
ŠTAI KAIP
Sudiev Austrijai!
O kaip su Lietuva?
Granito šulas.
Principų žmogus.
„Gelbėk mus...”

Šimtmečius gyvavusi Aus
trija jau išbraukta iš ne
priklausomųjų valstybių 
skaičiaus. Jos mirtį galuti
nai užantspaudavo ne koks 
atėjūnas, bet jos žemėje gi
męs ir išaugęs austras, da
bartinis naujo „Vokiečių 
Reicho” Fiureris, Adolfas 
Hitleris.

Jaudinančių atminimų ap
suptoje Vienoje, toje praš
matnioje Europos sostinėje, 
susirinko minios naujų ver
gų nusilenkti 20-to amžiaus 
tironui. Keistas Vienos liki
mas! Jos karališkuose rū
muose 1815 m. tuometinės 
didžiosios valstybės iškil
mingai pasižadėjo kištis į 
vidujinius įvairių valstybių 
reikalus...

Praėjo 123 metai ir seno
sios Austrijos valdovų nuta
rimas buvo pritaikintas nau
jai Austrijai visu tikslingu
mu.

Austrija Neteko
Nepriklausomybės

Praeitą savaitę visą pa
saulį jaudino Austrijos įvy
kiai. Vokietijos naciai per 
kelis metus ruošė Austrijoje 
dirvą palankią valstybei pri
jungti prie Vokietijos. Tų 
pastangų nepakirto / nei 
griežta šušnigo diktatūra.

Vasario 12 d. Hitleris įsa
kė Austrijos vyriausybei įsi
leisti į ministerių skaičių ke
lis nacius. Tai buvo tvirtas 
žingsnis į Austrijos nepri
klausomybės laidotuves. Ko

Laisvę ir nesužalotą kul
tūrą gerbianti žmonija turi 
pagrindo stebėtis, kad taip 
lengvai sulikviduota septy
nių milijonų gyventojų vals
tybės nepriklausomybė. Visi 
žinome, kad tūkstančiai žu
vo mūšių laukuose dėl savo 
tėvynės, bet taip nebuvo Au
strijoje praeitą savaitę.

Nė vienas austras nepakė
lė gynimosi apčiuopiamo į- 
rankio, kai į jų tėviškę įžy
giavo svetima armija. Nė 
vienas austras neišdrįso pa
rodyti pasauliui, kad jų val
stybėje buvo brangus seno
vės romėnų šūkis: „Saldu ir 
malonu numirti* už tėvynę”.

Kai nebėra Austrijos, ieš
koma įvairiausių priežasčių 
jos žlugimui išaiškinti. At
siranda net tokių balsų, ku
rie sako, kad „demokratija 
pražudė Austrijos valstybę”. 
Bet reikia būti atviriems ir 
pasakyti teisybę, kad Aus
trijoje jau seniai nebuvo de
mokratinės santvarkos. Te
gu buvusioji diktatūra va
dinta ir katalikiška, bet tai 
buvo diktatūra, kuri nesuge
bėjo visoje tautoje sukelti 
visuotinio gėrėjimosi savo 
valstybe.

Pagaliau, Austrijos vy
riausia gynėja ir globėja bu
vo Italija, kuri šlykščiai pa
vedė Austriją Hitlerio malo
nei.

Valstybių žlugimas ir pri
sikėlimas buvo visados ir 
dažnai dar pasikartos. Šiuo 
momentu lietuviams svarbu 
ne tiek apraudoti kitų vals
tybių liūdną likimą, kiek su
sirūpinti savo nepriklauso
mybės išlaikymu. Lenkai šū
kauja, vokiečiai seniai šnai
ruoja, o oficialūs draugai — 
So v. Rusija — tarp savęs 
piaunasi.

Vis dėlto tikime, kad Lie
tuvos kariuomenė nesitrauks 
nė vieno žingsnio iš dabar 
turimų ribų, net jei ir gau- 
singesnis priešas grąsins. 
Tikime ir tai, kad Lietuvos 
dabartiniai vairuotojai su
pras, kad tautinė vienybė 
vis dėlto pasiekiama ne uka- 
zais, bet visų gyvastingų 
pajėgų įtraukimu į valsty
bės darbą. Juk kariai tik ta
da miršta už tėvynę, kai vi
sa patriotingoji visuomenė 
jaučia, kad valstybė visiems 
piliečiams yra tikra motina, 
o ne saumylių grupės verčia-

ma būti pamote daugumai 
gyventojų. Bent Austrijos 
pavyzdys tai rodo.

Apie velionį prof. prel. Al. 
Dambrauską - Jakštą daug 
rašoma ir daug dar bus ra
šoma. Tik beveik nesupran
tama, kodėl mūsiškė komu
nistų ir socialistų spauda 
šio garbingo tautos veterano 
atminimą bando apipilti sa
vais „samprotavimais”, ku
rių tikslas aptemdinti švie
sųjį asmenį.

Bet tuščios jų pastangos. 
Prof. P. Leonas L. Žiniose, 
rašydamas savo atsimini
mus, sako, kad prel. Dam
brauskas „nesvyruodamas 
ėjo dėsningu lietuvių tautos 
atgimimo ir laisvės siekimo 
keliu”, kad jis buvo „lietu
vybės granito šulas”.

Šioje laikraščio laidoje y- 
ra pranešimas, kad žinoma
sis visuomenininkas Kazys 
J. Krušinskas atsisakė pri
imti Gedimino ordiną, kurį 
jam paskyrė Lietuvos vy
riausybė. Nežinome, kaip p. 
Krušinsko elgesį sutiks ka
talikų ir kitokia visuomenė, 
bet nuoširdžiai tikime, kad 
dauguma pasakys, kad tai 
principų žmogaus elgesys.

P. Krušinsko giliu įsitiki
nimu, dabartinės Lietuvos 
vyriausybės darbai neatitin
ką lietuvių tautos gerovei, 
nesideriną su amerikiečių 
lietuvių buvusiais ir esamais 
troškimais matyti Lietuvoje 
laisvą tautos gyvenimą. Ka
dangi jo gilus įsitikinimas ir 
jo sąžinė visai nesutinka su 
Lietuvai primesta dabartine 
valstybės kryptimi, tad jis 
ir negalįs priimti pagarbos 
ir dėkingumo ženklo iš tų 
žmonių, kurie tai krypčiai 
atstovauja.

Sov. Rusijos diktatorius 
Stalinas „išleido” į kitą pa
saulį dar naują būrį savo 
buvusių bendradarbių, kūru
sių revoliuciją ir naują vals
tybę. 18 žymiausių komunis
tų vadų palydėti į amžinastį 
kaip išdavikai, žmogžudžiai, 
pasiutę šunes ir t.t.

Jau ruošiama nauja byla 
naujam „nedorėlių” būriui. 
Prokuroras Višinskis nesu
skubo 18-kos aukų palydėti, 
jau imasi naujo „darbo”. 
Įdomu, ar žino Stalino ne
malonėn patekę komunistai, 
kad Višinskis, būdamas gim
nazistu Palangoje, labai 
mėgdavęs giedoti suplikaci
jas. Jei tai žinotų, gal jie 
šauktų, jei ne Dievui, tai 
Stalinui: Nuo maro, bado, 
ugnies, karo ir... Višinskio, 
gelbėk mus...

LIETUVA LAUKIA EU
CHARISTINIO KONGRESO 

DALYVIŲ

LIETUVOS PUSĖJE PA
ŠAUTAS LENKIJOS 

SARGYBINIS

vo 9 d. kancleris šušnigas 
griebdamasis paskutinės gel
bėjimosi priemonės, paskel
bė plebiscitą, per kurį Aus
trijos piliečiai turėjo pasisa
kyti ar jie nori nepriklauso
mos valstybės. Plebiscitas 
(visuotinis balsavimas) tu
rėjo įvykti kovo 13 d.

šušnigui paskelbus plebis
citą, Hitleris ėmėsi kitokių 
žygių. Kovo 11 d. Hitleris 
pareikalavo šušnigo atsista
tydinimo. šušnigo vietą už
ėmė nacis Seyss-Inquart, 
kurs tuojau „paprašė” Hitle
rio atsiųsti kariuomenės 
tvarkai palaikyti. Tą patį 
vakarą Austrijos miestuose 
naciai pakėlė savo galvas, o 
pasienio miestai jau -buvo 
pilni vokiečių kariuomenės.

Kovo 12 d., šeštadienį. 
Austrijoje jau buvo Hitleris. 
Pirmiausia aplankė savo 
gimtinį miestą, iš kur pama
žu vyko į buvusios Austri
jos sostinę Vieną.

Kovo 13 d. pasitraukė Au
strijos prezidentas Miklas ir 
kancleris Seyss-Inquart tuo
jau paskelbė apie Austrijos 
prijungimą prie Vokietijos. 
Visur iškeltos svastikos (na
cių ženklai). Buvę ministe
rial suimti, buvęs preziden
tas apstatytas policija, kata
likų įstaigos krečiamos, žy
dai areštuojami, stumdomi, 
niekinami.

Kovo 14 d. į Vieną atvyko 
Hitleris ir paskelbė save vy
riausiu Austrijos vadu, val
dovu ir t.t. Austrija pa
skelbta paprasta Vokietijos 
provincija, o kancleris pa
skirtas gubernatorium. Vi
sa austrų kariuomenė turėjo 
prisiekti Hitleriui. Policija 
perduota vokiečių nacių ži
niai. Balandžio 10 d. paskir
ta „plebiscitui, kuriame gy
ventojai turės pasisakyti už 
esamą padėtį.

Kovo 15 d. iš Vienos išvy
ko Hitleris orlaiviu į Miun
cheną, palikdamas savo pati
kėtinius, kad šie viską tvar
kytų. Visoms valstybėms 
pranešta, kad Austrijos ne
bėra.

Panaikintoji Austrijos val
stybė buvo sudaryta 1919 m. 
rugsėjo 10 d. S. Žermeno su
tartimi iš buvusios Austri
jos - Vengrijos imperijos. 
Laimėjusios didįjį karą val
stybės išdalino buvusios im
perijos žemes į 7 dalis, ku
rios atiteko Austrijai, Ven
grijai, Čekoslovakijai, Jugo
slavijai, Rumunijai, Lenkijai 
ir Italijai. Iš buvusių 51 mil. 
gyventojų Austrijai liko tik 
nepilni 7 milijonai.

Karo pabaudos mokesčiai 
buvo suversti Austrijai, to
dėl nauja, apkarpyta valsty
bė sunkiai vertėsi ir buvo 
reikalinga užsienio pagal
bos. 1923 m. jai suteikta 
tarpt, paskola, kuri išgelbėjo 
Austrijos krizę. Kadangi 
nuolat grėsė susijungimo pa
vojus su Vokietija 1922 m. 
spalių 4 d. Anglija, Prancū
zija, Italija ir Čekoslovakija 
pažadėjo gerbti Austrijos 
nepriklausomybę ir teritori
nį neliečiamumą. Vėliau Ita
lija buvo ypatinga Austrijos 
globėja.

I Naciai bandė pagrobti

Gegužės 14 d. iš New Yor- 
ko išvyksta K. Federacijos 
ekskursija į Tarptautinį eu
charistinį kongresą, įvyk
siantį Budapešte. Ekskursi
jai vadovaus kun. J. Balkū- 
nas. Apie šią ekskursiją jau 
plačiai žinoma Lietuvoje, 
kur irgi ruošiama didelė ek
skursija į Vengriją. Lietuvos 
ekskursantų grupei vado
vaus kun. V. Mieleška, kurs 
susirašinėja su amerikiečių 
lietuvių ekskursijos vedėju.

Eucharistiniame kongrese 
bus lietuvių skyrius, bus lie
tuviškos paskaitos, kurių 
vieną skaitys ir amerikiečių 
eskursijos dalyvis.

ISPANIJOS SUKILĖLIŲ 
NAUJI LAIMĖJIMAI

Paryžius. — šios savaitės 
pradžioje Ispanijos sukilėlių 
kariuomenė pasiekė didelių 
laimėjimų, besiverždama į 
Viduržemių jūrą ir stengda
masi atkirsti Katalonijos 
provinciją nuo susisiekimo 
su Madridu. Naujų įvykių 
užkluptas Madrido vyriausy
bės vadas Negrin buvo atlė
kęs orlaiviu į Paryžių pa
galbos reikalais, tačiau nau
joji Prancūzijos socialisto 
Blumo vyriausybės siųsti bet 
kokią viešą pagalbą atsisa
kė.

Kovo 16 d. Madrido gynė
jų vadovybė pranešė, kad 
sukilėlių žygiavimas į Kata
lonijos gelmes bent laikinai 
sulaikytas.

Kaunas. — Kovo 11 d. 
Alytaus apskrities ribose 
Lietuvos - Lenkijos adminis
tracijos linijoj Lietuvos 
sargybinis pastebėjo lenkų 
sargybinį, perėjusį į Lietu
vos pusę. Lietuvių sargybai 
pareikalavus sustoti, lenkų 
sargybinis į tai atsakė šū
viu. Tada Lietuvos sargybi
nis paleido šūvį ir pašovė 
lenkų sargybinį, kurs tuo 
metu buvo 17 metrų Lietu
vos pusėje nuo dabartinės 
administracijos linijos.

Įvykiui ištirti ir pana
šiems incidentams ateity iš
vengti Lietuvos vyriausybė 
pasiūlė Lenkijos vyriausy
bei sudaryti abipusę komisi
ją, tačiau lenkai atsisakė ir 
į Lietuvos nurodytą sutartą 
vietą neatvyko.

Administracijos pasienio 
įvykį lenkai stengiasi išpūs
ti ir panaudoti savo nedrau- 
gingumo veiklai prieš Lietu
vą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

AUSTRIJOJE DAUG 
NUSIŽUDYMŲ

Viena. — Majoras Ėmil 
Fey, buvęs Austrijos vice
kancleris ir apsaugos minis- 
teris, kovo 16 d. nušovė savo 
žmoną, savo 19 metų sūnų ir 
po to pats nusišovė. Maj. 
Fey buvo 52 metų.

Pranešama, kad žymų 
pramonininką Reitlinger nu
šovė jo duktė, kuri po to 
nusišovė. Innsbruke nusižu
dė medicinos profesorius 
Bayer su dukterim. Vienoje 
nusižudė ligoninės vedėjas 
prof. Nobl, 72 m. drauge su 
savo žmona.

Panašių saužudysčių Aus
trijoje esą labai daug.

— Kovo 10 ir 11 d. Vytau
to Didžiojo universiteto stu
dentai visuotiniu, lygiu ir 
slaptu balsavimu išrinko sa
vo atstovybę, kurioje bus 18 
narių. Balsavime dalyvavo 
80 nuošimčių įsiregistravu
sių studentų.

— Kovo 12 d. Kaune įvy
ko Šaulių Sąjungos rinktinių 
atstovų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo Respublikos 
Prezidentas, vyriausybė, ka
riuomenės vadovybė. Suva
žiavimas užsibrėžė dar pla
čiau ir energingiau vykdyti 
tautos kultūrinį ir karinio 
paruošimo darbą tautos ne
priklausomybei užtikrinti. 
Ministeris pirm. Tūbelis iš
rinktas garbės šauliu.

— Kovo 10 d. švietimo 
ministeris aplankė amerikie
čio lietuvio Radžiukyno lėšo
mis pastatytą pradžios mo
kyklą, esančią prie Alytaus. 
Tai vienintelė pradžios mo
kykla Lietuvoje amerikiečių 
stiliaus su visais amerikie
čiams įprastais patogumais.

— Kovo 12 d. užsienio rei
kalų ministeris S. Lozoraitis 
grįžo iš Šveicarijos, kur ap
lankė sergantį ministerį pir
mininką Tūbelį.

— Tėvai pranciškonai 
smarkiai ruošiasi atnaujinti 
Vytauto Didžiojo bažnyčią. 
Sudaryta inžinierių komisi
ja, keliamas fondas.

Austriją 1934 m. liepos 25 
d., kai jų sąmokslininkai nu
žudė kanclerį Dolfusą, bet 
tada sąmokslas nepavyko. 
Austrijos vyriausybei tada 
užtikrino pagalbą ir Italija, 
atsiųsdama sustiprintą ka
riuomenę prie Austrijos pa
sienio. Bet tai buvo 1934 m. 
kai Vokietija ir Italija nebu
vo sąjungininkės.

Prijungusi Austriją, Vo
kietija dabar pasidarė dides
nė ir plotu ir gyventojų 
skaičiumi negu ji buvo prieš 
didįjį karą.

LENKIJA GRASINANTI 
LIETUVAI

Ryšium su įvykusiu nesu
sipratimu Lietuvos Lenkijos 
administracijos linijoje ame
rikiečių spaudoje šią savaitę 
labai daug rašoma apie Lie
tuvą. New Yoiįko laikraščiai 
turi ne tik bendrų spaudos 
agentūrų, bet ir savo specia
lių korespondentų praneši
mus iš Ženevos, Londono, 
Berlyno, Paryžiaus ir Varša- 
vos.

Kovo 13 d. laikraščiai ra
šė, kad Vokietija, apsiruošu- 
si su Austrija, nukreipsianti 
savo žvilgsnį į Klaipėdos 
kraštą, nes Klaipėda esanti 
lengviau įkandama, nei Če
koslovakija, ypač šiuo metu, 
kai Lietuvai drauginga So
vietų Rusija yra užsiėmusi 
vidaus netvarka.

Kovo 15 d. visi laikraščiai 
prapliupo žiniomis, būk Len
kija ir Lietuva siunčiančios 
sustiprintus kariuomenės 
būrius į administracinės li
nijos pusę. Pranešta, kad 
Lenkijoje vykstą protesto 
mitingai, kuriuose reikalau
jama „žygiuoti į Kauną” ir 
atkeršyti už pašautą lenkų 
sargybinį.

Kovo 16 d. The New York 
Times korespondentas Cla- 
rance K. Streit iš Ženevos 
praneša, kad Tautų Sąjun
gos sluoksniuose esąs rim
tas susirūpinimas dėl Lietu
vos dabartinio nesusipratimo 
su Lenkija. Bijoma, kad 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nisteris Beckas nebūtų susi
taręs su Vokietija dėl Lietu
vos. Net esanti nuomonė, 
kad Lenkija atsisakysianti 
nuo Dancigo koridoriaus, už 
ką Vokietija užtikrinanti 
Lenkijai Lietuvą su Klaipė
da. Atsisakymui nuo Danci
go koridoriaus pilnai prita
riąs Beckas, nes jis supran
tąs, kad dabartinės galybės 
pasiekusi Vokietija vėliau ar 
anksčiau vistiek atsiimsianti 
Dancigo koridorių. Hitleris 
atsisakymui nuo Klaipėdos 
Lenkijos naudai irgi prita
riąs, nes jis tada turėtų lais-

Tilžėje Suimtas Vydūnas
Tilžė. — Kovo 11 d. vo

kiečių policija per 5 valan
das krėtė lietuvių žymaus 
filosofo rašytojo Viliaus Vy
dūno butą. Po kratos polici
ja suėmė Vydūną ir uždarė 
jį į kalėjimą.

Vydūno suėmimą vokie
čiai aiškina ta aplinkybe, 
kad Vydūnas spaudinęs sa
vo knygas užsieny, žinant 
Vydūno nepaprastą žmoniš
kumą, jo tolerantingumą vi
siems žmonėms, vokiečių 
naujas barbariškumo žygis 
visai keistas.

V. Vydūnas gimė 1868 m. 
kovo 22 d., taigi, šį antradie
nį jam sukanka 70 metų. To
kio senyvo amžiaus sukak
ties išvakarėse vokiečiai už
darė Vydūną kalėjime.

Vydūnas visą laiką gyve
no Mažojoje Lietuvoje, iš 
kur atsisakė keltis į nepri
klausomą Lietuvą. Jis yra 
studijavęs keliuose universi
tetuose tikybą, filosofiją, is-

toriją, gamtos mokslus, kal
bas, literatūrą. Dar vaikas 
būdamas, supratęs vokiečių 
slopinimus lietuvių, pasiryžo 
visą savo amžių skirti tam, 
kad „lietuviai galėtų jaustis 
garbės vertais žmonėmis”.

Pirmą lietuvišką veikalą, 
kurio vardas buvo „Pasiilgi
mas Veldėtojo”, parašė 1898 
m. ir nuo to laiko iki šiol y- 
ra parašęs daugybę dramų, 
filosofinių, literatūrinių vei
kalų. Kelis metus yra leidęs 
laikraštį Jaunimą. Dvejus 
metus buvo Berlyno univer
siteto profesorium.

Ne sykį vokiečiai yra už
puolę jį, apmėtę akmenimis, 
bet Vydūnas niekam nesi
skundė ir savo užpuolikų 
nesmerkė. Visą laiką jis 
skelbė žmoniškumo giliuo
sius dėsnius ir visuomet ra
gino ugdyti žmogaus dva
sios gyvenimo nepriklauso
mybę.

vesnes rankas prieš Čekoslo
vakiją ir žygiui į Rusiją.

Ženevoje esą ir kitokių 
gandų, kurie jau labai seni; 
pagal juos, Vokietija atsiim
sianti Klaipėdą, o likusią 
Lietuvos dalį pavesianti 
Lenkijai, nuo ko nepasikeis
tų Dancigo dabartinė padė
tis, tik Vokietija gautų leng
vesnius susisiekimo galimu
mus. .

Vokiečių telegramų agen
tūra iš Varšuvos kovo 15 d. 
jranešė, kad Lenkija pasiun
tusi griežtą ultimatumą Lie
tuvai ryšium su incidentu 
administracinėje linijoje. 
Esą, Lenkija reikalaujanti 
ne tik tiesioginių santykių 
užmezgimo, bet norinti, kad 
Lietuva atsisakytų nuo savo 
teisių.

Associated Press agentūra 
iš Berlyno visiems laikraš
čiams pranešė, kad Hitleris 
atskubėjęs iš Vienos į Berly
ną ryšium su gauta žinia, 
kad Lenkija pasiuntusi Lie
tuvai ultimatumą, kurio lai
kas turėjęs užsibaigti kovo 
16 d. vėlai vakare. Ultima
tumo turinys nesąs žinomas, 
bet spėjama, kad Lenkija 
reikalaujanti satisfakcijos 
už kovo 11 d. įvykius pasie
ny.

Vokietijos kariuomenei ar
timi šaltiniai nurodo, kad 
Hitleris manęs Austrijoje il
giau būti, bet atsiskubinęs ! 
Berlyną dėl minėto lenkų 
ultimatumo.

Ta pati agentūra praneša 
gavusi žinių iš Lietuvos^ kad 
Lietuva sutinkanti apmokėti 
kompensaciją už pašautą 
lenkų sargybinį, jei tyrinėji
mas parodys, kad incidentas 
įvyko dėl lietuvių kaltės.

Daugiau pranešama, kad 
Lietuvos Lenkijos dabartinį 
incidentą svarsto ir Anglijos 
vyriausybė. Varšuvoje griež
tai užginčijama, kad Lenkija 
norinti užimti Lietuvą.

Ta pati spauda plačiai pa
žymi, kad Lietuva neturi 
santykių su Lenkija nuo 
1920 m. spalių 9 d., kai len
kai užgriębė sostinę Vilnių.

Iš Lietuvos tiesiogiai, ra
šant šiuos žodžius, negauta 
jokių žinių apie kokį nors 
Lenkijos ultimatumą. Visi 
lietuviai, žinoma, jaudinasi 
dėl plačių amerikiečių spau
dos pranešimų, giliai susirū
pinę savo tėvynės likimu. 
Šiuo momentu reikalingas 
jautrus rūpinimasis, bet 
ir nemažiau šalta galvosena. 
Nėra abejonės, kad Lietuva 
pasielgs taip, kaip teisingu
mas ir krašto gerovė reika
lauja.

RUSIJA IR PRANCŪZIJA 
GINS ČEKOSLOVAKIJĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Sovietų Rusijos vyriausy
bių atstovai Prahoje pranešė 
Čekoslovakijos vyriausybei, 
kad Prancūzija ir Sov. Rusi
ja gins Čekoslovakiją, jei ją 
užpultų Vokietija.

Užpuolimo atsitikimu, 
Prancūzija ir Rusija tuojau 
siųstų karo orlaivius, o po 
to ir kitą ginkluotą pajėgą.
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Baitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Nėra Kalbos - Nėra Dvasios 
Nėra Tautos

Studentų žodžio 3-čio numerio įžanginio straipsnio au
torius J. N. (kun. dr. J. Navickas) nurodo amerikiečių lie
tuvių gyvenimo skaudžiąją tikrovę — nulietuvėjimą. Au
torius neranda jokio pateisinimo žodžio tai lietuvių spau
dai, kuri turi įsivedus angliškus skyrius. Baigdamas sa
vo nuoširdų, lietuvišką straipsnį, autorius taip rašo:

„Kaip giliai skaudu! Ir šiandie tosios mūsų spaudos 
lis, kuri viename puslapyje gina kiekvieną lietuvišką 

žingsnį, kitame to paties laikraščio puslapyje prasilenkia 
su savo aukšta paskirtimi! ir atvira vaga, tartum aršiau
sias mūsų tautos priešas, varo mūsų jaunimo nutautinimo 
darbą. Ir tai visa eilė laikraščių, net trejetas ir mūsų ka
talikų be atodairos neša didžiausios žalos mūsų tautai, no
rėdami lietuviams išplėšti jaunimą — laidoja gyvąją tautą!

Gerbiamieji angliškosios minties atstovai! aš tikiu jū
sų gražiomis intencijomis, žinoma, aš čia nekalbu apie 
tuos laikraščių redaktorius, kurie kasdien ar kas savaitė 
švaistosi savo dideliu patriotizmu, niekindami katalikų vi
suomenės darbus, arba gindami Lietuvos netikusių valdi
ninkų elgesį, paroduoja savo nuduotu lietuviškumu, o su 
savo šeima tekalba tiktai angliškai, nes jų vaikai lietuviš
kai kalbėti jau nemoka. Angliškosios minties atstovai 
laikosi šios taisyklės: tegul lietuvis ir nemoka kalbėti lie
tuviškai, kad tiktai jisai save jaustų lietuviu. Jie anglo
saksų jūroje mano sukurti angliškai kalbančių žmonių lie 
tuviška dvasia visuomenę! Kokia fantastiška utopija!

Paimkime į rankas lietuvių tautos istoriją. Kruviniausi 
jos lapai — mums skaudžiausi ir negarbingiausi — nelie
tuviškai kalbančios lietuvių visuomenės darbai! Tai litov- 
cai iš Algirdo laikų (šiandie gudai), litvinai iš Jogailos 
laikų (lenkų tautos pažiba ir pasididžiavimas) per penkis 
šimtus metu, tai prūsai-lietuvninkai, vokiečių didybės lai
kų padaras, pavojingiausi mūsų priešai. Netekome treč
dalio Lietuvos Rytuose su sostine Vilnium. Ne lenkai 
mums tai išplėšė, bet lenkiškai kalbantieji lietuviai! Dre
bame dėl Klaipėdos. Ne vokiečiai ją valdo, bet vokiškai 
kalbantieji lietuviai. Visi šiaurės Prūsai iki Karaliaučiaus 
— vokiškai kalbantieji lietuvninkai; tik seniai kaimuose 
lietuviškai tešneka. Nėra kalbos — nėra dvasios — nėra 
tautos. Savęs nesuvedžiokime, nerealiomis svajonėmis sa
vęs nesvaigihkime ir skaitančiai visuomenei nuo širdies 
skausmo migdančių vaistų, keliančių skaisčius vilties mi
ražus, nesiūlykime.

Būkime atviri. Sutikime pavojų sąmoningai. Visi tie 
lietuvių tėvų vaikai, kurie lietuviškai nemoka ir neturi jo
kio noro pramokti — lietuvių tautai žuvę. Gelbėkime tuos, 
kurie lietuviškai dar moka ir nori būti lietuviais. Jie tie
sia ranką į lietuvišką laikraštį ne tam, kad tenai angliškai 
pasiskaitytų. Jie už du centu gali gauti pusantro svaro 
anglišką laikraštį. Jie ieško šio to lietuviško, ne angliško.

" Šiandie lietuvių laikraščiuose angliškame puslapyje te
rašoma dažniausiai asmeniniai jaunimo nuotykiai. Jei tie 
nuotykiai bus parašyti lietuviškai, jie tolygiu godumu juos 
skaitys, nes čia apie juos rašoma. Pabandykite tame ang
liškame puslapyje rašyti apie senovę ar panašius ilgus ne
įdomius straipsnius — jų niekas neskaitys! Jaunimą 
traukia ne anglų kalba lietuviškame laikraštyje, bet įdo
mus ašmenių nuotykių aprašymas. Ir jeigu tie visi ang
liškojo puslapio redaktoriai pradėtų tuos įdomius straips
nelius — ašmenių nuotykių, sporto, sąmojaus ir visa, kas 
traukia jaunimą — rašyti lietuviškai, tai jaunimo skyrius 
dar daugiau pagyvėtų. Tasai lietuviškas jaunimo puslapis 
surastų kelią iš. jaunimo širdžių į savo tėvų širdis. Įsidė
mėkime: ne kuria kalba rašoma, bet kas rašoma.

Baigdamas, kreipiuosi į visus geros valios angliškos 
minties lietuvius ir nuoširdžiai kviečiu — meskite pra
gaištingą savo jaunimo ištautinimo darbą! Tautinio laik
raščio paskirtis — ugdyti lietuvišką sąmoningumą ir teik
ti galimybę lietuvių jaunimui skaityti gimtąja kalba. Pri
sidėkite prie Amerikos lietuvių tautos, nulietuvėjimo ap
lamdytos, išsilaikymo! Tiktai lietuvių kalba tegali mus 
išlaikyti lietuviai^!”

Lietuvos spauda paskelbė 
vardus didelio skaičiaus as
menų, kuriuos Lietuvos Res
publikos Prezidentas 20 me
tų nepriklausomybės šven
tės proga apdovanojo įvai
riais ordinais. Tarp paskelb
tųjų yra ir 34 amerikiečiai 
lietuviai. Nors gerokai suvė
luotas padėkos išreiškimas 
amerikiečiams už jų Lietu
vai suteiktą paramą, bet, 
toli gražu ir ne pilnas. Nie
ko neturiu prieš apdovanoji
mą tame sąraše paskelbtų 
asmenų, bet atrodo, kad Lie
tuvos atstovas Washingtone, 
pristatydamas Lietuvos vy
riausybei amerikiečių visuo
menininkų daug nusipelniu
sių tėvynei sąrašą, vargu ar 
vadovavosi grynu valstybin
gumu.

Ordinai buvo teikiami tam 
tikra proga, t. y. Lietuvos 
20 metų nepriklausomybės 
sukaktį minint, vadinas, tu
rėjo būti apdovanoti asme
nys, tikrai pasidarbavę tai 
nepriklausomybei atgauti, 
nežiūrint jų pažiūrų. Bet pa
sielgta kaip tik atvirkščiai. 
Apdovanotųjų daugiau nei 
du trečdaliai yra ne katalikų 
pasaulėžiūros žmonės, kai 
tuo tarpu karo metu nuveik
tų darbų ir aukų skaitme
nys rodė per du trečdaliu 
katalikų pusėn. Tarp apdo
vanotųjų yra asmenų, kurie, 
be jų gyvenamos kolonijos, 
toliau nėra žinomi, o daug 
yra pamirštų. Gi tokio as
mens, kaip kun. Juozas Pet
raitis, buv. Patersono, dabar 
Bayonne, N. J. klebonas, 
kurio vadovaujama Liet. R. 
K. Rėmėjų bei šv. Vincento 
De Paulo Dr-ja surinko ir 
pasiuntė Lietuvai apie pusę 
laivo drabužių ir apie $50,- 
000, atstovas nepastebėjo!

Kiek pamenu, rodos, Liet. 
Finansinės Misijos (kurios 
nariu buvo dabartinis atsto
vas) patarimu kun. J. Pet
raičiui buvo pavesta organi
zuoti ir vesti prie Tautos 
Fondo autonominę drabužių 
rinkimo Lietuvos karo ne
laimingiesiems šelpti draugi
ją. Kiek to kunigo pasidar
buota, kiek jis pravažinėjo, 
kiek karštų kalbų pasakė 
besilankydamas po plačios 
Amerikos lietuvių 
agituodamas ir 
damas draugijos 
tvarkydamas visą 
šelpimo darbą! O 
tarti žmogui ačiū už jo pasi
aukojimą, nusisukama.

Taip pat užmiršti tos 
draugijos daug pasidarba
vęs ir važinėjęs Lietuvon 
šelpimo reikalais dr. A. Rut
kauskas, čikagietis ir p. Jur
gis Tumasonis, brooklynie- 
tis, buvęs tos draugijos rei
kalų vedėjas.

Karštas tėvynainis ir 
daug dirbęs ir dirbąs tautai 
kun. Jonas Švagždys, senas 
veteranas, irgi užmirštas.

Apdovanoti 2 buvę Susi- 
vienymų centro sekretoriai, 
bet apleisti kiti nemažiau 
užsitarnavę, tai Juozas Va
siliauskas, baltimorietis, bu
vęs LRKSA. sekretorius ir 
pirmininkas ir buvęs SLA. 
sekretorius A. B. Strimaitis. 
Ir jie nuoširdžiai dirbo karo 
metu.

Ordinais apdovanoti keli 
advokatai, bet aplenkti irgi 
lygiai dirbę adv. M. Šlikas, 
Philadelphipa, ir adv. K. 
Česnulis, Chicago.

Tėvynės redaktorius 
taitis apdovanotas, kai 
kiek nemažiau dirbęs ir te
bedirbąs Darbininko redak
torius A. Kneižys paliktas 
nuošaliai. Užmiršti Garso 
redaktorius M. Zujus, karo 
metu buvęs Vyties redakto
rius, kuris buvo nuvykęs 
Lietuvon savanoriu kariuo
menėn ir karo metu buvęs 
Darbininko 
Gudas.

Užmiršti Čikagoje besi
darbuoją A. Bacevičius ir 
Mickeliūnas, katalikų dar
buotojai ir brooklynietis 
Ksaveras Strumskis, tauti
ninkų veikėjas.

Apdovanota New Yorko 
konsulato sekretorė, bet rei
kėjo nepamiršti karo metu 
dirbusių p-lių M. Kižiūtės ir 
Radzevičiūtės ir joms reikė
jo atiduoti, kas joms teisė
tai priklauso.

Visi turėtumėm atsiminti, 
kad daug nusipelnė Ameri
koje gyvenę, o dabar gyveną 
Lietuvoje J. E. ‘vyskupas P. 
Būčys, MIC, kun. dr. F. Ke
mėšis, kun. dr. P. Bartuška, 
prof. dr. K. Pakštas, Julius 
Kaupas, J. Karosas, M. šal
čius ir buv. kun. Augustai- 
tis. Jie, rodos, jau įvertinti.

Nors mano sąrašas toli 
gražu nepilnas, nes po 20 
metų negi visus ir atminsi, 
bet norėjau priminti nors 
tuos, kuriuos atsimenu, kad 
nors tokiu būdu jų nuopel
nai būtų bent kiek atžymėti.

Naudžius.

— Vasario 1 d. draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų 
kasoje buvo įrašytos 5,852 
darbavietės. Apdraustų dar
bininkų buvo iki 78 tūkstan
čių metų.

— Dabar Lietuvoje, be 
Klaipėdos krašto, yra 2,092 
ketverių metų kurso pra
džios mokyklos ir 295 šeše- 
rių metų, iš viso 2,387 pra
džios mokyklos su 5,107 mo
kytojais. Tas mokyklas lan
ko per 269 tūkst. 950 moki
nių. Gimtosios kalbos at
žvilgiu tie mokiniai skirsto
si: lietuvių — 238,696, žydų 
17,500, rusų — 8,503, lenkų

kratiškos Amerikos ir neva 
„laisvos” Rusijos. Čia svei
kas esti reiškinys turėti val
stybėje bent dvi viena kitai 
priešingas partijas, nes tai 
veda prie geresnio valdymo- 
si. Anglijos valdžia net gero-

Dabar, kai plunksna ir kardu atstatėm savo labai suma
žintos valstybės nepriklausomybę, kai į nuosavias rankas 
vėl paėmėm savo krašto likimą, dabar vėl turim progos 
susitelkti galingon talkon, naujose aplinkybėse ir naujais 
metodais iškelti savo tautą į garbingųjų ir kūrybingųjų 
eiles.

Nors ir priverčia žiauri tikrovė pripažinti mūsų krašto 
gamtinį vidutiniškumą ir net biednumą bei jo padėties pa
vojingumą, bet ir neišvystyta lietuvio dvasinė vertė už
krečia mus gaivastingomis viltimis ir neleidžia numirti ne- 
sitiesus pilnu tautiniu ūgiu ir neišbandžius pačių heroiš- 
kiausių pastangų išspausti iš savo žemės turtus, išskelti 
iš galvų mintis, iš širdžių meilę. Prof. K. Pakštas.

Rusijoj „vilkas vis dar ėda 
vilką”. Paskutiniu laiku 21 
bolševikas apkaltintas išda
vyste, fašizmu ir t.t. Jau iš 
anksto visas pasaulis žinojo, 
koks bus jų likimas — gi 
kulka į kaktą!

Tos sovietų bylos aiškiai kai apmoka prieštaraujan- 
nurodo, kas įvyksta valsty
bėje, kurioje kritikavimas 
prieš vyriausybę virsta di
džiausiu prasikaltimu. Čia, 
Amerikoje, laisvai galime iš
reikšti savo nepasitenkini
mą, kai valdžia įvykdo ne
geistiną sumanymą, bet Ru
sijoj toks žygis mirtimi ap
mokamas.

Juk ten teisėtais būdais 
negalima pasipriešinti vy
raujančiai partijai; todėl 
tenka slapta veikti. Tačiau, 
vienaip ar kitaip, Stalino 
priešus laukia ištrėmimas 
arba švino kruša.

Rodos, kiekvienam 
kaip ant delno, koks 
yrą skirtumas tarp

čios partijos vadui. Vis dėlto 
prieštaravimas Rusijoj reiš
kia tą pat, ką ir mirtis.

Tos bylos turėtų atverti 
akis daugelio tų, kurie mėg
sta pasakoti, kokia demokra
tiška esanti Rusijos konsti
tucija.

aišku, 
didelis 
demo-

— Aukštaičių plentas, 
kurs prasideda nuo Cinkiš- 
kės k. ir baigiasi ties Ger- 
maniškiais, prie Latvijos 
sienos, tiesiamas savivaldy
bių ir vyriausybės. Neilgai 
laukus, Kaunas bus sujung
tas geru plentu su Ryga pro 
Biržus.

— Tilžėje gyvenančiam 
didžiajam lietuvių filosofui 
ir rašytojui Vydūnui kovo 
22 d. sueina septyniasde- 
šimts metų. Nežiūrint į ilgą 
amžių, Vydūnas tvirtai jau
čiasi, o jo kūrybinės jėgos 
dar neišsekusios.

— Vyriausybės nutarimu 
iš atskirų vadybų sudarytas 
New Yorko Pasaulinės paro
dos lietuvių sekcijos komi
tetas, kurio pirmininku pa
skirtas švietimo viceministe- 
ris Masiliūnas, o sekcijos 
generaliniu komisaru paskir
ta užsienių reikalų ministe
rijos spaudos biuro viršinin
kė p. Avietėnaitė. Liet. gen. t— 2,229, vokiečių — 2,022, 
konsului pavesta pasirašyti patvių — 1,099 ir kitų tauty- 
galutiną sutartį.

— Kovo 10 d. seimas svar
stė ir perdavė komisijai 
energijos įstatymo Lietuvai 
elektrifikuoti projektą. Lie
tuvoje jau einama prie pa
lankių sąlygų elektros ener
gijai naudotis sudarymo ne 
tik mažesniems miesčiu
kams, bet ir kaimams.

— Kovo 10 d. įsteigta lie
tuvių — 
draugija. 
Lietuvos 
prekybai 
nija, taip pat einama ir prie 
artimesnio kultūrinio ben
dradarbiavimo.

— Balandžio 4 d. valsty
bės teatre prasidės lietuviš
ko meno savaitė, kurios me
tu bus vaidinami tik lietu
viški veikalai, statomos lie
tuviškos operos, šokama lie
tuviškas baletas ir grojama 
lietuviška muzika.

— Sausio mėnesį į Lietu
vą visomis susisiekimo rūši
mis atvyko 1766 svetimša
liai, o išvyko 1898. Daugiau
sia atvažiavusių buvo Vokie
tijos ir Latvijos piliečiai.

— Nuo rudens 
moksleiviams bus 
nauja uniforma, 
berniukams bus be 
kieto kalnieriaus, kaip iki 
šiol, bet atidengtas, su ka
klaraiščiu ; drabužių spalva 
bus pilkai melsva. Mergai
tėms numatoma pakeisti tik 
kepurę.

—Žemės ūkio rūmai per
nai apdovanojo 569 sodų sa
vininkus už gerą jų tvarko
mą. Pašalpų už naujus sodus 
ūkininkams išmokėta per 15 
tūkstančių litų.

— Šiemet įvairiose Lietu
vos vietose numatoma pa
statyti apie 60 tiltų, kurių 
didžiausias bus ties Prienais 
per Nemuną.

— Be naujų plentų tiesi
mo šiemet numatyta patai
syti apie 183 kilometrai se
nų plentų.

— Kretingos vištų ūkyje 
nudvėsė geriausia Lietuvos 
višta, ėjusi trečius metus. 
Pirmais metais padėjo 319 
kiaušinių, antrais — 250. Vi
si tie kiaušiniai svėrė apie 
70 svarų.

— Iki šių metų sausio 1 d. 
nuo 1919 m. jau išskirstyta 
6,096 kaimai, sudaryta 190,- 
067 ūkiai 1,491,475 hektarų 
plote.

— Nuo nepriklausomybės 
pradžios iki" 1937 m. dvarų 
žemės išdalinta 73,052 asme
nims ir organizacijoms, ku
riems duota 455,613 hektarų 
žemės.

— Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos miškininkai nutarė 
įsteigti Baltijos valstybių 
miškininkų sąjungą. Pagal 
įstatus, sąjunga plės miški
ninkų bendradarbiavimą 
miškų ūkio ir miškininkys
tės mokslų srityje.

bių — 351.
— Šiuo metu Lietuva turi 

per 815 medicinos gydytojų, 
dantų gydytojų — 500, fel
čerių — 208, gailestingų se
serų — 365, sveikatos punk
tų — 200, akušerių — 493, 
vaistinių — 317.

— Rašytojas Arnoldas 
Zweig parašė istorinį roma
ną, kuriame pavaizduotas' 
tas Lietuvos laikotarpis, kai 
buvo mėginama kviesti Ura
chą į Lietuvos karalius, 
manas jau verčiamas į 
tuvių kalbą.

— Tabako augintojai 
sistatę šiemet pastatyti 
dėlės gamybos tabako fabri
ką, kuris rūpinsis vietinio 
tabako rūšies gerinimu.

— Nuo rudens Lietuvoje 
bus steigiama nebyliams pra 
džios mokykla.

— Gegužės 15 d. Lietuvo
je laukiamas Los Angeles 
universiteto 
Graham, kurs 
savaites.

— Vasario 
mirė ilgametis uždaryto Vil
niaus Rytojaus redaktorius 
Julius Navikas.

— Lietuvoje dar yra apie 
11 tūkst. hektarų žemės, ku
ri gali būti išdalinta beže
miams. Ta žemė būsianti iš
dalinta per 2 ar 3 metus.

— Tarp vasario 16 d. pa
skirtų pensininkų yra St. 
Vaineikienė ir ats. majoras 
P. Ruseckas (po 150 lt. mė
nesiui), St. Dabušis (350 
lt.), prel. J. Macijauskas 
(400 1.), vysk. P. Būčys ir 
prel. P. Januševičius (po 600 
lt.).

— 1936 metais Lietuvoje 
plaučių džiova mirė 2158 as
menys, vėžiu 1184, širdies li
gomis 2374, vidurių ir žarnų 
uždegimu 1398. Tais metais 
nusižudė 209, o nužudytų bu
vo 120.

— Vytauto D. universite
to vadovybė, remdamasi 
naujuoju statutu, nutarė lik
viduoti 20 studentų organi
zacijų, kurios 
narių.

— Daroma 
steigti radijo 
tuvę, kurios savininku būtų 
akcinė bendrovė.

— Vyriausybė veda dery
bas su Tiškevičiais dėl Pa
langos parko, pilies ir 10 
vasarnamių. Už tą turtą Tiš
kevičiai prašą IV2 milijono 
litų, bet vyriausybė duoda 
tik 1 mil. lt.

— Seserys Mikalina, Teo
dora ir Adolfina Rimidaitės 
savo 80 hektarų ūkį su miš
ku ir trobomis padovanojo 
Gerojo Ganytojo Dukterų 
Vienuolynui. Padovanotame 
ūkyje vienuolės įsteigs lab
darybės ar švietimo įstaigą.

— Rimtai svarstomas ce
mento fabriko steigimas. 
Fabriko statymas kainuotų 
apie 3 mil. litų.

— Alytuje, prie Balbieriš
kio plento, pastatyta apie 80 
lovų nauja apskr. ligoninė.

— Prof. dr. K. Pakštas 
apdovanotas Latvijos Trijų 
žvaigždžių ordinu.

— Yra susidariusi asme
nų grupė, kuri rūpinasi par
gabenimu rašytojo Biliūno 
kūno iš Lenkijos, kur jis pa
laidotas prieš 30 metų.

— Praėjusiais metais Lie
tuvoje priaugo 23,137 žmo
nės. Lyginant su kitais me
tais, tas prieauglis yra ma
žesnis, nes 1936 m. priaugo 
27,006 žmonės, o 1935 m. — 
23,375.

— Vytauto D. universiteto 
studentų choras yra pakvie
stas į Čekoslovakiją, kur ne
trukus ir vyksiąs koncertuo
ti.

— Vasario 20 d. latvių ra
šytojai Em. Prūsienei suka
ko 60 metų. Ji yra rašiusi ir 
apie Lietuvą.

— Katalikų Mokslo Aka
demija savo buvusio pirmi
ninko prel. Dambrausko — 
Jakšto atminimui žada 
įsteigti premiją, kurią gautų 
ietuvių pasižymėję moksli

ninkai.
— Per 7 metus cukraus 

bendrovė išmokėjo krašto 
viduje apie 120 milijonų li
tų, kurių apie 42 mil. teko 
ūkininkams, 4 mil. darbi
ninkams, 7 mil. geležinke
liams, beveik 53 mil. valsty
bės iždui ir t.t.

kautynių. Per 
dymo metų lab 
tvirtėjo Lietui 
didelę įtaką t 
tuose, - slavu 
Lenkijoje ir t< 
Ordoje, žalgii 
kuriose jis si 
kiečių Ordino 
rytus, Vytaut 
dar labiau su 
Skynęs per siu 
mus erškėčių-k 
geresnę Lietuv

Bet stiprėjf 
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Ypatingai Liv 
bijojo Vytaut 
Pskove ir Naų 
tiek Vytautas 
žemių ieškojo 
įgyti, kaip ir d 
Per visą savo i 

jis ieškojo bud

Dabar žmogus vis daugiau 
nori būti žmogumi, vadinas, 
trokšta laisvės, lygybės, gi
liau atjaučia kiekvieną paže
minimą. Jeigu norime, kad 
žmonės užaugę nebūtų lyg 
kol^ių avinų , būryskuriuos 
galima valdyti kumščia, tai 
turime jau vaikuose lavinti 
gerbimą savęs, o ne žeminti 
juos. — Foersteris.

Pasiektas idealas nustoja 
mus masinęs. Kitaip ir nega
li būti. Liktų labai nuobo
dus gyvenimas, jeigu žmo
nės pasiektų savo idealą ir 
jų nebežavėtų nauji troški
mai. — P. Vaičiūnas.

Pirmieji poetai ir rašyto
jai darydavo kvailus žmones 
išmintingais. Modernūs ra
šytojai stengiasi protinguo
sius versti kvailiais.

— J. Joubert.

Apie tikrą meilę ir laimę 
galima pasakyti tą patį, ką 
apie šmėklas: visi apie jas 
pasakoja, bet nedaugelis jas 
matė. — M. R.

Tikras vyriškumas reiš
kiasi tvirta valia, vedama 
sąžinės. — Huxley.

Galingiausias yra tas, ku
ris save turi savo galioje.

— Seneka.

Gedimino ir A 
riautųjų slavų 
riją jis jau j 
kautynes užėm 
inesnį darbą 
atsigavęs Ord 
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štus, ir vidaus 
tūrinimą. Tuo 
Pskove ir Nai 
dojo Vytauto 
naudai padėtį, 
darytos ilgame 
tartys, nukreij 
tautą ir palai! 
rus Naugardi
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Vytautas Didysis prie Naugardo
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— Chamfort.

Neseniai dailininkas J. 
Mackevičius užbaigė didelį 
istorinį paveikslą, vaizduo
jantį Vytautą Didįjį prie 
Naugardo. Tas paveikslas 
jau atidengtas karo muzieju
je. šia proga verta visiems 
prisiminti apie Vytauto Di
džiojo žygį į Naugardą.

Vytautas Didysis, kaip žy
mus ir galingas Lietuvos 
valstybės valdovas, pasireiš
kė dar anksčiau Žalgirio 
kautynių. Per kelioliką val
dymo metų labai greitai su
tvirtėjo Lietuvoje ir darė 
didelę įtaką tolimuose ry
tuose, — slavų kraštuose, 
Lenkijoje ir totorių Aukso 
Ordoje. Žalgirio kautynės, 
kuriose jis sutriuškino Vo
kiečių Ordino veržimąsi į 
rytus, Vytauto D. valdžią 
dar labiau sutvirtino, pra
skynęs per sunkiai praeina
mus erškėčių krūmus kelią į 
geresnę Lietuvos ateitį.

Bet stiprėjanti Vytauto 
galybė nepatiko Ordinui. 
Ypatingai Livonijos Ordinas 
bijojo Vytauto įsigalėjimo 
Pskove ir Naugarde. Bet vis 
tiek Vytautas . dėl Rusijos 
žemių ieškojo visokių progų 
įgyti, kaip ir dėl Žemaitijos. 
Per visą savo valdymo laiką 
jis ieškojo būdų daugiau jų 
užimti ir tvirtai įsigalėti. 
Gedimino ir Algirdo užka
riautųjų slavų kraštų terito
riją jis jau prieš Žalgirio 
kautynes užėmė, bet jo toli
mesnį darbą sutrukdė dar 
atsigavęs Ordinas, drasky
damas vakarų Lietuvos kra
štus, ir vidaus valstybės kul
tūrinimą. Tuo laiku, kaip tik 
Pskove ir Naugarde išnau
dojo Vytauto priešai jo ne
naudai padėtį, net buvo pa
darytos ilgametės Ordino su
tartys, nukreiptos prieš Vy
tautą ir palaikė prieš bajo
rus Naugardo respublikoje 
sukilimą, kuriame buvo su
naikinta daug Vytauto šali
ninkų.

Maskvai šis Vytauto ver
žimasis į Pskovo ir Naugar
do reikalus nelabai patiko, 
nors tuo laiku valdė Maskvo
je didysis kunigaikštis Vo
sylius I (mirė 1425 m.), ve
dęs Vytauto vienturtę dukte
rį Sofiją. Nors giminaitis

- M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

įsakyti žodį „Ne”, 
mti vienam, yra 
tavo laisvei ir sa- 

charakteriui iš* 
— Chamfort

dsuomet esam to- 
s savo priešams, 
giminėms.
- Vauvenarpas.

moteris yra tur- 
įga gražuolė —
— G. Meredith.
___________ ►
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I DALIS
Nedidelis laivų bendrovės 

kambarėlis. Bendrovės savi
ninkas, ponas Mačkė, išsitie
sė kėdėje ir susimąstė. Jis 
buvo labai susirūpinęs: jau 
keli mėnesiai suėjo, kai jo 
prekybos laivas, kapitono 
Lorenso vadovaujamas, iš
plaukė į jūras ir dingo. Po
nas Mačkė buvo gryno krau
jo vokietis. Jam gaila buvo 
didžiulio bendrovės laivo. 
Laivas kainavo pusę milijo
no. Dabar jis su visais žmo
nėmis ir prekėmis kažkur 
dingo.

Čia pat, priešais, sėdėjo 
Greta — vienintelė pono 
Mačkės duktė. Ji ašarotom 
akim žiūrėjo į tėvą.

— Toks laivas, toks lai
vas! — nerimo ponas Mač
kė, — dabar jis, žinoma, jū
rų dugne. Pusė milijono nu
garmėjo į dugną...

— Ir koks žmogus, tėve! 
— nedrąsiai priminė Greta.

— Taigi. Ir žmogaus gai
la. Dvyliką metų jis man 
tarnavo. Niekados nieko blo
ga dėl jo negalėjau pasakyti.

Vosylius I, bet pastatė 1416 
m. Pskove savo ištikimą ku
nigaikštį, priešingą Vytau
tui. Apie Lietuvą jau pradė
jo tiesti didelę grandį iš va
karų ir šiaurės, bet Vytautas 
D. 1422 m. apsidirbo su tvir
tesniu iš šios minėtos gran
dies priešu — Rytprūsių Or
dinu. šitam žygiui pasibai
gus, Vytautas vėl visas jė
gas nukreipė į Naugardo ir 
Pskovo karštus.

Vytautas D. 1426 m. prisi
rengęs didelę kariuomenę, 
užpuolė Pskovą, už tai, kad 
pskoviečiai apnaikino Dorpa
to vyskupo žemes, kur Vy
tautas buvo globėju. Karas 
buvo tris savaites, bet nega
lėjo paimti pačio Pskovo 
miesto ir labai sunaikino 
apylinkes, bet visgi Pskovo 
'kunigaikštis pasidavė Vy- ( 
tautui sumokėdamas duoklę 
ir pasižadėdamas net sutar
timi, kad nesidėsiąs su Vy
tauto priešais ir neteiksiąs 
jiems jokios pagalbos.

Sekančiais metais Vytau
tas puolė kitus slavų kraštus 
apie Oką 700 km nuo Smo
lensko į rytus, kur taipgi su
draudė neklaužadas. Vytau
tas dabar buvo globėju Mas
kvos kunigaikštienės Sofijos 
ir jos sūnaus Vosyliaus II, 
ligi užaugs, todėl jis jo prie
šus pradėjo suvaldyti ir už
tat Maskvos kunigaikštys
tės nepuolė.

Vytautui, sudraskius rieti
mo grandį prieš Lietuvą, tik 
beliko išdidusis Naugardas, 
į kurį 1428 m. vasarą jis su
rengė didelį žygį, prie jo 
pritraukdamas daug kariuo
menės iš slavų kraštų ir 
Lenkijos.

Buvo apgultas Naugardas, 
kurio paimti ilgai nestengė, 
tik išteriojus apylinkes jis 
pasidavė. Naugardiečiai su
mokėjo duoklę ir pasižadėjo 
klausyti Vytauto valdžios.

Nors Vytautas jau žygia
vo pasenęs, bet dar turėjo 
daug pasiryžimo nugalėti 
Naugardą. Šis žygis Vytauto 
gyvenimo laikais buvo pada
rytas jau paskutinis. Taigi 
Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuvos santykių su vokiečiais 
klausimas buvo galutinai iš
spręstas, abi Ordino šakos

Sąžiningas ir protingas. Ir 
toks darbštus...

— Ir kam reikėjo leisti jis 
į jūras!... Laivų turi dar 
dvyliką, o Lorensą vieną te
turėjai...

Greta verkė. Jos širdis jau 
seniai priklausė jaunam jū
rininkui.

— Nebėra laivo! Nebėra 
prekių! Viskas dabar dug
ne, — skundėsi senis vokie
tis.

Tuo tarpu tyliai prasivėrė 
durys. Į kambarį įėjo aukš
tas, gražus ir lieknas vyras. 
Jis, šypsodamas, klausėsi 
paskutiniųjų pono Mačkės 
žodžių. Įėjusis buvo apsirė
dęs jūrininko rūbais. Veidas 
apdegęs saulėje, žibančios 
akys... Jis klausėsi, klausėsi, 
kol tarė:

— Jūsų dugne guli žiop
liai ir tinginiai, bet ne mes 
ir ne mūsų laivas. Prekės ir 
laivas uoste, ponas Mačke!

— Lorensas! — iškrito 
seniui jš dantų porcelaninė 
pypkė ir sudužo. Jis, pribė
gęs, apkabino įėjusį ir ėmė 
šaukti:

Alfred Noyes

TYLI

Jis nekalba, sakai.
Gal būt, Jis vienas manė sau, kad kalnai ir jūra 
Galės geriau paskelbt, negu angelų balsai, 
Visa, ką Jis norėjo, kurs tokį grožį kūrė.

Gal būt, jei būtų Jis
Pasiuntęs gatvėmis šaukiką, šaukiko balsas, 
Skardendams tikslų Jo tik menką, mažą dalį. 
Melu pavertęs būtų Jo giliausią tiesą.

Jis nekalba? Tačiau —
Jei mirštančiomis lūpomis Jis žmonėms bylotų 
Apie tai, ko jie taip prašo sau ir užmiršta, 
Kaip greitai jų tulžis Jo troškuliu tyčiotųs.

Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

LAUKIA KIEKVIENO 
NUMERIO

Skaitau Ameriką nuo per
nai metų Velykų. Pradėjau 
skaityti pirkdama atskirus 
numerius iš J. Paplinsko, o 
vėliau užsirašiau. Kai užsi
baigs prenumerata, tai ir vėl 
atnaujinsiu, nes Ameriką la
bai mėgstu ir laukiu kiekvie
no numerio.

Perskaitau visus pusla
pius. Pirmą puslapį visą iš- 
skaitau ir esu juo patenkin
ta. Mėgstu skaityti „Iš Tėvų 
Žemės” — nesvarbu, ar il
gos, ar trumpos žinios, vis 
esu patenkinta. Labai patiko 
apysaka Žalgiris, kurią skai
čiau didžiausiu įdomumu. 
Korespondencijas nelabai 
mėgstu, bet skaitau. Brook- 
lyno ir apylinkės žinios ge
ros — ar daug, ar mažai jų, 
vis malonu skaityti.

Labiausiai man patiko 
Trumpi Pasikalbėjimai, Iš 
Tėvų Žemės, šermukšninės 
Pabiros, pirmas puslapis, 
įvairios žinios apie Vilniaus 
lietuvius ir t.t. Labai mėgs
tu eilėraščius. Jei būčiau 

vos laikėsi, jų valstybė pa
kriko. Vytautas taip pat ap-
sidirbo ir su slavų kraštais. 
Ir mūsų tautai buvo didelis 
nuostolis, kad vėliau neatsi- l ’
rado, kas taip gerai sutvar- 
įkytą valstybę vestų toliau.

— Ak, Lorensai, Loren- 
sai! Sugrįžai? Ir visi grįžo? 
Ir laivas sveikas? Ir prekės?

— Viskas tvarkoje. Daug 
vargome ir kovojome su au
dromis ir bangomis. Vėjas 
buvo mus nuvaręs į kitą jū
ros kraštą. Laivas prakiuro. 
Vos nepaskendome. Bet su
taisėme laivą ir grįžome. 
Atvežėme ir visas prekes.

Tik dabar kapitonas Lo
rensas tegalėjo pasisveikinti 
su Greta. Jautriai pažvelgė 
į jos akis. Iš džiaugsmo ne
bežinojo nė ką bedaryti. Se
nis žiūrėjo ir šypsojosi. Po 
to jis išstūmė pro duris nu
kaitusią Gretą ir įtempė į 
savo kabinėtą kapitoną. Pa
statė ant stalo kelias bon- 
kas vyno ir tarė:

— Štai, Lorensai, ką aš 
tau pasakysiu/ Tu visada 
buvai geras vyras. Dabar gi, 
kai mane išgelbėjai nuo ban
kroto, dabar... galiu tik pa
sakyti, kad Greta... tavo! 
Puikias vestuves jum iškel
siu.

Liūdnos jaunuolio akys 
blykstelėjo, bet netrukus ir 
vėl apsiblausė.

— Ne, ponas Mačke. Visa
da buvau ir būsiu ištikimas 
tamstos tarnas. Bet tamstos 
žentas niekados nebūsiu. Juk

Išvertė Julius Baniulis.

jauna ir mokyta, aš pati no
rėčiau eilėraščius rašyti.

Apie sveikatą gerai turėti 
straipsnių. Apie moterų 
skyrių nieko neišmanau, jei 
jis būtų, gal ir labai patik
tų.

Ameriką skaitau pati ir 
mano vyras labai mėgsta šį 
laikraštį. Kas ateina pas 
mus, tai skaito ir sako, kad 
tai geras ir naudingas laik
raštis.

Mano nuomone, Amerika 
yra geras katalikiškas laik
raštis ir nieko jam netrūks
ta. Ir daug žmonių girdžiu 
giriant Ameriką.

Atsiprašau redakcijos, 
kad prastai parašiau,, nes 
mane mokė ne mokytojai, 
tik vargas.

P. Jermakienė.
Detroit, Mich.

PAGEIDAVIMAI

Noriu pareikšti savo pa
geidavimus Amerikai:

Stambesnių raidžių pir
mam puslapiui; leisti Ame
riką du kartu per savaitę; 
daugiau žinių iš Lietuvos, 
kur turėti savo bendradar
bių; gauti daugiau bendra
darbių, mokslo žinių; dau
giau žinių iš New Yorko 
apylinkės lietuvių gyveni
mo.

Apysaka „Žalgiris” buvo 
per ilga. Reikia trumpesnių 
apsakų. Sveikatos kampelis 

tamsta visai nežinai, kas aš, 
kokia mano praeitis, nors 
dvyliką metų ištikimai tar
navau tamstai. Aš ne vokie
tis. Mano kraštas ten toli, 
už Baltijos. Aš lietuvis, ka
talikas. Paprastų Lietuvos 
sodiečių vaikas. Mažas že
mės kąsnelis negalėjo išmai
tinti mūsų dvylikos burnų 
šeimos. Tėvas buvo amati
ninkas, račius. Vis dėlto la
bai sunku mum buvo. Aš bu
vau drąsiausias. Senas mū
sų parapijos kunigas išmokė 
mane skaityti ir rašyti. Tai
gi kartą tėvas davė man va
riokų sauja ir aš išėjau į 
pasaulį. Patekau čia, pas 
tamstą. Tarnavau iš pra
džių, kaip prastas darbinin
kas. Po to buvau — užvaiz
dą. Dar vėliau — jūrininkas. 
Dabar, štai, aš laivo kapito
nas. Dirbau dvyliką metų 
tamstai, kaip tikram savo 
tėvui... Nesiskundžiu nie
kuo. Betgi baisiai ilgėjausi 
gimtojo krašto, tėviškės, 
Kareiviškių sodžiaus... Ma
no gimtojo sodžiaus. Bet vis 
negalėjau grįžti, nes nebuvo 
skatiko. O grįžti namo tuš
čiomis, kaip tuščiomis iš
ėjau, — nenorėjau. Ir dabar, 
nors jau nieko man nebe
trūksta, vis negaliu užmirš

Iš Musų Veikimo Centro
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

Peticija Lietuvos 
vyriausybei

Gausingame ir sėkminga
me Federacijos Tarybos su
važiavime sausio mėn., Pitts- 
burghe, be kitų nutarimų, 
kuriuos matėte spaudoje, 
nutarta siųsti Lietuvos Vy
riausybei ir Seimui peticiją 
su prašymu, kad nebūt var
žomas katalikų veikimas 
Lietuvoje, kad būt grąžinta 
spaudos laisvė ir katalikų 
teisės universitete. Federa
cijos skyriai gaus peticijos 
kopijų, kurias įteikite vi
soms savo kolonijos draugi
joms, prašykite, kad draugi
jos ją priimtų ir įgaliotų 
vieną iš valdybos narių peti
ciją pasirašyti. Peticiją su 
draugijų valdybų parašais 
prašome grąžinti nevėliau 
gegužės mėn. 4 d., nes ją tu
rės nuvežti ir įteikti Lietu
vos Vyriausybei specialinė 
delegacija, kurią Federacijos 
Taryba nutarė siųsti šią va
sarą į Lietuvą.

Federacijos ir spaudos vajus
Šio mėnesio 20 d. prasi

deda Federacijos ir katalikų 
spaudos vajus ir jis tęsis 
iki gegužės mėn. Tam tiks
lui paruošėme ir siunčiame 
laiškų, kuriuos prašome iš
dalinti visoms savo koloni
jos lietuvių katalikų draugi
joms ir, kur tik galima, gy
vu žodžiu paaiškinti, kaip 
svarbu yra draugijoms, kuo
poms ir klubams priklausyti 
prie mūsų veikimo centro — 
prie ALRK. Federacijos. Sa
vo kolonijoj prašome suda
ryti spaudos platinimo rate
lius. Kiekviena proga reikia 
raginti skaityti katalikų 
laikraščius—dienraštį Drau
gą, Darbininką, Garsą, Ame
riką, Lietuvių Žinias, Laivą, 

įdomus sergantiems, o ne 
sveikiems.

Ir dar vienas pageidavi
mas: įtikinti gerus katali
kus, kad jų centas, įdėtas ne 
į katalikų įstaigą, yra di
džiausias priešui įrankis 
prieš katalikų tikybą.

Al Stankevičius.
Bronx, N. Y.

ti, kad iš elgetų • esu . kilęs. 
Ponas Mačke, esu jum nepa
prastai dėkingas, bet, patys 
matote, jūsų žentas būti ne
galiu...

— Ar jau pabaigei? Ei, 
vyre! Argi tu manai, kad vi
sa tai, ką čia pasakojai, la
bai man svarbu? Ką gi? Tu 
katalikas? Tai kas! Greta, 
jei nori, tegu pereina į kata
likus. Aš nedraudžiu. Man 
svarbi tavo galva, su kuria 
tu niekur nepražūsi. O Gre
ta, vaike, myli tave. Ji pati 
man pasisakė. Na, ką gi, tu
ri mergaitė skonį! Gerk, 
žente! Į sveikatą!

Reikalas buvo baigtas. 
Kapitonas Lorensas prisimi
nė Gretą ir pralinksmėjo. 
Betgi drauge pajuto ir kaž
kokį liūdesį... Jis pajuto ne
paprastą ilgesį... tų laukų, tų 
pievų, kuriomis kadaise ma
žas bėgiodavo.

Taigi, nieko nelaukdamas, 
dar kitą vakarą paprašė po
ną Mačkę ir laimingąją Gre
tą išleisti jį tėviškės atlan
kytų.

— Na, ir ko?! — nepa
tenkintas atsakė senis, — 
galėsi paskui nuvažiuoti.

— Bet aš taip išsiilgęs... 
Paskui bus darbas... Aš greit 

Moterų Dirvą, Vytį, Studen
tų Žodį, Muzikos Žinias. Rei
kia platinti ir geras katali
kiškas knygas. Vajaus metu 
reiktų surasti pasišventėlių 
spaudos apaštalų, kurie per
eitų per visus lietuvių na
mus, užrašinėjant laikraš
čius, pardavinėjant knygas 
ir prirašinėjant naujus na
rius prie lietuvių katalikų 
organizacijų.

Enciklika apie komunizmą
Šiomis dienomis dienraštis 

Draugas išleido atskira kny
gute Popiežiaus Pijaus XI 
encikliką apie ateistinį ko
munizmą. Knygutė parduo
dama po 10 centų. Imant 100 
egzempliorių ar daugiau, 
gaunama nuolaida. Ši svarbi 
knygelė turėtų plačiai pa
sklisti. Užsisakykite , ir ją 
platinkite. Tuo būdu bus at
likta svarbus apaštalavimo 
darbas.

Ekskursija į Eucharistinį 
Kongresą

Gegužės 14 d. laivu „Bri- 
tanic” organizuojama Ame
rikos lietuvių katalikų eks
kursija į ^Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą Budapešte 
ir į Lietuvą. Šiai istoriškai 
ekskursijai vadovaus kun. 
Jonas Balkūnas, Kunigų Vie
nybės pirmininkas ir Fede
racijos centro valdybos na
rys. Ekskursijos reikalais 

rinčių atvykti Į Ameriką paviešėti ar apsi
gyventi. CUNARD WHITE STAR Unija Jums
patarnaus paršauktl gimines ir draugus iš 
Lietuvos — sutelks Informacijų laivakorčių
ir dokumentų reikalais.

Nuolatinis savaitinis susisiekimas laivais

QUEEN MARY
— naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu —

BERENGARIA AQUITANIA 
Moderniškais motorlaiviais

BRITANNIC GEORGIC
Prašykite brošiūrėlės ’’Atslvežklte Savo

Giminės' iš Europos".
Informacijų prašykite pas savo artimiausią

CUNARD LINE agentą arba

CUNARD WHITE STAR LINE
25 Broadway, New York

grįšiu. Vos kokią savaitę te
užtruksiu.

Nenoromis atsisveikino su 
juo senis. Dar sunkiau — 
jo sužadėtinė.

Grįžęs į savo laivą, Lo
rensas užsidarė kambarėly
je, pravėrė langutį ir pažvel
gė į beribę jūrą... Tuoj prisi
minė sau tolimąjį Kareiviš
kių sodžių. Jo lūpos, kurios 
per dvyliką metų vien vokiš
kai tetarė, dabar ėmė kuždė
ti lietuviškai:

— Jūra... Jūra... Baltijos 
jūra!....

O jūra šniokštė, ūžė...
— Pas savuosius! Į tėviš

kę! — suvaitojo ilgesio ir 
prisiųiinimų pagautas.

Ir jūra, lyg amžinai su 
juo atsisveikindama, lietu
viškai jam šniokštė:

— Pas savuosius! Į tėviš
kę! — suvaitojo ilgesio ir 
prisiminimų pagautas.

Ir jūra, lyg amžinai su 
juo atsisveikindama, lietu
viškai jam šniokštė:

— Sudiev, jaunuoli, su
diev!...

2.
Per laukus ir pievas, siau

rute vagele, vingiuoja į Du

6

kreiptis į jos vadą. kun. J. 
Balkūną, 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y., arba į 
Draugo, Darbininko ir Ame
rikos administracijas. Būtų 
gražu, jei ekskursija būtų 
gausinga. Tad, šiemet va
žiuojantieji į Lietuvą, tesi- 
deda prie šios ekskursijos. 
Svarbu, kad mes stipriai bū
tume atstovaujami ir Eucha
ristiniame kongrese ir Lietu
voj jos nepriklausomybės 
20 metų sukakties iškilmėse.

Sausio ir vasario mėn. į 
Federacijos centrą Vilniaus 
vadavimo reikalams prisiųs
ta aukų iš šių kolonijų: 
Providence, R. I., Chester, 
Pa. Draugijų duokles į cen
trą prisiuntė: Šv. Jurgio pa
rapija, Philadelphia, Pa., 
$11.00; Šv. Andriejaus par., 
Phila., Pa., $2.00; Šv. Kazi
miero par., Phila., Pa., $2.00; 
Feder. 33 skyr., Worcester, 
Mass., $6.00; Feder. 19 skyr., 
Chicago, $1.00. Jau laikas ir 
kitoms draugijoms ir orga
nizacijoms užsimokėti duok
les į centrą už 1938 metus.

Leonardas šimutis,

Yra patirta, kad storos 
moterys susilaukia didesnio 
vyrų dėmesio nei plonosios 
ir jos turi daugiau draugų. 
Mat, storosios nėra tiek 
daug užimtos puošimusi. 
Moterys, kurios galvoja tik 
apie savo drabužius, greit 
atsibosta vyrams, nes jos 
neturi laiko kada būti ge
romis vyrams.

bysą mažytė Kiršniava. To
je vietoje laukai praplitę į 
visas šalis. Ant kalnelio dva
ras. Čia pat ir didelis Karei
viškių sodžius, gavęs savo 
vardą nuo Kareivų, kurių 
čia labai daug gyveno. Iš 
tos gausiosios Kareivų šei
mos buvo ir račius Jonas 
Kareiva. Jis buvo dar pra
mintas Didžiuliu, kad leng
viau būtų atskirti nuo kitų 
Kareivų. Tylus ir kantrus 
buvo jis žmogus. Tikras lie
tuvis. Iš visos giminės sky
rėsi savo šeimos gausumu, 
savo darbštumu ir pamaldu
mu. Buvo ir už ką melstis: 
dvyliką vaikų turėjo račius... 
Žmona mirė, vaikai išsisklai
dė. Trys dukterys už vyrų 
išėjo, du sūnūs vedė.... Bet 
daugiausia senis meldėsi už 
tą sūnų, kurį į kariuomenę 
rusai paėmė. Ir už jauniau- 
siąjį Martynuką, kuris dva
ro gyvulius ganė. Ir dar už 
vieną... Už tą, kuris prieš 
dvyliką metų išėjo iš namų 
ir nebesugrįžo. Net jo bro
liai, seserys užmiršo jį ir re
tai beminėjo. Tik tėvas vis 
meldėsi. Tikėjo, kad žuvęs 
sūnus vis dėlto kada nors 
grįš...

(Bus daugiau)



klamavo ir dainavo.

ĮVAIRIOS PASTABOS
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Šią vasarą film. Januške-

— Kovo 8 d. lietuvių Lais
vės salėje Januškevičius ro
dė Lietuvos gamtos, miestų 
bei ūkininkų gyvenimo vaiz-

SPORTININKŲ EKSKUR
SIJOS KELIONĖS LĖŠOS

Strungytė, 
(jau davusi

Viename bare susigin- 
keletas lietuvių; viena 
labai peikė Lietuvą,

Balkūnas, 
(jau davęs

Jen- 
(jau

Jankauskas, 
(jau davęs

Kon-
(jau

Brooklyno i 
siiomenei galii 
lonumu praneš

Kazimieras 
Boston,
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$100).
Kun. Pius Juraitis,

Mass, (jau davęs

muoti kariuomenės manev
rai, rugiapiūtė ir runkelių 
jbei bulvių kasimas Žemaiti
joje. Ta pačia proga film.
I pardavinėjo

Yorke Elizabetho choras 
dainuos bene pirmas.

Dabar muz. Žilevičiui va
dovaujant vyksta repetici
jos.

Pašalietis, kuris

per Bostono

So. Worcester,

viskas yra pas tautininkus 
tvarkoje ir, kaip amerikie
čiai sako: „there is some
thing wrong”.

S. Lukas.

Kovo 18 d, 1938 m. Kovo 18 d-:

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

— Sekmadienį, kovo 13 d., 
buvo šv. Vardo vyrų draugi
jos bendra komunija. Vyrai 
gausingai atsilankė. Kun. 
dr. L. J. Mendelis pasakė 
pamokslą apie atsimainymą 
Kristaus ant Taboro kalno. 
Šį sekmadienį mokyklos vai
kai. giedojo „Stovi Motina 
verkdama”. Visi bandė gie
doti kryžiaus kelių ir nove- 
nos giesmes. Kun. A. Dubin- 
skas skaitė maldas. Tai rim
tų žmonių pasiguodimas 
Dievui gavėnios metu.

— Bolševikai vis nenurirti- 
sta. Kovo 8 d. turėjo prakal
bas lietuvių Bendrovės salės 
viename kambary. Buvo pa
sikvietę iš Chicagos J. Juke
lį, kad „fašistus” papeiktų, 
o Stalino kruvinus nagus pa
teisintų. Šiuo momentu ir 
katalikams reikėtų rengti 
prakalbas ir pasitarimus, 
nes jau perdaug tylime.

— Kai kurios siuvyklos 
pradeda dirbti, bet didžiulė 
V. Draigino dirbtuvė kovo 
11 d. pabaigė darbą ir užsi
daro kelioms savaitėms, ši 
siuvykla praeityje ištisai vi
sus metus dirbdavo. Darbi
ninkai skuba registruotis į 
valstybės bedarbių fondą, 
tik vargas, kad tiek daug 
bedarbių, kad sunku prieiti 
prie raštinės, nes ilgiausios 
eilės žmonių nustoję gatvė
se. J. K.

— Choro vadovybė chori
stams suruošė puikią užga
vėjimo vakarienę — pasi
linksminimą. Buvo pakviesta 
ir ne choristai, daugumas 
įsirašė. Kleb. kun. Simonai
tis painformavo choro siekia 
mus tikslus ir priminė, kad

dicinos studentas A. Zarec- 
kas. Kalbėjo klebonas kun.
Pr. Virmauskis ir kun. K.---- ----------  x-------- , —
Urbonavičius, vaikučiai de-|per pasaulinę parodą New

So. Bostono šventė
Kovo 17 d. So. Bostone y- 

ra didelė šventė — paradas. 
Tą dieną minimas anglų ka
riuomenės išvijimas iš Bos
tono. Kadangi tą dieną yra 
ir šv. Patriko, airių patrono, 
šventė, tai airiai į tą šventę 
įmaišo daug žalios spalvos. 
Atrodo, kad tai airių tautinė 
šventė. Mat, miesto ir vals
tybės valdžia yra airių ran
kose, tai jiems ir lengva tai 
padaryti, šiemet parade da
lyvavo ir lietuvių St. Da
riaus postas su savo benu, 
kurs įsigijo naujas unifor
mas. A.

čijo 
dalis
spiaudė ir keikė (žinoma, 
buvo jau gerokai įsigėrę), 
bet šalimais stovintis, ne 
toks jau tvirtas pilietis, tai 
girdėdamas ir negalėdamas 
pakęsti, plūstantį asmenį 
perspėjo, bet šis dar labiau 
puolė...
perspėjo, taip užsikarščiavo, 
kad drožė tam į ausį, saky
damas: „štai tau ant Lietu
vos taip šnekėti”. Savinin
kui įsikišus, sutvarkytas 
ginčas gražiai.

i j I !✓ I • n I ■ *1 S3. Barbora Vaškevičiene,
Marianapolio Kolegijos Vajaus Dalyviai Newark, N. J. (jau davusii

Vajus
Naujos akademijos staty

mo fondui vajus varomas 
pirmyn.

Pasitikime, kad mūsų prie 
teliai Chicagoj ir iš toliau, 
iš rytinių valstybių, atskiri 
asmenys, organizacijos, 
draugijos, išties gelbstinčią 
ranką su,medžiagine parama 
naujos akademijos statymo 
fondui.

Aukas prašome siųsti: 
Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois.Jaunimas minėjo

Savo patrono, šv. Kazimie
ro, šventę jaunimas tinka
mai minėjo, lankydamas re
kolekcijas, kurias vedė jau
nas, energingas ir iškalbus 
salezietis, kun. A. Stašaitis. 
Po rekolekcijų, kovo 6 d. 
ėjo bendrai prie komunijos.

Paskaitos — prakalbos
Kovo 9 d. bažnytinėj salėj 

L. Vyčių 17 Algirdo kuopa 
suruošė paskaitas. Kalbėjo 
viešįs iš Lietuvos žurnalis
tas K. Čibiras. Paskaita bu- 
rimta, nušviečianti skirtumą 
elgesio žmonių su katalikiš
ka pasaulėžiūra ir kitokia. 
Kalbėjo dar kleb. kun. Pr. 
Virmauskis ir Pr. Razva- 
dauskas. žmonių buvo apie 
150.

SLRKA. kuopa, įsigijusi 
šioj valstybėj visas teises, 
pradėjo savo veiklumą pa
reikšti. Kovo 10 d. suruošė 
savo pirmas prakalbas. Kal
bėjo kun. Pr. Strakauskas ir 
K. Vencius. Prakalbas vedė 
p. Pinelis. Kalbėtojai savo 
įdomiomis kalbomis klausy
tojus, kurių buvo apie 150, 
sudomino Susivienymu. Dau
gelis teiravosi apie prisira
šymą bei prirašymą savo 
vaikučių.

Įsigijo naują mašiną
Vietos katalikų laikraštis 

Darbininkas įsigijo naują, 
modernią, 7000 dol. vertės, 
intertypą. Naujoji mašina,
rodos, turi 7 raidžių rinki- ^us; Kai kurie vaizdai spal- 
nius. Dabar D-kas daro vajų vo^* Labai vykusiai nufil- 
sukelti kapitalą naujai ma
šinai apmokėti.

Blaivininkų arbatėlė
Kovo 13 d. vietos Blaivi-!Januškevičius 

ninku kuopa, M. Kilmonytės Lietuvos saldainius, 
vadovybėje, suruošė arbatė
lę su užkandžiais. Dalyvavo vičius vėl važiuoja į Lietuvą 
per 100 žmonių. Apie gir- nufilmuoti nepriklausomos 
tuoklystės kenksmingumą į- Lietuvos 20-ties metų iškil- 
domią prakalbą pasakė me- mes. Lauksime.

Lietuvos laikraščiai apie 
radijo programą

Vasario 22 d. Minkai per
davė radijo programą į Lie
tuvą iš Bostono stoties. Iš 
Lietuvos gauta žinia, kad 
programa ten girdėta aiš
kiai. Jau gauta daug laiškų 
iš Lietuvos su gražiais pa
gyrimais ir dideliu džiaugs
mu, kad dar pirmą kartą 
teko išgirsti amerikiečių bal
są per radiją.

-Lietuvos Aidas tarp kitko 
rašė:

„Vakar Lietuvos radijo 
klausytojai turėjo malonios 
progos
lietuvių programą, skirtą 
jietuvos
paminėti. Programa buvo 
siunčiama
trumpų bangų stotį W1XAL.

Programa buvo parinkta 
įdomi ir įspūdinga, ypač gi
lų įspūdį klausytojams pa
darė Lietuvos Himnas, radi
jo bangomis nuaidėjęs per 
visa Ameriką, Atlanto van
denyną ir Europą. Gražiai 
buvo girdėti choro ir solistų 
dainos. Ypačiai aiškiai buvo 
girdėti pirmininko kalba. 
Programa užtruko apie % 
valandos ir klausytojams 
suteikė malonių pergyveni
mų.

„Lietuviško žodžio ir dai
nos transliacija tiesiog iš 
Amerikos į Lietuvą yra pir
moji ir todėl sukėlė plataus 
susidomėjimo. Tokios trans
liacijos propagandinė reikš
mė labai didelė, nes apie 
Lietuvą buvo teikiamos in
formacijos ir anglų kalba”.

Programos dalyviai buvo: 
Franklin Glee Club, vedamas 
A. Krušo; „šešių Biručių” 
choras, vedamas V. Minkie- 
nės; solistė Julė Metrikaitė; 
smuikininkas Longinas Bui- 
nis; pianistė Vai. Minkienė; 
kalbėtojas adv. A. O. Šalna; 
programą vedė St. Minkus.

Pasirodžius straipsniams 
laikraščiuose apie sportinin
kų ekskursiją, AL. Sporto 
Komitetas gavo daug klau
simų apie kelionės lėšas ir 
kitas išlaidas.

Komiteto apskaičiavimu, 
vieno sportininko kelionė iš 
New Yorko į Kauną ir atgal, 
su kitomis numatomomis iš
laidomis, kaštuos^ maždaug 
tiefc:

Trečia klase:
New York — Kaunas 

atgal — $240.00;
U. S. A. pasas — $10.00;
U. S. A. mokestis nuo lai

vakortės — $5.00;
Atletiškos uniformos ir 

t.t. — $35.00;
Kelionės smulkios 

dos — $50.00;
Viso — $340.00.

Turistine klase:
New York — Kaunas 

atgal — $317.00;
Uosto mokestis — $2.80;
U. S. A. mokestis — $5.00;
U. S. A. pasas — $10.00;
Atletiškos uniformos ir 

t. t. — $350.00;
Kelionės smulkios 

dos — $50.00;
Viso — $419.80.
Prie pažymėtų išlaidų dar 

reikia pridėti geležinkelio 
lėšas iki New Yorkui ir at
gal. Minėtos kainos yra se
zoninės kainos, išplaukiant 
tarp gegužės 23 ir liepos 24 
d., o grįžtant tarp liepos 25 
ir rugsėjo 25 d. Nesezoni- 
niam laikotarpy kainos pi
gesnės, bet neatitinka spor
tininkų vykimui.

Lietuvoje Tautinis Olim
piados Komitetas atvyku
sius iš Amerikos sportinin
kus aprūpins maistu, pasto
ge ir „arbatpinigiais” smul
kioms išlaidoms viešint vie-

1. ir 2. Kun. Jonas Vaite- New Britain, Conn, 
kūnas, Providence, R. I. (jau 
davęs $200).

3. Kun. Augustinas Pet
raitis, Worcester, Mass, (jau 
davęs $100).

4. Kazimieras Vaškevi
čius, New York City.

5. Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.

6. Kun. Jonas
Maspeth, N. Y.
$100).

7. ir 8. Kun.
Urbonavičius, So.
Mass, (jau davęs $200).

9. Jonas Kairys, Waterbu
ry, Conn.

10. Kun. Jonas Bakšys, 
Rochester, N. Y. (jau davęs 
$100).

11. Eduardas ir Leonora 
čiočiai, Providence, R. I. 
(jau davę $100).

12. Petronėlė Strungytė,
Newark, N. J. (jau davusi 
$100).

13. Elzbieta
New York City 
$100).

14. Julė
Brockton, Mass.

15. ir 16. Kun. Pius Leke-
šis, Maspeth, N. Y. (jau da
vęs $200).

17. Kun. Pranas Juras,
Lawrence, Mass, (jau davęs 
$100).

18. ir 19. Kun. Pranas
Juškaitis, Cambridge, Mass.
(jau davęs $200).

20. Kun. Juozas Aleksiū- 
nas, Brooklyn, N. Y.

21. Kun. Kazimieras 
kus, So. Boston, Mass, 
davęs $100).

22. Kun. Pranas Strakaus- 
kas, Lowell, Mass, (jau da
vęs $100).

23. Jonas Ramanauskas, 
Brockton, Mass, (jau davęs 
$100).

21. Kun. Juozas Valantie-
jus, Waterbury, Conn, (jau 
davęs $100).

25. Viktorija Remeikienė, 
Bloomfield, N. J. (jau davu
si $100).

26. Kun. Vincas Puidokas, 
Westfield, Mass, (jau davęs 
$100).

27. Vladas Rimša, Worces
ter, Mass, (jau davęs $100).

28. Kun. Jonas Bakanas,
Worcester, Mass, (jau davęs 
$100).

29. Kun. Ignas Albavičius,
Chicago, Ill. (jau davęs 
$100).

30. Kun. Steponas Kneižis, 
Norwood, Mass, (jau davęs 
$100).

31. Antanina Majauskaitė,
So. Boston, Mass, (jau da
vusi $100).

32. Pranas ir Ona Aukšti
kalniai, Dorchester, Mass, 
(jau davė $100).

33. Kun. Jonas Kripas, 
Hartford, Conn.

34. ir 35. Kun. Benediktas
Gauronskas, Waterbury, 
Conn.

36. Kun. Jonas Kazlaus
kas, Bridgeport, Conn.

37. 38. ir 39. Kun. Jonas
Ambotas, Hartford, Conn, 
(jau davęs $300).

40. Kun. Petras Karlonas,

ną mėnesį Lietuvoje. Dvi sa
vaites sportininkai praleis 
olimpiadoje, o kitas dvi va
žinėjant po Lietuvą, globo
jant Olimpiados Komitetui.

Tautinė olimpiada Lietu
voje prasidės liepos 17 d. 
ir baigsis liepos 31 d. Reikia 
pilnai susiorganizuoti, kad 
pasiektumėm Kauną nors 
keliomis dienomis prieš lie
pos 17 d.

A. L. Sporto Komitetas.

41. Kun. Konstantinas Va- 
sys, So. Worcester, Mass.

42. ir 43. Aušros Vartų 
parapija,
Mass, (jau davusi $100).

44. Kun. Petras Vanagas, 
Jersey City, N. J. (jau da
vęs $100).

45. Kun. Jonas Plevokas, 
Cambridge, Mass, (jau da
vęs $100).

46. Andrius ir Magdalena 
Giraičiai, Worcester, Mass, 
(jau davusieji $100).

47. Pranas ir Rožė Ilkevi- 
čiai, Nashua, N. H. (jau da
vusieji $100).

48. Kun. Kazimieras Pau- 
lionis, Brooklyn, N. Y. (jau 
davęs $100).

49. Juozas Garšva, Brook
lyn, N. Y.

50. Petras ir Teresė Barzi- 
liauskai, Woodhaven, N. Y. 
(jau davę $100).

51. Jo Ekscelencija Vysku
pas M. Reinys (jau davęs 
$100).

52. Aleksandras Vaitkū- 
nas, Providence, R. I.

53. Juzė Leonaitė, Worces
ter, Mass.

54. Kun. Antanas Karužiš- 
kis, Cleveland, Ohio.

55. Kun. Jeronimas Vai
čiūnas, Cicero, III.

56. Antanas Pinkevičius, 
Meriden, Conn.

57. Kazimieras Vaitkevi
čius, Worcester, Mass, (jau 
davęs $100).

58. Juozas ir Ona Vosy
liai, Srewsbury, Mass.

59. Kun. Norbertas Pakal
nis, Brooklyn, N. Y. (jau 
davęs $100).

60. Kun. Juozas Simonai
tis, Elizabeth, N. J.

61. Kun. Ignas Valančiū- 
nas, Philadelphia, Pa.

62. Kun. Juozas Lietuv
ninkas, Baltimore, Md. 
davęs $100).

63. Kun. dr. Juozas 
čius, Mt. Carmel, Pa. 
davęs $100).

64. Aukštikalniai, Donald
son, Pa.

65. Kun. Albinas Drazdys 
(jau davęs $100).

66. Kun. Mikas Dauman
tas, Girardville, Pa.

67. Kun. Juozas Miliaus
kas, Wilkes Barre, Pa. (jau 
davęs

68.
Athol,
$100).

69. Šv. Kazimiero parapi
ja, Providence, R. I. (jau 
davusi $100).

70. Marytė Leonaitė ’Wor
cester, Mass.

71. Aleksandra ir Karoli
na Dzekevičiai, Providence, 
R. I. (jau davusieji $100).

72. New Britain Kolegijos 
Rėmėjų Skyrius 
$100).

73. Antanas
Ansonia, Conn. 
$100).

74. Adomas Kašėta, Wor
cester, Mass.

75. Stasys Jankauskas, 
(Worcester, Mass.

76. Aleksandras ir Vincen
ta Andriuškai, Worcester, 
Mass.

77. Bostono Rėmėjų Sky
rius (jau davęs $100).

78. Connecticut Lietuvių 
Jaunimo Draugovė (jau da
vė $100).

79. A. Krotkaitė, Chicago, 
Ill. (jau davusi $100).

80. ir 81. Šv. Kazimiero 
parapija, Worcester, Mass, 
(jau davusi $200).

82. Stasys Jančiauskas, 
Worcester, Mass, (jau davęs 
$100).

$100).
84. Kun. Ignas Kelmelis, 

Newark, N. J.
85. Kun. Emilius Paukštis, 

Chester, Pa. (jau davęs 
$100).

86. K. Kaminskaitė, Sims
bury, Conn, (jau davusi 
$100).

87. Anastazija Petrauskai
tė, Waterbury, Conn.

88. Vincas ir Julė Greskai, 
Worcester, Mass.

89. Jurgis ir Ona Ridikai, 
Worcester, Mass.

90. Petras ir Agnietė Pa- 
levičiai, Shrewsbury, Mass.

91. Ignas Pigaga, Worces
ter, Mass.

92. M. Volskienė, West
field, Mass, (jau davusi 
$100).

93. Petronėlė ir Jonas Ba
šinskai, Worcester, Mass.

94. Adomas Aliukevičius, 
Athol, Mass, (jau davęs 
$115).

95. Kun. A. J. Sinkevičius, 
Plymouth, Pa. (jau davęs 
$100).

96. Kun. Jonas šupšins- 
kas, Sugar Notch, Pa.

97. Marijona Samuolienė, 
Worcester, Mass, (jau davu
si $100). -

98. Kun. A. J. Karalius, 
Shenandoah, Pa. (jau davęs 
$100).

99. Šv. Jurgio parapija, 
Norwood, Mass, (jau davusi 
$100). ’

100. Kun. M. J. Urbonas, 
Du Bois, Pa. (jau davęs 
$100).

101. Atsimainymo parapi
ja, Maspeth, N. Y. (jau da
vusi $100).

Giliai dėkingas,
Kun. Dr. J. Navickas, MIC., 

Marianapolio Kolegijos 
Rektorius.
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Įėjimas vii 
Į Visi kviečiam

Kovo 1 d. Vienybėje pasi
rodė rašinys „Katalikų tei
sės Lietuvoje”, kuris, aiškiai 
suprantama, yra iš Lietuvos 
valdžios įstaigų prisiųstas, 
nes Vienybės redaktoriai to
kių rašinių nesugebėtų pa
rašyti ir, antra, neturi iš 
kur tokių statistinių žinių 
gauti.

, Jeigu Lietuvoje yra per 
80 nuošimčių katalikų, tai 
ar nuostabu, jei jie turi sa
vo bažnyčias, kunigus, vie
nuolynus, prieglaudas ir t.t. 
Juk tai jokia privilegija.

Kam dar čia keistai per 
' aikraščius aiškinti, kokias 
katalikai turi teises. Ar tai 
tautininkų nuopelnai, jei ka
talikai turi savo įstaigas, 
sunkiai įsteigtas, kurias tau
tininkai nuolat pažeidžia. 
Teikiamos katalikų įstai
goms kokios nors valdžios 
piniginės pašalpos yra ne 
tautininkų malonė, bet iš tų 
pačių katalikų įvairiais mo
kesčiais surinkti pinigai.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra protestantiška ša
lis, čia katalikų, palyginti, 
labai mažai: iš 127,521,000 
gyventojų katalikų yra tik 
20,236,400, bet kiek jie čia 
turi teisių ir visokių iš val
džios pusės palengvinimų! 
Jie savo mokykloms gauna 
kai kur užlaikymui lėšų.

Amerikoje katalikai turi 
4 kardinolus, 18 arkivysku
pijų, 107 vyskupus, 21,000 : 
kunigų, 19,000 bažnyčių, 195 
kunigų seminarijas, kur mo- ! 
kosi apie 25,000 klierikų, ! 
195 berniukų kolegijas, 670 
mergaičių akademijas, 7,500 
parapijinių pradžios mokyk
lų, 330 našlaitnamių su 45,- 
000 našlaičių, 160 senelių 
prieglaudos namų, 670 ligo
ninių ir daugybę vienuolynų 
ir daug kitokių įstaigų, išlei
džia daug savo laikraščių, 
knygų ir kitokių leidinių, o 
laisvę turi ir ja naudojasi 
pilnoje to žodžio prasmėje ir 

K

jų visos teisės yra įstaty
mais apsaugotos!

Tad ar tautininkai turi 
pagrindo girtis kokiomis 
ten duodamomis katalikams 
teisėmis? Jeigu Lietuvos 
valdžios atstovai jau net per 
Amerikos laisvamanių spau
dą pradėjo aiškinti Lietuvos 
katalikų teises ir įrodinėti, 
kad jų teises ten nėra suvar
žytos, aiškiai yra supranta
ma, kad jie tai daro ne be 
iš priežasties, kad ten ne

Švedų Amerikos Linija, palai
kanti nuolatini susisiekimą, tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenburgą, Švediją, keleivių 
patogumui ir šiais metais leis sa
vo modernų baltą motorlaivį 
„GRIPSHOLM” į Klaipėdą 
„GRIPSHOLM” yra 18,000 bruto 
tonažo, 23,600 tonų įtalpos, pa
statytas 1925 metais. Šiais me
tais išplauks iš New Yorko gegu
žės 28 d. per Gothenburgą į 
KLAIPĖDA; nepersėdant į Klai
pėdą, numatoma, atplauks birže
lio 9 d. Kas gali būti malonesnio 
kelionėj, kaip, įsėdus į laivą New 
Yorke, iš to paties laivo išlipti 
Klaipėdoj! Tą dieną išplauks se
kamos ekskursijos šiuo motorlai
viu: J. Ambraziejaus, 168 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., „NAUJIE
NŲ”, 1739 S. Halsted St., Chica
go, Ill. ir special ė Švedų Ameri
kos Linijos ekskursija į Lietuvą.

Antroji ekskursija išplauks tuo 
pačiu 'motorlaiviu „GRIPS- 
HOLM” iš New Yorko liepos 1 
d. per Gothenburgą — Stockhol- 
mą į Klaipėdą. Keleiviai į Lietu
vą iš Gothenburgo vyks trauki
niu apie 6 valandas laiko per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą 
Švediją į Stockholmą, iš Stock
holm© moderniškuoju šiam susi
siekimui pastatytu 1934 m. laivu 
S. S. „MARIEHOLM” į Klaipė- 
dą. Per Baltijos jūrą kelionė 
apie 24 valandas laiko. Šiam iš
plaukime bus sekamos ekskursi
jos: J. Ambraziejaus, 168 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., „Draugo”, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, 
UI.,, „Darbininko”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass, ir 
Švedų Amerikos Linijos ekskur
sija, kuriai vadovaus V. Mučins- 
kas, lietuvių skyriaus vedėjas.

Šios ekskursijos yra užgirtos 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Grįžtant iš 
Lietuvos, Švedų Amerikos linija 
kelionė prasideda laivu S. S. 
Maricholm, iš Klaipėdos į Kal
marą ar Stockholmą, iš čia į 
Gothenburgą, iš Gothenburgo 
Transatlantiniu laivu į New Yor- 
ką. Kelionės laikas 8 — 9 dienos. 
Ekskursijų reikalais kreipkitės į 
savo laivakorčių agentą. Reika
laukite ekskursijų brošiūrėlių, 
kurios suteikiamos nemokamai.

Turizmo propagandistas.

423 Grand St. Brooklyn, NY
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VIETOS ŽINIOS |
PASKAITA APIE 

KOMUNIZMĄ

Šį sekmadienį, kovo 20 d., 
4:30 vai. popiet, Angelų Ka
ralienės par. salėje, įvyks 

v paskaita apie komunizmą, 
j Ruošia K. Federacijos New 
■ Yorko apskritis. Kalbės A- 

merikos redaktorius.
Įėjimas visiems laisvas. 

Visi kviečiami atsilankyti.
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Brooklyno ir apylinkės vi
suomenei galima didžiu ma
lonumu pranešti, kad balan
džio 24 d., per Atvelykį, į 
Brooklyną atvyks Mariana- 
polio Kolegijos studentų vai
dintojų grupė ir čia suvai
dins du įdomius veikalus: 
„Skriaudų Keliu” ir „Nėra 
Pinigų”. Vaidinimas įvyks 
Apreiškimo par. salėje.

Jaunimo dėmesiui galima 
priminti, kad studentai atsi
gabena ir savo orkestrą, 
kurs Naujoje Anglijoje yra 
pasižymėjęs savo gera muzi
ka. Po vaidinimo visi atsi
lankę galės gerai pašokti 
lietuviškos kolegijos lietuvi
škam orkestrui grojant.

Marianapolio kolegijos 
studentai balandžio 23 d. 
lankysis Elizabethe, kur irgi 
vaidins.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų organizaci
jos prašomos balandžio 24 
d. susilaikyti nuo savo pra
mogų ruošimo. Visi atsilan
kykime į Marianapolio kole
gijos vaidinimą!

GRĮŽO KUN. BALKŪNAS

Kun. Jonas Balkūnas, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, 
kovo 12 d. vakare grįžo iš 
poilsio ir gydymosi vietos, 
kur išbuvo per 4 savaites. 
Jo sveikata smarkiai page
rėjusi, tačiau visiško išsvei- 
kimo dar nėra. Kun. Balkū
nas dar tebėra artimoje gy
dytojų priežiūroje.

Nors ir varginamas ne- 
sveikatingumo, tačiau kun. 
Balkūnas dabar daug rūpi
nasi ekskursijos į Budapeš
tą ir Lietuvą organizavimu. 
Ekskursija, kuriai jis vado
vauja, išvyks gegužės 14 d.

Kovo 15 d. Amerikos re
dakcijoje lankėsi kun. Juo
zas šeštokas, New Yorko 
Aušros Vartų lietuvių par. 
klebonas, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, kur buvo nuo pra
eitų metų rugsėjo mėnesio.

Kun. šeštokas labai pa
tenkintas savo lankymusi 
Lietuvoje, kurios gamtos ty
ras oras smarkiai jį atgaivi
nęs. Kun. šeštokas atrodo 
gerokai pajaunėjęs. Dabar 
jis laikinai vieši Elizabethe 
pas kun. J. Simonaitį.

Drauge su kun. šeštoku 
lankėsi kun. Godūnas, gyv. 
Flushinge.

LANKĖSI

GRAŽUS BAŽNYTINIS
KONCERTAS

IERIKA" 
St. Brooklyn, NY.

Kitą sekmadienį, kovo 27 
d., Angelų Karalienės par. 
choras ruošia bažnytinės 
muzikos koncertą, įvyksiantį 
parapijos bažnyčioje, 7 vai. 
vak.

Šio koncerto programa 
ruošiama nepaprastu kruop
štumu. Įtrauktos į darbą ge

riausios jėgos. Įvairius kūri
nius pildys Angelų Karalie
nės par. choras, komp. J. Ži
levičiaus iš Elizabetho cho
ristų grupė ir muz. Grigo
raičio iš Patersono choristų 
grupė.

Visiems lietuviams šio 
koncerto įdomiausia naujybė 
bus Metropolitan operos ar
tistė Ona Katkauskaitė (An
na Kaskas), kuri giedos solo 
kelias giesmes. Tai nepapra
stai gera proga išgirsti šią 
pagarsėjusią lietuvaitę ar
tistę, kuri savo balsu ir vai
dyba žavėjo ir žavi tūkstan
tines kitataučių minias.

Visam paruošimui vado
vauja choro vedėjas muz. 
Pr. Dulkė. Jo choras pasiro
dys visas ir atskiromis gru
pėmis.

Lietuvių visuomenė prašo
ma atminti, kad kovo 27 d. 
įvyksta didžiulis bažnytinis 
koncertas Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje, šis koncer
tas yra lyg įžanga į Angelų 
Karalienės parapijos iškil
mes, kurių bus kelios šiemet 
ryšium su parapijos 50 me
tų sukakties minėjimu.

LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO NARIAMS

Lietuvių Dienos Komite
to narių pirmas ir labai svar 
bus posėdis įvyks šį penkta
dienį, kovo 18 d., Apreiški
mo par. salėje, tuoj po vaka
rinių pamaldų.

Visi seimelio išrinkti na
riai prašomi atsilankyti.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Moterų Sąjungos 29 kp. 
rengia žaidimų ir laimėjimų 
vakarą, kurs įvyks šį antra
dienį, kovo 22 d., 8 vai. vak. 
pas B. šalinskus, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhavene. 
Reikia išlipti Forest Park
way stoty.

Kviečiam visas ir visus at
silankyti ir smagiai vakarėlį 
praleisti. Visi bus maloniai 
priimti. Koresp.

VIEŠA PADĖKA

Vasario 26 d. mūsų arti
mieji ir draugai suruošė ne
tikėtą puotą mūsų vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukakties 
proga, už ką esame labai dė
kingi.

Nuoširdžiai dėkojame bro
liui ir brolienei Bugailiš- 
kiams, seserims ir svainiams 
Belevičiams ir Mačėnams ir 
jų šeimoms, Baltrams iš 
Maspetho.

Dėkojame visiems sve
čiams ir giminėms už gražų 
atminimą, už brangias dova
nas; svočiai už gražų pyra
gą ir piršliui A. Budraičiui. 
Ačiū vakaro vedėjui K. Kru- 
šinskui ir visiems dalyviams 
už gražius linkėjimus.

J. ir U. Mikulskiai.

BUVO PHIL ADELPHI JOJE

L. Vyčių 41 kuopos krep
šinio komanda buvo išvykus 
kovo 12 d. į Philadelphią 
rungtis su ten neseniai su
organizuotos vyčių kuopos 
rinktine. Rungtynės įvyko 
šv. Andriejaus par. salėj, 
kurios buvo nepaprastai į- 
temptos. Abi komandos žai
dė labai gerai ir rungtynės 
ėjo taip lygiai, jog buvo rei
kalinga net trijų viršlaikių. 
Galop 41 kp. komanda lai
mėjo 29:26 taškų santykių.

Brooklyno komandą suda-

KLEB. KUN. JUOZĄ ALEKSIŪNĄ
H NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA, REIKŠDAMA 

GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ

Gyvojo Rožančiaus Draugija.

rė: P. Vaitenis, X. Kundro
tą, A. Pūkenis, V. Jakaitis, 
K. Kazlauskis ir R. Pečkai- 
tis.

Philadelphijos komandoje 
žaidė: C. Tūbelis, A. Vaškus, 
P. Geležinis, J. Kibartas, E. 
Vitkus, J. Jonaitis, W. Ta- 
lūnas, J. Staniškis (vedėjas) 
ir J. Stadelnikas.

Iš brooklyniečių geriausiai 
pasirodė A. Pūkenis ir P. 
Vaitenis, gi iš philadelphie- 
čių P. Geležinis.

Su krepšinio komanda bu
vo nuvykę A. J. Mažeika, Z. 
Mažeikienė, W. Gerdvila, J. 
Kaminskas ir J. Jazinskas.

Žaidimui / pasibaigus visi 
buvo gražiai priimti ir nak
vynė suteikta. Rytojaus die
ną svečiams buvo surengta 
gražūs pietūs kuopos pirmi
ninko Edvardo Urbono na
muose, gi vakare p.p. Mor
kūnai surengė vakarienę. 
Aplamai, visi buvo nuošir
džiai priimti, vaišinami ir 
t.t.

Už poros savaičių Phila
delphijos vyčių krepšinio 
komanda yra užkviesta at
vykti į Brooklyną.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Enrico Caruso, garsiojo 
dainininko Caruso sūnus, 
„suvalgęs” Italijoje paliktus 
savo tėvo turtus, atvyko į 
New Yorką ir apsigyveno 
viename rūsy, kur mokosi 
dainuoti ir laukia, kad kas 
pasiūlytų jam kokį darbą.

New Yorko protestantų 
bažnyčių taryba reikalauja, 
kad prezidentas Rooseveltas 
nepripažintų katalikų moky
kloms jokių pašalpų iš val
džios, nes, girdi, tai būtų 
prieš konstituciją.

Mieste bedarbiai auga ne
paprastu greitumu. Pereitą 
savaitę užsiregistravo 2100 
naujų bedarbių, kurie prašo 
pašalpos, šiuo metu bedar
bių mieste priskaitoma 195,- 
000 šeimų, iš viso apie 500,- 
000 asmenų.

New Yorko miesto vestu
vių leidimo įstaiga (Mar
riage License Bureau) pla
nuojama sumažinti; norima 
palikti tik 15 tarnautojų, o 
iki šiol buvo 41. Dabartiniai 
tarnautojai žada teismo ke
liu savo darbus palaikyti, 
bet ar tas jiems pasiseks, 
tai jau kitas klausimas.

Pereitą savaitę Brooklyno 
policija ties vandeniu prie 
36 gatvės sudegino 120 tūks. 
dol. vertės visokių narkoti
kų, kurie buvo atimti iš įvai
rių „gešeftmacherių”.

Teisėjas Sylvester Sabati
no buvo vyresniųjų įsakytas 
nubausti gėlių pardavėjus, 
kurie be leidimų Coney Is
lande gėles pardavinėdavo. 
Teisėjas Sabatino atleido 
pardavėją nuo atsakomybės 
ir pasakė, kad tik Dievas ir 
jo sąžinė gali įsakyti, kaip 
pasielgti su prasikaltėliais.

Šiuo metu Brooklyno vie
šose mokyklose mokosi 17,-

355 suaugusių vyrų ir mote
rų. Šių mokinių amžius yra 
nuo 18 iki 88 metų.

Brooklyno kolegijoje pra
dėjo mokyti elgesio taisyk
lių. Jaunimas labai susido
mėjo tuo kursu.

Kurie norite gerai pasi
juokti, aplankykite Brookly
no žvėryną Prospect parke. 
Čia pamatysite įvairiausių 
gyvulių, paukščių ir t.t. Bal
tosios meškos šalčiausiam 
ore maudosi!

Brooklyne buvo įprasta, 
ypač žydų tarpe, kortuoti iš 
pinigų, gi jų neturint sko
lindavo ir su didelėm palū
kanom atmokėdavo. Dabar 
policija pradėjo skolintojus 
imti nagan ir jau keletas to
kių, norinčių „get rich 
quick” suareštuota.

Šiemet Rockaways mau
dynių apylinkėje žuvinin
kams nereikės leidimų gau
ti žvejojimui, žuvų gaudymo 
valandos bus nuo 8 vai. va
karo iki 8 vai. ryto, ir nuo 
19 iki 73 ir 126 iki 149 mau
dynių.

MIRĖ

Walter Reins, 47 m. amž., 
gyv. 106-46 Sutphin Bld., mi
rė kovo 10 d. Kings County 
ligoninėje. Palaidotas kovo
15 d.

Kūnas buvo pašarvotas J. 
Garšvos laidotuvių įstaigoje.

Ona Ginaitienė, 48 m. am
žiaus, gyv. 186 York St., mi
rė kovo 13 d. Palaidota kovo
16 d. iš šv. Jurgio bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo
grab. J. Garšva.

Juozas Balvočius, 50 m. 
amž., gyv. 66 Hudson Ave., 
mirė kovo 14 d. Palaidotas 
kovo 17 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Kovo 9 d. mirė Alfonsas 
Vizbaras, 18 metų, gyv. 855 
Driggs Ave., Brooklyne. Pa
laidotas kovo 12 d. iš Angelų 
Karalienės bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

TRO - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Amerikos Lietuviu
1918 metų ' kovo 13 ir 14 

d.d., Madison Square Gar
den teatre, New Yorke, įvy
ko Amerikos Lietuvių Visuo
tinas seimas, kurį šaukė 
Amerikos Lietuvių Taryba 
(katalikų) ir Lietuvių Tauti
nė Taryba (tautininkų).

Seimas, kaip rašo lietu
vių katalikų dienraštis 
Draugas, buvo gausingas. 
Suvažiavo organizuotosios 
visuomenės atstovų iš visų 
Jungtinių Valstybių kraštų. 
Viso atstovų buvo 1101.

Didžiojo ir istoriškojo sei
mo prezidiumą sudarė: pirm.
J. Miliauskas, 1-mas vicepir- 
minink. St. Gegužis, 2-ras — 
P. Birštonas, 3-čias — J. 
Lopato, 4-tas — A. Stakne- 
vičius, sekretoriai: 1-mas L. 
Šimutis, 2-ras J. O. Širvy- 
das, o jų pagelbininkai — 
1-mas L. Natkevičius ir 2- 
ras Jurgis Tumasonis. Rezo
liucijų komisiją sudarė: kun. 
F. Kemėšis, B. Balutis, kun.
K. Vasys, R. Karuža, adv. 
F. Bračiulis, J. Vasiliauskas 
ir J. Karosas.

Visuotinam seime priimta 
visa eilė reikšmingų ir svar
bių rezoliucijų.

Rezoliucijoj dėl Lietuvos 
nepriklausomybės kreipia
masi į šio krašto vyriausybę 
ir visas neutralines valsty
bes, reikalaujant pripažinti:
1. Kad Lietuvos plėtojimosi 
reikalinga sudaryti nepri
klausomą demokratiškai su
tvarkytą valstybę etnografi
nėmis ribomis su būtinai rei
kalingomis ekonominiam gy
venimui korektyvomis.

2. Kad Lietuvos Nepri
klausomybę užtikrintų tai
kos kongresas, kuriame turi 
dalyvauti ir Lietuvos atsto
vai.

Dėl valdžios formos Vi
suotinas Seimas priėmė to
kią rezoliuciją:

„Kadangi gerai žinome, 
jog žmonių laisvę ir teises 
apsaugoti geriausia gali de
mokratinė valdžios forma;

„Kadangi lietuvių tautos 
nariai susideda daugiausia 
iš darbo žmonių;

„Kadangi tarpe lietuvių 
visuomet gyvavo demokrati
nė dvasia;

„Todėl palikdami Lietuvos 
piliečiams apspręsti valdžios 
formą, bet stovėdami už de
mokratijos principus, mes 
tariame:

„Kad Lietuvos valstybėje 
būtij įgyvendinami kopla- 
čiausieji tikros demokratijos 
principai su respublikoniška 
valdžios forma;

„Kad visi Lietuvos pilie
čiai be skirtumo tautos, ti
kėjimo, lyties ir luomo turė
tų lygias politines teises;

„Kad Lietuvos valstybėje

Visuotinis Seimas
būtų užtikrinta žodžio, spau
dos, susirinkimų, organizaci
jos, tikėjimo ir sąžinės lais
vė, taipgi asmens ir namų 
neliečiamybė;

„Kad Lietuvoje būtų už
tikrinta darbininkų luomui 
pilna galimybė ir laisvė au
ginti ir jungti į krūvą savo 
dvasines ir ekonomines pa
jėgas ir gintis nuo įvairių iš
naudojimų ir skriaudų. Ka
pitalo koncentravimas į pa
vienes rankas ir jo atstovų 
galybė turi būti apribota ir 
sauvalė suvaržyta;

„Kad būtų fig tiek Lietu
vos turtai ir visuomenės į- 
staigos nacionalizuota, lig 
kiek to reikalautų tautos 
gerbūvis, neperžengiant pri
gimtų asmens teisių ir lais
vės”.

Be čia paminėtų nutarimų, 
Seimas pasisakė dėl Lietu
vos atstovybės taikos konfe
rencijoj, dėl Jungt. Valsty
bių valdžios rėmimo, dėl 
tremtinių grąžinimo ir Lie
tuvos atstatymo, dėl santy
kių su kaimynėmis tautomis, 
dėl Lietuvos žemių ir t.t. Be 
to, pasiųstas sveikinimas 
Šventajam Tėvui. Sudarytas 
iš Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas, 
kuris toliau rūpintųs Lietu
vos Nepriklausomybės rei
kalais. Kaip žinoma, tas ko
mitetas veikė tol, kol jau iš 
nepriklausomos Lietuvos at
vyko finansinė misija iš J. 
Vileišio, kun. J. Žiliaus ir P. 
žadeikio.

ŽIAURIOS IR BAISIOS
ŽMOGŽUDYSTĖS

Vasario 14 d. Ukmergės 
apskr., Deltuvos valse, buvo 
dar baisesnis dalykas: J. 
Kavaliauskas Bėrių km. nu
žudė ūkininką Mackevičių ir 
padegė jo trobas; ten pat 
Sibirkos km. Kavaliauskas 
uždegė Kolnio klojimą; tre
čiame kaime, Derveniuose, 
Kavaliauskas nužudė ūkinin
kę Galinienę ir padegė Gali
nių trobas; už kelių kilomet
rų Kavaliauskas nužudė ei-

65-23 Grand Avenue 
MAŠPETH. N.Y.

S Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

į Graborius - Balzamuoto jas ■
į MODERNIŠKA KOPLYČIA £

423 Metropolitan Avė.,
: Brooklyn, N. Y. ?

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(PrleS pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

F
Phone STagg 2-0783

Night HAvemeyer 8-1158EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas 

f

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 Public į Tel. STagg 2-7177 :

M. R BALLAS
(BIELIAUSKAS)

ALFRED J. WENTZ :
į (VENCIUS) >

Graborius ir Balsamuotojas !'
i ADVOKATAS į

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

: 219 So. 4th St., Brooklyn, N.yJ

: (Williamsburgh Bridge Plaza' g

5

Kam KANKINTIS su 
blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių lluosuotojų, kurie vei
kla lyg dinamitas I Nevarginkit, savo 
skonio su netinkančiais, karčiais vais
tais tik todėl, kad jūsų viduriai užkie
tėję I Visa tai taip nereikalinga!
Kitą kartą jums prireikus lluosuotojo, 
pabandykit Ex-Laxl Jis duoda jums 
gerą, visišką išvalymą — bet šveinlai, 
lengvai, be sukrėtimo jūsų vidurių, be 
paslfolaurėjlmo ar vidurių skaudėjimo. 
Ex-Dax turi lygiai tokį skoni, kaip 
šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNI SKONĮ, VEIKTA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMEGDŽIO JLMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax I Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

gulį Anglį ir jo žmoną, ir 
padegė visas jų trobas.

Kavaliauskas pirma užde
ga trobas, o kai žmonės bėga 
degančių trobesių gesinti — 
šaudo iš kariško šautuvo ar
ba iš didelio kalibro pistole
to.

Kai žmonės pranešė polici
jai ir policija pradėjo pikta
darį persekioti, tai jis Siesi
kų valse., Saraisčių km., kė
sinosi nušauti Siesikų nuo
vados viršininką, bet polici
ninkų jis pats buvo nukau
tas.

šie įvykiai nepaprastai 
sujaudino Siesikų, Deltuvos 
ir kt. gretimus valsčius.

Žmonės pasakoja, kad Ka
valiauskas buvęs degtinda
ris ir ant nužudytųjų pykęs 
neva už jo įskundimą polici
jai, taigi, žudęs keršto sume
timais. Tačiau klausimas, ar 
jis buvo normalus taip bai
siai elgdamasis?

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS



Kovo 18 d., 1938 m.
ŠTAI KA

50-ties Metų Jubiliejaus

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Lenkę norai 
Ko pasiekta? 
Musę pareigos, 
Vilniaus nenžmi

SEKMAD., KOVO - MARCH 27,1938
DALYVAUJA METROPOLITAN OPEROS ARTISTĖ ONA KATKAUSKAITĖ; PARAPIJOS CHORAS, VAD. MUZ. PR. DULKEI; KOMP. J. ŽILEVIČIAUS — ELIZABETH 

IR MUZ. GRIGORAIČIO — PATERSONO RINKTINIŲ CHORISTŲ GRUPĖS IR SOLISTAI.

Pradžia lygiai 7 vai vak. įžanga 50c., 75c. ir 1.00

Angelų Karalienes Bažnyčioje

cm

K. Krušinskas Atsisakė Priimti Ordiną
Kazimieras J. Krušinskas, 

žinomas visuomenininkas, 
Kat. Susivienymo ir K. Fe
deracijos garbės narys, bu
vęs visuomeninio gyvenimo 
priešaky, ypač Lietuvos ko
vų dėl nepriklausomybės lai
kais, buvęs generalinio kon
sulato pirmas sekretorius, 
vasario 16 d. proga apdova
notas D. L. K. Gedimino or
dinu. Ta pačia proga apdo
vanoti 34 amerikiečiai lietu
viai ir kitataučiai.

Gedimino ordinai paskirti 
kun. J. Skripkui, kun. J. 
Vaičiūnui, kun. A. Linkui, 
J. Hertmanavičiui, J. Juškai, 
J. Smailiui, dr. M. J. Vini- 
kui, J. J. Bielskiui, adv. J. S. 
Lopatto, prof. M. W. Gra
ham, adv. B. Mastauskui, Či
kagos mayorui Kelly, dr. A. 
Zimontui, dr. J. Jonikaičiui, 
dr. S. Biežiui, adv. E. D. 
Stone, komp. A. Aleksiui, 
komp. J. Čižauskui, S. Vitai- 
čiui, M. Chrysoston, muz. J. 
Olšauskui, P. Moliui, adv. 
J. Uvickui, J. Bačiūnui, inž. 
Žiūriui, V. Ambrozevičiui, O. 
Gudauskaitei, J. Dimšai, S. 
Mockui, V. Daukšiui, P. Jur- 
geliūtei, K. J. Krušinskui, 
M. Brenzaitei, A. Baniui ir 
A. Valioniui. Vytauto D. or
dinas paskirtas 
kauskui.

Kai kuriems 
tiems asmenims

V. F. Jan-

čia paminė- 
ordinai jau

įteikti, o kitiems dar ne.
Amerikos bendradarbiui 

susitikus su p. Krušinsku 
ir sveikinančiai pasiteira
vus, ar jam jau įteiktas Ge
dimino ordinas, p. Krušins
kas pareiškė, kad... sveikini
mas jau pavėluotas, nes jis 
atsisakė ordiną priimti.

Paklaustas p. Krušinskas, 
kodėl jis atsisakė priimti or
diną, trumpai pareiškė to
kias mintis: kadangi dabar
tinė Lietuvos vyriausybė 
yra paneigusi Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
dėsnius, kadangi ji varžo 
Lietuvoje patriotingos spau
dos ir patriotingų organiza
cijų laisvę, neleidžia katali
kams turėti savo universite
to, o neseniai paliko Vytau
to D. universiteto teologijos- 
filosofijos fakulteto filoso
fijos skyrių be jokių teisių, 
kadangi Lietuvos kariuome
nės pirmaisiais savanoriais 
buvo katalikiškas jaunimas, 
kurs dabar visaip varžomas 
ir kadangi jis giliai vertinąs 
ne tik išorinę valstybės ne
priklausomybę, bet ypač lai
svą lietuvių tautos gyveni
mą, dėl ko jis paaukojęs 
daug savo amžiaus metų ir 
nelaukęs jokios padėkos, to
dėl jis atsisakęs priimti jam 
teikiamą ordiną.

Ona Katkauskaitė, Me
tropolitan operos artiste, 
maloniai sutikusi dalyvau
ti Angelų Karalienės par. 
bažnytinio koncerto pro
gramoje. Koncertas įvyks 
kovo 27 d. 7 vai. vak.’

PAVYKUSI PRAMOGA

Mot. s-gos 24 kp. pirm. K. 
Dumblienės suruoštoji žaidi
mų ir laimėjimo pramoga 
kovo 12 d. praėjo gražiausiu 
pasisekimu. P.p. Dumblių 
namuose susirinkusių daly
vių nuotaika buvo ypatingai 
jauki. Šeimininkų maloniai 
priimti, visi rado sau progą 
gražiai laiką praleisti — ir 
jaunimas, ir vyresnieji.

Dalyvių skaičiuje buvo pa
tys šeimininkai, jų sūnūs 
Kazys ir Juozas, K. Krušins
kas, T. Barziliauskienė, V. 
Daubaras, Averkai, Belevi- 
čienė, Mikulskienė, Butaus-

kai, Dobrovolskis, Prakapai, 
Subatienė, Hurdlienė, Leva- 
navičienė Sniečkienė, Okie- 
nė, Žarolienė, Okaitė, Anta
naitienė, Rezgienė, Antanai
tytė, Bajorienė, Digrienė, 
Jenčienė, Pankienė, Stravin
skienė, Civinskienė, Navic
kienė, Avižoniai, Žalnieraitis, 
Gustavičienė, Krapukaičiai, 
Kraujelienė, Mikalauskienė, 
Masonienė, Navickas, Kirve- 
lienė, Dumčius, Vyšniauskas, 
Pajaujytė, Damašius, Okas, 
M. R. A. Ed. ir S. Butaus- 
kai, Navickaitę, Bindokaitė, 
Tarnaitė, Kraujelytė, Laučka 
ir kiti.

Iš pramogos gauta 22 dol., 
kuriuos p. K. Dumblienė jau 
įteikė Amerikos administra
cijai spaustuvės pagerinimo 
fondui. Tuojau užpirktas 
naujas raidžių rinkinys.

Amerikos vadovybė nuo
širdžiai dėkojo p. K. Dum- 
blienei ir visiems pramogos 
dalyviams už gražią para
mą.

Muz. Pr. Dulkė, Angelų 
Karalienės par. vargoninin
kas, kurio vadovybėje ruo
šiamas bažnytinis koncertas, 
įvyksiąs kovo 27 d. 7 vai. 
vak. Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje. Šiomis dienomis 
sukako 10 metų, kai muz. 
Dulkė ir dirba muzikos sri
tyje Brooklyno Angelų Ka
ralienės parapijoje.

MASPETHO ŽINIOS

RUOŠIAMAS KONCERTAS

Kovo 20 d. Susivienijimo 
salėje, 197 Grand St., įvyks
ta dainininko Al. Vasiliaus
ko koncertas. Dainininkas 
yra atvykęs iš Detroit, Mi
chigan. Jis sykiu su vieti
niais artistais smarkiai ruo
šiasi.

Programoje dalyvauja 
Violeta Tamkiūtė. D. Bub-

nytė, šokėja; programa 
prasidės lygiai 5 vai. popiet. 
Bilietai 1 dol. ir 75 c. Kvie
čiame visus dainos mylėto
jus atsilankyti. V. T.

Marine parko (Brooklyne) 
darbas eina visu smarkumu 
ir žada jį liepos mėnesį ati
daryti. Bus tai didelis par
kas.

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 8-9229

Praeitą' savaitę 
jįi pergyveno 
gandas. Kovo 18, 
dienos buvo ypatii 
Bao dienos. Daug 
^geliui, daug kai 

naktys, užspi 
’ pasruvusios 
I &.Betarne 
L mūsų UvU, į

• R 
laikyk Itta

Irio lenkai norėjo 
į (jodami savo pačių 

hiotą nelaimingą 1 
[fnkijos admimstrai 
įjos pasieny įvyk 
perolai ir kiti šovii 
įteikę jų vyri 
Usniai panoro ] 
litoj atsisakyti 
šjį Vilnių. Ir dal 

koks buvo I
Įjaimo pilnas turi 
įsieji pranešimai 
IjĮ lenkai nori išri 
jįp atsižadėjimo 1 
įeinu paskelbtasis 

Į jutimas visai kiti 
he tik sutinkama 
B diplomatinius s; 
lipie Vilnių nemin

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
e—12 ryte /
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

Iftd ką lenkai lai 
I atstatytais di 

soma, jie daug 
; sutriuškino Liet 
s metų vestą pol 
liti viešų santyki 
iiiku. Jie parodė,

G. Ž.

PRICES 
AS LOW AS

EASY 
TERMS

Now
SILENT METER-MISER 
Uses so little current—You 
can hardly hear it run. 
Simplest refrigerating 
mechanism ever built!

or you may not Save at all!
Neimk sątaupų už gryną pinigą! Kai kurie šal

dytuvai gali praleisti per ’’paslėptą išlaidumą” 
' viską kas galima sutaupyti vienu, antru ar trečiu bū

du. Pirk saugiai! Matyk kaip Frigidaire taupo visais 
keturiais būdais... jėga, valgiais, ledu ir aplaikymu. 
Ir įrodo tai... prieš jūsų akis, prieš jūsų 
pirkimą!

Lock for

SEE OUR 4-WAY SAVING DEMONSTRATION!

1938 FRIGIDAIRE
■niSIIHIMEIMSIII
SAVES MORE ON CURRENT...FOOD...ICE...UPKEEP!

Z ■Z", z

— Transfiguration Catho
lic Club persiorganizavo į 
Transfiguration Athletic 
Club. Jau turi per 30 narių. 
Rūpinsis sportu parapijoje.

— Sekmadienį Altoriaus 
draugija turėjo pasekmingą 
pramogą.

— Kovo 30 d. vyčiai kvie
čia jaunimą į savo draugišką 
pramogą parapijos salėje.

— T. A. C. suorganizavo 
mergaičių krepšinio koman
dą, kuri žais sekmadieniais 
Klasčiaus salėje.

— Lietuviai sportininkai 
laimėjo Long Island pirmąją 
čempijonato dalį. Dabar žai
džia dukart savaitėje dėl 
čempijonato. Namie žaidžia 
sekmadieniais Klasčiaus sa
lėje 4 vai. p.p. Ligi šiol 
DULR neatsakė į sportinin
kų pasiūlymą dalyvauti šią 
vasarą Lietuvos sporto olim
piadoje.

— Vyčiai, iškilmingai pa
minėję Jaunimo savaitę, to
liau varo naujų narių vajų.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Atsilankę bus pavaišinti ska 
nia arbata ir namie keptais 
pyragais. Bilietas tik 25 c.

SVARBI PRAMOGA

Šį penktadienį, kovo 18 d., 
po vakarinių pamaldų Ange
lų Karalienės par. salėje į- 
vyks Mot. S-gos 24 kp. ruo
šiamas įdomus žaidimų ir 
laimėjimų vakaras. Visi k vie 
čiami atsilankyti.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Tel. EVergreen 7-1312 j

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. ryV

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenne J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ keptuve kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

ss nepriklausom 
są sykį pralau 
i atsparumą, už 
įiecmis prieš lei

Lietuvos pa 
siu kuriomis v 
įskurių daug i 
lituros vyriausyb 
atyta prieš nep;

iljėtaip, kaip jos 
^®os valstybės , 
ik Tačiau negali] 
Birt kad Lietuvo. 
arnikas entuzia 
kila manoma, jog 

! ^lietuviai gali 
' italių sąjunga 

j® akytis iki paskui 
i Ą pat ir jaimuon 
^Studentai 
Midėri gedulo 
fe patagjiskepuraį Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
■ Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate ;
< PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas •
< AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios smetonoe. ALUS iš geriausių >
? bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
į J. GINKUS

NOTICE is hereby given that License 
No. EB2506 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 968 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden and Restaurant 

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB1281 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Avenue, Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3724 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 301 Pearl Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DIDRICH FICKEN and JOHN BEHRENS 

301 Pearl St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3938 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1826 Neck Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

REBECCA SIEGAL 
(Famous Delicatessen) 

1826 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW983 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 387 Humboldt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL7466 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 174 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 7637 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2042 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.l

M $ Nežii 

prisiekė 
toliui Vilnių, 

lenkai 
^®is pastang 

life užgrūdini 
^®toii oi Vilnių.

iff

SVARBI KONFERENCIJA

Graham Electrical Appliances, Inc Tel. Elizabeth 2-8661Pirm. Janušonienė.

ARBATĖLĖ

drau-
kovo

Monikos našlių 
rengia arbatėlę

74 Graham Avenue,

New "Double-Easy" 
QUICKUBE TRAYS 

Release cubes instantly— 
save 20% more ice.

Šv.
gija
23 d., Apreiškimo par. salė
je, tuoj po pamaldų.

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybest
Sukolektuoja renčias
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apreiškimo par. Amžino 
Rožančiaus dr-jos svarbi 
konferencija bus šį sekma
dienį popiet par. salėje, tuoj 
po gavėnios pamaldų. Konfe
renciją duos kleb. kun. N. 
Pakalnis.

Tą dieną 8 vai. ryte per 
mišias bus dr-jos narių ben
dra komunija. Visos narės 
prašomos gausingai atsilan
kyti.

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)
GRAB ORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplycAa Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius (vairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
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