, 
sakoma, bus uždrausta imti 
į namus darbą, arba toks 
darbininkas turės būti apmo 
karnas taip, kaip dirbtuvėje 
dirbąs.

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

STagg 2-5043 Notary Public 
r

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avė.

Graborius ir Balsamuotojas

Tel. STagg 2-7177

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)



APREIŠKIMO PARAPIJA j nam bingo žaidimui pristato 
--------  "dykai mėsiškų valgių. Padė

ka tenka visiems darbinin
kams, kurių tarpe yra jau
nuolių, kurie nuoširdžiai pa
aukoja savo laiką ir gabu
mus bingo
Kurie dar nebuvote, ateikite 
nors pažiūrėti.

Sekantis bingo bus šio sek 
madienio vakare, vasario 28 
d., 7:30 vai. Šis bingo bus 
paskutinis prieš Velykas.

Pavyzdingos šeimos 
jubiliejus

Vasario 18 d. mūsų baž
nyčioje paminėtos Kruzu šei 
nos vedybinio gyvenimo 25 
rietu jubiliejus. Bažnyčioje 
atnašautos iškilmingos mi
nios, kurias atlaikė mūsų 
klebonas, kun. Pakalnis; di
akonu buvo kun. Kartavi- 
Čius, subdiakono vietą užėmė 
jubiliatų sūnelis, klierikas 
Bronius.

Po iškilmių bažnyčioje ju
biliatai užkvietė kunigus ir 
savo gimines į namus, kur 
gerai pavaišino.

Tą patį vakarą Gyvojo Ro 
žančiaus draugija, savo darb 
ščiai pirm. p. Stagniūnienei 
vadovaujant, suruošė puotą, 
J urios programą vedė kun. 
N. Pakalnis.

P. Kruzas, sunkiai dirbęs 
’ isą savo gyvenimą, sugebė
jo savo šeimyną išmokslinti, 
r'i pavyzdinga šeimyna sun
kiai dirbusi ir dirbdama lei
džia du sūnelius į aukštuosius 
mokslus, o jų dukrelė yra 
tik ką pabaigus High School.

Puotoje dalyvavo per 100 
parapijiečių pagerbti šią pa
vyzdingą katalikišką šeimą. 
P. Kruzams suteikta labai 
daug dovanų; prakalbose 

’ nuoširdžiai linkėta sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

parengimams.

Rekolekcijos
Ga veninės rekolekcijos

prasidės kovo 1 d., pirma
dienį, 7:30 vai. vakare ir 
baigsis kovo 7 d. Kiekvieną 
vakarą bus pamokslas, ro
žančius ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu; rytais po 9 vai. 
mišių bus trumpa meditaci
ja. Rekolekcijos visiems: vy
rams, moterims, vaikinams 
ir merginoms. Spindulys.

ĮDOMUS PAVEIKSLAI
I

Apreiškimo par. Šv. Var
do .draugija ruošia gavėniai 
pritaikintus judomuosius pa 
veikslus kovo 13 d. parapi
jos salėje.

PASITRAUKĖ VIENYBĖS 
REDAKTORIUS

Bingo -pavyko
Praėjusį sekmadienį prisi

rinko pilnutėlė didžioji mo
kyklos salė žmonių, kurių 
tarpe buvo daug jaunimo. 
Nuotaika buvo nepaprastai 
jauki. Visi džiaugėsi tikrai 
gražiomis ir brangiomis do
vanomis. Daug laimėjo ir pi
nigais. Matyt, šis populiarus' 
žaidimas visiems patinka. 
Pertraukų metu yra progos 
pasimatyti su savo pažįsta
mais, vienas antrą pavaišina 
skaniais valgiais bei gėri
mais.

Pažymėtina, kad prekybi
ninkas Jonas Stanis kiekvie-

Šiomis dienomis iš Vieny
bės pasitraukė Pijus Bukš- 
naitis, vienas iš Vienybės 
redaktorių.

Taip pat pasitraukė ir V. 
Tamkiūtė, dirbusi Vienybės 
administracijoje.

draugijos Amerikos naudai 
— kovo 14 d.

— Choras prie naujo var
gonininko A. Vismino persi
organizuoja. Praktikos penk 
tadienio vakarais.

— Šv. Kazimiero atlaidai 
įvyks kovo 4 d. Iš vakaro 
mišparai 7:30 vai. su pa
mokslu. Ryte 9 vai. suma ir 
pamokslas; vakare 7:30 vai. 
iškilmingi mišparai su pa
mokslu. Pamokslus sakys 
svečiai kunigai. Bus pašven
tinta nauja šv. Kazimiero 
statula. Vyčiai ir vytės bus 
šventinimo kūmais.

— Vyčiai savo metinę 
minės kovo 7 d. Ryte 8:30 v. 
jų intencija šv. mišios, visi 
nariai bendrai priims šv. 
Komuniją. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai.

— Maspethe Nepriklauso
mybės šventė vas. 16 d. pa
minėta bažnytinėmis pamal
domis : mišiomis, pamokslu 
ir Te Deum.

— Parapija jau rengiasi 
ekskursijai laivu į Rye 
Beach šią vasarą. Ekskursi
ja įvyks birž 20 d. kartu su 
Angelų Karalienės parapija.

— Vas. 25 d. palaidotas 
Jonas Pabrėžis, 25 m. amž., 
miręs džiova Metropolitan 
ligoninėje.

— Vas. 21 d. pakrikštyta 
Jono ir Onos Klasčių dukre
lė Geraldina Ona. Krikštatė
viai buvo Pranas Brady ir 
Marijona Laukaitytė.

KRIKŠČIONYBEI LIETU
VOJE 550 METŲ

Kovo 4 d. 12:15 vai. iš 
WMBQ radio stoties kun. 
Balkūnas skaitys paskaitą 
apie krikščionybės Lietuvoje 
550 metų sukaktį.

Paskaitą ruošia Profesio
nalų klubas.

LENKŲ KONSULAS
NEATSAKO

Apylinkės katalikų seime
lis priėmė protesto rezoliuci
ją prieš Lenkiją dėl jos žiau
rių persekiojimų, nukreiptų 
prieš lietuvius Vilniaus kra
šte.

Rezoliucija buvo nusiųsta 
New York senatoriams Wa
shingtone, Valstybės depar
tamentui, Tautų Sąjungos 
sekretoriatui Genevoje ir 
Lenkijos generaliniam kon
sului New Yorke.

Senatorius Copeland pir
mutinis atsakė. Praeitą sa
vaitę gauti senatoriaus R. F. 
Wagner ir Rytų Europos 
skyriaus viršininko R. F. 
Kelly laiškai. Ypatingai ma
lonų laišką parašė senato
rius Wagner.

Lenkijos generalinis kon
sulas iki šiol nieko neprane
šė.

svarbiausios šios:
1. Negalima sukti nei į kai 

rę, nei į dešinę, kai yra rau
dona šviesa, išskyrus tose 
vietose, kur leidžia policinin
kas ar yra pažymėta, jog ga
lima.

2. Negalima važiuoti tuo 
metu, kai šviesų spalvos kei
čiasi.

3. Važiavimo greitis mies
te 25 mylios į valandą.

4. Vartoti garsinį signalą
tik tada, kai būtina įspėti 
žmones ar gyvulius apie pa
vojų. Prct. 92.

RUOŠIASI PROFESIJAI

Brooklynietis Kazys La- 
banas greit baigs optometri- 
ją (akinių pririnkimo moks
lą) ir atidarys savo biurą 
Brooklyne. t

Vietoj pirkti „Ameriką” pa
vieniais numeriais — išsira
šyk ją visiems metams.

Kryžiaus Keliai arba

STACIJOS
ir

Graudūs Verksmai

galima gauti Amerikos adminis- 
traijo.je. Dabar Gavėnios laikas, 
tad geriausia proga įsigyti šią 
kiekvienam katalikui reikalingą 
knygą. Kaina tik 15 et.

laukia®* 
gjrnėftstreH 
jį rodo W 
Neatšauki* s®6®0.

MASPETHO ŽINIOS

— šv. Vardo draugija iš
siuntė protestus prieš Vaikų 
Darbo amendmentą į Albany 
Queens senatoriui ir kong- 
resmonui, taipgi New Yorko 
miesto mayorui.

— Sodalietes turės bunko 
ir bingo vakarėlį šį sekma
dienį, vas. 28 d.; Altoriaus 
vaikai — kovo 7 d., ir visos

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Kai Atėjo N. Metai
Ko jūs norėtumėte dovanoms?
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga
roo odos viršeliais, — tai būtų tin
kamiausia mano kojom dovana.” 
Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE 

gali save pilnai paten-
bile rūšies avaline, nes čeve- 

rykai geri kokybe ir žemesne kaina negu kitų krautuvėse. 
Avalinės reikale prašome kooperuoti lietuvio S. Milčiaus 
krautuvėse.

Milchus Shoe Shops, Inc.
235 Grand St, tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue..................................Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue..................................... Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue........... ............... Maspeth, L. I.
'*********«**>>***^WW^M**,***»*»««M,»***««V....v-v^YWU.wwvvvl|f^

MINĖJO SUKAKTI

Anielė ir Jurgis Bagdonai, 
gyv. 368 Hooper St., Brook
lyn, buv- pagerbti netikėta 
puota jų vedybinio gyvenimo 
10 metų sukakties proga.

Puotoje dalyvavo, dova
nas teikė bei sveikinimus pa 
reiškė p.p. Linkai, Baltrušai
čiai, Cirkeliai, Čemerkai, 
Varneckienė su dukrele, Ako 
naičiai, Raškauskai, Adu- 
kaičiai, Čekanai, Žvanglienė, 
Valionienė.

Visiems šiems bičiuliams 
p. Bagdonai reiškia nuošir
džią padėką.

LEGIJONO PROTESTAS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO. flth STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P.
6—8 vak.

Šventadieniais susitariu 
Tel,: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-6787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, Y.

VALANDOS:
s 1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Kw* Po* 
A U* Kat! 
Veikiu C* Pi“ 

nario 2 i sulauk 
jeeiij anasis. Tį sak 
jjįliai paminėjo Liet 
spauda.

P, Dogelis nepa] 
judri asmenybė; jo 

pelnais daugionauc 
si jaunimas - jis Pava 
ninku įsteigėjas, Ateit 
kų šelpėjas, darbininkų 
bėjau, organizuotosios 
liį visuomenės vadas 
eity garbus knygnešio, 
dies švietėjas; neprik 
oybės kovų pradžioje 
nukentėjęs nuo vokie 
bolševikų.

Kan. Dogelis nepapr 
jaunimo mylėtojas, ja 
gos dvasios entuziji 
jis visada save laiko jai 
Iii

Malonu mums sveikin 
JO metų jaunuolį ir lis 
dar daugelio jaunaty 
aety!

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

29 kuopos susirinkimas į- 
vyko vasario 17 d.; jį tvar
kė pirm. O. Dobrovolskienė.

Apie apylinkės seimelį 
pranešė Šertvytienė ir Suba- 
tienė, apie Liet. Universal 
Biuro šėrininkų susirinkimą 
— M. Šertvytienė.

Knygoms peržiūrėti išrink 
ta M. Šertvytienė, R. Kaše- 
tienė, M. Dragūnaitienė ir A. 
Vaitekūnienė.

Serga dvi kuopos narės; 
sąjungietės linki ko grei
čiausiai pasveikti.

Įvykęs ,,bunco
pas K. Beganskius gerai pa
vyko. Pelno liko 9 dol. Są
jungietės dėkingos šeiminin
kams ir visiems atsilankiu
siems.. Rašt.

vakaras

—o—
Sunkiai serga

Jau antra savaitė kaip ser 
ga 30 kp. sąjungietė, nuošir
di visuomenininke V. Valan- 
tiejienė, per 17-ka metų ne
nuilstančiai dirbusi šiai kuo
pai. Per daugelį metų buvo 
tuopos organizatorė, ėjo į- 
vairias pareigas. Yra buvu
si ir centro pirmininkė, New 
York ir New Jersey apskr. 
pirm, ir t.t.

P. Valantiejienė aktyviai 
dalyvavo įvairiame visuome
niniame gyvenime: lietuviš- 
<ų vaidinimų ruošime, cho
ruose ir kitur. Valantiejų 
šeimoje vietiniai visados ra
sdavo pagelbos ir užuojautos 
(šių metų liepos mėnesį bus 
Valantiejų vedybinio gyve
nimo 20 metų sukaktis).

30 kp. valdyba ir narės, 
giliai dėkingos už malonų 
bendradarbiavimą, prašo 
Dievo leisti p. Valantiejienei 
io greičiausias pasveikti.

O. Petrulienė, 
nut. rašt.

Šiomis dienomis pasirašy
ta sutartis tarp siuvėjų kon- 
traktorių ir unijos, kad nuo 
geg. 15 d. bus pakeltos algos 
12 nuošimčių siuvėjams vi
soje šalyje.

Amerikos Lietuvių Legi- 
jono vadovybė pasiuntė 
WMBQ radio stočiai pareiš
kimą, kuriuo protestuojama 
prieš leidimą per lietuvių 
programas garsinti įvairius 
komunistų skelbimus, 
kreiptus prieš Lietuvą.

nu-

NAUJOS VAŽIAVIMO 
TAISYKLĖS

Nuo vasario 21 d. New 
York miesto ribose pradėjo 
veikti naujos automobilių va 
žiavimo taisyklės, kurių

{NOTICE is hereby given that License No. 
| A 10893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
PATRICK QUIGLEY & FRANK DOSWALD 
362 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
A 10982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTKIN 
500 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control_Law at 
2925 Avenue P, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
(Block

2925 Avenue P,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Wolcott _Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

51 Wolcott

NOTICE is 
B 4653 has 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.

589 — 3rd

NOTICE is
L-384 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4218 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH J. SCHWARTZ 
(Nightingale Wine & Liquor Store) 

4218 Avenue U Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given ’that License No. 
RL 7230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 451 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1428 De Kalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

ERWIN SCHLAICH 
(Schwarzwald Klause)

1128 De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2375 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY POLISI & SEYMOUR 
EPIFANIO 

(Dixie Club Restaurant)
2375 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
RL 7267 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575-577 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on tho 

JAMES J.
575-677 Coney Island

unffer -Section 75

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BLOCK
Bros.)

Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed off the

MARTHA TIMM
Street, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Section 76

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JACOBS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Kings, to

MURRY 
Avenue,

the

Y.

No.

premises.
KENNEDY

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.INTERCITY BAR & GRILL INC.
61 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN 
(Bob’s Tavern)

4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
—

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1234—East 15 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CROSWELL
1234—E. 15 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4657 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGNES MATHEWS
392 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4671 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at retail under Section 76 I 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
5301 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE
5301 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail “under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT 
(Grocery and Dairy)

139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

W. and S. DAIRIES, INC.
4112 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2560 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILHELMINA HODL
2560 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 925 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM ERNST & JOE ZWICKLBAUER 
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 320 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI
320 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar and Grill)

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERARD MOSCOSO
„„ _ , , (Jerry’s Tavern)
56 Columbia PL, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPru v B kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir l kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY RUBLIU

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. ¥,

Tel. STagg 2-2306 :

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES t

? Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate j
j PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
? AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių į
5 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS i
H95 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos 
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. I.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIUS, GAZO PEČIUS 
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus

SULIG VAjSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

SAVAGE & PLATZ
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

| paklausimą, ar tu 
UetnvoB Vyriausybė užd 
ti laikų mokyklas, jau gi 
tek atsakymai, apie kur 
tab kitą sykį parašyti i 
tyrių paskelbti. Gal 
am daugiau norinčių 
nikšti savo nuomonę — 
lai laukiam.

Busimas tokis: ar 
tos vyriausybė turėti 
toytilenkų mokyklas 
toje atitinkamai už 
uždarytas Vilniaus 1

Vokietija 'spauda, H 
rio ųraty aštriai valde 
»ito daug rašo i 
M* Valstybėse v 
to® darbininkų st 

Snoma, hitleriniu 
0R pasigirti, jog 1 
Gijoje streikai dabar i 
mini, nes darbininkai f 
R’aprūpinti.
Jboau tas „geras aprū] 

labai aiškus - da 
ūtoreikuoja ne t 

Estijoje, bet ir Soviei 
Wje, ir Italijoje; ir kit 

kur viešpata 
lĮfitotfiros. Jei ten dari 

pabando kovoti d 
darbo sąlygų, ta 

V jie atranda koi 
^jos stovyklose, kalė 

, k net „prie sienos’

> ^savaitę 33 nulijo- 

prie baisa- 
R ir rinko savo at- 

Ji^uolikos provin-j 
gelius, kurie turės 

^tetymus. Rinki- 
tautinė indų 

^kovoja dėLIndi-i 
^Sbės.

į k^^ktybiųskel: 
masės ne-1

K

^^^josin-
Į^^iEuro-

'Standard"

' V1

feu^išmir- ne 
■ Ęlogasu- ir, 

fe. įteisinamas rii
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