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Vilnijoje nauji smūgiai. 
Uždarytos lietuvių didžiau
sios draugijos. Persekioja
ma net Mokslo Draugija. 
Lenkų teroras šaukia visų 
pasaulio lietuvių atitinkamų 
žygių. Kelią rodyti privalo 
Tėvynė Lietuva. Bet koks 
ten pavyzdys?

Kai reikia visų lietuvių 
vieningos veiklos, kai reikia 
lietuviškos širdies vieningo 

. plakimo, kliūtis stato ne 
svetimieji, bet saviškiai. Ar 
dar ilgai lietuvis skriaus lie
tuvį, ar ilgai reikės išeivijai 
laukti, kad ji entuziastiškai 
galėtų didžiuotis Laisva, o 
ne tik Nepriklausoma Lietu-

pasi- 
į Su-

Japonai nesustoja
Japonų kariuomenė 

judino nuo Nanking© 
chow pusę, svarbų geležinke
lių centrą; šioje linkmėje ki
nai buvo sulaikę japonus 
per visą mėnesį, bet dabar 
japonams pavyko prasilauž
ti pro stiprias gynimosi vie
tas. Kinų kariuomenės vadai 
aiškina, kad jie pasitraukę 
tik strateginiais sumetimais 
ir kad jie sulaikys japonų 
žygiavimą į Suchow. Japonų 
orlaiviai dažnai bombarduo
ja kinų miestus.
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garsioje 
Broad- 

mėgėjai 
bus pavaišinti visai nauja
šviežiena, išėjusia iš lietuviš
kos kūrybos rankų. Andrius 
Oleka - Žilinskas, buvęs Lie
tuvos valstybės teatro di
rektorius ir dramos režisie
rius, tą vakarą parodys savo 
pustrečių metų sunkaus dar
bo vaisius. Vanderbilto teat
ro scenoje Olekos - Žilinsko 
išauklėti 36 artistai suvai
dins veikalą „Nuotakos vai
nikas”.

Oleka - Žilinskas Lietuvos 
teatrui sukūrė kelis neuž
mirštamus spektaklius, ypač 
didingai jis pastatė Krėvės 
„Šarūną ”. Bet platiems užsi
mojimams, jo kūrybingai ga
liai nebuvo vietos. Jis turėjo 
palikti Lietuvą, kuriai norė
jo dirbti; jis atvyko į New 
Yorko Broadway. Čia jis 
sukūrė savo mokyklą, kurios 
mokiniai siekia ne pelno, bet 
pasiaukoję dramos menui 
vien tik todėl, kad jie gerbia 
ir myli meną. Lietuviškoji 
kūrybos galia, neradusi sau 
vietos tėvynėje, prasiveržė 
svetur. Ar ji neverta visų 
lietuvių nuoširdžiausių lin
kėjimų, kad ji didėtų, plės
tus! ir kurtų visai žmonijai 
brangias vertybes?

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris St. Lozoraitis tau
tininkų suvažiavime pasakė 
kalbą, kurioje palietė Lietu
vos santykius su užsienio 
valstybėmis. Vienoje kalbos 
dalyje ministeris ypatingai 
nepagailėjo šiltų žodžių Ita
lijai, primindamas, kad „jau 
senoje Lietuvos valstybėje 
žymios buvo simpatijos Ita
lijai ir italų tautai”. Jis net 
pažymėjo, kad „lietuvių tau
tinis atgimimas dažnai ras
davo sau įkvėpimo italų tau
tos sėkmingose pastangose į 
vieningumą, kuris tai gar
bingai tautai leido atgaivin
ti šiais laikais savo buvusią 
galybę”.

Lietuviui vis dėlto labai 
nesmagu skaityti tokius žo
džius, pasakytus kad ir dip
lomato. Koks čia italų tau
tos garbingumas, jei ji už
puolė kitą valstybę, sutrem
pė jos nepriklausomybę ir 
pavergė kitą tautą? Ar va
diname Lenkiją garbinga, 
kad ji užgrobė Vilniaus kra
štą ir jame vykdo tokį pat 
terorą, kaip kad italai Etio
pijoje?
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Lietuviškoji galia didelė, 
bet ji neretai savųjų tram
doma. Ar mažai Lietuvos 
katalikų šviesuomenė įdėjo 
kūrybos savo tėvynei skaid
rinti, tobulinti, didingesnei 
tapti? Tačiau jos jėgos 
tramdomos, jai neleidžiama 
net mažame universiteto 
skyriuje pasireikšti. Katali
kų šviesuomenė savo valsty
bėje net negali tarti viešo 
žodžio savo teisėms ginti.

Tad ar nuostabu, kad išei
vijos lietuvių katalikų orga
nizuotoji visuomenė išsijudi
no į energingą talką Lietu
voje skriaudžiamiems pagel
bėti? Katalikų visuomenei 
atstovaujančios Federacijos 
Tarybos reikšmingas žodis 
spausdinamas šio numerio 
vedamojo straipsnio vietoje. 
Kviečiame visus skaitytojus 
su tuo pareiškimu susipažin
ti; jis liečia ne tik katalikų 
reikalus, bet, apskritai, pa
grindines žmogaus asmens 
teises.

Gal daugelis pasakys, kad 
šis pareiškimas vargiai tu
rės kokių pasekmių. Gal ir 
nepakeis vyriausybės nusi
statymo, bet tai garbingas 
dokumentas, liudijantis, kad 
lietuvių tautai laisvės troš
kimas įgimtas.

Klaipėdos krašto didysis 
lietuvis Martynas Jankus 
Klaipėdos atvadavimo su
kakties proga pasakė Kaune 
kalbą, kurioje įdomiai per
žvelgė lietuvių praeitį ir pa
reiškė tvirtą viltį garbingai 
Lietuvos ateičiai. Savo kalbą 
Jankus baigė šiais reikšmin
gais žodžiais:

„Valdė mus kryžiuočiai, 
lenkai, valdė visokie stonai, 
šiandien mes laisvi. Lenkba- 
joriai okupavo mūsų Vilnių, 
tačiau jie neturi teisės kan
kinti visai nekaltų Vilniaus 
krašto gyventojų lietuvių. 
Iš jų smurto mes aiškiausiai 
suprantame, kad jie priėjo 
liepto galą, šiandien mūsų 
visų pareiga sutelkti visos 
tautos jėgas ir ruoštis išlais
vinti sostinę ir pavergtus 
brolius”.

Sulaukė įpėdinės
Olandijos sosto įpėdinė, 

princesė Julijana, sausio 31 
d. pagimdė dukterį, kuriai 
tėvas, vokietis, parinko Bea
tričės vardą. Olandai laukė 
princo, bet džiaugiasi sulau
kę ir princesės, kuri ateityje 
galės būti jų karalienė.

Meksikoje neramu
Šiaurinėje Meksikos daly

je šios savaitės pradžioje ki
lo smarkių susirėmimų tarp 
fašistiškai nusiteikusių gru
pių ir kariuomenės. Meksi
kos vyriausybė viešai prane
šė, kad tie neramumai yra 
paprastas „kasdienis” reiš
kinys. Kiek susirėmimuose 
užmuštų, viešai neskelbiama. 
800 mil. dol. laivynui

Prezidentas Roosevelt nu
siuntė kongresui savo siūly
mą paskirti karo laivyno 
reikalams 800 milijonų dole
rių. Sunaudojus tokią sumą 
laivynui sustiprinti, Ameri
kos laivynas būtų didžiau
sias pasaulyje. Kongrese da
bar svarstomas prezidento 
siūlymas ir apklausinėjami 
atsakingi asmenys. Laivyno 
admirolas Leahy pareiškė, 
kad šiuo metu Amerika yra 
arčiausiai karo pavojaus, 
negu kada nors nuo didžiojo 
karo laikų. Prezidento planą 
stipriai remia Am. Legijo- 
nas.
Namų statybos įstatymas

Vyriausybės remtas namų 
statybos įstatymo projektas 
praėjo senate 42 balsais 
prieš 40. Atstovų rūmai bu
vo priėmę daug anksčiau, 
tad reikia tik prezidento pa
rašo, kad įstatymas pradėtų 
veikti. Įstatymo sumanyto
jas buvo senatorius Wag
ner. Įstatymas numato bū
dus ir galimumus pradėti 
valstybėje pigių namų sta
tybą, kuri kasmet aprūpintų 
nuo 600 tūkst. iki 800 tūks
tančių šeimų.
2 mil. prie WPA

Valdžios palaikoma darbų 
pažangos administracija (W 
PA) šią žiemą pasiryžusi iš
laikyti du milijonus darbi
ninkų, o pavasarį tas skai
čius turėsiąs sumažėti, nes 
numatoma daugiau darbų 
privatinėse dirbtuvėse bei 
šiaip įstaigose. Vasario mė
nesį WPA išleis apie 134 
milijonus dolerių. Pernai 
nuo liepos iki gruodžio mė
nesio WPA išleido 562,332,- 
925 dol. Prie WPA darbų 
pernai
apie IV2 milijono darbinin
kų.
Neįsileis komunistų

Angliakasių sąjungos su
važiavimas nutarė ir toliau 
nepriimti į sąjungą komu
nistų. Vienas kanadietis 
gino pravesti siūlymą, 
lankų komunistams, bet 
turėjo jokio pritarimo.
Sugriuvo tiltas

Garsusis Niagaros kriok
lio tiltas, kuriuo nepaprastai 
mėgdavo vaikščioti jaunave
džių poros, sugriuvo dėl už
ėjusių didelių lyčių. Dabar 
bus statomas naujas tiltas 
New Yorko ir Kanados val
stybių bendromis jėgomis.

Vilnius. — Šiomis dieno
mis lenkų valdžia sustabdė 
Vilniaus ir Švenčionių švie
timo draugijos „Ryto” veik
lą ir padarė kratą Vilniaus 
Lietuvių Mokslo Draugijoje.

Lenkai visam pasauliui 
vis skelbdavo, kad Vilniaus 
krašte lietuvių nesą, bet sa
vo vykdomu teroru aiškiau
siai liudija, kiek daug lietu
vių Vilniaus krašte buvo ir 
yra, kad lenkai per 17 metų 
nesuskubo išnaikinti dar vi
sų kultūrinių, mokslo, ūkiš
kų organizacijų.

Neseniai lenkai uždarė 
didžiausią lietuvių Šv. Kazi
miero draugiją, suėmė kelio
likos knygynų — skaityklų 
vedėjus, sulikvidavo labda
rybės organizacijas, o šiuo 
metu, atrodo, pasiryžę išnai
kinti viską, kas tik lietuviš
ka.

PLIENO BENDROVĖ UŽ
TRAUKĖ PASKOLĄ

vidutiniškai dirbo

ISPANIJOS PAKRAŠČIUO
SE PASKANDINTAS 

ANGLŲ LAIVAS

Washington. — Stambi 
plieno bendrovė, The United 
States Steel Corporation, 
New Yorko, Chicagos ir 
Pittsburgh© bankuose pasi
skolino 50 milijonų dolerių, 
kurie bus sunaudoti naujų 
dirbtuvių statybai. Užtrauk
toji paskola bus išmokėta 
per 3 metus.

Šiais metais plieno ben
drovė išleis apie 150 milijo
nų dolerių savo statybai. A’

Vilniuje Uždaryta Didžiausia Draugija
Neseniai Vilniaus Storasta 

atsiuntė Lietuvių Šv. Kazi
miero draugijai pranešimą, 
kuriuo sulaikomas tos drau
gijos veikimas Vilniaus kra
šte. Draugijos uždarymo

Londonas. — Anglijoje 
daug jaudinamasi dėl Ispa
nijos pakraščiuose nuskan
dinto anglų laivo Endymion. 
Drauge su laivu nuskendo 11 
žmonių. Į laivą buvo paleis- priežastys nenurodomos, 
ta torpeda iš nežinomo po
vandeninio laivo. Anglija į patalpos buvo lenkų admi- 
nelaimės vietos apylinkę nu
siuntė 8 karo laivus, kuriems 
įsakyta skandinti užtiktą 
nežinomą povandeninį laivą.

Ispanijos radikalinė vy
riausybė tuojau apkaltino 
Italiją, pranešdama Angli
jai, kad sukilėliai neturi sa
vo povandeninių laivų, todė1 
Viduržemio jūroje pasirodą 
slapti, nežinomi povandeni
niai laivai esą italų.

Ispanijos karo fronte pra
eitą savaitę didesnių mūšių 
nebuvo. Sukilėliams nepavy
ko atsiimti Teruelio, bet ir 
jų priešininkai negalėjo pa
žengti į priekį.

Sukilėlių vadas generolas 
Franco pertvarkė savo vy-

Visas draugijos turtas ir

nės ir kalėjime atsidūrė. Ir 
visus tuos kryžius lenkui 
versdavo, niekindavo tik dėl 
to, kad prie jų paprastai bū
davęs prikaltas lietuviškas 
užrašas, arba, kas baisiau
sia, kad kryžiai būdavę da
žyti spalvomis, kurios įeina 
į lietuvių tautos vėliavos 
spalvas.

Pati draugija, turėdama 
sau aukščiausią tikslą palai
kyti žmonėse tikybinį nusi
statymą ir ugdyti lietuviu 
visuomenės tarpe dorovingu
mą, ypatingo dėmesio kreipė 
į jaunuomenės auklėjimą ir 
kaimo jaunimo gyvenimą. Iš 
centro būdavo siunčiami pa
skaitininkai, kurie skaityda
vo paskaitas apie dorą, tei
singą ir blaivų gyvenimą.

Lietuviškas jaunimas vie
tomis prie šios draugijos 

dar

■ii

Vienas Indijos gyventojas 
Washingtone pasiūlė pasau
liui išgydyti nuo karų tokį 
receptą: kad būtų visuotinė 
taika, visi žmonės turi ne- 
valgvti mėsiškų valgių, visi 
turi būti vegetarai.

Receptas nebūtų sunkus 
įgyvendinti, jei jis tikrai ža
dėtų pageidaujamų vaisių. 
Tačiau gyvenimo tikrovė 
kitką sako: Mussolini, Hitle
ris ir Stalinas yra beveik pil
ni vegetarai, tačiau ar gali
ma rasti kitus tris asmenis, 
daugiau ištroškusius žmoni
jos nesantaikos, kaip šie 3 
diktatoriai?

Kritikuoja prezidentą
Senato posėdžiuose sena

toriai Borah ir Johnson, res
publikonai, smarkiai kriti
kavo prezidento Roosevelto 
užsienio politiką, nurodyda
mi, kad Roosevelto kalbos 
gali įtraukti valstybę į nau
ją pasaulinį karą. Senato
riui Johnson labai nepatiko 
prezidento pasakyta Chica- 
goje kalba, kurioje jis pa
smerkė užouolikes tautas.
Prohibicijos liekana

Georgia valstybėje per 
22 metus veikė prohibicija, 
kuri susilaukė galo vasario 
1 d. Atstovij rūmai ir sena
tas atšaukė prohibicijos 

’’statymą po ilgos „šlapiųjų” 
dviejų metų kovos. Naujasis 
Įstatymas leidžia gyventojų 
apylinkėms referendumo ke
liu pasirinkti laisvę: leisti 
alkoholinių gėrimų pardavi
nėjimą ar neleisti.
Audra šiaurės ašigalyje

Sovietų Rusijos 4 lakūnai 
turėjo 
vasario 
šiaurės 
naikino
ir perskėlė didžiąją ledo ly
tį, kurioje’jie apsistoję. La
kūnai pranešė per radiją, 
kad jiems negresia joks pa
vojus ir kad jie galės tęsti 
tyrinėjimo darbą.
Hitlerio sukaktis

Sausio 30 d. Vokietijoje 
paminėta Hitlerio valdymo 
penkmečio sukaktis. Buvo 
laukta Hitlerio kalbos, bet 
Hitleris šį sykį tylėjo. Su
kaktis paminėta visoje Vo
kietijoje iškilmingais nacių 
paradais. Katalikų bažnyčio
se tą dieną skaityti vyskupų

didelio nemalonumo
1 d., kai užėjusi 

ašigalyje audra ap- 
jų tyrinėjimo stotį

mė- 
pa- 
ne-

nistracijos atstovų užant
spauduotos. Ateity draugi
jos turtą prižiūrėti ir tvar
kyti paskirtas lenkas komi
saras. Jis savo keliu paskirs 
Pkvidacinę administraciją.

Tuo būdu visas Vilniaus 
Lietuvių Šv. Kazimiero drau
gijos turtas, kokį ji turėjo 
centre ir savo skyriuose Vil
niaus krašte, dabar pavestas 
valdyti lenkų valdininkams, 
kurie su juo elgsis kaip no
rės. 1

Ši draugija Okupuotoje
Lietuvoje buvo maždaug tas skyrių buvo sudaręs 
pats, kas laisvojoje Lietuvo- sporto sekcijas, užsiiminėjo 
je Pavasarininkų Federaci- įvairiais žaidimais, rungty- 
ja. Ji rūpinosi krašto kultu- nėmis, lavinosi.
riniais, religiniais reikalais■ Kai kurie draugijos jauni- 
ir Vilniaus krašto liaudyje mo skyriai, be sporto klubų, 

mėgiama, turėdavo savo muzikos gru-riausybę, sudarydamas 11 buvo ypatingai
ministerijų Ministeriu skai- Neveltui tad ir issiplėtusi ji peš, o kai kur ir nuosavus 
čiuje 3 generolai, kiti — ci
viliai asmenys. Pats Franco 
pasivadino prezidentu.

JAPONIJOJE DAUG 
SUĖMIMŲ

Tokio. — Japonų policija 
padarė daug kratų ir suėmė 
keliolika profesorių, kalti
namų palankumu komunis
tams. Suimtųjų skaičiuje y- 
ra ir barone Shizue Iškilno
to, gimdymo kontrolės va
dovė. Japonų vyriausybė į- 
sakė jai sustabdyti savo agi
taciją, nes Japonijai reika
linga ko daugiausia žmonių.

Nuo gruodžio mėnesio iki 
šiol Japonijoje suimta kelio
lika šimtų japonų, kurie įta
riami kaip komunistiniai 
agitatoriai.

VOKIETIJOS VYRIAUSY
BĖJE PAKEITIMAI

Berlynas. — Iš patikimų 
šaltinių pranešama, kad Vo
kietijos vyriausybėje (mi- 
nisterių kabinete) šiomis 
dienomis bus svarbių pakei
timų. Krašto apsaugos mi- 
nisteris maršalas Blomberg 
turėsiąs pasitraukti į atsar
gą, o į jo vietą būsiąs pa
skirtas gen. Goering, arti
miausias Hitlerio pagelbi- 
ninkas. šiuo metu gen. Goe
ring yra karo aviacijos vir
šininkas ir ekonominio plano 
vyriausias vykdytojas.

Marš. Blomberg šiuo lai
ku yra atostogose, kurias 
praleidžia Italijoje su savo 
jauna žmona. Kalbama, kad 
vokiečių karininkai nepaten
kinti savo seno maršalo ve
dybomis su jauna, 25 metų, 
vokietaite, paprasta steno- 
grafe, kilusia iš neturtingos 
šeimos. Maršalo vedybos pa
naudojamos prieš jo asmenį 
ir tuomi duodama Hitleriui 
proga paskirti kariuomenės 
priešaky žmogų, daug arti
mesnį naciams.

se tą dieną skaityti vyskupų — Vasario 1 d. už 100 do
riškai, raginą tėvus leisti lerių čekį mokėta 590 litų, 
savo vaikus į katalikiškas už 100 dol. banknotą — 589 
mokyklas. lt. 56 et.

buo labiausiai už bet kurią dūdų orkestrus, ir per vaka- 
kitą to krašto lietuvišką or- rėlius labai gražiai pasiro- 
ganizaciją. Prieš porą metų dydavo. Daugely vietų buvo 
Lietuvių Šv. Kazimiero dr- chorai.
ja turėjo Vilniaus krašte per i 1936 ir 37-ti metai draugi- 
500 skyrių, kurie dažniausiai jai buvo liūdniausi. Per 1936 
buvo paties kaimo jaunimo metus lenkai uždarė tos 
vadovaujami. draugijos apie 400 skyrių, o

Savo gyvavime ši draugi- 1937 m. baigė likviduoti pa
la visko matė. Tik prisimin- tį draugijom centel kartu su 
kime šventųjų "Metų proga visais kit^xiikusiS^ sky- 
šio katalikiško jaunimo kry- riais.
žiu statymą, kai patys len-1 Tuo būdu per pora metų 
kai pastatytuosius kryžius buvo
vartaliojo, skandino, piaus- krašte didžiausia lietuviška 
te, slapstė, o Marcinkonyse kultūrinė ir auklėjimo drau- 
už kryžiaus pastatymą žmo-gija.

likviduota Vilniaus

SVARSTOMAS NAUJOS KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS

■ Kaunas. — Sausio 31 d. Įtančiu, o pramonės įmonių 
nepaprastame seimo posėdy 800 daugiau, palyginus su 
ministerį pirmininką pava
duojąs susisiekimo ministe
ris Stanišauskas padarė pla
tų pranešimą apie vyriausy
bės norą pakeisti valstybės 
konstituciją ir įteikė naujo
sios konstitucijos projektą. 
Seimas visais balsais pripa
žino konstitucijos projektą 
svarstytinu ir perdavė jį 
specialiai komisijai, į kurią 
išrinko 11 narių. Tą pačią 
dieną seimo nepaprasta sesi
ją uždaryta.

Vasario 1 d. seimas susi
rinko naujai sesijai, kurios 
metu bus svarstomas naujo
sios konstitucijos projektas.

— Seimui yra paruoštas 
Sveikatos 
numatąs 
sveikatos 
nimą.

— Energijos komitetas 
jau turi paruošęs planą ap
rūpinti visą Lietuvą pigia 
elektra. Tas planas bus įgy
vendinamas įstatymo keliu.

— Klaipėdoje liepos 9—10 
d. bus Dainų šventė, į kurią 
laukiama chorų ir iš Ameri
kos, Anglijos ir Latvijos. 
Numatoma, kad toje šventė
je dalyvaus keli tūkstančiai 
dainininkų.

— Pernai per 10 mėnesių 
Lietuvoje prekybos įmonių
skaičius padidėjo visu tūks- tai peržiūrimi.

1936 metais.
— Lietuvos turizmo s-ga 

kreipėsi į didesnių Lietuvos 
miestų burmistrus, prašyda
ma pastatydinti moderniš
kus, turistams pritaikintus 
nakvynės namus.

— Viešvilės gydytojas Ei- 
chenbergas išeidamas iš na
mų paliko nerakintus vais
tus. Mažamečiai vaikai iš 
spintelės paėmė vaistus, ke
letą stipriai veikiančių table
čių, jas suvalgė ir apsinuodi
jo. Vienas mirė, antras pa
guldytas ligoninėje.
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Rūmų įstatymas, 
šalies gyventojų 
visuotinį aprūpi-

RUMUNIJA TREMIA 
SVETIMŠALIUS

Bukareštas. — Rumunijos 
vyriausybė šią savaitę ištrė
mė 44 svetimšalius, kurių 
skaičiuje yra vienas ameri
kietis. Dauguma tremiamų
jų žydai.

Prekybos ministerija, no
rėdama labiau suvaržyti žy
dų prekybą, 
krautuvėms 
bas, kuriose 
prekybininkų
dės. Be to, žydams uždraus
ta būti profesoriais.

Daugely rumunų apylin
kių advokatų sąjungos su
spendavo savo narius žydus, 
kurių pilietybės dokumen-

įsakė visoms 
iškabinti iška- 
būtų įrašytos 
tikros pavar-
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A. L. R. K. Federacijos Tarybos 
Pareiškimas

ALRK. Federacijos Tary
ba, atstovaujanti Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių 
katalikų organizuotai visuo
menei, savo suvažiavime 
1938 m. sausio 25 d. William 
Penn viešbutyje, Pittsburgh, 
Pa., džiaugdamasi besiarti
nančia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 20 me- 
tų sukaktimi, vertingai vai
nikuojančia ištikimiausių 
Lietuvių Tautos vaikų sun
kias kančias dėl laisvės, 
sveikina: 1918 m. vasario 16 
d. Nepriklausomybės Akto 
Paskelbėjus; visus veikėjus 
ir kovotojus, vedusius mūsų 
tautą į laisvą gyvenimą; 

' garbingąją kariuomenę, ap
gynusią ir budriai saugo jau
čią nepriklausomą Lietuvą; 
visus valstybės steigėjus ir 
jos stiprintojus!

Federacijos Tarybos at
stovaujama amerikiečių lie
tuvių katalikų visuomenė 
džiaugiasi galėjusi ir savo 
dalimi prisidėti Lietuvos 
laisvei kovose ir nepriklau
somybės darbų stiprinime. 
Netolimoji praeitis liudija, 
kad amerįjųečių lietuvių ka- 
talikų^orgamzuotoji' visuo
menė savo užlaikytu pasau
linio karo metu Informacijos' 
Biuru Washingtone, siųsto-' ateitimi.- 
mis į Europą delegacijomis, 
plačiai vesta propaganda, statymą ir dėl esančių ne
paruošta peticija su milijo-1 
nu parašų šios šalies Prezi
dentui, surinktais fondais 
(Tautos Fondu, į kurį su
rinkta arti 700,000 dolerių, 
Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Dr-ja), dviem mili
jonais dolerių, sudėtų į Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bo
nus, milijonais dolerių, pa
siųstų į Lietuvą kitokiais ke
liais, žymiai pagelbėjo Lie
tuvai pasiekti nepriklauso
mybės ir joje įsitvirtinti.

Atsižvelgiant į tai, Tary
ba giliai tiki, kad amerikie
čių lietuvių katalikų visuo
menė turi teisę ne tik pagei
dauti, prašyti, bet ir reika
lauti, kad Nepriklausoma 
Lietuva būtų tikra motina 
visiems savo vaikams, kad 
ji eitų tais keliais, kurie bu
vo nutiesti Nepriklausomy
bės Paskelbimo Akte ir pa
tvirtinti Steigiamojo Seimo 
priimtoje Valstybės Konsti
tucijoje.

Skaudamomis širdimis tu
rime pasakyti, kad jau per 
visą paskutinį dešimtmetį, 
iškrypus iš Konstitucijos pa
grindinių dėsnių ribų, Lietu
voje sistematingai siaurin
tos ir siaurinamos krašto 
gyventojų daugumos — ka
talikų — teisės: uždarytos 
katalikų privatinės mokyk
los; dar esančių privatinių 
mokyklų mokytojams nepri
pažįstama valstybinių tei
sių ; uždrausta katalikų 
moksleivių Ateitininkų orga
nizacijos veikla; neleista ati
daryti Katalikų Universite
tas, kuriam amerikiečiai su-

tiniuoju laiku, 1937 m. lap
kričio mėnesį, atimtos Vy
tauto Didžiojo universiteto 
teologijos - filosofijos fakul
teto filosofijos skyriui tos 
teisės, kuriomis šis skyrius 
naudojosi per 15 metų.

Katalikams ir visos Lietu
vos gerovei būtinai reikalin
go minėto filosofijos sky
riaus teisių gynimo reikalu 
ne sykį Lietuvos vyskupai 
kreipėsi į vyriausybę, tačiau 
dar iki šiol nesulaukta pa
lankaus atgarsio. Šio fakul
teto likimo klausimu organi
zuotoji katalikų visuomenė 
pasisakė 1937 m. lapkričio 
mėnesį bendru pareiškimu 
„Budėsime Lietuvos Garbės 
Sargyboje”, kurį patvirtino 
Kunigų Vienybės Vadovybė 
savo posėdyje 1937 m. gruo
džio 14 d. ir išleisdama tų 
metų gruodžio 21 d. visiems 
lietuvių katalikų kunigams 
aplinkraštį. Federacijos Ta
ryba reiškia savo pritarimą 
Kunigų Vienybės pasirinktai 
krypčiai garbingai kovoti 
Lietuvos katalikų teisių gy
nime. Šia pačia proga Tary
ba reiškia savo pagarbą ir 
pasitikėjimą Lietuvos Vys
kupams, kilniai

1. Nusivylimas po nusivy- pavojingas, 
limo.

2. Sudievintasis žmogus.
3. Nebežmoniškas žmogus.
4. Tapkime vėl žmonės!

1. — Gerovė, gerovė! Be 
galo, be krašto! — Ar čia 
seniai taip skelbė mokslo 
vyrai, žadėjo politikai ir 
šaukė visokį agitatorėliai, o 
štai įsmukome į biauriausią 
depresiją.

— Technikos išradimai, 
mašinos išlaisvins darbo mi
nias iš sunkaus darbo ver
gijos — žadėjo išradimų ap
svaiginti „pažangieji”. Iš 
tiesų, mašinos išlaisvino mi
lijonus rankų nuo darbo, bet 
sykiu iš tų rankų išplėšė 
paskutinį juodos duonos ką
snį.

— Mokslo! mokslo duoki- savo pačių išgalvota tvarka, 
te žmonijai! Jis išves tautas nuvertė” nuo sosto Die- 
ir valstybes į laimingą atei- VEb ° i vietą stengiasi pa-

negu naudin-
gas?

— Šalin tikėjimą, šalin 
Dievo įsakymus! Jie varžo 
laisvę, pastoja kelią į laimę. 
Gyvenkim pagal savo pri
gimties palinkimus, tai būsi
me ir patenkinti ir laimingi, 
nes žmogus iš prigimimo y- 
ra geras! — Taip šaukta, o 
štai net po 20 kultūros am
žių žmogus pasirodo esąs ne 
mažesnis barbaras krauge
rys už Afrikos žomgėdras. 
Tai įrodo Ispanijos, Rusijos 
ir net Vokietijos diktatūrų 
vartojamos priemonės savo 
„priešams” sunaikinti.

Nusivylimas po nusivyli
mo! kame tų nusivylimų šal
tinis? štai kame: žmonės 
užsimojo pakeisti Dievo nu
statytą pasaulio santvarką

LIKOSI NEPAJUDINTA
Iš Louisianos valstybės bai sunki. Keleiviai pasako- 

viena tarnaitė pateikė vie- ja, būk vietomis vos-ne-vos 
nam kat. laikraščiui keletą galima mėsos nupirkti, nes 
faktų apie komunistų veiklą pas apsunkintus negrus mė- 
pietinėse Amerikos valstybė
se. Užklausta, ar ji žino, ką 
reiškia „komunizmas”, ji at
sakė: „Taip. Esu komunistė 
dėl to, kad komunistai už
stoja pavargėlius”. Tenka 
pastebėti, kad ji buvo negrė.

Anot tarnaitės, miestelyje,

tį. — Šiandieną pasižiūrėję 
į moksliškai vedamus karus 
galime rimtai klausti, ar 
mūsų mokslas nėra labiau

*) Straipsniui naudojau nema
ža minčių iš to paties vardo stu
dijos P. Goulet „Dossiers de 1’Ac
tion Popui air” Nr. 387. 10 Marc 
1937.

naikinama, o draugijų egzis
tencija bei veikimas suvar
žomas ir pavedamas vidaus 
reikalų ministerio nuožiūrai. 
Kadangi gyvenimo pažanga 
galima tik tuomet, kai palai
koma visos tautos iniciaty
va ir pastangos, kadangi 
aukštas kultūringumas ir 
vispusiškoji tautos gerovė 
atsiekiama tik laisvu ir dar
niu tautos jėgų pasireiški
mu, todėl mes, žinodami ko
kiuose tarptautiniuose pavb-

sodinti žmogų. Bet kas iš to 
išėjo? Ne tik nepadarė žmo
gaus dievu, bet priešingai — 
visai nužmogino, t. y. pada
rė grynu gyvuliu. Štai gi
liausias mūsų dienų nelai
mių šaltinis 1 Pasižiūrėkime 
į tą sudievintą ir sugyvulin- 
tą „žmogų”.

2. Sudievintas žmogus. Vi
duriniais amžiais visi pripa
žino pirmą vietą Dievui. A- 
pie Dievą sukosi visas žmo
nių gyvenimas. Nesakau, 
kad tada nebūtų buvę blogy
bių. Turėjo jų ir viduriniai 
amžiai. Bet šiaip ar taip, ta
da Dievą laikė Sutvėrėju, Iš
ganytoju ir Teisėju, kuriam 
kiekvienas privalės duoti 
smulkią apyskaitą iš viso 
savo gyvenimo darbų. Todėl 
žmonės tada rūpinosi, kiek

Dėl ko gi atėjome Į šį pa
saulį? — klausė prancūzų 
rašytojas Adolfas Rette. II- 
g-ų savo svarstymų vaisius 
jis taip apibūdino:

Šimtas įvairių religijų ir 
kita tiek filosofinių sistemų 
stengėsi duoti į tą atsaky
mą. Jos keitėsi be galo, pri
klausomai nuo aplinkybių, kuriame ji gyveno, buvo 
įpročių, o ypač nuo žmonių maždaug 80 asmenų, linku- 
vaizduotės. Protas, drauge ir 
žiniją stengėsi išspręsti vi
satos mįslę. Ir jiems nepavy
ko, nes nuomonė, kurią va
kar laikyta tikrove, šiandien 
užleidžia vietą kitai, kuri sa
vo ruožu, kaip ir jos pirmta- 
kūnė, ryt bus nugalėta nau
jos teorijos. Tai faktas šimt
mečių patyrimu patvirtintas.

Ir reikia pripažinti, kad 
visų tų nepastovumų aki
vaizdoj tik viena katalikų 
Bažnyčia likosi nepajudinta.

Dar drąsiau tą mintį pa
brėžė Donoso Cortes: „Kata
likybė yra visokios tiesos iž
das, visų paslapčių šviesa. 
Kas jos nepažįsta, ji yra 
tamsybė, kas ją pažįsta, ji 
yra šviesa. Katalikybė turi 
visiems gyvenimo vertybių. 
Ji poilsis pavargusiems, ji 
tyro vandens šaltinis ištroš- 
kusiems, ji jėga kovojan
tiems ir vainikas nugalėju
siems”.

sa retenybė. Jei mes šiauri
nėse valstybėse nusiskun- 
džiame savo dalia, ką gi kal
bėti apie jų nepavydėtiną 
būklę? Dažnai jų gyvenamo
sios sąlygos daug prastes
nės, negu kad buvo baudžia
vos laikais, nes vergai buvo 
geriau aprūpinti maistu, 
drabužiais ir pastoge.

Štai kur derlinga dirva 
komunizmui plėstis! Norint

sių į komunizmą. Apylinkėse 
irgi buvo būreliai žmonių, 
panašiai nusiteikusių. I§sky-(“^““ kim į™
rus propagandą, kad komu
nistai remia ir kovoja už nu
skriaustuosius, jie mažai ką 
težinojo apie tą bedievišką 
judėjimą.

Pradžioje uolus komunis
tas pasirodė toje apygardo
je ir suorganizavo mažas 
naujų šalininkų kuopas. Ta
čiau policininkai pagaliau jį 
išvarė iš miesto, bet, jam iš
bėgus, pas tuos narius pasi
liko daug komunistinės lite
ratūros. Kai kurie iš jų pa
siskaitę ir tuomi susidarė 
savo nuomonę apie dabarti
nę socialinę santvarką.

Labai aišku, kad pietinėse 
valstybėse negrų padėtis la-

lis komunistų sąjūdis, at
kreipkime dėmesį į pietines 
valstybes. Juodieji žmonės 
ten skurste skursta ir ken
čia baltųjų vadų viešpata
vimą. Negrai žino, kad da
bartinė socialinė santvarka 
šaukte šaukiasi atitaisymo, 
ir jie laukia šviesesnio ryto
jaus. Komunistai ten varo 
savo pavojingą darbą, ir 
kaupia visas pajėgas naujai 
socialinei santvarkai sukur
ti. Katalikai taip pat turėtų 
ten uoliai darbuotis, bet pa
gal Popiežiaus Pijaus XI 
nurodytus principus.

Gintaras.

20 Metų Sukakties Iškilmes

kilniai rūpinan-l, - .
tiems savo Tėvynės didinga Pu,oSe Xra Lietuva ir tikėda

mi, kad Lietuva gali išlikti 
gyva tik tuomet, kai ji bus 
aukštai kultūringa ir doro-

Pakartojame savo nusi-

tuvos vyriausybės ir Švento
jo Sosto, nes dėl to daug 
kenčia didžiausiomis auko
mis atsteigta Lietuva ir vi
sa mūsų Tauta. Mums nepa
prastai skaudu, kad katali
kiškoji Lietuva neturi šven
tojo Tėvo nuolatinio atsto
vo, kurį turi ir tuomi di
džiuojasi protestantiškoji 
Latvija.

Visiems gerai žinoma, kad 
lietuvių katalikų pastangos 
buvo, yra ir bus išlaikyti lie
tuvių tautą tokioje aukštu
moje, kad ji galėtų sėkmin
gai eiti visokeriopos pažan
gos keliu. Lietuviai katali
kai niekad nieko nėra pada
rę, kas kenktų lietuvių tau
tos gyvenimui, bet, priešin
gai, jie buvo, yra ir bus 
svarbiausias lietuvių tautos 
gyvastingumo ramstis. To
dėl Amerikos lietuvių katali
kų visuomenė labai apgai
lestauja, kad santykiai tarp 
Lietuvos dabartinės vyriau
sybės ir Katalikų Bažnyčios 
vis dar nesutvarkyti. Kadan
gi tai daro daug žalos ir lie
tuvių tautai ir valstybei ir 
ypač trukdomas vieningas 
darbas lietuvių tautos ir val
stybės gerovei, be ko mūsų 
tautos gyvastingumas ir net 
išsilaikymas yra neįmano
mas, todėl mes, atkreipdami 
į tai dėmesį, laukiame, kad 
tie santykiai būtų kuo vei
kiausiai sutvarkyti.

Taip pat pakartojame sa
vo nusistatymą dėl draugijų 
bei spaudos įstatymų. Pagal 
tuos įstatymus Lietuvoje 

dėjo stambių aukų, o pasku-1 spaudos laisvė visiškai pa-

normalių santykių tarp Lie- v^nSa kai tautos nariai
savo asmenybe galės ne tik 
prilygti, bet ir pralenkti sa
vo kaimynus, mes kreipiame 
į tai Lietuvos vyriausybės 
dėmesį ir, lietuvių tautos li- 
kiirio vardan, reikalaujame 
netrukdyti lietuvių tautos 
draugijinio ir spaudos gyve
nimo.

Kol vyriausybės santykiai 
su Bažnyčia nebus sunor- 
muoti, kol nebus grąžinta 
katalikams jaunimo auklėji
mo ir švietimo teisės, kol ne
bus atsteigtos Lietuvai išti
kimų organizacijų, spaudos 
ir veikimo laisvės, tol Ame
rikos lietuvių katalikų nusi
statymas Lietuvos vyriausy
bės atžvilgiu negalės pasi
keisti, tol jie negalės artimai 
bendradarbiauti ir su ta sro
ve, kuri remia tuos vyriau
sybės žygius, kuriais pažei
džiama Lietuvoje katalikų 
ir, apskritai, žmogaus as
mens prigimtos teisės.

Federacijos Tarybos di
džiausias noras yra, kad šių 
metų Vasario 16-tosios pro
ga Lietuvos gyvenimas būtų 
pakreiptas tokia linkme, ku
ri leistų ir Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams džiaug
tis, gėrėtis ir didžiuotis savo 
Tėvyne Lietuva, kurios tri
spalvė vėliava liudytų apie 
Teisėtumą, Teisingumą ir 
Meilę visiems 
kams.

Federacijos 
du:

Dr. A. G.

Tautos vai-

Tarybos var-

Rakauskas, 
Pirmininkas.

Leonardas Šimutis, 
Sekretorius.

sutriuškinti. Religija to
kiems žmonėms yra silpnu
mo veisėja. Tikintieji — 
žmonijos gerovės priešai. 
Pašalint juos! Sunaikint! 
Juo greičiau, anot jų, Dievas 
ir Jo garbintojai pasaulyje 

jų silpnybės Jeido, gyvenimą išnyks, juo greičiau pats 
tvarkyti pagal Dievo įsaky- žmogus paims į.savo rankas 

pasaulio vadžias, juo grei
čiau susikurs žmonija trokš
tamąją laimę. Tai laimei su
kurti paaukojo (Dievu nusi
kratę) milijonus žmonių gal
vų raudonieji pasaulio „iš
ganytojai”. O ko jie pasie
kė? Išplėšė žmogui bran
giausius turtus, į jų vietą 
lieko geresnio nedavė ir 
taip šioje žemėje atsirado

3. Nebežmoniškas žmogus. 
Žmogus yra iš dvasios ir me- 
Ižiagos sudėtas asmuo. 
(Praėjo tie laikai, kada net 
,mokslo” vyrai sielą laikė 

medžiagos padaru, šiandien 
tik komunistai ir vienas ki
tas senosios kartos „pirmei
vis” besilaiko tos nuomo
nės). Siela, kaip dvasia, yra 
aukštesnės vertės už kūną. 
Viršesnysis turi valdyti že
mesnįjį. Taigi, siela turi 
valdyti kūną, o ne priešin
gai! Žmogaus pareiga yra 
tapti nuolat dvasiškesniu, 
doresnių, vis šventesnių iki 
pasieks tą tobulybės laipsnį, 
kuriame jis pasiliks amžinai.

Žmogus pačiame savo pri
gimties branduolyje yra lin
kęs į kitą, į Dievą. Nuo jo 
priklauso kiekvieną akimirk
snį, kaip ta elektros lempu
tės šviesa nuo elektros sto
ties mašinų (generatoriaus). 
Bet kai tik žmogus tos savo 
priklausomybės nebepripažį- 
sta, kai tik pats save padaro 
viešpačiu ir įsigeidžia, kad 
aplink jį šokinėtų ir suktųsi 
visi kiti sutvėrimai, tai jis 
nebežino nei kas jis yra, nei 
kam gyvena.

Jei žmogus nėra 
sutvėrimas, jei nėra 
amžinam gyvenimui, 
iš jo belieka? Savo 
nežinanti peteliškė, 
gyvenimas baigsis su pasku
tiniais saulės spinduliais.

mus, o savo blogų nedangstė 
gražiais dorybių vardais.

Šiandieną žmogus tiki 
vien į save, į savo išmintį, 
ar gal net daugiau į savo 
kumščio kietumą. Jis visur 
stato save pirmon vieton, vi
sur pabrėžia savo tikras, ar 
tik įsivaizduojamas teises, ir 
vargas tam, kas drįstų jų 
nepripažinti! Kaip tas pa
svyrimas iš Dievo į žmogaus 
pusę įvyko — čia nesvarbu. 
Svarbu pamatyti, kad taip iš 
tiesų yra.

Be abejonės, daug kas ir 
šiandieną nė kiek neraudo- 
nuodamas prisipažįsta tikįs 
į Dievą. Nemažai yra einan
čių šventadieniais į bažny
čias ir velykinės. Yra tebesi
laikančių vieno kito Dievo 
įsakymo. Bet didelė ir šitų 
tikinčiųjų dalis nebeieško 
tikėjime įkvėpimo savo kas
dieniam šeimos, visuomenės 
Ir politikos gyvenimui. Už 
vis labiausiai yra nusikratęs 
bet kuria religijos įtaka vie
šasis valstybių gyvenimas. 
Iš 125 milijonų Jungt. Ame- 
kos Valstybių gyventojų net 
70 milijonų prisipažino per 
1930 metų surašymą nepri
klausą jokiai tikybai. Bet 
kai žmogus nustoja tikėti į 
pomirtinį amžiną gyvenimą, 
tai jis tvarko šias trumpas 
savo gyvenimo dienas taip, 
kaip jam patogiau, naudin
giau ar smagiau. Iš čia kyla 
neribotas lėbavimas ir tenki
nimas visų savo įsigeidimų. 
Kiekvienas eina savo keliu, 
nė kiek neatsižvelgdamas į 
kitus. Tie keliai dažnai ski
riasi į visai priešingas pu
ses, arba kryžiuojasi. Dėlto 
įra šeimynos, pjaunasi tau
tos ir dantį grieždami kenčia 
neturtingieji gana kieto 
kumščio savo priešo kiaušui

Dievo 
skirtas 
tai kas 
kilmės 
kurios

Vyriausiasis Lietuvos ne- sios Lietuvos” dainų šventė 
priklausomybės 20 metų su-Alytuje, 
kakties minėjimo komitetas' 
skelbia visuomenės žiniai 
1938 metais ypatingai minė
tinas dienas, visą eilę iškil
mių ir viešųjų pasirodymų. 
Ne visas jas ruošia Vyr. Ko
mitetas: jo ruošiamos tėra 
tik kelios; kitas ruošia at- ; 
skiros organizacijos bei ži- Palangoje.
nybos; jas Vyr. Komitetas,! Birželio 23 — 24 d.d. — 
kuris tvarko visas lietuvių Rambyno šventė ir Joninės 
visuomenės pastangas ir ini-'visoje Lietuvoje; centrinės 
ciatyvą dvidešimtmečiui at- iškilmės Rambynkalnyje. 
švęsti, tik pateikia Lietuvos' Birželio 26 d. — Lietuvos 
r užsienio visuomenės ži- Šaulių Sąjungos šventė.
liai, kad tie, kurie bus ku-Į Birželio 28 — 29 d.d. — 
domis nors tų iškilmių bei Pavasarininkų federacijos 
viešųjų pasirodymų ypatin-^5 metų sukakties ir krikš- 
gai suinteresuoti, galėtų iščionybės įvedimo Lietuvoje 
anksto joms pasiruošti ir jas 550 metų sukakties šventė ir 
aplankyti (pav. Amerikos ir^a proga Pavasarininkų dai- 
kiti užsienio lietuviai). Vi- nų šventė Kaune.
sos iškilmės bei viešieji pa-, Liepos 8 — 21 d.d. — Tau- 
sirodymai paduodami čia tinės skautų ir skaučių sto- 
chronologine tvarka: fvykios A. Panemunėje (skau-

Vasario 16 d. Nepriklauso- tų) ir Pažaisly (skaučių).
mybės atstatymo šventė. Liepos 10 d. — Dainų 

Vasario 13 — 16 d.d. — šventė Klaipėdoje.
Teatro festivalis vaikams 
Kaune.

Gegužės 1 d. iki birželio! Liepos mėn. (visą) — Ap- 
15 d. — Teatro ir muzikos svaiginę lietuvių meno paro- 
festivalis provincijai (Vals- daJKaune. 
tybės operos ir dramos gas- 
troliniai spektakliai).

Birželio 13 d. — Valstybės 
Prezidento A. Smetonos var
dinės.

Birželio 17 — 21 d.d. — 
Tarptautinė regata Klaipė
doje.

Birželio 19 d. — „Jauno
sios Lietuvos” dainų šventė

Liepos 10 d. — Dainų

Liepos 17 — 30 d.d. — 
I Sporto olimpiada Kaune.

T ikrina mnn

Rugpiūčio 15 d. — Darbo 
|ir derliaus šventė (Kaune ir 

Gegužės 26 d. — Kariuo- viS0Je provincijoje).
menės ir visuomenės ir Kū
rėjų savanorių šventė bei 
Ginklų Fondo vajus Kaune 
ir provincijoje.

Gegužės 29 d. — „Jauno
sios Lietuvos” dainų šventė1 
Utenoje.

Birželio 6 d. — „Jauno-

Kaip tą gyvenimą išnaudoti? 
Kaip jį tvarkyti? Ar klausy
ti proto reikalavimų? Ar pa-

Rugsėjo 8 d. — Tautos 
šventė visoje Lietuvoje (cen
trinės iškilmės laikinojoje 
sostinėje Kaune).

Rugsėjo 20 — 30 d.d. —- 
Teatro ir muzikos festivalis 
Kaune.

Spalių 9 d. — Vilniaus mi< 
nėjimas (visoje Lietuvoje).

Lapkričio 23 d. — Kariuo
menės šventė.

i

Pastaba: Bus dar lietuviš-
siduoti nešti aistrų suku- k°s knygos paroda Kaune ir. 
riams? Kas tai bepasakys! knygos bei literatūros vajus 
Net nebegali žinoti, ko ver
tas tavo galvojimas. Kam yaĮus 
tada gyveni? Ar kad valgy
tum, kamuotumeis, lėbau
tum ir mirtum?

Toks grynai gyvuliškas 
gyvenimas, atrodo, vis dėlto 
žmogaus nevertas ir per 
daug žemas.

T. J. Kidykas, S. J.
(Bus daugiau)

visoje Lietuvoje; paroda ir
i truksiąs nemažiau 

kaip mėnesį ir bus suruošti 
vasarą ar rudenį. Apie tiks
lų jų laiką bus pranešta vė
liau.

— Degtindarių, gaminan
čių slaptai naminę degtinę, 
pernai suimta 20, rasta 347 
bravorai ir užtikta namines 
degtinės 514 vietų.

KAIP PAGERINI 
AMERIKĄ?

Savaitraštis Aniflik 
aliuko garsų vardą.

r abejonės, kad šj lai 
mūsų žmonės įverti] 
jis šviečia mūsų išeivi 
talikų tikybine ir 
veikla. Randame t 
straipsnių, bet jam 
geresnės spaudos iši 
Met, medis susidaro 
mens ir šakų. Amer 
rai išsišakojęs medi 
raštai, puikios žinii 
trūksta „liemens”- 
besnių raidžių, an 
kurie puoštų laikrašt

Kaip žmogų pagrai 
kūno uždėti gražūs 
žiai, taip ir laikrašt; 
žintų paveikslai. Ta 
kia Amerikai ir pave

Laikraščiui tinka 
t, kas ji pagražintų, pi 

papildytų, padaryto 
visiems. Pageidav: 
me priskaityti devj 
lybes, bet ar pasai 
gražinsime laikrašt 
ką?

Aš duodu savo t 
rimą. Kadangi nori 
gerą ir tinkamą 
tai via kaip vienas 

-lėkim savo doleriu 
kiekvienas nors ] 
po vieną naują i 
surastų!

Kas iš to, jei gei 
kareivių, arba jei 
generolo? Laikrašt 
ka pilna gerų strai 
mes visi parūpink 
sti Amerikos skai 
miją, paieškokim j 
tojų. Lhaykim noi 
ną prenumeratą s: 
arba prikalbinkim 
sipremimeruoti. T 
kelsime Amerikos 
ir leisime Amerika 
ti.

Susino laišku 
dot 75 c., užn 
Ameriką savo drau 
tuvą ir tikiu tuomi 
aidėti Amerikos s

K 
Philadelphia, Pa.

j (Tęsinys) 
0 tenai nuvj 

lotinai išnaikinti 
kryžeivių gūžtą. 1 
gaila be savo poni 
nenorėjo daryti šie 
aiškinosi, kad reil 
ti, pergalės vietc 
pasilinksminti. Vis 
gaila išdėjo taryba 
planus ir prašė juc 
Btyti Rimtesnieji j 
bėjo, kad reikią i 
jaukti j Ifarijenbu 
®au daugumas rėl 
baisavo, kad reiki 
pasid&ugtj perga 

dienas ir pasku 
Stovių, jeigu jie s 
kokti vieni,-nei 

\ Tačiau Vytautas, 
M nutarimą, liepė 

Lietuvos kai 
•fa# i Mani 

Mriuiiaė, it

J-* “Salėjo, 
“f PWai,w 
^8irdėfiw 

Ima iš

! tietinoa 

į
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ki. Keleiviai pasako- 
vietomis vos-ne-vos 

mėsos nupirkti, nes 
lakintus negrus mė- 
ybė. Jei mes šiauri- 
Istybėse nusiskun- 
avo dalia, ką gi kal- 
e jų nepavydėtiną 
ažnai jų gyvenamo- i 
gos daug prastės- 
i kad buvo baudžia- 
ds, nes vergai buvo 
aprūpinti maistu, 

is ir pastoge.

įur derlinga dirva 
nui plėstis! Norint 
kur gali kilti dide- 
unistų sąjūdis, at- 
le dėmesį į pietines j 
3. Juodieji žmonės 
ste skursta ir ken- 
įjų vadų viešpata- 
legrai žino, kad da- 
socialinė santvarka | 

lukiasi atitaisymo, 
kia šviesesnio ryto- 
nunistai ten varo 
vojingą darbą, ir 
įsas pajėgas naujai 
santvarkai sukur- 

kai taip pat turėtų 
darbuotis, bet pa- 

ežiaus Pijaus XI 
i principus.

Gintaras.

^kilmės
vos” dainų šventė

13 d. — Valstybės 
A. Smetonos var-

17 - 21 d.d. - 
ė regata Klaipė-

19 d. — „Jauno- 
os” dainų šventė

23 - 24 d.d. - 
šventė ir Joninės 
tuvoje; centrinės

26 d. — Lietuvos 
ingos šventė.
28 - 29 d.d. - 
tkų federacijos 
ikakties ir krikš- 
edimo Lietuvoje 
ikakties šventė ir 
avasarininkų dai- 
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— 21 d.d. —Tau- 
į ir skaučių sto- 
anemunėje (skau- 
isly (skaučių).
0 d. — Dainų 
pėdoje.
17-30 d.d.- 
įpiada Kaune.
ėn. (visą) — Ap- 
tuvių meno paro-

) 15 d. — Darbo 
šventė (Kaune ir 
incijoje).
8 d. — Tautos 

e Lietuvoje (cen- 
Imės laikinojoje 
aune).
20 - 30 d.d. - 
luzikos festivalis

1. — Vilniaus mi
soje Lietuvoje).

> 23 d. — Karino
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Bus dar lietuvis- 
'paroda Kaune ir. 
literatūros vajus 

uvoje; paroda ir 
Lksiąs nemažiau 
į ir bus suruošti 
•udenį. Apie tiks- 
bus pranešta vė-
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4 vietų.
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Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

KAIP PAGERINTI 
AMERIKĄ?

Amerika pa- 
vardą. Nėra 
šį laikraštį 
įvertina, nes

VIEN DEL tėvų žemės 
SKYRIAUS VERTA 

SKAITYTI
Savaitraštis 

sirinko garsų 
abejonės, kad 
mūsų žmonės
jis šviečia mūsų išeivijai ka
talikų tikybine ir tautine 
veikla. Randame tinkamų 
straipsnių, bet jam trūksta 
geresnės spaudos išvaizdos. 
Met, medis susidaro iš lie
mens ir šakų. Amerika ge
rai išsišakojęs medis (geri 
raštai, puikios žinios), bet 
trūksta „liemens” — stam
besnių raidžių, antgalvių, 
kurie puoštų laikraštį.

Kaip žmogų pagražina ant 
kūno uždėti gražūs drabu
žiai, taip ir laikraštį pagra
žintų paveikslai. Taigi, rei
kia Amerikai ir paveikslų.

Laikraščiui tinka viskas, 
kas jį pagražintų, pagerintų, 
papildytų, padarytų įdomų 
visiems. Pageidavimų gali
me priskaityti devynias ga
lybes, bet ar pasakymu pa
gražinsime laikraštį Ameri
ką?

Aš duodu savo tokį pata
rimą. Kadangi norime turėti 
gerą ir tinkamą Ameriką, 
tai visi kaip vienas nesigai- 

. lėkim savo dolerinės! Kad 
kiekvienas nors po du ar 
po vieną naują skaitytoją 
surastų!

Kas iš to, jei generolas be 
■ kareivių, arba jei armija be 
generolo? Laikraštis Ameri
ka pilna gerų straipsnių, tad 
mes visi parūpinkim praplė
sti Amerikos skaitytojų ar
miją, paieškokim jai platin
tojų. Užrašykim nors po vie
ną prenumeratą saviesiems 
arba prikalbinkim kitus už
siprenumeruoti. Tuomi pa
kelsime Amerikos pajamas 
ir leisime Amerikai pagerė
ti.

Su šiuo laišku siunčiu 2 
dol. 75 c., užrašydamas 
Ameriką savo draugui į Lie
tuvą ir tikiu tuomi galįs pri
sidėti Amerikos stiprinime.

K. Dryža. 
Philadelphia, Pa.

justis be savo aš. Tai šneku 
irgi iš patyrimo. Juk ar vie
nas laikraštis bandė tokį 
skyrių įvesti? O šiandien? 
Gerai jų gyvuoja tik tas, ku
rio vedėja su aukščiau iš
vardintomis ypatybėmis.

Jei būtų įmanoma (neži
nau dėl ko negalėtų), aš dar 
pageidaučiau, kad Amerika 
siektų žmonių sąžinės mo- 
derniškesniu keliu. Gerbiu 
bažnyčią, gerbiu kunigus, 
bet kartu manau, kad dalis 
kunigų, ypač senesnieji, per
daug senu metodu stengiasi

Keliaujant po Lietuva

Ką aš norėčiau pagerinti 
AMERIKOJ? Gi labai maža 
ką. Tai tegu pirma pasaky
siu, kas mane joje žavi.

Kai pirmąsyk paėmiau 
Ameriką į rankas, aš išplė- 
čiau akis — kas čia: lietu
viškas New York Times ar į žmones vesti išganyman. 
World Telegram? Nei milži
niškomis raidėmis antraščių, 
nei sensacingų paveikslų. 
Tai, kas pirmiausia man į 
akis krito ir kas daugiausia 
patiko. Iš tikro, kai lietuviš
kas laikraštis išmargintas 
užvakarykščių įvykių pa
veikslais, nei šis, nei tas. 
Net kartais drovu jį viešoj 
vietoj išsklaidyti, nes tuoj 
kiekvienam metasi į akis, 
kad senas žinias šiandien te- 
gaudai. Ypač savaitraštis, 
mano nuomone, neturėtų pa
veikslais įvykių vaizduoti.

Iš visų skyrių man la
biausiai patinka ŠTAI KAIP 
ir IŠ TĖVŲ ŽEMĖS. Ypač 
aš džiaugiuos paskutiniuoju. 
Taip stropiai ten surinktos 
žinios, taip trumpoj formoj 
paduodamos, kad vien dėl 
TĖVŲ ŽEMĖS skyriaus aš 
noriu Ameriką namuose tu
rėti. Tiesa, mūsų dienraščiai 
paduoda tas žinias taipogi, 
bet jie parašo jas sieksni
niais straipsniais, kuriuos 
tik saujelė laimingųjų tega
li perskaityti. Juk mes dau- kaįp0 tokia užsipelnytų to- 
guma taip maža laiko turi- bui0 laikraščio vardą, 
me!

Jei ko tikrai laikraščiui 
trūksta, tai moterims 
riaus. Tik... šį skyrių 
giant, reikėtų labai ir 
pagalvoti, ką skirti jo 
ja — tvarkytoja. Jei paimtų 
jį vesti moteris, kuri tik 
stengtųsi savimi kitus suįdo
minti, o visai maža jai rūpė
tų jo skaitytojos ir net ben
dradarbės — skyrius turėtų 
greit žūti. Skyriui reikėtų 
surasti didelė diplomatė, be 
galo kukli jo vedėja, kuri vi
sus žavėtų, bet kurios niekas 
nematytų, žodžiu, ji turėtų

Reikėtų pasistengti maldų 
reikšmę išpasakoti paprastoj 
formoj, kad kiekvienas galė
tų suprasti, kad malda šab
loniškai sukalbėta vėjais ir 
nueina. O dabar? Randame 
tokių, kurie tiki, kad maldo
mis galima atlyginti kitam 
padaryta žala!..

Kilniosios maldų mintys sįrinkimUOse 
1 » t 1 — i • V • 1 • • V | Ygalėtų būti po žiupsnelį aiš-' 

kinamos kiekviename nume
ry. Tuo būtų suteikta didelė 
apšvieta ne tik vadinamiems 
„bažnytiniams” žmonėms, o 
susidomautų tuo ir Bažny
čios priešai. Juk žmonijai 
auklėti pasaulis nieko geres
nio nesugalvojo. Smerki
mais, keikimais žmonių neiš
mokysi. Tai girdėdami, jie 
dar labiau, lyg tie vėžiai, at
žagariomis slinksta. Mokslo 
apie amžiną gyvenimą, apie 
žmoniškumą niekas mūs vai
kams nuoširdžiai neteikia.

Štai dėl ko, man rodos, 
Amerika turėtų daugiau tuo 
susiįdomauti, kad labai 
daug į tai dėmesio kreiptų ir

sky- 
stei- 
labai 
vedė-

Aišku, ir be pageidaujamų 
pagerinimų, Amerika niekuo 
nėra blogesnė už kitus laik
raščius. Aš noriu manyti, 
kad ji turi labai rimtų skai
tytojų. Gyvuoki, Amerika!

Pr. Biržietė.
Babylon, L. I.

— Platelių valse., Notėnų 
bažnytkaimyje per Naujus 
Metus girti vyrai susipešė. 
Stončaitis peiliu perdūrė kal
viui Jakštui gerklę. Tas tuo
jau mirė, o Stončaitis, kuris, 
be to, peiliu sužalojo dar ke
lis vyrus; suimtas.

Vizitas pas panelę Gabrielę. per jos rankas sužibės nau- ; 
Petkevičaitę ja, daug žadanti literatūri

nėj dirvoj žvaigždė.
Pažymėtina, kad G. Petke

vičaitė išauklėjo ir išaugino 
net keletą mažų, suvargusių 
našlaičių. Sako ji, nėra tų 
Kalėdų, kad „aš neprisimin
čiau pirmų Kalėdų su naš
laičiu savo namuose”.

Toliau ji taip pasakojo:
„Tai buvo penkių metų 

berniukas, išbadėjęs, liguis
tas. Rengiant Kūčių stalą, 
vaikutis naiviai klausinėjo, 
kam tas baltas užtiesimas 
ant stalo, kodėl dedama šie
nas po juo ir taip daugybė 
įvairių klausimėlių. Jam li
ko paaiškinta, kad tai daro
ma paminėti gimimą Dievu
lio, kuris yra geras ir viską 
duoda. Po skanių kūčių, ku
rias dar pirmą sykį tokias 
vaikutis matė, valgė, tyliai 
įslinko į mano kambarį ir 
užklausė: „Panele, ar Dievu
lis jums visuomet tiek duo
da?”... Nustebinta tokiu 
klausimu, atsakiau, kad 
taip. Čia našlaitis atsidusęs 
tarė: „Tai, turbūt, Dievulis 
nerasdavo kelio į mūsų pir
kelę”.

Su tais žodžiais senutės 
akyse sužibo ašaros ir ji ta
rė: „Iš tikro, kažin kada 
mes padarysime taip, kad 
Dievulis rastų kelią į visų 
pirkeles... Tiesa, renkamos 
aukos vargšams, bet tik da
lis jų tenka jiems...”

Tas minėtasis 
jau 
dėka 
ėjęs 
ja.

Geroji ir darbščioji Bitė 
džiaugėsi, kad turėjo su kuo 
atsiminimais pasidalinti. 
Man džiugu, labai džiugu 
buvo, kad teko pas ją užeiti, 
pasiklausyti jos įdomių pa
sakojimų, atsigaivinti dvasi
niai, ir tyliai siųsti savo dė
kingumą pirmiesiems plunk
snos ir ginklo kovotojams 
už tėvynę.

V. Uždavinio paskaitos
Amerikiečiams gerai pažį

stamas p. V. Uždavinys at
vyko su 22-ra paskaita apie 
Ameriką ir jos lietuvius į

Petkevičaitę
Atvykus į Panevėžį, ne

praleidau progos neatlankius 
p-lės G. Petkevičaitės — Bi
tės, buvusios mano mokyto
jos. Tai senutė rašytoja, 
nuo prieškarinių laikų žymi 
veikėja, plunksnos kovotoja 
dėl lietuvybės, dėl Nepri
klausomybės. Jau daugelį 
anų dienų veikėjų, jos drau
gų, pridengė šaltas kapas. 
Pirmųjų plunksnos darbinin
kų eilės smarkiai praretėjo 
Džiaugiuos, kad senutė G. 
Petkevičaitė dar mūsų tarpe, 
dar gyvai seka Lietuvos ne
priklausomą gyvenimą, ty
liai vienumoje dar varo dar
bą toliau, kiek jos jėgos lei
džia. Neatsisako dalyvauti 
svarbiuose mūsų tautos su- 

, suvažiavimuo
se. Jos vardas įrašytas ir į 
nepriklausomybės 20 metų 
minėjimo komitetą. Ji dar 
nemeta plunksnos iš rankų, 
nors sakosi, kad akys jau 
silpsta. Jaučiasi nelaiminga, 
kada gydytojai uždraudžia 
skaityti. Dėkinga tiems, ku
rie pašvenčių valandėlę ką 
nors jai paskaityti. Labai 
džiaugiasi, kai ją kas atlan
ko.

Su šypsena mus priėmė. 
Klausinėjo apie Amerikos 
lietuvius, bet daugiausia pa
ti mums pasakojo savo atsi
minimus, kuriais ji turtinga, 
kurių ir menkiausias man 
buvo įdomus, brangus. Įspū
dingi atsiminimai jos kad ir 
iš pirmojo Lietuvos moterų 
suvažiavimo, rusų persekio
jimų, vokiečių priespaudos. 
Įdomiai pasakoja, kaip ra
šytoja Žemaitė savo pirmuo
sius rašinėlius jai pristačiu
si, kaip vėliau ji juos su Ja
blonskiu, Kudirka, Basana
vičium juos skaičiusi, ir 
kaip dėl sunkiai išskaitomo 
rankraščio pavadinę „Že
maite”. Pasakojo, kaip da
bar dar visai neseniai, jau
nutė suvargusi mergaitė jai 
pavedė savo pirmąjį kūrinė
lį, pati pasirašydama Vėjo 
Dulkė. Mato ji joje talentą 
ir džiugina ją mintis, kad ir 
paskutiniuose juos metuose

Williamsburgh Bankas

iš tikrųjų išaugino musų šeimą

Jis buvo sujungtas kokiu nors būdu su 
kiekvienu svarbiu įvykiu mūsų gyvenime. 
Kelionės, kuriomis mes džiaugėmės... Jau
nųjų išmokslinimas .. . naujas automobi
lis... bet kokios mūsų prabangos buvo ap
mokėtos iš mūsų santaupų Williamsburgh 
Banke. Ir kada mano vyras sirgo ligoninė
je, aš nežinau ką būčiau dariusi be jų.

„Williamsburgh Bankas reiškia dar daugiau 
mums, negu tai. Banko duodami lengvi pa
skolų išsimokėjimai padėjo mums įsigyti 
nuosavą namą.

„Nenuostabu, kad jis yra vienas iš didžiau
sių bankų Jungtinėse Valstybėse. Toks pa
togus ir toks draugiškas, žmoniškas bankas, 
kad kiti žmonės turi gauti tiek pasitenkini
mo, taupydami ten, kaip ir mes.”

^WILLIAMSBURGH^)
g THE MUTUAl SAVINGS BANK
0 // Founded 1851 /

Juozas Sužiedėlis
ŽALGIRIS

(Tęsinys)
O tenai nuvykus ga

lutinai išnaikinti paskutinę 
kryžeivių gūžtą. Tačiau Jo
gaila be savo ponų tarybos 
nenorėjo daryti šio žygio. Jis 
aiškinosi, kad reikią pasilsė
ti, pergalės vietoje paūžti, 
pasilinksminti. Vis dėlto Jo
gaila išdėjo tarybai Vytauto 
planus ir prašė juos apsvar
styti. Rimtesnieji vyrai kal
bėjo, kad reikią nedelsiant 
traukti į Marijenburgą. Ta
čiau daugumas rėksnių nu
balsavo, kad reikia dabar 
pasidžiaugti pergale bent 
tris dienas ir paskui vykti, o 
lietuvių, jeigu jie sumanytų 
traukti vieni, — neleisti.

Tačiau Vytautas, išgirdęs 
tokį nutarimą, liepė tuojau 
rikiuoti Lietuvos kariuomenę 
ir žygiuoti į Marijenburgą. 
Lenkai nusiminė, nė nežino
jo, kas daryti. Pasitarti su 
karalium negalėjo, nes jis, 
kaip paprastai, meldėsi ir 
nieko girdėti nenorėjo. Karo 
vadai net buvo išsirikiavę 
keletą pulkų, su kuriais norė
jo pastoti Lietuvos kariuo
menei kelią. Bet tuo tarpu 
karalius baigė savo maldas

— Išgelbėk mane, valdo
ve! Aš nebeišgyvensiu, nes 
mano sielvartas yra nebepa
keliamas.

Vytautas nuoširdžiai pri
glaudė jį prie krūtinės ir 
prašė išpasakoti savo nelai
mes. Viską išgirdęs Vytau-

ir išėjo iš koplyčios. Jis pasi
klausė viso triukšmo priežas
ties. Kai jas patyrė, visai ra-' 
miai tarė Zindramui:

— Liepk pūsti trimitus! tas valandėlę galvojo. Mari- 
Tuojau traukiame!

— Kur traukiame, 
didybė?

— Į Marijenburgą!
— Bet...
— Sakau: tuojau traukia

me! Ponai, jeigu nori, gali 
pasilikti ir puotauti, kad ir 
visus metus. Aš jiems ne
trukdysiu...

Pirmą kartą Jogaila pasi
rodė esąs tikras karalius. 
Ponams beliko stebėtis ir, 
nusilenkus jo valiai, vykdyti 
įsakymus.

Kad ir greitai žygiavo 
lenkai, vis dėlto Vytauto ne
pavijo. Vieną naktį į Vytau
to stovyklą atjojo būrelis 
raitelių. Bielskus, tos nak
ties budėtojas, tuojau paži
no jų tarpe kunigaikštį Do
vydą.

— Leisk mane greičiau
siai į didįjį kunigaikštį — 
be galo svarbus reikalas!

Vytautas labai nustebo iš
vydęs tokiu metu atvykusį 
Smolensko kunigaikštį.

jūsų

atsi- 
sko-

kar-

Skirmuntės, o
Lietuvos ka-

našlaitis 
suaugęs vyras, senutės 

atgavęs sveikatą, iš- 
mokslus ir mokytoj au- I Hanson & Ashland Places - Broadway at Driggs Ave

BROOKLYN, NEW YORK

Panevėžį. Pirma paskaita į- 
vyko pradžios mokykloj Nr. 
3, kita — šaulių teatre gruo
džio 18 — 19 d. Nežiūrint, 
kad buvo ir kitų susirinki
mų, atsilankę sales perpildė. 
Savo kalbą iliustravo pa
veikslais. Kiekviena proga 
stengėsi pabrėžti, kad Ame
rikos lietuviai nėra kokie do
lerių maišai, kaip čia dauge-

lis galvoja, kad jiems tie do
leriai ne iš aukso kalnų se
miasi, bet labai sunkiai už
dirbami. O jei jis jų siunčia 
negailėdamas, tai kad jis y- 
ra geros širdies, išsiilgęs sa
vųjų, kad čionykščių kartais 
nereikalingi aimanavimai iš
šaukia pasigailėjimą.

EI. Bartkevičiūtė.
(Bus daugiau)

pė sukviesti visos apylinkės pamažu iškeptų. Atvilko ir das ir gausus būrys palydo-
vaidilas ir vaidilytės, su- sužeistąjį Braunšveigą. Jį vų.
krauti didžiausią laužą. Vi- pakorė, bet neužsmaugdami, Į — Nulipk greičiau nuo
si kryžeiviai belaisviai ir ant stulpo greta skersinio, laužo! — liepė jis nustebu-
svarbiausias jo dukters ne- kuris buvo skirtas vaidily-^siam krivei. — Lipk, arba 
laisvės ir gėdos kaltininkas, tei. Galiausiai krivės, vaidi- aš tave patį bematant sude- 
sunkiai sužeistas, bet išlikęs av;*.,
gyvas, turėjo žūti kartu sir 
jo dukterimi.

Laužas augo nepaprastai 
didelis. Į tarpus buvo kem- gryna. Aš neįžeidžiau die- 
šami šiaudai, viršus buvo vų! Aš buvau klastingai ap- 
kraujamas iš sausiausių gauta ir prievarta išniekin- 
malkų. žiaurusis Vingėla vis ta. Mano akys nebijo švento- 
dėlto nenorėjo savo dukters sios ugnies šviesos, 
ilgai kankinti. Buvo norima J Vingėla nebenorėjo versti 
kad laužas greitai užsidegtų savo dukters. Krivės taip 
ir ūmai sunaikintų auką. ipat nesispyrė. Ją užvedė į

Skirmuntę žinojo savo tė- laužą neužrištomis akimis, 
vo ir krivių sprendimą. Ji Bet ji tenai pamatė Braun- 
ramiai laukė mirties. Jai bu- šveigą. Ji išblyško, kaip

liūdesio prislėgtas. Vytautas 
susimąstęs, išjojo iš stovyk
los. Jis pasiryžo galutinai 
išnaikinti tuos žiaurius gyvų 
žmonių deginimo papročius.

Kunigaikštis Dovydas ne
bepakėlė savo žiaurios ne-ginsiu! Eikš, brangioji Skir-

munte. Tu nekalta ir laisva! dalios. Nebegalėjo užmiršti 
Eikš į mane!

Skirmuntę nusiėmė akių 
užraišalą. Ji pamatė Vytau
tą ir užsidengė rankomis iš
blyškusį veidą.

— Ne, gerasis dėde! — 
tarė ji. — Tėvas turi tiesą. 
Kryžeivio meilužė, jojo kū
dikio motina negali būti tau
raus kunigaikščio žmona... 
Man beliko mirti šventoje 
ugnyje.

Šitai pasakiusi, ji pati iš- 
vo dabar vis viena. Jai atro- drobė, ir šūktelėjo vaidily-*traukė iš krivės rankų degė- 

lą ir įkišo į laužo šiaudus. 
Šiaudai beregint suliepsno
jo ir paskandino dūmuose 
bei ugnyje didžiulį laužą.

Išvydęs tokį baisų vaizdą 
net Vingėla riktelėjo nežmo
gišku balsu. Jo krūtinėje 
ūmai pabudo tėvo meilės 
jausmas, kurį buvo nuslopi
nęs didžio keršto geidulys. 
Minios raudote raudojo. Jų 
aimanos mišo su žūvančių 
ugnyje vokiečių keiksmais.

Kunigaikštis

los ir vaidilytės atlydėjo 
Skirmuntę. Norėjo jai užriš
ti akis, bet ji prabilo:

— Nenoriu! Mano sąžinė

dė, kad nebeliko prasmės tems:
gyventi. Tėvas savo ranko-į — Nenoriu mirdama įna
mis nužudė jos kūdikį. Jis tyti to niekšo! Užriškite 
dabar jai atrodė toks pat akis!
žvėris, kaipirgrapas Braun- Vaidilytės įvykdė jos pra- 
šveigas. šymą. Visa aplinkui nutilo.

Skirmuntės sudeginimo Vyriausiasis krivė ruošė de-
— *1* 1 • • V 1 1 • • • •

jenburgas buvo visai netoli. 
Galutinė pergalė didžios šlo
vės spinduliu švietė Vytau
tui. Bereikėjo paskutinis 
žingsnis žengti. Tačiau gera
širdis valdovas mokėjo 
minti, kuo kam buvo 
lingas. Jis tarė:

— Neliūdėk, narsus
žygy! Tuojau jojame į štein- 
hauzeną.

Paskui pasišaukė Bielskų 
ir liepė paskirti būrį palydo
vų. Po valandėlės didysis 
kunigaikštis jojo su Dovy
du vaduoti 
Bielskus su
riuomene skubėjo į Marijen
burgą.

XII. Nelaimingoji auka
Kunigaikštis Vingėla ra- dieną visa Akmenės pilis bu- gėlus ir išdalijo visiems. Po 

dęs dukterį išniekintą, su- 'vo panaši į laužą. Ji buvo to pats užlipo į laužą ir bu- 
teršusią garbingos Kęstučio apkrauta rietuvėmis malkų, vo jau jį bepadegąs.
giminės šlovę ir nusidėjusią Aikštėje buvo sukrautas vie- Tą akimirksnį visi išgirdo 
Praurimei, tiesiog pašėlo, nas didžiulis laužas. Į šitą skardų mylimojo kunigaikš- 
Jis siautėjo, žudydamas vo- laužą suvedė Vingėlos karei- čio balsą:
kiečius, naikindamas bjaurų viai visus vokiečius belais-’ 
jų lizdą. Skirmuntę įsakė de- vius. Juos priraišiojo prie

— Liaukis! Liaukis!
Pro minią prasiveržė Vy

kinti labai iškilmingai. Lie- stulpų aplink laužą, kad jie tautas, kunigaikštis Dovy-

auksakasės Skirmuntės. Jis 
įstojo į vienuolyną, kur nu
baigė savo gyvenimo dienas 
bemelsdamas iš Viešpaties 
pasigailėjimo nelaimingajai 
kryžeivių nedorybės aukai.

Laimingoji dalia teko už
tat kilniajam prancūzų ku
nigaikščiui, riteriui ir jo iš- 
laisvintajai bei jį du kartu 
išgelbėjusiai Gundai. Jis, pa
gijęs, Vytauto pamylėtas, 
nuvykęs buvo pas Gundos 
tėvelius. Pasidžiaugę ja — 
jie; kad ir labai pasiilgę, su
tiko išleisti už jo į tolimą 
šalį. Susituokę, laimingi, iš
vyko juodu į Prancūziją. 
Ten gražioji lietuvaitė kuni
gaikštienė ilgai kėlė visų pa
sigerėjimą ir gimtosiose ku
nigaikščių Valua pilyse ir 
prancūzų karalių rūmuose.

Tuganas Mirza, Vytautui 
tarpininkaujant, gavo popie
žiaus leidimą vesti Rožytę 
Baranauskaitę. Iš jų kilo

Dovydas, įgarsėjusi Tugan Mirzų — 
kaip vaikas, graudžiai pra- Baranauskų giminė, 
virko amžino nusiminimo ir (Galas)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SHENANDOAH, PA.

Kunigų susirinkimas
Shenandoah ir Mahanoy 

City apylinės K. V. provinci
jos ekstra susirinkimas įvy
ko sausio 24 d. pas kun. J. 
A. Karalių. Dalyvavo 16 ku
nigų. Susirinkimas šauktas 
galutinai apsvarstyti Lietu
vos 20 metų nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimą.

Bankieto komisija prane
šė, kad bankieto reikalui 
organizacija jau sudaryta. 
Laikas ir vieta paskirta. 
Bankietas įvyks vasario 16 
d. 8 vai. vakare, Necho Allen 
Hotel, Pottsville, Pa. Toji 
vieta iš atžvilgio susisieki
mo ir Lietuvos .vardo išgar
sinimo, komisijos nuožiūra, 
yra tinkamiausia. Komisijos 
raportas priimtas ir reko
mendacijos užgirtos. Bankie
to programa palikta bankie-

Pittsburgh, Pa. Apreiški
mo parapijos salėje rodant 
paveikslus iš Šv. Žemės su
dėjo $13.

Mt. Carmel, Pa. J. Janule- 
vičius $10, A. Sidorienė $1.

Philadelphia, Pa. Ona Če- 
pukaitienė $5, Adelė Čižaus- 
kaitė $10, Misiūnas $10, R. 
Liubavičaitė $10, A. Andruš- 
kevičius $1, J. Žukauskiūtė 
$70, N. N. $5.

Brooklyn, N. Y. Gyvojo ir 
Amžinojo Rožančiaus Dr- 
stės (šv. Jurgio parapijos) 
$25.

Cleveland, Ohio. Dr-stė 
Gyvojo Rožančiaus per B. 
Kavaliauskienę $20.

Pittsburgh, Pa. L. Kveda
rienė $30, N. N. $25,

Chicago, Ill. Per kun. M. 
Urbonavičių $100.

Chicago Heights, Ill. P. 
Rimkus $63.30.

V. Tūbelienė iš Philadel-

AMERIKA

Olandų linijos laivas Nieuw Amsterdam, kuriuo 
gegužės 21 d. išplauks L. Vyčių ekskursija į Lietuvą. 
Ekskursijai vadovaus organizacijos pirmininkas inž. 
A. J. Mažeika.

JAUNIMO BROADWAY

MASPETHO KOMANDA
PIRMOJE VIETOJE

Maspeth. — V. J. Atsimai
nymo lietuvių parapijos 
krepšinio komanda Long

Island lygoje toli pralenkė 
kitas komandas ir dabar yra 
pirmoje vietoje. Ji laimėjo 8 
rungtynes, pralaimėjo tik 2. 
Už jos seka 7 komandos.

Maspethiečių komandos

_ Susisiekimo ministerija— Sausio 25 d. dalyvau
jant Valstybės Prezidentui, nutarė pirkti 10 garvežių: 
vyriausybei, mokslo ir meno 
atstovams, atidarytas Kul
tūros muziejaus priešistori
nis skyrius, turintis per 10,- 
000 eksponatų, vaizduojan
čių lietuvių tautos kultūrinę 
raidą nuo 14,000 metų prieš 
Kristaus gimimą.

— Įsteigta kultūrinio ben
dradarbiavimo su užsieniais 
sąjunga.

— Sausio 27 d. seimas 
svarstė ir priėmė svetimša-

gyventi, medicinos, 
farmacijos

Vasario 4 i,

to komisijai sudaryti. Pa
reikšta pageidavimas princi
pai™ bankieto kalbėto jum 
kviesti universiteto profeso
rių ar rektorių.

Nutarimai
1. Visais balsais nutarta 

Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį paminėti su 
atitinkamomis apeigomis 
bažnyčiose sekmadienį, va
sario 13 d., paaiškinant žmo
nėms apie katalikiškų orga
nizacijų, katalikiškų mokyk
lų ir katalikų Bažnyčios da
bartinę Lietuvoje padėtį ir 
jų santykius su dabartine 
valdžia.

2. Bažnyčiose padaryti 
Vilniaus vadavimo reika
lams rinkliavą. •

3. Vieningai pareikštas K. 
V. centro valdybai pilnas 
pritarimas jos nusistatyme 
Lietuvos dabartinės valdžios 
atžvilgiu, ginant katalikų

* teises ir reikalaujant Lietu
vos katalikams pilnos lais
vės: žodžio, sąžinės, spaudos 
ir organizuotės.

phijos aukojo ne $2, kaip 
pirmiau buvo per klaidą pa
skelbta, bet $25.

Aukas priėmė kun. A. Lin
kus.

Kun. D. Mikšys.

BALTIMORE, MD.

ŠVENTOSIOS ŽEMES
REIKALAIS

Lietuviai maldininkai gau
siai lankosi Šventoje Žemė
je. Dar nedaug kolonijų ap
lankiau, bet jau teko sutikti 
keliolika asmenų, kurie yra 
buvę ’ Palestinoje ir visi šie 
pasiryžę prie progos vėl vyk
ti. Labai apgailestauja, kad, 
būdami Palestinoje, nerado 
Lietuvių namo, kaip kitos 
tautos kad turi. Tat su 
džiaugsmu turiu pareikšti, 
kad Kunigų Vienybės ir Fe
deracijos seimų nutarimai 
turėti Jeruzalėje savo mal
dos namą bei vienuolyną 
sėkmingai vykdomi. Aukų 
iki šiam laikui įplaukė $3,- 
000.00. Be to, yra keliolika 
asmenų pasižadėjusių duoti 
gausesnes aukas. Fondą glo-1 
boja kun. A. Linkus, 12259! 
Emerald Avenue, Chicago, 
m.

Dėkojame visiems už pa
lankumą ir prašome parem
ti.

Aukojo:
Homestead, Pa. M. Ba

rkauskas $5, Takazauskas $2, 
O. Bernotienė $5, Dr-stė Šv. 
Pranciškaus $3, Bulevičienė 
$5, K. Miliūnienė $12, kun. 
E. Vasiliauskas $5; po $1 — 
Vaikšnoras, Katilius, Jan- 
kaitienė, Stankanienė, Kąs- 
lionienė, Aliaskienė, Abuke- 
vičienė, Boliūnienė,' Kimu- 
tienė, Varanauskienė, Dam
brauskienė, N. N.

— Sausio 30 d. įvyko pa
rapijos auksinio jubiliejaus 
paskutinė vakarienė (bilie
tai po iy2 dol.) Svečių atsi
lankė apie 300. Kalbas pasa
kė miesto mayoras, Mary
land© valst. advokatas, vyr. 
teisėjas ir kiti. Prieš 11 me
tų pas mus buvęs kun. Moc
kus (dabar gyv. Pennsylva- 
nijoj) atsilankė ir pasakė 
kalbą. Programą vedė kun. 
Dubinskas, kurs nupasakojo 
parapijos istoriją.

Parapijos pradžioje buvo 
300 lietuvių, užsirašiusių 
remti savo parapiją. Pirmas 
steigėjas buvo Mykolas Obe- 
raitis. Pirmųjų steigėjų jau 
mažai ir likę. Visi laukiam 
parapijos istorijos knygos.

— J. Misukevičius, 42 me
tų, mirė po operacijos. Buvo 
labai linksmas, visus juokin
davo ir netikėjo taip anksti 
mirti. Nepriklausė parapijai, 
bet prieš mirtį jį aplankė 
kun. K. Keidošius. Palaido
tas sausio 31 d. iš šv. Kry
žiaus bažnyčios.

— Mirė adv. L. Hopkins, 
kurs lietuvių taupymo ben
drovę nuvarė į resyverio 
rankas ir pasinaudojo lietu
vių sunkiai sutaupytais pi
nigais. Daug lietuvių jį laikė 
savo didžiausiu priešu.

J. K.

lių ir aukų ir $25 Liet. gen. 
konsulatui už parduotus Vil
niaus pasus ir ženklelius. 
Tas parodo, kad bostoniečiai 
duoda tinkamą atsakymą 
žiauriesiems lenkams dėl jų 
kankinimo beginklių vilnie
čių.

Giltinė šienauja
Šių metų pradžioje Bosto

no lietuvių tarpe giltinė pra
dėjo smarkiai šienauti. Į mė
nesį laiko mirė keliasdešimt 
lietuvių. Jų tarpe, praeitą 
savaitę, plaučių uždegimu 
mirė ir jaunas (29 m.) lietu
vis sportininkas Al. Bušmo- 
nas, kurs buvo pagarsėjęs 
futbolo žaidėjas. Vasarą 
žaisdavo su L. Vyčių 17-tos 
kuopos baseball komanda. 
Gaila.

Žuvys vos nepagavo 
žuvauto  jų

Sausio 27 d. keturi vietos 
biznieriai, Likas, Stukas, 
Mikelionis ir Stasiulis, išvy
ko į Vabano ežerą, prie 
Welssley merginiĮ kolegijos, 
žuvauti. Ledui lūžus, įkrito į 
vandenį L. Stasiulis. Foto
grafas Stukas jam suskubo 
paduoti pagalį ir palaikyti 
iki pagalba atvyko. Ištrau
kus Stasiulį, ledas vėl lūžo 
ir įkrito Stukas. Bet jis tuoj 
ištrauktas. Taigi, šį sykį žu
vys vos nepagavo pačių žu
vauto jų. A.

smarkiausios rungtynės įvy
ko sausio 28 d. prieš Har
lequins ; žaidimas baigėsi 
37:36 taškų santykiu. Lietu
viai pasiekė pergalės tik pa
skutinę minutę.

Dabar lygoje ne tik ko
manda turi pirmą vietą, bet 
ir jos du žaidėjai užima pir
mąsias vietas. Krygeris su 
107, o Kepežinskas su 97 
taškais.

Šį penktadienį, vasario 4 
d., maspethiečiai žais prieš 
St. George A. A. komandą, 
kuri neseniai nugalėjo Mor
ris Park Kolumbo Vyčius; 
šioje komandoje dabar žai
džia žymūs kolegijų žaidi- 
kai, tad bus smarkus žaidi
mas.

Žaidimas įvyks KlasČiaus 
salėje, Maspethe. šokiai 
prieš ir po žaidimo. Bilietas 
tik 35 c.

CRUSADERS VĖL
LAIMĖJO

SO. BOSTON, MASS.

Pasiuntė $100 Vilniaus 
reikalams

Sausio 27 d. įvykęs trijų 
draugijų pirm, ir rašt. susi
rinkimas, sužinojęs, kad nuo 
ruošto baliaus Vilniaus rei
kalams pelno liko 84 dol., 
bet turėdamas dėmesy, kad 
šiuo metu lietuviai Vilnijoj 
lenkų baisiai persekiojami, 
nutarė pasiųsti Vilniaus Ge
ležiniam Fondui visą $100. 
Ta proga nutarta pasveikin
ti Liet. Nepriklausomybės 
20-ties metų sukaktuvėmis 
visus kovojančius už Vil
niaus atvadavimą. Taipgi 
nutarė $10 paaukoti vienam 
klierikui.
WS skyrius pasiuntė $93
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Bostono skyrius dar prieš 
Kalėdas pasiuntė WS Cen
trui Kaune $93 narių duok-

LAWRENCE, MASS.

Jonas P. Brauka mirė sau
sio 27 d., sulaukęs 64 metų 
amžiaus. Jis mirė ligoninėje 
po kelių savaičių ligos. Ve
lionio sūnus Jonas yra pasi
žymėjęs baseball žaidėjas, 
buvęs New York Yankee ko
mandos metikas.

NEWARK, N. J.

Brooklyn. — Apreiškimo 
parapijos Crusaders krepši
nio komanda laimėjo prieš 
ACC (Always Congenial 
Companions).

Crusaders komandoje žai
dė Al. ir J. Skaruliai, Al. 
Zenka, J. Draugelis, J. Kli
mas ir J. Morkūnas; ACC — 
Danušis, Ed. Daubaras, Vyš
niauskas, Dumblis, Pūkenis, 
Miskūnaitis. Geriausiai pa
sižymėjo J. Skarulis ir Pū
kenis.

NEWARK, N. J.

L. vyčių bowling koman
da sausio 30 d. laimėjo prieš 

! Jersey City vyčius. Vasario 
6 d. mūsiškiai nuvyks į 
Kearney.

Buvusių rungtynių davi
niai :

I
Radijo programa j Newark

New Jersey lietuvių radijo Banis 
valandos pirmutinis koncer T. Barkauskas 
tas ir šokiai įvyks vasario 13 Gnmm 
d., 6:30 vai. vak. šv. Jurgio V- Barkauskas 
dr-jos salėje, 182 New York Daukšys 
Avė. ' pladis

Pramogos ruošėjai kviečia 
atsilankyti visus, kurie klau | 
so ir neklauso sekmadieniais'Jersey City 
New Jersey lietuvių progra I Sadates 
mos 5 vai. popiet iš stoties šeštokas 
WHOM (Jersey City). Pro- P. Dedella 
gramo j e bus chorų dainų Bazilas 
duetų, kvartetų. Geras orke- C. Dedella 
stras gros lietuviškus ir ame- Ketvirtis 
rikoniškus šokius. Levinas

Visus kviečia
N. J. Liet. Radio Vedėjai.

152 145 147
141 225' 140
197 177 202
136 145 —
223 194 186
— — 173

849 886 850

100 149 150
173 136 155
134 133 —
136 — —
— 127 108
— — 147

160 136 171

703 681 731

[žmonės (1936 m. 1707, į 
1935 m. 1911 žmonių). IškJ 
liavo: į Argentiną 296, bJ 
žili ją 39, Pietų Afriką 15m 
Kanadą 39, Uragvajų H APBEIŠE 
Jungt. Am. V-bes 288, Kubą \ 
8, Meksiką 17, Palestiną
Paragvajų 20, Niufundlandą I Praeitą savaitę 
4, Boliviją 1 ir Australiją ų jr Ketuvaiciy baig

— Sporto didžiulės alkį, t mo parapijos pr 
tės — stadijonai iš viešųjų 
darbų fondo numatomos j- : 
rengti Šiauliuose, Zarasuose, 
Palangoje, Jurbarke ir Mari
jampolėje.

— L. K. Moterų Draugija 
kovo 21 d. sulauks 30 metų 
nuo savo įsikūrimo.

— Žemaičių plėšikas žmog

5 platiesiems geležinkeliams 
ir 5 siauriesiems. Garvežiai 
kainuosią apie 1% milijono 
litų.

— Kauno viename resto
rane nusišovė stud. V. Čes- 
navičius; paliktame laiške 
prašo dėl jo mirties nieko 
nekaltinti, nes nusižudęs dėl 
pamestų dokumentų.

— Rygoje birželio mėnesį 
ruošiamas lietuvių, latvių ir 
estų vienybės draugijų meti
nis suvažiavimas, iš eilės jau 
tretysis. Pirmas toks šuva- žudys K. Kataržis pasmerk- 
žiavimas buvo Kaune. tas mirti; jis vieną žmogų

— Jūros prekybos ir susi-, nužudė, kelis sužeidė. Drad 
siekimo bendrovės šiemet ige su juo nuteisti keli joj 
rengiasi nupirkti 6 jūros lai
vus, tačiau tikimasi, kad šie
met prekybos laivynas iš
augs ligi 20 laivų.

— Nuo rudens Kaune pra
dės veikti vaikų teatras.

— Ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavime į cen
tro valdybą išrinkti dr. 
Skrupskelis, Pr. Mantvydas, 
O. Pobedinskienė, gyd. A. 
Gulbinas ir adv. Plokštis.

— Latvijos sportininkų 
stipri krepšinio komanda 
Vanagai žaidė Kaune prieš 
Lietuvos rinktinę ir skau
džiai pralaimėjo — 31:13, 
taškų santykiu. Žaidime ge-1 
riausiai pasižymėjo ameri
kietis lietuvis Budriūnas.

— Naujas plytines Lietu
voje numatoma steigti šiose 
apylinkėse: Šiaulių, Joniškė
lio, Skapiškio, Troškūnų, Še
duvos, Kretingos, Tauragės, į 
Zapyškio, Alytaus, Ūkmer-.krašte jis gyveno nuo 1919 
ges. Mūrinei statybai vis di-|m- ir šiemet pavasarį tikėjo- 

rūmus, kurie kainuosią per dėjant, metams reikėtų ligi

steigimo pla-

prekybininkų,
ir amatinin-

są junga

liams 
odontologijos, 
praktikos teisių įstatymų 
pakeitimus. Seimui pateik
tas naujosios konstitucijos 
projekto svarstymas paskir
stas sausio 31 d.
j — Tarpžinybinė komisija 
pateikė vyriausybei platų 
mūrinės kaimo statybos ply
tinių, kalkių degyklų ir ce
mento fabriko 
ną.

— Lietuvių 
pramonininkų
kų (verslininkų) 
įsteigė Kaune importo eks
porto akcinę bendrovę „Ver
slas”. Kas iš firmų ar paski
rų biznierių norėtrj užmegsti 
ryšius, gali kreiptis adresu: 
Akc. B-vė „Verslas”, Kau
nas, Laisvės, ai. 24c.

— Gimnazijų šiuo metu 
Lietuvoje yra 60, o progim
nazijų 30 su 18,800 mokinių.

— Panevėžio visuomenė, 
įstaigos ir savivaldybė ne
priklausomybės 20 metų su
kakčiai paminėti numatė pa
statyti miesto sode muziejui

200 tūkst. litų.
— Švedijos laikraščio re

daktorius Nils Bohman rašo 
knygą apie Lietuvą. Švedijo
je jis dažnai kviečiamas 
skaityti paskaitų atskirų 
jaunuomenės organizacijų 
susirinkimuose.

— Marijampolės ligoninė
je A. Žitinskienė pagimdė 3 
berniukus; vaikai auga. Mo
tina neturtinga. 1932 m. Lie
pynų kaimo ūkininkė Jurai- vykioje esą net 50 lenkų, ta- 
tienė buvo pagimdžiusi 4 
kūdikius Į 2 bern. ir 2 mer
gaites), bet iš jų beliko tik 
1, o pati Juraitienė mirė; ji 
buvo neturtinga moteris.

— Kun. Ant. Sabaliaus
kas, Indijos misijonierius, iš 
saleziečių perėjo pas pran
ciškonus ; dabar gyvena 
pranciškonų vienuolyne Pa
jūryje. Per įvilktuves gavo 
naują vardą — Kęstučio — 
Marijos.

550 milijonų plytų.
— Palangos miesto savi

valdybė atpirko elektros sto
tį už 37,600 litų. Miesto gy
ventojai, o ypač vasarotojai, 
pageidauja, kad elektros sto
tis būtų iškelta iš Palangos 
vasarviečių ribų, kad būtų 
daugiau ramybės.

— Lenkų kai kurie laik
raščiai pranešė, kad Lietu
vos priverstinųjų darbų sto-

čiau tai grynas lenkų prasi
manymas — darbų stovyklo
je nėra nė vieno lenko.

— Popieriaus fabrikas nuo 
sausio 7 d. už visas popie
riaus rūšis pakėlė kainas 4 
liet, centais už svarą. Fabri
kas yra degtukų akcinės 
bendrovės žinioje.

ELIZABETH, N. J.

ko-
ir

tas mirti; jis vieną žmogų

bendrininkai įvairiam laikui 
kalėjimo.

a buvo: Fl. A 
Mb. A. Kušinsi 
Radzevičiūtė, T. 1 
čiūte, J. K Stelm< 
Tamulaitis, J. H. 
L p. Trinkūnas, 
vičiūtą 0. T. Vas 
Paulina T. Wassl 
IFesoke ir Ant I 

nas. Mokyklos b 
žymėjimai jiems 
šio 30 d. per 9 v? 
mokslo metų ūžt 
minga programa

. reiškimo par. ?— Kalėdų proga Respub- , ... .
likos Prezidentas dovanojo ,^u
bausmes •._______
Riegel, Krankai, Lapins, Kufl 
mui ir Gran (jie buvo nu-, 
bausti po 10 metų). Betoj 
dovanotos bausmės apie 10 
suvalkiečių ūkininkų. 

__
— Profesorių Biržiškų 

(Mykolo, Vaclovo ir Vikto
ro) motina, Elzbieta Biržiš
kienė — Radzevičiūtė mirė 
sausio 13 d. Viekšniuose, 
Mažeikių apskr. Velionė bu- 

Ivo gimusi 1858 m. Panevė
žio apskr., Vadaktuose. Ji 
buvo generolo Tado Kosciuš
kos giminaitė.

— Vilniaus universiteto 
stud. J. Pivoriūnas ištremtas 
kaipo „nenustatytos piliety
bės svetimšalis”. Vilniaus

vokietininkams ^n0D1J‘ 
čiuje buvo kun 
kas, 0. P., Aleki 
kešis. Atsilankė 
mo.

Programa pr 
jos mokyklos 
mergaičių orka 
Mergaičių ork 
dė viešai pirmą 
uniformuotas, 
ko. Sveikinim 
0. Ulevičiūtė 
Pirmo ir antro 
kučiai parodė 
mus šokdami 
mi.

S-to skyriau 
vaidino 3-jų 
kingą komed 
tas siuvėjas’

Dūda, H. Ka 
lyte, R. Bust 

lubinskas ir k
Mergaičių cl 

sudainavo lieti

i įsi baigti agronomijos moks
lus.

— Lietuvos Banko aukso 
fondas sausio 1 d. siekė 79. 
mil. tūkst. litų. Pinigų apy-, Jiškų dainų. < 
varta tada siekė 116 mil. 560- mokiniai buvo 
tūkst. litų. Lito padengimas 
auksu ir užsienio pinigais! 
siekė beveik 70 procentų.

— Cukrinių runkelių au-Į 
gintojų pernai buvo 5,676į 
ūkininkai augintojai. Šiais 
metais cukriniams runke-i 
liams auginti su cukraus fa
brikais sutartis pasirašė 6,- 
195 ūkininkai. Cukraus par-, 
duota: 1935 m. — 179 tūkstj 
270 maišų, 1936 m. — 240 
tūkst. 585 maišai, o 1937 m 
— 256 tūkst. maišų.

— Vilkijos gyventoja EI 
Milbutienė kelioms moterims

Tell”. Visus si 
nė Klara La Mi 
kiu; joje bręsta 
šokėjos talentą

pasirodė geri 
jai" ir padarė 
meną - pagar 
ką dainą sūdai

KJv/XXvXX vz V vU Vz• __ . ,„ . . -v, padare abortus, o viena mo-— Kovai su vilkais miškų f . ... Tr__
departamentas parūpino gy
ventojams įvairiausių prie-

Mūsų vyčių bowling 
manda yra New York 
New Jersey vyčių lygos pir
moje vietoje: turi 28 laimė
jimus ir tik 2 pralaimėjimus. |

Sausio 30 d. mūsiškiai 
žaidė prieš Kearny-Harrison
vyčius; žaidimo daviniai: 
Elizabeth 
Peck 
Yankin 
Kakstis 
Balinski 
Zally

Viso
Kearney
Dasker
Coupen
Barr
Velevas
O’Neides 
Kazalavshas

155 176 167
157 157 180
158 205 181
200 173 173
149 155 186

monių; daugiausia vilkų pri-i ę . 
visę Kauno, Marijampolės ir[kaeJlm0- 
Žalgirio miškų urėdijose. 
Neseniai Biržų apskrity nu
šauti 4 vilkai.

— Automobilių, autobusų 
ir sunkvežimių Kaune yra 
1,100, kas yra 500 daugiau, 
negu pernai pavasarį.

— Pernai iš Lietuvos iš-

teris nuo to ir mirė. Kauno 
apygardos teismas Milbutie- 
nę nubaudė šešeriais metais

tės perstatė a 
Tai bene gražh 
mos dalis, nep 
sierns patikusi1 
taip gražiai par 
tumėm hekvien 
nj žiūrėti!

Graduantų va

— Persijos lietuviai Nau
jų Metų proga atsiuntė per 
seimo pirm. inž. K. Šakenį! 
sveikinimą visai lietuviu 
tautai; sveikinimo laiške 
prašoma „Aukščiausiojo, kad 
Lietuva kultūriniame ir eko- j

— .______________ — nominiame progrese žengtų
keliavo kitur gyventi 976 [pirmyn ir pirmyn”.

illlOIIISIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQHiaillOIIIOIIIQIIIQIIIOIIIQIIIOIIIOII^  
iSSSSSSSSSSKi^SSSSSSSS— —01

IŠNUOMt

Penki kambai 
muoju. Visi šv 
Patogūs. Renda

1876 Har
Ridgewood,

JIIIIIIIIII

819 866 887

132 — — 
149 164 164 
144 185 146 
142 227 157 
180 155 161
— 134 154

Viso 747 865 782
o

SKAITYTOJAMS DOVANOS
Visi skaitytojai, kurie atnaujins arba naujai už

sisakys savaitraštį AMERIKĄ iki š. m. vasario 5 d., 
gaus po gražų lietuvišką Kalendorių dovanų.

Tad prašome Amerikos skaitytojų pasinaudoti šia 
proga ir įsigyti gražų kalendorių, kuris puoš jūsų, 
namus per ištisus metus. |

Daugumai skaitytojų prenumerata pasibaigė šio 
mėnesio pradžioje, kitų baigiasi dabar, užtat ir yra 
geriausia proga atnaujinti prenumeratą, o laikraštis 
Amerika vėl ištikimai lankys jus per visus metus ir 
teiks jums įdomiausių žinių ir straipsnių. I
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žmonės (1936 m. 1707, 
1935 m. 1911 žmonių). | 
iavo: į Argentiną 296, M 
siliją 39, Pietų Afriką 1 
Kanadą 39, Uragvajųl 
fungt. Am. V-bes 288, Ki

Meksiką 17, Palestiną! 
?aragvajų 20, Niufundįj 
1, Boliviją 1 ir Australų

— Sporto didžiulės J 
ės — stadijonai iš vieO 
larbų fondo numatomu 
■engti Šiauliuose, ZaraJ 
’alangoje, Jurbarke ir 1|$ 
ampolėje.

— L. K Moterų Dra^ 
:ovo 21 d. sulauks 30 $ 
įuo savo įsikūrimo.

— Žemaičių plėšikas ® 
ūdys K. Katarsis pasmeii 
as mirti; jis vieną 
lužude, kelis sužeidė. 
;e su juo nuteisti keli 
lendrininkai įvairiam lai 
[alėjimo.

— Kalėdų proga Respt 
ikos Prezidentas donų 
įausmes vokietinta 
tiegel, Krankai, Lapinąl 
aui ir Gran (jie buvo į 
įausti po 10 metų). Be: 
iovanotos bausmės apie , 
suvalkiečių ūkininkų.

— Profesorių Birai; 
(Mykolo, Vaclovo ir Vi 
ro) motina, Elzbieta Bira 
kienė — Radzevičiūtė k 
sausio 13 d. Viekšnia 
Mažeikių apskr, Velionė hi 
vo gimusi 1858 m. Pane? 
žio apskr., Vadaktuose. , 
buvo generolo Tado Kosciui 
kos giminaitė,

— Vilniaus umversitet 
stud. J. Pivoriūnas ištremto 
raipo „nenustatytos pilieti 
sės svetimšalis”. Vita 
rrašte jis gyveno nuo U 
n. ir šiemet pavasarį tikti 
ii baigti agronomijos md 
SS.
— Lietuvos Banko 

ondas sausio 1 d. siekti 
nil. tūkst. litų. Pinigų ir 
/arta tada siekė 116 mill 
tūkst. litų. Lito padengiu 
auksu ir užsienio pinigi 
siekė beveik 70 procentų

Vasario 4 d., 1938 m.

VIETOS ŽINIOS
APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS 

UŽBAIGTUVĖS

Praeitą savaitę 13 lietuvių 
ir lietuvaičių baigė Apreiški
mo parapijos pradžios mo
kyklą. Tie laimingieji moki
niai buvo: Fl. A. Delevaitė, 
Alb. A. Kučinskas, M. E. 
Radzevičiūtė, T. E. Sinkevi
čiūtė, J. K. Stelmokas, J. T. 
Tamulaitis, J. H. Terebeiza, 
A. P. Trinkūnas, O. T. Ule- 
vičiūtė, O. T. Vasikauskaitė, 
Paulina T. Wassler, Ona E. 
Wesoke ir Ant. M. Vaitekū
nas. Mokyklos baigimo pa
žymėjimai jiems įteikti sau
sio 30 d. per 9 vai. mišias, o 
mokslo metų užbaigos iškil
minga programa įvyko Ap
reiškimo par, auditoriume.

Auditoriumas 
pilnas žmonių. Svečių skai-

kinimo ir dėkingumo žodį 
pasakė Antanas Vaitekūnas. 
Visi džiaugėsi ir jo iškal
bingumu, ir gražia lietuvių, 
kalbos tarena.

Kleb. kun. N. Pakalnis pa
reiškė savo džiaugsmą ir pa
sigėrėjimą nauja mokyklos 
laida, pažymėdamas, kad šią 
mokyklą baigusieji gerai pa
sižymi aukštesnėse mokyk
lose; ši mokykla nepaprastai 
svarbi lietuviams, nes ji ir 
katalikiška ir lietuviška. 
Klebonas dar pažymėjo di
delį pasitenkinimą, kad nuo 
rudens mokyklos vedėja yra 
Sesuo Nikodemą, kurios va- 

■ dovybėje mokykla sparčiai 
prisirinko'j žengia į priekį.

Kun. N. Pakalnis drauge

AMERIKA

Keliaukite į Lietuvą 
PER

HOLLAND-AMERICA

1
5

LINE

The Flagship S.S. Statendam •
Patogūs, greiti Ir švarūs laivai

Į Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra va*luoti šia linija.

Laivai Išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM------------ Balandžio 9,
VOLENDAM---------------Balandžio 23,
STATENDAM------------ Balandžio 26,
VEENDAM----------------- Gegužės 7,
NEW AMSTERDAM—Gegužės 21,
VOLENDAM------------------- Gegužės 28,

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba Į

HOLLAND - AMERICA LINE
25 Broadway, New York, N. Y.

— Cukrinių runkelių i 
gintojų pernai buvo 5,C 
ūkininkai augintojai Šit 
metais cukriniams runk 
liams auginti su cukraus! 
brikais sutartis pasirašė! 
195 ūkininkai. Cukraus pa 
duota: 1935 m. —179 ti 

' 270 maišų, 1936 m. —21 
tūkst. 585 maišai, o 1931i 

: — 256 tūkst maišų.
, — Vilkijos gyventoja! 
- Milbutienė kelioms moteriu 
padarė abortus, o viena u 

Į teris nuo to ir mirė. Kai 
apygardos teismas Miltui 
nę nubaudė šešeriais n$ 

r kalėjimo.

čiuje buvo kunigai Pauliu
kas, O. P., Aleksiūnas ir Le- 
kešis. Atsilankė daug jauni
mo.

Programa pradėta parapi
jos mokyklos berniukų ir 
mergaičių orkestrų muzika. 
Mergaičių orkestras pasiro
dė viešai pirmą sykį, gražiai 
uniformuotas. Visiems pati
ko. Sveikinimo žodį pasakė 
O. Ulevičiūtė (graduantė). 
Pirmo ir antro skyriaus vai
kučiai parodė savo sugebėji
mus šokdami ir dainuoda
mi.

8-to skyriaus mokiniai su
vaidino 3-jų paveikslų juo
kingą komediją „Nepapras
tas siuvėjas”. Vaidino E. 
Slegus, A. Vyšniauskas, A. 
Dūda, H. Katkus, F. Masiu
lytė, R. Busevičiūtė, V. Pa
lubinskas ir E. Jakaitis.

Mergaičių choras vykusiai 
sudainavo lietuviškų ir ang
liškų dainų. 4-to skyriaus 
mokiniai buvo išmokyti su
vaidinti vieną vaizdą net iš 
garsiojo veikalo „Vilhelmo 
Tell”. Visus sužavėjo moki
nė Klara La Medica savo šo
kiu; joje bręsta neabejotinas 
šokėjos talentas.

5 ir 6 skyrių berniukai 
pasirodė geri „blynų kepė
jai” ir padarė vieną staig
meną — pagarsėjusią itališ
ką dainą sudainavo lietuviš
kai. 5 ir 6 skyrių mergai
tės perstatė sniego baletą. 
Tai bene gražiausia progra
mos dalis, nepaprastai vi
siems patikusi. Tokio vaizdo, 
taip gražiai paruošto, sutik
tumėm kiekvieną sekmadie
nį žiūrėti!

Graduantų vardu atsisvei-

su kun. J. Kartavičium ir S. 
Nikodemą išdalino dovanas 
pasižymėjusiems mokiniams. 
4 dovanas gavo: Ant. Vaite- 
tekūnas (už pasižymėjimą 
lietuvių kalboje, Amerikos 
istorijoje, egzaminuose ir 
šiaip mokykloje), Olga Ule
vičiūtė (tikyboje ir Ameri
kos istorijoje) ir Ona Veso- 
kaitė (anglų kalboje). Už 
pasižymėjimą lietuvių kalbo
je apdovanoti įvairių skyrių 
šie mokiniai: Fl. Masiulytė, 
R. Kašėtaitė, V. Galiauskas, 
J. Ražinauskaitė, D. Raži- 
nauskas, A. Ilgūnas, M. Ka
šėtaitė, A. Dragūnas, M. 
Račkaitė, J. Springhetti (ita
las), Alb. Bagdonas, Ed. 
Sniečkus, Ad. Babinaitė, G. 
Galeskaitė, K. Kanapinskas.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu. Visi skirstėsi, reikš
dami dėkingumą sesutėms 
domininkonėms , už' gražiai 
suruoštą vakarą ir sveikin
dami naujuosius graduan- 
tus, linkėdami jiems sėkmin
gai siekti aukštesnio mokslo 
ir likti ištikimais Kataliky
bei ir Lietuvybei.

PARAPIJOS SUKAKTIS

Jono Navicko „Nakties Pelėdų” orkestras, New Yorko apylinkės jaunimo labai mėgia
mas. Vasario 13 d., kitą sekmadienį, šis orkestras linksmins Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukakties minėjimo dalyvius, kurie gausingai susirinks į Grand Paradise salę, 318 
Grand St., Brooklyne. Minėjimo programa prasidės 4 vai. popiet, o šokiai nuo 7 vai. vak.

gražus atsiminimas čia dir
busiems veikėjams ir pamo
kinantis pavyzdys jaunajai 
kartai.

Jei kas turi kokių nors 
ypatingų žinių ar paveikslų 
ryšium su šios parapijos 
praeitimi, malonėkite tai 
perduoti klebonijai. Ž.
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APREIŠKIMO CHORO
PRAMOGA HOTEL 

NEW YORKER

Kuopos susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, vasario 6 d., 
4 vai. popiet šv. Jurgio par. 
salėje. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir pakviesti savo 
drauges įstoti į mūsų eiles. 
Atėjusios į sus-mą galėsite 
įsigyti bilietą į mūsų ruošia
mą vakarą vasario 19 d. Jei 
visos padirbėsime, tai mūsų 
vakaras bus sėkmingas.

| rios vartoja namuose pečius, 
kūrenamus anglimis, kad ap
sisaugotų nuo nuodingų ang
lių dujų. Pečiai turi būti ne
uždaromi tol, kol visos du
jos — gazai neišdega.

Pereitą sekmadienį New 
Yorke automobiliai užmušė 
3 vyrus ir 1 moterį.

MIRĖ

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Moteris juokiasi kai gali, 
o verkia kada tik nori.

— T. S. K.

. — Persijos lietuviai h’1 
jų Metų proga atsiuntė! 
seimo pirm. inž. K 
sveikinimą visai lieto 
tautai; sveikinimo Id 
prašoma „Aukščiausiojo,i 
Lietuva kultūriniame ir 
nominiame progrese & 
pirmyn ir pirmyn".

IŠNUOMOJAMI

Penki kambariai su valgo
muoju. Visi šviesūs. Labai 
patogūs. Renda nebrangi.

1876 Hart St., 
Ridgewood, N. Y.

Ateinančiais metais gegu
žės mėn. sukanka 25 metai, 
kai Brooklyne susitvėrė Ap
reiškimo parapija, kurios 
organizatorium buvo a. a. 
Kuodis.

Šiandien šios parapijos 
klebonas yra plačiai žinomas 
nenuilstantis darbuotojas 
kun. N. Pakalnis, kuriam 
steigimo laikais čia teko bū
ti vikaru.

Besiartinant šiai sukak
čiai, jau iš anksto ruošiama
si ypatingu būdu ją paminė
ti. Renkama medžiaga iš pa
rapijos vystymosi, gyveni
mo, draugijų veikimo ir kitų 
šaltinių, iš ko bus sudaryta 
istorija, iliustruota atitinka
mais paveikslais. Tai bus

Nuo seniai ruošiamas Apr. 
choro balius, „semi formai” 
šokiai, įvyksiąs Hotel New 
Yorker patalpose, jau arti. 
Tai bus penktadienį, vasario 
11 d., Lincolno gimtadienio 
išvakarėse. Čia puiki proga 
net ir iš toliau atvažiuoti i 
New Yorką ir smagiai pra
leisti savaitgalį — „week
end”.

Šie prašmatnūs, puikioje 
vietoje ruošiami šokiai, turi 
tikslą patenkinti gražaus 
jaunimo pageidavimą — 
nors, sykį į metus išeiti į, 
plataus pasaulio gražią vie
tą, pasirodyti, kad ir lietu
viškas jaunimas gali taip 
pat gražiai pasilinksminti, 
kaip ir kiti. Be to, jaunimas 
džiaugsis, kad galės links
mintis tarpe savųjų, nes yra 
patirta, kad nemažai lietu
viško jaunimo eina į pana
šius šokius su kitataučiais.

Kviečiame visus iš visur j 
mūsų vakarą, vasario 11 d.,
Hotel New Yorker, New' 
York City.

Iš anksto perkantiems bi
lietai po 1 dol., gi viešbuty 
1 dol. 25 c.

Apreiškimo Choras.
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MS DOVANOS
j atnaujins arba naujai 
1RIK4 iki š. m. vasario 5 i 
į Kalendorių dovanų.
s skaitytojų pasinaudoti I 
kalendorių, kuris puoš jM 
I. .. ' I

prenumerata pasibaigė & 
baigiasi dabar, užtat ir yi» 
iti prenumeratą, o laikraštis 
.nkys jus per visus metusi 
inių ir straipsnių.
lEIlIglHEIIISIIIEIIICIIIEIIICIIieillCltfSi

Kp. Pirmininkė.

MIRĖ

Petras Drazdys, 58 metų, 
gyv. 483 Grand St., Brook
lyne, mirė sausio 31 d.- Pa
laidotas vasario 3 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pasirodo, kad tarp įstaty
mų reiškėjų irgi yra silpny
bių. Šiomis dienomis Brook
lyn© teisėjai bus keičiami 
vietomis. Miesto valdyba 
kreipia dėmesio į vaikų teis
mus, kuriuose pasirodo esą 
daug visokių neaiškumų.

Brooklyno valstybinės li
goninės vedėjas dr. Billinger 
praneša, kad jam pasisekę 
kai kuriuos proto ligonius 
pagydyti naujais „insulino” 
vaistais. Jis mano, kad daug 
ligonių tuo būdu bus pagy
doma, jei bus tuojau kreip
tasi j ligoninę ir pavartoja
mi minėti vaistai laiku.

Brooklyno policija prime
na visoms šeimininkėms, ku-

Sausio 29 — 30 d.d. poli
cija suareštavo apie 800 jau
nų valkatų, kurių dauguma 
vėliau paleista.

Vasario 2 d. savo namuose 
mirė Jonas Matusevičius, 55 
metų, gyv. 25 Little St., 
Brooklyne. Kūnas pašarvo
tas savo namuose.

Laidotuvės įvyks vasario 
5 d. iš šv. Jurgio bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Patarnau
ja grab. J. Garšva.

Tik per meilę ir meilės su
pratimą žmogus tampa žmo
gumi. — Schlegel.

f

Atvirumas yra viena nuo
širdumo bei simpatiškumo 
žymių. — Tylenis.

Iš LIETUVOS

SIUVĖJŲ
NEPASITENKINIMAI

Siuvėjų unijos nariai iki 
šiol mokėdavo unijai nario 
mokesčio po 50 centų į sa
vaitę, bet šiomis dienomis 
unijos bendroji taryba 
(Joint Board), be jokio atsi- 
klausimo, unijos mokestį pa
keitė. Dabar unijos nariams 
reikės mokėti po 10 nuošim
čių nuo gaunamos algos.

Mokesčio padidinimas į- 
vestas neva išlyginti nesu
mokėtų duoklių trūkumus, 
bet tokiu nutarimu darbinin
kai labai nepatenkinti, nes 
tai padaryta be jų atsiklau- 
simo ir sutikimo.

PAIEŠKOJIMAS

Ieškau savo pusbrolio — 
Adam Shultz, seniau gyvenu
sio Michigan valst.. Kilęs iš 
Kazliškių kaimo. Į šią šalį 
atvykęs 1903 m. Žinantieji 
apie jį arba jis pats prašomi 
pranešti:

Eva Krause 
127-06 — 87th Rd. 

Richmond Hill, L. L, N. Y.

— Apskaičiuojama, kad 
Klaipėdoj per Kalėdų šven
tes buvo nukirsta apie 6,000 
eglaičių, o Kaune apie 15 
tūkst. Vidutiniškai eglaitė 
kainavo 2 lt.

— Kretingos apskrity, Lie- 
noščių kaimo vaikinai, eida
mi į vakaruškas, šaudė šu
nis, bet netikėtai pataikė į 
St. Kutkutės galvą; sužeis
toji mirė.

— Ministeris Tūbelis sau
sio 18 d. išvyko atostogų. Jį 
kaip min. pirmininką pava
duoja susisiekimo min. Sta- 
nišauskas ir kaip finansų mi- 
nisterį vicemin. Indrišiūnas.

— Burbiškiu kaimo (Ra
seinių apskr.) jaunuolis, nu
matydamas, kad mylimosios 
tėvai priešinsis jų sutuoktu
vėms, išvogė mylimąją ir 
laikė pas save, manydamas 
po Kalėdų ją vesti. Mylimo
sios tėvai, suradę „dingusią” 
dukterį, parsigabeno ją na
mo.

— Lietuvos namų savinin
kų dr-ja nutarė įstoti į tarp, 
namų savininkų s-gą.

Aš niekuomet neabejojau 
Dievo esimu, nors mano sam
protavimas kartais nepajėg
davo apimti Jo, bet mano vi
dujinis jausmas visuomet 
man įrodydavo Jo esybę. 
Mano temparamentas visuo
met būna harmonijoj su šiuo 
jausmu. — Napoleonas.

Vyrui doroje išsilaikyti 
reikia kovoti tik prieš savo 
geismus; moteris turi atmuš
ti ir savo palinkimus ir nuo
latinius puolimus iš vyrų pu
sės. — M. K.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1214 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1146 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ____

CLARA BURSTEIN
1146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control at Law 1620 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARTHUR H DE BOER 
(Arthur’s Delicatessen and Grocery)

1620 Newkirk Ave, Brooklyn, N. Y.

E Vergreen 8-9770

________ —I

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

I METINIS | B 1 7 i D i I Savaitraščio /
/ Didžiulis | DAlAoAu I AMERIKOS |
> Vasario 20 d. - Kow 1 d„ 1938 1
!-- S * —

| Angelų Karalienės par. Saleje, Į

S So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y. tl
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JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Į 231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Publie Tel. STagg 2-7177

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS) i

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ §
1 (Vencius) >
į ADVOKATAS Į

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.
! 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.: 
kWilliamsburgh Bridge Plaza'i
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Apylinkės Katalikų Seimelis
New Yorko ir New Jersey 

rpylinkės lietuvių katalikų 
seimelis įvyko sausio 30 d. 
Jis prasidėjo šv. Jurgio baž
nyčioje pamaldomis — su
ma, kurią atlaikė ir seime
liui pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. B. Paulukas, O. 
P. 3 vai. po pietų par. salėje 
seimelio posėdį pradėjo K. 
Federacijos apskr. pirm. J. 
B. Laučka sveikinimo žo
džiu. Kun. K. Paulionis su- 
J-albėjo maldą. Šv. Jurgio 
par. choras, vadovaujamas 
nuz. J. Brundzos, sugiedojo 
drauge su visais dalyviais 
Lietuvos himną ir padainavo 
’’elias dainas.

Į garbės prezidiumą iš
rinkti kleb. kun. K. Paulio
nis ir nenuilstantis visuo
menės veikėjas, Federacijos 
yarbės narys K. Krušinskas.

Darbo prezidiumą sudarė 
D. J. Averka (Amerikos ad
ministratorius), S. Subatie- 
nė (Moterų s-gos N. Y. ir N. 
T. apskr. pirmininkė) ir K. 
Basanavičius (Jersey City 
vyčių kuopos pirm.); sekre
toriais — St. Lukoševičius 
(Kat. Susivienymo N. Y. ir 
N. J. apskr. pirm.) ir EI. 
Matulionytė (Maspetho so- 
daliečių ir choro’veikėja).

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti: kun. M. Kemežis. 
kun. A. Petrauskas, A. J. 
Mažeika, Al. Pūkenytė ir. K. 
Vilniškis; mandatų komisi
joje — V. Žalnieraitis, O. 
Pažereckienė, M. Brangaitie- 
nė, G. Visackas ir J. Stopu- 
riūtė; tvarkdarys— A. Špai 
čys.

Lietuvių Dienos komiteto 
buvęs reikalų vedėjas K. 
Vilniškis pranešė apie 1937 
metų Lietuvių Dieną, išduo
damas finansinę apyskaitą. 
Apie Federacijos apskrities 
praeitų metų veiklą kalbėjo 
apskr. pirmininkas, suminė
damas 1937 m. svarbesniuo
sius apylinkėje įvykius.

K. Krušinskas skaitė pa
skaitą apie amerikiečių lie
tuvių katalikų nuopelnus 
Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti, paduodamas įdomių 
žinių iš praeities veiklos. Jo 
paskaita bus atspausdinta 
Amerikoje.

Antras referantas buvo 
kun. N. Pakalnis, kurs karš
tu ir gyvu žodžiu nurodė, 
kas šiais metais apylinkėje 
nuveiktina. Ragino išsijudin
ti į dar geresnį susiorgani- 
zavimą, iš anksto pasirūpin
ti pasaulinės parodos lietu
vių svečių tinkamu priėmi
mu ir stipriau susiburti ap
link savo savaitraštį Ameri
ką, kurs turėtų likti dienraš-

jos Tarybos suvažiavimą, 
kuriame vieningai numaty
tos priemonės pagelbėti Lie
tuvos katalikams jų rūpes
čiuose, išsaugoti tautoje jė
gas, kuriančias dorovines 
vertybes; pranešė apie žy
gius jaunimo geresniam or
ganizavimui pasiekti, cen- 
tralinėms organizacijoms 
tvirtinti ir t.t.

Mandatų komisija prane
šė, kad seimely yra 145 at
stovai ir apie 100 svečių.

Lietuvių Dienai ruošti iš
rinktas tokio sąstato komi
tetas: D. J. Averka, K. Vil
niškis, V. Žalnieraitis, K. 
Baltrušaitis, M. Brangaitie- 
nė, O. Stagniūnienė, V. Dau
baras, A. Pažereckienė, P. 
Montvila, A. Spaičys, S. Su- 
batienė, J. Paulauskienė, P. 
Šimkienė, M. šertvytienė, A. 
Kivytienė, EI. Matulionytė. 
K. Galčius, P. Ražickienė, 
M. Kučinskas, A. Mažeika. 
V. Pusvaškis, V. Žemantaus- 
kas, J. Mykolaitis, St. Luko
ševičius, M. Skriaudenis, Al. 
Pūkenytė ir J. B. Laučka.

Seimelis pritarė Amerikos 
bazarui, įvyksiančiam Ange
lų Karalienės par. salėje va
sario 20 — kovo 1 d. ir kvie
tė visuomenę nuoširdžiai ba- 
zarą paremti.

Posėdis baigtas 6:30 vai. 
vak. Visi dalyviai atsilankė į 
bažnyčią, kur kun. J. Alek- 
siūnas, asistuojamas kunigu 
Kemežio ir Paulionio, sutei
kė palaiminimą Švč. Sakra
mentu.

Seimelis nutarė pasiųst1’ 
dvi telegramas (Lietuvos 
Prezidentui ir Arkivyskupui 
Skvireckui) ir priėmė kelias 
rezoliucijas.

Telegramos
Respublikos Prezidentui. 
Kaunas, Lithuania.

New Yorko ir New Jersey 
Apylinkės Lietuvių Katalikių 
Seimelis Vasario šešioliktos 
Proga Laukia Valstybės Ir 
Bažnyčios Santykių Sutvar
kymo.
Arkivyskupui Skvireckui 
Kaunas. Lithuania.

New Yorko ir New Jersey 
Apylinkės Lietuvių Katali
kų Seimelis, Reikšdamas Sa
vo Pagarbą Episkopatui, Ti
ki Šviesiai Lietuvos Katali
kų Ateičiai.

(Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
20-ties Metų Sukakčiai Paminėti

IŠKILMINGA PROGRAMA
Sekmadienį,

1938 m. Vasario-Feb. 13 d.
GRAND PARADISE SALĖJE,

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4 vai. p. p. Bilietas 40 centų
Nuo 7 vai. vak. šokiai, kuriems gros

J. Navicko ’’Nakties Peledų” Orkestras
LIETUVIAI! Visi atsilankykime į Lietuvos 

Nepriklausomybės 20 metų sukakties iškilmin
gą minėjimą, kurio programoje vieno iš žy
miausių amerikiečių lietuvių kalbėtojo, Advo
kato Antano Milerio (Worcester, Mass.) kalba, 
Artistės Jonės Žukauskaitės, neseniai atvyku
sios iš Italijos ir Lietuvos, koncertas; Apreiški
mo, Angelų Karalienės ir Šv. Jurgio parapijų 
chorų patriotinės dainos; Angelų Karalienės ir 
Apreiškimo parapijų berniukų galingų benų 
muzika ir t.t.

Programai pasibaigus bus šokiai. Visi atsi
lankykite, o ypač paraginkite jaunimą, kurs 
Šiame Parengime sužinos daugiau žinių apie 
Lietuvą ir gražiai praleis laiką tarp savųjų.

Programa Nepaprastai Įvairi, Įdomi, Didelė, 
o Bilietai Visai Pigūs — Tik 40 Centų.

VISĄ LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ KVIEČIA

Tel. STagg 2-2308

i SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
! PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KrelpkltCs:

J. GINKUS
>495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.|

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir 1 kitus miestus.

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

Jonė Žukauskaitė
L.R.K. FEDERACIJOS NEW YORKO APSKRITIS

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI PAREMTI

Sveika, Neprikiš 
Popiežiaus suka

ciu.
Apskr. pirmininkas prane

šė apie įvykusį K. Federaci

Paieškau savo vyro
Motiejaus Kanausko, 

prasišalinusio daugiau kaip 
metai. Kas žino, maloniai 
prašomi pranešti jo sūnaus 
adresu:

Henry Krause
5 Catherine Ave., 
Franklin Sq., L. I.

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

Sausio 29 d. Granada vieš
butyje įvyko nuostabiai gra
žiai suruošta pramoga Co
lumbia universite įvestiems 
lietuvių kalbos kursams pa
remti. Pramogą suruošė Ro- 
muvo klubas (L. Kat. stud, 
ir profesionalų s-gos New 
Yorko kuopa), Brooklyno 
profesionalų draugija ir 
Studentų - Alumnų klubas. 
Pramogos programa susida
rė iš kalbų, dainų, vakarie
nės ir šokių.

Vakarienės programos ve
dėjas buvo inž. P. Barzi- 
liauskas, Romuvos klubo 
pirm. Kalbas pasakė prof. 
Manning, lietuvių kalbos 
lektorius dr. Raymond — 
Rymavičius ir gen. konsulas 
J. Budrys. Solistas Hoffma- 
nas sudainavo anglišką dai
ną Duna ir lietuvių mėgia
mąją Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka; jam akompana
vo M. žudžiūtė.

Prof. Manning pažadėjo 
dar šiemet suruošti Colum
bia universitete lietuvišką 
vakarą. Dr. Rymavičius kvie 
tė lietuvių šviesuomenę rū
pintis ne tik palaikyti lietu
vių kalbos kursus garsiaja
me Columbia universitete, 
bet dėti pastangų, kad tokie 
kursai būtų įvesti Bostono, 
Philadelphijos, Chicagos, 
Pittsburgho ir kitų vietų 
universitetuose.

Pramogoje atsilankė per 
200 Brooklyno ir apylinkės 
šviesuomenės: kunigų, gy
dytojų, advokatų, inžinierių, 
visuomenininkų ir t.t.

Pramogai ruošti komitetą 
sudarė dr. A. Petriką, inž. 
P. Barziliauskas, K. P. Vil
niškis, St. Jurevičiūtė, agr. 
V. Vizbaras, V. Simonavi-

čius, K. Lelis, dr. E. Žukaus
kas ir G. Misevičiūtė.

Visas vakaras praėjo gra
žiausioje nuotaikoje, šo
kiams grojo J. Avižonio or
kestras.

Gautasis pelnas bus pa
skirtas lietuvių kalbos sti
pendininkams ; stipendinin
kų parinkimu, kaip girdėti, 
rūpinsis minėtų trijų drau
gijų vadovybės.

damas aukščiausius laips
nius ir nepraleisdamas pa
mokų lankymo. Už gerą mo
kymąsi ir darbštumą jauna
sis Ginkus perkeltas į aukš
tesnį skyrių, sutaupant vie
ną pusmetį.

MASPETHO ŽINIOS

LIETUVIAI PASIŽYMI 
MOKSLE

Apreiškimo parapijos pra
džios mokyklą baigęs Anta
nas M. Vaitekūnas priimtas 
į Brooklyno vyskupijos auk
štesniąją mokyklą, į kurią 
priimami tik vyskupijoje 
esančių mokyklų gabiausi 
mokiniai. A. Vaitekūnas bai
gė Apreiškimo par. mokyklą 
aukščiausiais laipsniais ir 
gavo 4 dovanas už įvairius 
pasižymėjimus moksle. Jo 
motina, EI. Vaitekūnienė, y- 
ra žinoma sąjungiečių veikė
ja. •

Onos ir Vinco Daubarų 
sūnūs Juozas ir Raimundas 
praeitą savaitę baigė High 
School. Būtų smagu, jei juo
du siektų aukštesnio moks
lo. Jaunuolių tėveliai yra ži
nomi visuomenės veikėjai; 
V. Daubara šiemet yra Fe
deracijos apskr. iždininkas.

* Garšvų sūnus Juozas bai
gė pradžios mokyklą ir yra 
priimtas į militarinę High 
School, esančią New Jersey. 
Jaunąjį Garšvą tėveliai į 
naują mokyklą išveš šios sa
vaitės gale.

— Vyčiai ruošiasi rifntam 
naujų narių vajui. Jaunimo 
yra daug. Vyčių galėtų būti 
keli šimtai. Jei jie daugiau 
su parapija dirbtų, tai ir na
rių daugiau atsirastų.

— Trijų veiksmų dramą 
„Knygnešys” maspethiečiai 
matys vas. 19 d. par. salėje. 
Bilietus iš anksto reikia įsi
gyti-

— Sporto naudai šokiai 
vėl ruošiami Lincolno gimta
dienio vakarą, vas. 12 d. par. 
salėje.

— Amerikos bazarui ir 
tretininkės gelbės. Jų vardu 
5 dol. paaukojo J. Karpienė. 
Dabar jau visos draugijos 
pasižadėjo dirbti, išskyrus 
jaunimą, kuris dar nerodo 
užtektino idealizmo.

— Dėl sportininkų vykimo 
Lietuvon susirašinėjamą su 
DULR.

— Mūsų šv. Vardo dr-jos 
pirm. Ed. Kuras jau ruošia
si vestuvėms. Vas. 20 d. su
situoks su p-le Valaityte.

— Basketbolo žaidimai 
Klasčiaus salėj bus ne penk
tadieniais, bet sekmadie
niais, pradedant vas. 13 d.

LAIVU EKSKURSIJA

Ginkų sūnus Juozas gerai 
pasižymėjo mokykloje, gau

Angelų Karalienės parapi
jos ekskursija laivu įvyks 
birželio 26 d. Visi prašomi 
ruoštis šiai ekskursijai ir tą 
dieną susilaikyti nuo kitokių 
parengimų.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

1—2 P. P.
6—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-01OB

Tel. EVergreen 7-1312
| Dr. H. MENDLOWITZ
| Persikėlė naujon vieton, tai yra:
^522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
1 Iki 8 ir nuo Sekmadieni:

7 - 8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. rytr
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

(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 rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

|Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
No. CL-307 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 924—65th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, Inc. 
924—65th St., Brooklyn, N. Y.

i Linkolno gimtad 
Liurdo stebuklai 
Vilniečių kančio 
Providence stipr

ši Amerikos laič 
m Lietuvos nepril 
bė 20 metų sukaki 
Dėti Tikime, kad 
rašfiai, seniau leįd 
ruoš daug geresni 
duodami išsamesni 
niy. Amerika, be’
niausiąs lietuvių 
šeimos narys, turi 
tolti tuo, kas šioji

Jei gyvenimo 
^Nepriklausom 
sū, mes jai paša 
kad šiai šventei pai 
darėme tai, kas g 
daryti. Atvira šir 
me sakyti: Sveik
klausoma Lietuva, 
šimtmečio pirmo 
lio1. Kai švęsi šimti 
mą ketvirtadalį, t 
pasaulio lietuviai ii 
goji žmonija džiai 
vimi, jau atgavi 
amžiną sostinę Vii

tijos pakraščiuose 
šia tokią valsty 
tvarką, kuri žai 
žmogui priklaus? 
iš ištroškusius ii 
tesugebančius!

Vasario 12 d. s 
giai 16 metų, kai 
Popiežius Pijus)

mingai vairuodai 
' Jonų sielų lah 

; limo vandenyno 
lengvi tie 16 met 
tu Bažnyčios Re; 
vai teko daug s 

Į kių pergyventi.
Dabartinio P

paprasta veiki 
reagavimas į s1 
vykius, jo toli; 
bai laimėjo Kat 
ėiai dar daug. 
Paskutiniu laik 
nyčia ypatingai 
kūmo susilaukė
je, Anglijoje ir 1 
jnngimnkėje Lat

Popiežiaus ’ 
diena reikšminga 
bu šios šalies pre; 
kolno gimtadien 
uas įrašė į pasai 
buvo vardą, kurie

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

mės jėga neišdild 
į /abįajadi 

] vergų išlaisvinto 
‘ lygybės skelbėjo, 

ir šiandie daug ki 
mi Dar ir šiandie 
lybėje milijonai 
nepaprastai neap 
išnaudojami vien 
fed jų kūno spal 
nė.

Linkolno ideala

NOTICE is hereby given that License 
I No. RW 751 has been issued to the under- 
! signed to sell beer and wine at retail 
I under Section 132A of the Alcoholic Bever

age Control Law at 6623 Fort Hamilton 
Į Parkway, Borough of Brooklyn, County of 

kings, to be consumed on the premises.
CARMINE ARCIELLO

6623 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

--------------------------------- ; to
NOTICE is hereby given that License, 

No. RW298 has been issued to the under- ; 
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
d-b-a AP Bar and Grill

4811 Avenue N., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 6322 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquors at 

i retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 621 Chester St, 

! Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

george p. McDermott 
d-b-a Crown Rest. & Bar

621 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW749 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 88 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 10847 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

be consumed on the premises.
DOMINGO VIERO CIVIDANES 

& SANCHEZ
88 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

423 Grand St. Brooklyn, NY.

mi ir visame pas 
žmonių ps 

dėmiais vergais 
galvot, i 

šai pasakyti nuoi 
privalo aklai klc 
mos garbės ir 
jėgos ištroškus 
jiems tironams.

$ penktadienį, 
4/ sukanka 80 
prancūzų Liurde 

piemenaitei

sakė: „Aš esu Ne 
lidėjimas”. Nuo 
Liurdas liko gars 
togą išgijimų 
aplankė per 50 m 
niy iš visų pašau]


