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Amerikiečių Viešosios 
Nuomonės Institutas šiomis 
dienomis paskelbė savo su
rinktus davinius atsakymų į 
klausimą, kokią įdomiausią 
knygą paklaustiems teko 
perskaityti. Atsakymuose 
aiškią pirmą vietą užėmė 
Biblija. Be to, surinkti davi
niai rodo, kad labiausiai per
kama knyga irgi Biblija.

Šie faktai labai nemalo
nūs bedieviams, kurie nuolat 
skelbia, kad tikybos įtaka 
nykstanti drauge su naujais 
mokslo laimėjimais. Jiems 
nesvarbu, kad įžymiausi 
mokslininkai yra ir nuošir
džiausi tikybininkai, kad ti* 
kybą žmogui yra prigimta 
o nuo prigimties nepabėgsi

Brooklyn, N. Y.
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jie valgo tikrą Lletumą 

tuvtaką duoną, keiksiu 
os pokyliams

Brooklyn, N. Y.

Darbo sekretorė Perkins 
šiomis dienomis vienam ka
talikų universiteto profeso
riui atsiuntė laišką, kuria
me pareiškė, kad komuniz
mas neturi vietos amerikie 
čių gyvenime ir kad geriau
sias ginklas prieš komuniz
mą yra sąžiningas tikybos ir 
konstitucinės demokratijos 
principų vykdymas gyveni
me.

Žinoma, komunistai vis- 
tiek sakys, kad komunizmas 
yra moderniausia demokra
tija.
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Tūkstantis Naujų Skaitytojų Amerikai

Brooklyn© Vienybės ap
žvalgininkas paskelbė didelę 
„naujieną”: Amerikos lietu
viai gyveną valstybėje, kuri 
neturinti „regis, pei^ Katali
kų Akcijos”. Nejau apžval
gininkas neskaito kasdieni
nėje spaudoje pranešimų 
apie Kat. Akcijos gausingus 
darbus?

Amerikiečiai katalikai lai
svai, nieko nevaržomi turi 
savo mokyklas, savo organi
zacijas, moksleivių ir stu
dentų sąjungas; jų organiza
cijų susirinkimams nereikia 
jokių policijos leidimų; or
ganizacijos gali laisvai jung
tis į vieningus centrus. Ka
talikai leidžia savo spaudą, 
kurios nepaliečia jokie per
žiūrėtojai iš šalies. Ar reikia 
daugiau įrodymų, kad šioje 
šalyje yra Katalikų Akcija 
ir kad ji turi laisvas sąly
gas ?

Hitlerio kalba
Visų laukta sausio 30 d. 

kanclerio Hitlerio kalba nau
jų staigmenų nesuteikė. Sa
vo 2 valandų ir 15 minučių 
kalboje Hitleris didžiavosi 
nacių valdymo 6 metų atlik
tais darbais; džiaugėsi per
nai padidėjusia Vokietija; 
kalbėjo apie norą taikiai gy
venti su visomis valstybė
mis; dar kartą- pakartojo 
reikalą kovoti prieš žydus; 
pasisakė už reikalingumą 
Vokietijai atgauti kolonijas; 
pabrėžė, kad Vokietijos eko
nominė padėtis reikalauja 
ko daugiausia savo gaminių 
parduoti užsieniui. Ne visai 
aiškioje formoje pareiškė 
Vokietijos ištikimumą Ita
lijai ir užtikrino Mussolinį, 
kąd Voketija gins Italiją ir 
jai padės, jei šiai tektų ka
riauti. Apie Lietuvą nieko 
neužsiminė, tik pasakė, kad 
su Baltijos valstybėmis pa
laikomas nuoširdus neutra
lumas.
Kalbos atgarsiai

Hitlerio kalba didžiausiu 
palankumu sutikta Italijoje, 
kur džiūgauta dėl pareiški- 

_mo, kad Vokietija rems Ita
liją karo atsitikime. Italų 
laikraščiai pradėjo aiškinti 
kad Berlyno Romos ašis vir
sianti tikra karine sąjunga 
Sovietų Rusijoje apie Hitle
rio kalbą beveik visai nuty
lėta. Kadangi Rusijos adre
su nieko nepasakyta., tad ko
munistų spauda irgi nutylė
jo. Anglijoje konservatorių 
spauda reiškė pasitenkini
mo, kad Hitlerio kalboje 
stipriai pasisakyta už ilgą 
taiką. Premjeras Chamber- 
lain tuojau pasiskubino tau
tos atstovų rūmuose pasaky
ti nematęs Hitlerio kalboje 
pavojaus taikai, bet vis dėl
to jis drįso pasiūlyti Hitle-

riui savo žodžius apie taiką 
patvirtinti darbais. Cham
berlain pasiūlė pradėti vyk
dyti ginklavimosi mažinimą.

Orlaiviai prancūzams
Prancūzijai pavyko suras

ti pas prezidentą Rooseveltą 
didelį sau palankumą karo 

pirkimo reikalu, 
prancū-

atstovai 
ar ame- 
orlaiviai 
prancū-

orlaivių
Prezidentas leido 
zams pirktis amerikiečių 
dirbtuvėse jiems reikalingą 
karo orlaivių kiekį. Prancū
zijos vyriausybė tautos at
stovų susirinkime pareiškė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybei savo dėkin
gumą. Kai kurie 
pareiškė abejojimo, 
rikiečių gamybos 
pakankamai geri
zams, bet buvo paaiškinta, 
kad amerikiečių orlaiviai la
bai aukštos rūšies. Prancū
zų orlaivių dirbtuvės nesu
skumba pagaminti reikalin
go skaičiaus orlaivių; pran
cūzai per mėnesį gali paga
minti tik kelias dešimtis or
laivių, kai tuo tarpu Vokie
tija pasigaminanti net 
stantį, o Anglija kelis 
tus.

Barcelonos užėmimas

tūk- 
šim-

Klaipėda. — Gyvulių gy
dytojo Neumann© suorgani
zuoti naciški smogikai, ap
saugos būriai ir sportininkai 
sausio 29 deną su savo vadu 
priešakyje priėmė ištikimy
bės priesaiką Hitleriui. Po 
priesaikos apeigų surengtos 
demonstratyvinės eisenos po 
miestą.

VILNIUJE BUS
VASARIO

MINIMA
16

Vilnius. — čia 
komitetas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventei paminėti.

susidarė

LITUANICA II 
PADANGĖSE

MINISTERIO PIRMININKO 
VILTYS

Kaunas. — Ministeris pir
mininkas kun. Vladas Miro
nas priėmė spaudos atsto
vus, kuriems pareiškė, kad 
Lietuvos vyriausybė, nevar
žydama Klaipėdos autono- 
miniems organams tvarkytis 
nacionalsocialistiškai, tikisi 
kad lietuvių vokiečių visuo
meninė veikla nekliudysianti 
viena kitai.

Kaunas. — Dr. Baršaus
kas, skraidęs orlaiviu Litua- 
nica II, padarė eilę kosminių 
spindulių sėkmingų tyrinėji
mų.

ARABAI REIKALAUJA
TAUTINIO VALDYMOSI

Vilniaus lietuvių Aido lai
kraštis meta šūkį, kad jau 
laikas Lenkijoje duoti žemės 
darbo žmonėms. Laikraštis 
nurodo, kad „žemė turi tekti 
pirmoje eilėje bežemiams,! 
kurie kartų kartomis svajo
jo turėti žemės sklypelį, bet 
negalėjo įsigyti, nes neturė
jo ir neturi už ką”.

Lenkijoje būtinai reika
linga žemės reforma. Ten 
dvarininkai lėbauja, o masės 
valstiečių skursta, bet lenkų 
atsakingi asmenys nedrįsta 
griebtis tokių milžiniškų 
darbų, kuriuos Lietuva atli
ko jau prieš 20 metų. Jie ne
įstengia pravesti žemės re
formos, nes jie neturi kun. 
Krupavičiaus masto žmonių.

Naujas Lietuvos pasiunti
nys, įteikdamas Lenkijos 
prezident. skiriamuosius raš
tus, o šis priimdamas, pa
reiškė, kad santykių tvarky
me „abi šalys daug kartų 
įrodė savo gerą valią”.

Bet kur lenkų gera valia? 
Vilniaus lietuviams mokyk
los neleidžiamos, net lietuvių 
katalikų akcijos skyriai už-

daryti, gimnazija palikta tik 
viena ir jai susiaurintos tei
sės; uždarytai Mokslo drau 
gijai neleista iš nauja veik 
ti, o iš naujos Mokslo mėgė
jų draugijos steigėjų sąrašo 
išbraukti trijų veikliausių 
kunigų vardai.

Daromų neteisybių būtų 
galima išskaičiuoti ištisas 
eiles iki begalybės. Ar visa 
tai galima vadinti geros va
lios reiškiniais?

Maskvos Pravda įdėjo be( 
jokių pastabų pranešimą iš> 
anglų laikraščių, kad „būtų 
visiškai neišmintinga many-' 
ti, kad esantis nesutarimas 
tarp Maskvos ir Berlyno bū-j 
tinai pasiliktų tarptautinės 
politikos nepakeičiamas fak
torius”.

Londono ir Paryžiaus 
spauda vis dažniau rašo apie^ 
galimas Berlyno ir Maskvos, 
derybas prekybinių santykių 
išplėtimo reikalu ir apie ga
limumą suartėti politiniai.

Neseniai mūsiškiai komu
nistai rašė, kad būtų di
džiausia nesąmonė manyti 
apie Sovietų Rusijos ir jos 
„amžino priešo” Hitlerio tai
ką. Bet nepaslaptis, kad Ru
sijoje auga nacionalizmas. 
Stalinas savo politika 
artimesnis 
susitarimas 
diktatorių 
staigmena,
kytų mūsų komunistai?

darosi 
todėl 

dviejų 
didelė

Hitleriui, 
tarp šių 
nebūtų

Bet ką tada sa-

Geležinkelių nupiginimai
Geležinkelių bendrovių są

jungos vadovybė pranešė, 
kad pasaulinių parodų New 
Yorke ir San Francisco pro
ga bus suteikti keliautojams 
tokie palengvinimai: iš bet 
kurios vietos važiuoti trau
kiniu į abi parodas ir su-

Praėjusi savaitė užsibaigė grįžti kaštuos tik 90 dole- 
Ispanijos generolo Franco 
kariams didžiausiu laimėji
mu, kokio jie neturėjo per 
visą pilietinį karą. Paėmi
mas Barcelonos, didžiausio 
Ispanijos miesto,- pakeitė net 
ir tarptautinę padėtį. Pran
cūzijoje susirūpinta rimčiau, 
kokia jos elgsena turėtų bū
ti, jei, Ispanijos pilietiniam 
karui užsibaigus, Italija ne
ištrauktų savo karių, kurie 
pagelbsti gen. Francui. Kai
riosios srovės reikalauja ati
daryti sieną ir viešai duoti 
paramą „lojalistariis”. Vy
riausybė tam pasipriešino ir 
net uždarė pasienį, kad Ispa
nijos pabėgėliai negalėtų 
pereiti Prancūzijos pusėn. 
Anglija griežtai laikosi' nesi
kišimo ir tai seka Prancūzi
jos vyriausybė.

Kairiųjų žiaurumai
Barceloną užėmus, plačio

je pasaulio spaudoje pasiro
dė įvairių liudininkų gyvi 
pareiškimai apie „lojalistų” 
siautimo davinius. Nekal
bant apie gausias sau prie
šingų įsitikinimų žmonių žu
dynes, daugelyje vietų rasta 
begėdiški lavonų išniekini
mai. Atsiųsti paveikslai ro
do, kaip ištraukti iš palaido-

Kairas. — Arabų reika
lams ir reikalavimams iš
spręsti į talką pasisiūlė An
glija, Egiptas ir Persija. 
Greitu laiku Londone įvyks 
svarbus pasitarimas. Pales
tinos arabų vadai išvyko į 
Siriją tartis su savo vadu 
Mufti, kurs yra pabėgęs nuo 
anglų policijos iš Palestinos. 
Prancūzų vyriausybės atsto
vai leido Palestinos arabų 
vadams atvykti į Siriją ir 
tartis su savo vadu kelias 
dienas. Arabai griežtai rei
kalauja sustabdyti tolimesnį 
žydų įvažiavimą į Palestiną; 
jie taip pat reikalauja tauti
nio valdymo teisių Palesti
noje.

Tokį šūkį iškėlė ir tvirtai 
pareiškė New Yorko Apylin
kės Lietuvių Katalikų Sei
melis, entuziastingai praėjęs 
praeitą sekmadienį, sausio 
29 d., Angelų Karalienės par. 
salėje. Jame atstovauta 40 
įvairių draugijų, dalyvau
jant 135 atstovams ir apie 
60 svečių.

Seimelis pradėtas 2:30 v. 
popiet federacijos apskrities 
pirmininko Juozo B. Lauč- 
kos žodžiu. Vietos klebonas 
kun. Juozas Aleksiūnas su
kalbėjo maldą ir pirmas pa
sakė sveikinimo kalbą, pasi
džiaugdamas gausingu susi
rinkimu ir tikėdamas, kad j lietuvių katalikų visuomenės 
bus naudingų nutarimų ir ‘ * •*
tvirtų pasiryžimų jų vykdy
me ištęsėti.

Seimelio prezidiuman iš
rinkta inž. A. J. Mažeika, P. 
Grigienė (Mot. S-gos 29 kp. 
pirm.), Ag. Vasauskaitė siruošimą Pasaulinės Paro- 
(Angelų Karai, par. sodalie-( dos Lietuvių Dienai. Apie 
čių pirm.) ir Kazys Baltru
šaitis (Apreiškimo par. šv. 
Vardo dr-jos pirm.); sekre
toriate — A. J. Masaitis 
(Apreiškimo par. choro at- 
stov.), Elena Matulionytė 
(Maspetho par. choro atst.) 
ir Bronė Skardžiūtė (Great 
Necko vyčių atst.).

Mandatų komisijoje buvo: 
Z. Mažeikienė, J. Mykolaitis, 
M. Brangaitienė, J. Masals
kis, E. Maskolaitytė, Al. Pū- 
kenytė; rezoliucijų komisijo
je: Julius Baniulis, S. Suba- 
tienė, J. Paulauskienė, Al. 
Vasiliauskas. (Great Neck), 
St. Lukoševičius ir D. J. 
Averka.

Seimelį sveikino kun. Pau- 
lonis, kun. B. Kruzas, sve
čias kun. Lunskis (iš Lietu
vos ir Illinois) ir Vincus Už
davinys.

Apskrities pirmininkas 
plačiai pranešė apie 1938 me
tų veiklą, atliktus žygius,

įtakos sustiprėjimą; savo 
kalboje nurodė šių metų 
svarbesniuosius, būsimus 
darbus, žymiau pabrėždamas 
savo laikraščio (Amerikos) 
sustiprinimą ir tinkamą pa-

ROOSEVELT NORI PA
GELBĖTI PRANCŪZIJAI 

IR ANGLIJAI

kaizeris 
savaitę 

amžiaus

rių. Tokie papiginti bilietai 
bus pardavinėjami nuo ba
landžio 28 d. Bilietas galios 
du mėnesius.

Kaizeriui 80 metų
Buvęs Vokietijos 

Vilhelmas praeitą 
susilaukė 80 metų
sukakties, kurią jis labai 
kukliai paminėjo savo ištrė
mimo pilyje, Olandijoje, arti
mų giminių ir draugų tarpe. 
Vokietijoje buvo uždrausta 
šią sukaktį kaip nors viešai 
minėti. Valdininkai bei na
cių partijos nariai negalėjo 
siųsti kaizeriui jokių sveiki
nimų.

Dusetos, Zarasų apskr. — 
Dusetų bažnyčia turi įžyme- 
nybę — istorinį laikrodį, ku
rį bažnyčiai padovanojusi 
lenkmečio sukilimo karžygė 
Emilija Pleteraitė. Laikro
dis pagamintas rankomis 
Anglijoje prieš 150 metų; jis 
užtraukiamas žarnine styga, 
gražiai išraižytas, paauksuo
tas. Tą laikrodį bažnyčią la
bai saugo, kaip didelę rete
nybę.

ŠIMUTIS IR ZUJUS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME
New Yorko ir apylinkės 

lietuvių visuomenei malonu 
pranešti, kad Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjime, įvyksiančiame vasa
rio 12 d. McCaddin salėje, 
Brooklyne, svečiais kalbėto
jais bus du įžymūs visuome
nininkai, ilgamečiai išeivijos 
veikėjai, katalikų judėjimo 
vadai: Leonardas šimutis, 
Katalikų Susivienijimo pir
mininkas, Federacijos sekre-

Washington. — Baltuose 
Rūmuose pas prezidentą į- 
vyko pasitarimas su senato 
karine komisija. Pasitarimas 
buvo ne viešo pobūdžio, to
dėl plačiai apie jį nepraneša
ma. Patikimi asmenys leido 
suprasti, kad prezidentas 
kalbėjęs labai aiškiais ter
minais apie amerikiečių ben
drovių orlaivių ir įvairių 
ginklų pardavimą Prancūzi
jai, Anglijai ir kitoms vals
tybėms, kurių padėtis gali 
pasidaryti sunki.

Prezidentas savo kalboje 
senatoriams nupiešęs dabar
tinę pasaulinę padėtį, kurią 
jis vaizdavęs labai tamsio
mis spalvomis. Jis prašęs se
natorių padaryti įtakos Kon
grese, kad artimoje ateityje 
būtų susilaikyta nuo nepa
matuotos ir tuščios kritikos 
jo užsienio politikos.

Suprasta, kad prezidento 
pageidavimas palietė ir tuos

jimų vietų karstai išvartyti, .torius ir Draugo dienraščio
o lavonų griaučiais apstaty
tos bažnyčios. Šventųjų sta
tulos sulaužytos; didelis 
skaičius vienuolių moterų 
pirma išgėdintos, o po to 
žiauriai išžudytos. Būta net 
tokių atsitikimų, kad gyvi 
kunigai prikalti prie kry
žiaus ir po to sudeginti. Apie 
tai anksčiau didžioji spauda 
vengdavo rašyti, bet dabar 
pradėjo po truputį atidaryti 
savo skiltis ir antrajai pu
sei.
Audra Chicagoje

Šios savaitės pradžioje 
Chicagoje siautė didelė au
dra su šalčiu ir sniegu. 12 
žmonių užmušti ir keli šim
tai sužeistų. Audra neilgai 
tęsėsi, jos sūkuriai veikiai 
išsisklaidė. Visas miestas 
buvo užverstas sniegu.

vyr. redaktorius ir Matas 
Zujus, Garso savaitraščio il
gametis redaktorius.

L. Šimutis atvyksta iš 
Chicagos, o M. Zujus iš Wil
kes-Barre, Pa.

Leonardas Šimutis labai 
gerai pažįstamas New Yorko 
apylinkei, kaip ir visai lietu
vių išeivijai. Jis yra gyvenęs 
Brooklyne, kai čia redagavo 
Garsą, o iš čia 1926 m. išvy
ko į Lietuvą, kur buvo iš
rinktas seimo atstovu. Su
grįžęs iš Lietuvos L. Šimutis 
buvo pakviestas Draugo 
dienraščio vyr. redaktoriu
mi, kurio pareigas ir dabar 
sėkmingai eina.

L. Šimutis yra nepapras
tai geras kalbėtojas. Jo ug
ningos kalbos Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo lai
kais yra išjudinusios tūks-

buvusią Apylinkės Lietuvių 
Dieną 1938 m. pranešė jos 
komiteto reikalų vedėjas Da
nielius J. Averka. Abiejų 
pranešimai priimti su dėkin
gumu.

Seimelio kviestais kalbė
tojais buvo kun. Jonas Bal- 
kūnas ir Juozas Bulevičius 
(radijo stoties ir Paramount 
žinių pranešėjas).

Kun. J. Balkūnas -kalbėjo 
apie dabartinio' momento 
reikalai‘mus ir mūsų užda
vinius : o.c’T . ^llMvičius apie 
palaikymą lietuvybės jau
nuomenėje. Būtų labai pa
geidaujama, kad abi šios 
kalbos pasirodytų Ameriko
je bent trumpos santraukos 
pavidale. Kun. Balkūnas, 
kaip visada, uždegė visus 
dalyvius savo nuoširdžia 
kalba, savo pavydėtinu iš
kalbingumu ir paduotų min
čių formos originalumu.

Juozas Bulevičius visus 
žavėjo lanksčia, taisyklinga 
lietuvių kalba ir kūrybinė
mis, drąsiomis mintimis. 
Jau pat pirmuoju sakiniu 
jis pavergė seimelio daly
vius, o jis buvo toks: 
„Džiaugiuos galįs kalbėti 
šiame lietuvių katalikų susi
rinkime, kaip Kristaus į- 
steigtos amžinos Bažnyčios 
ir mažos, bet garbingos, am
žinai kamuojamos, bet nie
kada nenugalimos lietuvių 
tautos narys”. Jo kalbos pa-pagciud,vilnas pancLC ir luuo.

senatorius, kurie perdaug1 grindinė mintis buvo nuošir- 
,norėjo žinoti apie prancūzų 
karinės misijos uždavinius, 
apie Guamo salos tvirtovė
mis apstatymą. Ką daugiau 
prezidentas pareiškė, nega-

tančius lietuvių amerikiečių, 
kurie per jo rankas sudėjo 
gausias aukas Tėvynės rei
kalams. New Yorko apylin
kėje jis jau seniai kalbėjo, 
todėl visiems lietuviams bus 
tikrai įdomu pasiklausyti 
šio gražiakalbio. McCaddin 
salė turės būti perpildyta 
tūkstantine minia.

Kitas įžymus svečias kal
bėtojas, kaip jau esame rašę 
bus Matas Zujus, Garso re
daktorius, taip pat šiai apy
linkei gerai žinomas, visų 
mėgiamas. Jis irgi seniai
kalbėjo šioje apylinkėje ma- lėta sužinoti, nes buvusieji 
siniuose susirinkimuose. Jo pasitarime prižadėjo viską 
atsilankymas drauge su red. 
Šimučiu yra didelis mūsų 
apylinkės laimėjimas. Tai 
kalbėtojai, kokių seniai pa
geidauta, kokių visi lietuviai 
patriotai laukia.

Minėjimo koncertinė pro
grama taip pat labai įdomi. 
Dainuos visų vietinių ketu
rių parapijų choristų ben
dras jungtinis choras, ku
riame dalyvaus ir Patersono 
šv. Kazimiero lietuvių par. 
choras. Bus atskirų solistų 
ir geriausių grupių pasiro
dymai. Visus linksmins Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
mokinių šokėjų ir muzikan
tų grupė. Netruks ir kitokių 
pamarginimų.

palaikyti paslaptyje.
Pranešama, kad savo kal

boje prezidentas prašęs se
natorių laikyti Prancūziją 
kaipo J. Am. Valstybių pa
sienį, turint dėmesy neišven
giamą demokratinių ir fa-, 
šistinių valstybių nesutariu 
mą. Jis nurodęs, kad kon
flikto atsitikime Anglija ir 
Prancūzija gali būti reika-' 
lingos ginklų ir kitokios me
džiaginės pagalbos, kurią ši 
valstybė turėsianti suteikti.

Didelių ginklų užsakymų 
iš Prancūzijos ir Anglijos 
laukiama šį pavasarį; prezi
dentas nurodęs, kad tie už
sakymai padidinsią šalies 
gamybą.

dus kreipimasis auklėti jau
nimą tiesiu keliu, kurs yra 
vidury tarp dviejų nukrypi
mų ; iš vienos pusės nukrypi
mas — auklėti jaunimą lie
tuvybėje be katalikybės, o 
iš kitos pusės — auklėti jau
nimą katalikybėje be lietu
vybės, kai tuo tarpu mums 
tikrasis kelias — auklėti ka
talikybėje ir lietuvybėje.

Po abiejų kalbų pasikeista 
mintimis, kurių pareiškime 
aktyviai dalyvavo gražus 
skaičius seimelio atstovų ir 
svečių. Abiejų kalbėtojų kai 
kurios mintys yra įvilktos ? 
rezoliucijų formą, o kitos 
teks vėliau paminėti šio lai
kraščio skiltyse.

Čia dar pažymėtina, kad 
savo kalboje kun. J. Balkū- 
nas iškėlė garbingo visuo
menininko Kazimiero J. Kru- 
šinsko nuopelnus; jis pami
nėjo, kad šiemet sukanka 
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Lietuvis Lietuviui Brolis
Neseniai Kaune, vilniečių lietuvių choro lankymosi pro

ga suruoštose vaišėse, buvęs Lietuvos respublikos prezi
dentas Al. Stulginskis savo kalboje pareiškė, kad šiuo lai
ku reikia skelbti lietuvio lietuviui meilę, kad lietuvis lie
tuviui brolis. Niekas, tikime, nedrįs paneigti šio gilaus 
pasisakymo, dvelkiančio tauriu žmoniškumu, krikščioniš
ku lietuviškumu. Bet kaip šis pasakymas taikintinas gy
venimo tikrovėje?

Kiekvieno valstybininko idealas pasiekti savo valstybėje 
didžiausio skaičiaus tautiečių tikrą vienybę; kiekvieno 
tautos darbuotojo — vado tikslas sutelkti savo tautiečius 
^glaudžias, vieningas eiles. Taip, tai idealas, bet ar idea
lai įgyvendinami tikrovėje, šiaude pasaulyje?

Lietuvio lietuviui meilė, lietuviška venybė ypatingai rei 
kalinga Lietuvoje, kuri apsupta labai nedraugingų ir ga
lingų kaimynų, bet tai nemažiau reikalinga ir po visą pa-

Matas Zujus, Garso savaitraščio redak
torius, kalbėsiąs Lietuvos nepriklausomy
bės šventės iškilmingame minėjime vasa
rio 12 d. McCaddįn salėje, Berry Street, 
Brooklyne.

turi gauti 1,000 naujų skai
tytojų. Šiam šūkiui įvykdyti 
seimelio dalyviai pasižada 
pagelbėti „Amerikos” vado
vybei pravesti sėkmingą 
naujų skaitytojų ir laikraš
čio sustiprinimo vajų, kurs 
turi tęstis tris mėnesius: 
vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiais. Šis vajus priva
lo būti vedamas tarp drau
gijų ir atskirų šeimų bei as
menų. Kitomis „Amerikos’ 
sustiprinimo priemonėmis 
seimelis laiko sekančias pra
mogas: 1. „Amerikos” pava
sario balių, įvyksiantį ba
landžio 16 d.; 2 laivu išva
žiavimą birželio 10 d.; 3. 
milžinišką Apylinkės Lietu
viu Dieną liepos 4 d. ir 4. 
metinį laikraščio įsteigimo 
dienos minėjimą gruodžio 
3 d.

IŠ TĖVŲ ŽEMES Tr®

šaulį išsisklaidžiusiems lietuviams. Deja, tos vienybės vis 
nėra. Išeivijoje bandyta ir bandoma sutraukti įvairias 
grupes bendran darban bent pačiais svarbiausiais rei
kalais. Toks darbas gali būti įmanomas tik tada, kai to
se grupėse glūdėtų neabejotina gera valia.

Čia tenka paminėti apie pasiruošimus Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienai, kur į bendrą tautinį darbą įtrauktos 
katalikų, tautininkų, socialistų ir vadinamos neutralinės 
profesinės organizacijos. Palikta nuošaliai kairiausioji 
grupė, kurios vadams praeityje nepriklausoma Lietuva vi
sai nerūpėjo, kurie visai nesisielojo lietuvių džiaugsmais 
ar liūdesiais, kurie dažnai tyčiojosi iš patriotų pastangų 
Lietuvai pagelbėti.

Tos grupės laikraštis (Vilnis, sauso 25 d.) drįso pa
skelbti tokią, atsiprašom už išsireiškimą, šlykštynę:

„Sovietų Sąjunga niekados nesiuntė į Lietuvą Raudono 
sios Armijos ir todėl „rusų raud. kariuomenė”, niekad ne
galėjo ir imti Lietuvos miestų”. Toliau tas laikraštis drį
sta skelbti, kad „Panevėžyj, Ukmergėj, Sėdoj ir didesnėj 
pusėj Lietuvos buvo įkurta Sovietų valdžia”, o „Lietuvos 
Sovietus”, girdi, sunaikino „Lenkijos ir Vokietijos armija, 
kurią nesidrovėjo parsikvesti šandienįniai Lietuvos siur
bėlė. Svetima pagelba jie sumušė Lietuvos liaudį, besisie- 
kusią įkurti tėviškėj laisvę ir gerbūvį”...

Tokio pasityčiojimo iš savo tautos vargu ar laukė ir 
„bendro darbo” tautininkiški šalininkai iš tų asmenų gru
pės, kuri dabar per prievartą veržiasi neva į tautinį darbą 
Didesnio melo joks svetimas priešas nedrįstų paskelbti.

Visi puikiai žinome, kad Atsisteigusią Lietuvą norėjo 
paglemžti Rusijos komunistai, kad rusų komunistų būriai 
plėšė ir žudė Lietuvos valstiečius ir darbininkus, kad rusų 
komunistų kariuomenė teriojo Lietuvos laukus. Visi žino
me, kad pirmoji Lietuvos kariuomenės savanorių auka 
krito kovose prieš bolševikus, kad-Lietuvos narsiosios ka
riuomenės savanorių pirmuosius būrius sudarė Lietuvos 
liaudies sūnūs. Tad kas gi galėjo „sumušti” Lietuvos 
liaudį, kurios geriausi sūnūs savo krauju išvadavo gimtuo
sius laukus iš bolševikų, lenkų ir bermontininkų grėsusios 
vergijos?

Kai taip tyčiojamasi iš Lietuvos kariuomenės, kai taip 
klastojami artimos istorijos faktai, kai taip ciniškai me
luojama, tad ar gali būti nuoširdi kalba apie lietuvio lie
tuviui meilę? Taip, ir komunstai yra žmonės, jie kiekvie
no artimas, bet ši aplinkybė nei kiek neįpafeigoja su jais 
bendradarbiauti ir tuomi išstatyti visos tautos gerovę į 
didžiausią pavojų. Komunistai dar neįrodė, kad jiems rū 
pi lietuvių tautos šviesi ateitis; jie iki šiol neminėjo Lietu 
vos nepriklausomybės švenčių, jie neaukojo Vilniaus va
davimo bei vilniečių lietuvių šelpimo reikalams, jie negie 
do j o Tautos himno.

Visa tai turint dėmesy, atvira širdimi ir visiškai ramia 
sąžine galime sakyti, kad lietuvio lietuviui meilė kaip tik 
įsakyte įsako neiti į bendrą darbą su komunistais, kurie 
iki šiol tik griovimo ir naikinimo žygiais pasižymėjo. Tu
rime tik žinoti, kad nesisavinam teisės juos amžinai pa
smerkti. Ateities darbai gali visas jų dėmes nuplauti, 
bet esame žmonės, todėl turime skaitytis su gyvenimo tik
rove, kuri bent šiuo metu aiškiai sako, kad su komunistais 
neįmanomas bendras tautinis darbas.

TŪKSTANTIS NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ AMERIKAI!

(Tęsinys iš 1 psl.)
jau 40 metų, kai Krušinskas 
išveivijoje dirba visuomeni
nį darbą ir kvietė visus ati
tinkamai šią sukaktį atžy
mėti. Seimelio dalyviai labai 
karštai pasveikino lietuvių 
katalikų visuomenės vetera 
ną p. Krušinską.

Čia skelbiamos rezoliuci 
jos neaprėpia tų visų klausi 
mų, kurie paliesti gražioje 
nuotaikoje praėjusiame sei
melyje, kurio dalyviai savo 
pasisemtais įspūdžiais, padi
dinta energija šiais metais, 
be abejonės, vykdys tai, kas 
seimely aptarta, ką aprašyti 
užimtų laikraštyje per daug 
vietos. Visi džiaugėsi, kad 
šiame seimelyje labai gau
siai atstovautos grynai jau
nimo draugijos; jaunimo at
stovų buvo iš visų vietinių 4 
parapijų ir iš Great Necko. 
Jaunimo dalyvavimas sutei
kė daug džiaugsmo vyres
niesiems, kurie pamatė, kad 
jaunieji nesikrato visuome
ninio lietuvių katalikų dar
bo, jei tik yra, kas juos pa
ragina, supažindina, nurodo. 
Pareikštas pageidavimas, 
kad jaunimo draugijos turė
tų ir savo bendrus suvažia
vimus.

Apie praėjusį seimelį dai 
teks vėliau rašyti, o šiuo me
tu tik galima pasidžiaugti 
kad jis praėjo visišku pasi 
sekimu, kad draugijos su 
prato savo pareigą būti ja

Jei nebijai vienumos - 
nesivesk. — Čechovas

Kai moteris mus myli, ji 
atleidžia mums ir didžiau 
sius prasižengimus; bet ka
da ji paliauja mylėjus, ne
duoda mums pripažinimo 
net už kilniausius žingsnius

— Balzac.

me atstovaujamos, šiam 
laikraščiui svarbiausia, kad 
seimelis gyvai ir stipriai at
jautė savo spaudos reikalin
gumą ir reikšmę. Seimelis 
metė šūkį: TŪKSTANTIS 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ A- 
MERIKAI ŠIEMET! Gal tai 
ir per drąsus šūkis, bet jis 
nėra neįvykdomas. Ameri
kos vadovybei teks gerokai 
padirbėti, įtraukiant visas 
apylinkės ir tolimesnių vie
tų draugijas ir veikliuosius 
asmenis į spaudos vajaus 
darbą. Vajus tęsis per tris 
mėnesius, todėl apie jį teks 
dažniau ir daugiau parašyti

Seimelis nutarė liepos 4 
d. vėl ruošti Apylinkės Lie
tuvių Dieną, kurios Rengimo 
Komiteto nariais išrinkti 
šie apylinkės veikėjai: K. 
Krušinskas, K. Vilniškis, K. 
Baltrušaitis, M. Brangaitie- 
nė, O. Stagniūnienė, V. Dau
baras, A. Pažereckienė, J. 
Tumasonis, A. Spaičys, S. 
Subatienė, J. Paulauskienė, 
P. Šimkienė, M. šertvytienė, 
Kivytienė, EI. Matulionytė, 
K. Galčius, P. Ražickienė, A. 
Kučinskas, inž. A. Mažeika 
S. Pusvaškis, V. Žemantaus- 
kas, J. Mykolaitis, M. Skruo- 
denis, St. Lukas, Al. Pūke- 
nytė, Slivinskienė, J. Masals
kis, K. Kavaliauskas 
(Bronx), Al. Vasiliauskas 
(Great Neck), J. Karpienė, 
Civinskienė, A. Vasauskaitė, 
J. Bulevičius, P. Grigienė, V 
Pūkas, J. žemaitis, Ad. Gie 
dravičius, Z. Mažeikienė, B, 
Skardžiūtė, A. Masaitis, D 
J. Averka, J. B. Laučka. Ko 
misijai palikta teisė ir dau 
giau nariiį pasikviesti.

Seimelis baigtas Švč. Sa
kramento palaiminimu An
gelų Karalienės bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė kun. J. 
Balkūnas, asistuojant kuni
gams Pauloniui, Lunskiui ir 
Aleksiūnui.

Vilniaus vadavimas
Giliu skausmingumu prisi 

mindamas Vilniaus Vadavi-1 
mo Sąjungos ir Vilniaus Ge
ležinio Fondo likvidavimą 
Lietuvoje, Seimelis pareiš
kia. kad lietuviams ameri
kiečiams, kaip ir viso pasau
lio lietuviams, Vilniaus va
davimas, vilniečių lietuvių 
laisvė, Lietuvos nepriklauso
mybė, jos dabartinių sienų 
neliečiamumas, jos vartų į 
pasaulį — Klaipėdos — sau
gumas, jos visų gyventojų 
lygybė prieš krašto įstaty
mus, visada bus didžiuoju 
kelrodžiu dirbti ir aukotis 
Tautos reikalams.

Pasaulio paroda
Ryšium su artėjančia Pa

saulinės Parodos Lietuvių 
Diena, Seimelio dalyviai 
nuoširdžiai pritaria Lietuvių 
Dienos Komiteto pradėtiems ' 
darbams ir kviečia visą vi-) 
suomenę visomis jėgomis 
remti juos, kad Lietuvių 
Diena, įvyksianti rugsėjo 10 
d., ko reikšmingiausiai at
stovautų Lietuvių Tautai, 
pakeltų jos vardą kitatau
čiuose ir būtų nenykstantis 
paakstinimas jaunajai lietu
vių amerikiečių kartai visa
da išlikti ištikimai lietuvy
bei.

Visuotinis Kongresas
Seimelio dalyviai džiau

giasi, kad Visuotinis Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kon
gresas šiemet bus New Yor
ko apylinkėje, šiam Kongre
sui pasiruošti, jo svečiams 
priimti ir jį sėkmingai pra
vesti Seimelis paveda Fede
racijos Apskrities valdybai 
sudaryti atitinkamą komisi
ją.

Vasario 16
Seimelis pageidauja, kad 

Vasario šešioliktoji būtų mi
nima ne tik salėse parengi
mais, bet ir bažnyčiose iškil
mingomis pamaldomis.

SEIMELIO REZOLIUCIJOS

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Yra momentų, kada išsi
laikymas ramiai reikalauja 
daugiau jėgos, nei bet koks 
veiksmas. — Channel

Pasikalbėjimas yra kojos 
kuriomis mintys vaikšto; ra
šinys yra sparnai, kuriuo 
mintys skrenda.

— Blessingtonas.

Meilė — didi proto epide
mija. — Platonas.

Spalių 9
Seimelio dalyviai griežtai 

pasisako, kad lietuvių kata
likų visuomenė ir toliaus mi
nės Spalių Devintąją — Vil
niaus užgrobimo dieną ati
tinkamais parengimais ir ge
dulingomis pamaldomis baž
nyčiose tol, kol Vilniaus rei
kalas bus teisėtai išspręstas

Kada žmonės skundžiasi 
gyvenimu, žinok, kad jie ti
kėjosi negalimo jame.

Mes greičiau tikime tuo, 
kas mums malonu, o ne tai, 
kas teisinga. — W. Penn,

Pasaulis duosnesnis pini 
gaiš, nei žodžiais. — Diana.

Vaikai neturi praeities at
siminimų, jie nežiūri į ateitį 
bet, kas mums taip retai at
sitinka, jie džiaugiasi dabar 
timi. — Bruyere.

Santykiuos su žmonėmis 
reikia stengtis jiems kuo 
daugiausia duoti, bet kuo 
mažiausia reikalauti.

— Tolstojus.

Laikraščio stiprinimas
Seimelio dalyviai, reikšda

mi savo pasitenkinimą apy
linkės lietuvių katalikų laik
raščiu „Amerika”, kreipiasi 
i visą New Yorko ir New 
Jersey lietuvių katalikų vi
suomenę, kviesdami ją visa
da būti artimai savo laikraš
čio rėmimo darbe.

Seimelio dalyviai drįsta 
paskelbti tokį šūkį: mūsų 
laikraštis „Amerika” šiemet

Jaunimo organizavimas
Seimelis džiaugiasi jauni

mo draugijų ir atskirų as
menų jungimu parapijose į 
vieningą vadovybę ir pagei
dauja, kad mūsų apylinkėje 
susiorganizuotų tvirta Lie
tuvių Katalikų Jaunimo At
stovybė.

Great Necko lietuviams 
Seimelis džiaugiasi Great

— Valstybinę 5,000 litų _ Klaipėdos krašte lietu 
dovaną už geriausią litera- viškos organizacijos susidu 
tūros kūrinį 1938 metais lai- rja su dideliais nepatogu^ 
mėjo poetė Salomėja Neris- rnais, kai nori šaukti savu 
Bačinskaitė, pernai išleidusi susirinkimus. Salių savinin 
eilėraščių rinkinį „Diemedžiu! kai daugiausia yra vokieti 
žydėsiu”. Poetė šiuo metu ninkai ir jie lietuviams ne
yra Panevėžio mergaičių nori 
gimnazijos mokytoja.

— Vilniečių lietuvių cho- išnuomuotos 
ras Klaipėdoje sutiktas ne- tams kitoms organizacijoms, 
paprastai nuoširdžiai; kon
certo salėje sveikintojui stu- „Mūsų Laikraštis” veda įdo- 
dentui pasakius, kad stu- mų naujų skaitytojų vajų, 
dentai iš savo širdžių suda- kuriame skiriama 1,000 Mų 
rys galingą, niekad vilniečių dovana tai parapijai, kurioje 
neatsižadančią organizaciją, daugiausia bus skaitomas 
pilna salė žmonių ir choras „Mūsų Laikraštis”. Laikraš- 
apsiverkė.

— Zarasų Utenos apylin-Į mas visu smarkumu, 
kių žvejai labai įgudę savo 
darbe; sausio viduryje jie su niui įvairių prekių pardavė 
dgais tinklais po ledu suga- už 233 milijonus ir 200 tūks- 
vo apie 60 pūdų įvairių žuvų tančių litų, o užsienyje pir-

— Raudondvario apylin- ko įvairių prekių už 223 mil. 
kės gyventojas J. Masionis 600 tūkst. litų. Taigi, Lietu- 
nuteistas 8 metų sunkių dar- vos užsienio prekyba valsty- 
bų kalėjimo už nušovimą bei buvo pelninga beveik 10 
merginos, kuri atsisakė te
kėti ir geruoju prašoma ir 
grasinama.

— Kauno ir Varšuvos ra- 
dijofonai susitarė keistis 
muzikos programomis. Var
šuva jau perdavė lietuvišką 
muziką iš plokštelių.

— Kupiškio apylinkės gy
ventojai dažnai žinomi, kaip 
daug išgerią svaigiųjų gėri
mų; per mėnesį Kupiškyje 
turguose gėrimams išleidžia
ma apie 70,000 litų.

— Vasario 16 d. Lietuvos 
pasiuntinybėje Varšuvoje teris Danta, 
numatoma surengti didelį dir. Lipčius, 
priėmimą; atskiras iškilmes 
rengia ir lenkų lietuvių bi
čiulių draugija.

Necko lietuvių katalikų di
dėjančia veikla, kylančiu vi
suomeniniu susipratimu ir 
linki jiems visada eiti vie
ningu katalikų stiprėjimo 
keliu.

Sveikinimas Krušinskui
Seimelio dalyviai nuošir

džiai sveikina Kazimierą J. 
Krušinską, išeivijos lietuvių 
katal. visuomeninės veiklos 
veteraną, sulaukusį vsuome- 
ninio darbo išeivijoje 40 me
tų sukakties ir reiškia savo 
pasitenkinimą, kad Feder. 
Apskrities valdyba ruošiasi 
šią sukaktį tinkamai pami
nėti iškilmingu banketu ba
landžio 29 d.

L. Vyčiai
Kadangi L. Vyčių seimas 

ir lietuvių katalikų jaunimo 
sporto olimpiada šiemet į- 
vyks mūsų apylinkėje, todėl 
visa lietuvių katalikų visuo
menė kviečiama pagelbėti 
jaunimui, kad visi jo darbai 
praeitų ko sėkmingiausiai.

Raginimas draugijoms
Apylinkės Katalikų Sei

melis pageidauja, kad Feder. 
Apskrities valdyba įtrauktų 
visas lietuvių katalikiškas 
draugijas į Federaciją.

Dėl bendro darbo
Seimelis visu ryžtingumu 

pakartoja katalikų principi
nį nusistatymą nedalyvauti 
bendrame tautiniame darbe 
su komunistų ar jų vadovau
jamomis grupėmis, kurių 
žmonės per 20 metų niekino 
Lietuvą, neigė lietuvių tau
tos teisėtus siekius ir tyčio
josi iš viso tautinio darbo.

- ri8U: Ve

• žadėjau a^

išnuomoti, aiškinda- 
mies, kad salės iš anksto jau 

visiems me-

— Katalikų savaitraštis

čio platinimo darbas veda-

— Lietuva pernai užsie-

milijonų litų.
— Katalikų Veikimo Cen

tro dovanas (1,000 litų) už 
geriausius dailės meno kūri
nius laimėjo dail. J. Rimša 
(gyvenąs Pietų Amerikoje), 
dail. Luščinaitė-Žiurinkovie- 
nė ir vilnietis dail. V. Drė
ma.

— Netrukus būsiąs pa
skelbtas naujas tarnautojų 
atlyginimo įstatymas; as
mens priedai numatomi visai 
panaikinti. Algų naują lente
lę ruošia finansų viceminis- 

dir. Starkus, 
dir. Stašys ir

kainų tvarkytojas dr. Juo
deika.

— Per kelis metus, minint 
Pabaltijo valstybių tautines 
šventes, visų trijų valstybių
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sostines, bet tie siuntimai r 
pasidarė labai paprasti, to- Į 
dėl nuo šių metų tokie vy
riausybių narių atsilanky
mai nutarta turėti tik kas 
penkti metai.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje veikė 7,835 draugijos, 
draugijų sąjungos ir jų pa
daliniai. Draugijų, turinčių 
savo padalinius (skyrius), 
yra 73.

— Darbo stovykloje šio
mis dienomis yra 74 žmonės, 
kurių 23 atsiųsti, kaip poli
tiniai nusižengėliai.

— Lenkai dalį savo miško 
apdirbti duos Klaipėdoje 
esančioms lentpiūvėms. Tuo 
reikalu susitarti į Lenkiją 
buvo nuvykę 3 miškininkai.

— Kauno apylinkės teisme 
viena mergina iškėlė bylą 
savr- mylimajam, reikalauda
ma grąžinti paskolintus 240 
litų. Vaikinas žadėjęs vesti, 
tad mergina skolinusi jam 
pinigų. Teisėjas pasiūlė tai
kintis; mergina sutiko, bet 
su sąlyga, jei vaikinas ją ve
siąs. Vaikinas sutiko, tik 
prašė palaukti. Teismas pa
skyrė liepos 1 d., kaip galu
tinį terminą apsivesti, o ki
taip byla būsianti iš nauja 
svarstoma.

— Tautosakos archyvas 
pernai surinko: 24,594 dai
nas, kurių 771 su meliodijo- 
mis; 7,564 patarles ir sak
mes, 7,675 priežodžius, 4,485 
mįsles, 28,705 burtus. Labai 
daug tautosakinių dalykų 
užrašyta plokštelėmis.

— 1934 m. Romas Griške
vičius buvo nuteistas 6 me
tais kalėjimo už šnipinėjimą 
svetimos valstybės naudai.

Padėka 9
Seimelis reiškia padėką

šios parapijos dvasios va-1 Šiomis dienomis jis priėmė 
dui, kun. J. Aleksiūnui už Lenkijos pilietybę, paleistas 
suteikimą salės ir malonų iš kalėjimo ir išvyko į Len- 
priėmimą. I kiją.
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Trumpi Pasikalbėjimai
— Klaipėdos krašte lieti 

iškos organizacijos su^ 
ia su dideliais nepatogi 
įais, kai nori šaukti sat 
įsirinkimus. Salių savinį 
ii daugiausia yra vokiet 
nkai ir jie lietuviams 
ri išnuomoti, aiškiu 
es, kad salės iš anksto ja 
įuomuotos visiems » 
ns kitoms orgamzacjįbm
- Katalikų sanitrašti 
ūsų Laikraštis”

naujų skaitytoju^ 
iame skiriama 1,000’į 
ana tai parapijai, kurioj 
ginusia bus skaitomi 
įsų Laikraštis”. Laikraj 
platinimo darbas vedi 
visu smarkumu.
Lietuva pernai už® 
įvairių prekių pardari 

33 milijonus ir 200 tufe 
ų litų, o užsienyje pii 
airių prekių už 223 mil 
ūkst litų. Taigi, Lieti 
jsienio prekyba valsty 
ivo pelninga beveik II 
iu litų.
katalikų Veikimo Cen 
vanas (1,000 litų) ui 
sius dailės meno kuri 
aimėjo dail. J. Rimša 
nąs Pietų Amerikoje) 
Luscinaitė-Žiurinkovie 
vilnietis dail. V. Dre

Netrukus būsiąs pa 
tas naujas tarnautoj 
finimo įstatymas; ai 
s priedai numatomi visai 
ikinti. Algų naują lente 
lošia finansų vicemmis 
i Danta, dir. Starta 
Lipčius, dir. Stasys ii 
ų tvarkytojas dr. M 
a.
■ Per kelis metus, minint 
iltijo valstybių tautines 
tęs, visų trijų valstybių 
Jtuvpsk Latvijos ir Esti 
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Laiškelis Redakcijai
1. Gerbiamas Redakto

riau:
Žadėjau anksčiau Tamstai 

parašyti laiškelį su pastaba, 
kad Tamstos parinkta ant
raštė mano straipsniui ak
centavo ne straipsnio pa
grindinę mintį, ir tuomi iš
kreipė straipsnio turinį. Ne
rašiau, nes nenorėjau Tams
tos varginti dėl tokio maž
možio, kaip straipsnelio ant
raštė. Vėl pamaniau: gal vi
sai niekas nepastebės straip
snio, tai nepastebės nei 
Tamstos klaidos...

2. Bet štai ponas Jasys 
pastebėjo Tamstos antraštę 
ir suprato mano straipsnį 
ne taip, kaip mano norėta 
parašyti; bet taip, kaip 
Tamstos antraštė jį iškreipė.

3. Taigi, Tamsta turėtum 
p. Jasiui dalyką išaiškinti.

4. Bet galimas dalykas-, 
kad ir p. Redaktorius nesu
pratot straipsnio minties ir 
todėl „uždėjote” tokią ant
raštę. Suprantu, kad turite 
gana daug darbo išleisti lai
kraštį, todėl nekaltinu Tam
stos už padarytą klaidą.

5. Vėl, gal -ir pats kaltas, 
kad aiškiau dalyko neišdės- 
čiau. Tai toki mano rašytojo 
gabumai!

6. Tamsta daug geriau ir 
trumpiau beveik mano min
tį išreiškei savo praeitos sa
vaitės laikraščio vedamajam 
straipsnyje šiais žodžiais: 
„Šioje laikraščio dalyje re
tai tenka kalbėti apie vadi
namus grynai vietinius rei
kalus, be kurių tinkamo ap
rūpinimo, galima drąsiai 
tvirtinti, neįmanomas pla
tesnis darbas. Ne be reikalo 
sakoma, kad savi marškinė
liai šilčiausi būna. • Neturė
damas tvarkos savyje, nega
li drįsti eiti kitur tvarkos 
daryti”.

7. Kaip mes visi mėgsta
me tvarką daryti Vilniuje, 
Klaipėdoje, laisvamaniams, 
komunistams — ir nežiūri
me į savo netvarką, kuri gal 
davė progos laisvamaniams, 
komunistams išdygti mūsų 
tarpe!? Gal net vilniečių su
lenkė j imas davė lenkams 
progą ir Vilnių iš lietuvių 
paimti? Gal klaipėdiečių pa- 
mylėjmas Vokietijos sudaro 
Klaipėdos netvarką?

8. „Nihil humanum a me 
alienum ėst” (Niekas, kas 
žmogiška, nėra man sveti
ma), sako lotynų patarlė. 
Tas labai tinka ir laikraš
čiams ir vadams. Turime rū
pintis nesavais dalykais.

9. Bet, kaip „Charity be
gins at home”, taip mūsų 
savi reikalai svarbesni, nei 
svetimi. Nesakoma, kad sve
timiems nereikia rodyti mei
lės, bet sakoma, kad meilė 
turėtų prasidėti pas savuo
sius, pas artimus. Nesako
me, kad neturime rūpintis 
nesavais reikalais. Tiktai sa
kome pagal svarbumą: arti
miausi dalykai turi būti 
svarbesni; kiti dalykai, sve
timi dalykai, gali būti svar
būs, bet tik proporcijonališ- 
kai.

10. Nesakau: užmirškime 
Lietuvą, Vilnių, Klaipėdą, 
komunistus, laisvamanius; 
bet sakau: rūpinkimės savy
je tvarką sudaryti, kad mū
sų vidujinė netvarka nepri- 
perėtų daugiau komunistų ir 
t.t.

11. Seniai buvo pasakyta: 
„Jieškokite Dievo Karalys
tės ir Jo Teisybės, ir visko 
bus pridėta”, o kaip mums 
lengviau pirma rūpintis apie 
tuos kitus, išorinius daly
kus — o tik vėliau rūpintis 
apie Teisybę ir Dievo Kara
lystę. Bet dėl stokos Teisy
bės netenkam ir tų kitų da
lykų. w ■

Su pagarba p. Jasiui ir 
Tamstai,

Amerikonas.

LIETUVOS PILIEČIŲ
TURTAI UŽSIENIUOSE

Kaunas. — Neseniai pa
skelbtas Lietuvos vyriausy
bės įsakymas, pagal kurį vi
si Lietuvos piliečiai, kurie 
turi nejudomąjį turtą (nar 
mus, vilas, fabrikus) užsie
niuose, privalo apie tą turtą 
suteikti žinias Lietuvos 
Bankui. Užsieniuose turimo 
nejudomojo turto registraci
jos laikas nustatytas iki šių 
metų sausio mėn. 7 dienos. 
Keli šimtai Lietuvos pilie
čių, nelaukdami termino, pa
davė Lietuvos Banko prane
šimus apie savo turimą tur
tą užsieniuose. Iš paduotų 
pareiškimų aiškėja, kad Lie-

Oscar Wilde

Laimingasis Princas

Edvardas Vyšniauskas

ŽIEMA KAIME

Kur pažiūri, visur balta;
Kur eini, ten vis gražu.
Sniegas puošia visą gamtą 
Savo baltu kilimu.

Vėjas švilpia, pyška tvoros,
Šaltis beldžias į namus.
Girgžda sniegas, šąla kojos, 
Oi, žiemuže, oi kas bus?...

Pro senos bakūžės langą
Vaikas žiūri į laukus.
Žiūri, mato snaigės krenta, 
Nežinodamos kur žus.

Kur pažiūri, žiba snaigės, 
žaidžia, krenta pamažu.
Tokios gražios, lyg kad žvaigždės 
Iš dangaus aukštų skliautų.

Kazys P. Vilniškis

Kelionės Nuotrupos
(Įspūdžių iš Lietuvos tąsa)

Iš to, ką anksčiau labai 
suglaustai pasakiau apie 
Lietuvos mokyklas, sunku 
sudaryti sau tikrą per pas
tarąjį dvidešimtmetį pada
rytos pažangos vaizdą.

Kaip lietuvis trokšta mo
kslo, kaip jis brangina jo 
vertę yra simbolingai at
vaizduota skulptoriaus P. 
Rimšos kūrinyje „Lietuvos 
Mokykla”; kai sunkiaisiais 
priespaudos laikais lietuviui 
buvo draudžiama knyga, jis 
motinos buvo mokomas slap
ta, prie varpstelio. Tas dva
sios gyvastingumas, mokė
jimas prisitaikinti prie mi
nimalių sąlygų, siekiant už
brėžto tikslo, yra Lietuvos 
žmonių brangi vertybė. Dė-

tuvos piliečiai daugiausia 
nejudomojo turto turi kai
mynėse valstybėse — Vokie
tijoje, Latvijoje ir Lenkijo
je. Labai daug turto Lietu
vos piliečiai turi Palestino
je. Yra piliečių, turinčių ne
judomojo turto Prancūzijoje, 
Šveicarijoje, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir kitose 
šalyse. Atsirado ir tokių, 
kurie norėjo užregistruoti 
savo paliktą nejudomąjį 
turtą So v. Rusijoje. Bet ši
tas turtas neregistruojamas, 
nes So v. Rusija nepripažįsta 
savo šalyje jokio svetimša
lių nejudomojo turto.

ka to, šiandien Lietuva lenk
tyniauja su senomis, šimt
mečiais savo kultūrą augi
nusiomis valstybėmis.

Amerikiečiui, įpratusiam 
matyti ir jausti nepaprastą 
tempą dirbtuvėse ir viešose 
įstaigose, Lietuvoj, kaip ir, 
apskritai, Vakarų Europoj, 
atrodo viskas lėta, be tempo. 
Tačiau reikia nepamiršti, 
kad Lietuvon nuvykus mums 
tenka susidurti daugiausia 
su valdiškų įstaigų gyveni
mu. O jei mes paimsime A- 
merikos valdiškų įstaigų 
tempą, tai pamatysime, kad 
ir jis sukasi taip smarkiai, 
kaip apatinė girnų pusė. Bet 
privatinės įstaigos ir Lietu
voje jau yra pajutę tempo 
reikalingumą ir atitinkamai 
tvarkosi. Apskritai, visas 
Lietuvos gyvenimas rodo 
gyvastingumą. Tai ženklas, 
kad ten esama kompetentiš- 
kų, gyvenimui pasiruošusių 
žmonių. Ir reikia stebėtis, 
kad tokioj jaunoj, be ypatin
gų resursų valstybėj, būtų! 
matyti tokia ryški pažanga

Valstybinis aparatas turi 
nemaža sumanių ir atsako- 
mingų žmonių, privati pre
kyba ir pramonė netrūksta 
sumanios iniciatyvos. Tarp 
garbingų senosios kartos ve
teranų, dar prieškariniais ir 
karo laiku garbingai kovo
jusių dėl Lietuvos teisių, 
šiandien atsirado naujas, 
ekspansyvus elementas. Tai

atgimusios, savo mokyklose 
išaugęs jaunimas, kurio tar
pe yra jau pasižymėjusių, 
valstybinio mąsto asmeny
bių. Nors nevisai palankiose 
sąlygose, ta jaunoji karta 
vadovauja skaidriai ir vil
tingai nuotaikai, žadančiai 
išugdyti tikrą, nepalaužiamą 
ir nesvyruojančią ateities 
Lietuvos dvasią. Ta jaunoji 
karta, kad ir pasiskirsčiusi į 
viena kitai skirtingas ideolo
gines grupes, vieningai jau
čia senųjų politikos vingiavi- 
mą, dėl kurio jie sielojasi. 
Bet tuose, kurie taip daug 
dirbo, kurie tiek kovojo dėl 
Lietuvos laisvės, jaunieji ne
bando įžiūrėti stoką geros 
valios. Dėlto šiandien, kad ir 
skirtingų nuomonių, Lietu
vos jaunieji sklandžiai ben
drauja su savo idėjos šefais 
dirbdami bendrą kūrybinį 
darbą.

Valstybiniam ir visuome
niniam gyvenime svarbų 
vaidmenį vaidinti pradedan
čio ji jaunuomenė jau yra iš
auklėta Lietuvos pokarinės 
mokyklos, kuri veikė demo
kratiškesnėj atmosferoj. Da
bar tos sąlygos mokyklose

būdu gali jaunuolį pakreipti 
reikiama kryptimi, nepažei
džiant jo jausmų ir kartu 
neduodant progos jaunuoliui 
sugaišti kiek laiko, besiblaš
kant nuo vienos idėjos prie 
kitos, kol pagaliau jo kas
kart stiprėjantis protas ir 
išsilaisvinimas jį atveda prie 
bendro, didžiumos kelio, ži
noma, negalima pasakyti, 
kad Lietuvos dabartinis jau
nimo auklėjimas sklandžiai 
eitų ta linkme, šie metodai 
gali ir privalo būti taikomi 
jaunuoliams, bet ne bręstan 
tiems moksleiviams ar suau
gusiems studentams. Pasta
rieji tokį receptą skaito ne
vykusiu, trukdančiu išsiauk 
lėti laisvų, save gerbian
čių ir drąsių asmenybių, ku 
rios yra svarbiausiu valsty 
binio gyvenimo ir tautinic 
atsparumo ramsčiu. Jie tei 
gia, kad suaugusiųjų ir pri
augančiųjų laisvo galvojimo 
ir veikimo varžymas yra 
stiprinimas tautoj vergišku
mo dvasios, kuri laiduoja 
jei ne artimą, visišką laisvės 
netekimą, tai tikrai lėtai 
slenkantį tautinį svyravimą 
ir ištyžimą, kurio išdava yra

dento charakteris labai ski
riasi nuo amerikoniškojo. 
Atmetus išimtis, Amerikos 
studentiją galima laikyti la
bai paviršutiniškos dvasios, 
nesidominčią valstybiniu bei 
ekonominiu gyvenimu, ma
žai besirūpinančia platesniu 
gyvenimo pažinimu. Ameri
kos studentą privačiam gy
venime sunku atskirti nuo 
paprasto, kiek prasilavinu
sio jaunuolio. Lietuvos stu
dentas visada išsiskiria iš 
minios savo iniciatyva, do- 
mėjimūsi valstybiniu ir vi
suomeniniu gyvenimu. Jis 
yra organizuotas, drausmin
gas ir reaguojantis jaunuo
lis. Privačiam gyvenime ar 
viešose sueigose jis dau
giausia kalba apie tai, kiek 
ir kokių knygų yra perskai
tęs, dalinasi įspūdžiais ar 
pasikeičia kritikomis iš vie- ’ 
no ar kito perskaityto auto
riaus; jo pasididžiavimu y- 
ra ne automobilis ar gražus 
kostiumas, bet pagal ištek
lių įsigytas knygynėlis. Kad 
ir jaunas, Lietuvos studen
tas charakterizuoja visai su-

kiek keičiasi ta prasme, kad visiem aiški.
čia ima vyrauti autoritetoj Lietllv0Sj kaip ir> apskri. 
principas. Daug griežtesnes taį Vakarų Europos stu- 
autoritetinės filosofijos 
principų pagrindu yra per-1 
tvarkytos visų totalitarinių 
valstybių, kaip Vokietijos/ 
Rusijos, Italijos ir kitų vals-Į 
tybių mokyklos. Jose jauni
mui brukte brukamas vado
gerbimo ir savo tautos virš 
visų kitų tautų statymo 
principas. Lietuvos mokykla 
nėra taip toli nuėjusi; joje 
tik tiek yra autoritetinės si-' 
stemos žinių, kad čia gali 
veikti tik tam tikros organi
zacijos, tiesioginiai ar netie-' 
sioginiai priklausančios nuo 
vyriausybės.

Pilna ta žodžio prasme 
„demokratiškasis” principas 
mokykloj gal ir nėra svei
kas. Jaunuolis, kol jo paty
rimas ir žinios yra labai ri
botos, o svajonės nepažabo
jamos, dažnai nueina į kraš
tutinumus. Jis, kaip ir jau
nas medis, reikalingas stip
resnės atramos, nustatan
čios jo kryptį, kad ir nevi
sai sutinkančią su jo norais. 
Patyrę auklėtojai, vadovau
damiesi mokslo ir tautinių 
bei valstybinių aspiracijų 
numatytais dėsniais, švelniu

brendusią, savistovią asme
nybę.

(Bus dąugiau)

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

Amerika
1939 metams, 

NES /
i 

tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti— su ja ne
nori skirtis,

NES
AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

ŠIANDIE - -
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl 

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.

Viršum miesto iškilus, antį — Jis visai į angelą pana- 
aukštos kolonos, stovėjo šus, — pasakė Prieglaudos 
Laimingojo Princo stovyla. vaikai, išeidami iš bažnyčios 
Visa ji buvo padengta plony- šviesiai raudonais apsiaus
te aukso žievele. Vieton akių tais ir baltomis priekyštė- ne^ per°daug 
įstatyti du skaidrūs safy- —------
rai, jo kardo rankenoje švie
tė didelis rubynas.

Visi juo gėrėjos.
— Jis toks gražus, kaip 

gaidys vėjarodis, — pastebė
jo vienas Miesto Valdybos 
patarėjas, kurs norėjo pa
garsėti meno reikaluose nu
simanąs, — bet jis ne toks 
naudingas, — pridūrė, bijo
damas, kad jo kas. nepalai
kytų nepraktišku žmogumi, 
kokiu jis nė nebuvo.

— Kodėl tu negali būti 
toks, kaip Laimingasis Prin
cas? — klausė išmintingoji 
motina mažąjį savo sūnelį, 
kurs užsigeidė mėnulio. — 
Laimingasis Princas nieka
dos nieko neverkia.

— Džiaugiuosi, kad yra 
pasaulyje nors vienas visiš
kai laimingas žmogus, — 
sumurmėjo apsivylęs žmo
gus, į nepaprastą stovylą klausė Kregždė, visada sta- 
žiūrėdamas.

gerą kaminą. — Ir Kregždė 
jau pasirengė lėkti.

Bet kol ji ištiesė savo 
sparnus, nukrito trečias la
šas. Ji pažvelgė aukštyn ir 
pamatė... Ach, ką ji paste
bėjo...

Laimingojo akys paplūdo 
ašaromis ir riedėjo jos auk
suotais jo skruostais. Jo 
veidas buvo toks gražus mė- dė. Ji buvo labai mandagi ir

li būti laime. Taip gyvenau, 
taip pasimiriau. O dabar, 
kai aš nebegyvas, pastatė 
mane čionai ir aš matau vi
są mano miesto vargą bei 
skurdą. Ir nors turiu švino 
širdį, nestengiu sulaikyti 
ašarų.

— Kaip tai? Jis ne iš gry
no aukso? — pamanė Kregž-

žemai nusilenkė. Kregždė džių kraštą. Sudiev! — Ir 
ėmė skraidyti aplinkui, spar-Į Kregždė išlėkė.
nais paliesdama vandenį ir Ištisą dieną lėkė ji ir va
jo paviršių raibindama. Taip karop prilėkė miestą.
mylėjo Kregždė Nendrę per 
visą vasarą.

— Juokingas prisirišimas, miestas tam tyčia pasiren-
— kalbėjos kitos kregždės, gęs mane sutikti.
— Pinigų neturi, o giminių Ji pamatė stovylą ant

— Teisybė, vi- aukštos kolonos, 
sa upė buvo apaugus nen
drėmis. Paskui, rudeniui at

— Kur čia apsistoti? — 
, 1 galvojo ji. — Tikiuosi, kad

mis apsitaisę.
— Iš kur jūs tai žinote ?i

— paklausė matematikos ėjus, visos kregždės išlėkė, 
mokytojas. — Juk angelo Visoms kregždėms išlė- 
niekam iš jūsų nėra tekę kUS; jį pasijuto vienatvėje ir 
matyti? j jos meilužis pradėjo jai nu-

— Netiesa, mes sapnavom sibosti.
angelus, — atsakė vaikai. — Jis nemoka kalbėti, — 
Matematikos mokytojas su- tarė ji, — ir aš nerimauju 
sirauke ir apsimetė rūstus nes jis labai greitas koke- 
esąs, nes jis negyrė vaikų tuoti su bet kuo. — Ir tei- 
sapnų. | singa, į kurią tik pusę pa-

Vieną naktį lėkė per mie- pūs vėjas, Nendrė siunčia 
stą mažutė kregždė. Jos tuojau į tą pusę meilingus 
draugės buvo jau prieš še- linktelėjimus.
šias savaites Egiptan išlėku- — Jis vis namie sėdi, — 
sios, bet ji atsiliko, nes buvo tęsė ji toliau, — o aš mėgiu 
pamilusi gražiąją Nendrę. 
Pažino ji ją ankstybą pava
sarį, vaikydama paupyje 
didelę geltoną plaštakę ir 
taip buvo sužavėta jos liek
numu, kad net stabtelėjo su 
ja pasikalbėti.

— Ar pamylėti tave? —

keliauti, tai ir mano vyras 
turi lygiai su manim pa
mėgti kelionę.

— Tu skrisi su manim? — 
užklausė jo, pagaliau, Kregž
dė. — Nendrė papurtė gal
vą: ji taip labai buvo prie 
savo namų prisirišus.

— Tu juokus varinėji su manęs nuo lietaus priglaus- 
manim! Aš lekiu į pirami-j ti? Reikia pasiieškoti kur

— Apsistosiu ten, — su
šuko Kregždė. — Tai gera' nulio šviesoje, kad mažąją’ savo pastabų neišreikšdavo 
vieta ir daug ten gryno oro Kregždę net gailestis pa- balsiai.
— Ir ji apsistojo po Laimin
gojo Princo kojomis.

— Mano miegamasis iš 
aukso, — apsidarydama ir, 
rengdamasi gulti, tarė Kreg
ždė. Bet kaip tik tuo pačii 
akimirksniu, jai galvutę po 
sparneliu bekišant, nukrito 
ant jos didelis vandens la
šas.

— Kas gi tai galėtų būti?) jau ašarų, nes gyvenau Sans-į Viešpaties Kančių gėles ant'
— sušuko Kregždė. — Ant n: ------- 1*""
dangaus nė debesėlio, žvaig
ždės aiškiai ir šviesiai mir
ga ir vis dėlto lyja? Euro
pos žiemiuose 
šunims tikęs.
lietų, bet tai 
jausmas.

Dar kitas lašas nuvarvėjo.
— Kokia man nauda iš 

tos stovylos, jei ji negali

— Toli, toli iš čia. — tęsė

čiai darbo imdamasi. Nendrė

oras tiesiog 
Nendrė mėgo 
jos egoistinis

, stato ir aš negaliu pasiju- 
, dinti.

— Manęs laukia Egipte, 
— tarė Kregždė. — Mano 
draugės skrajoja ant Nilo ir 
kalbasi su dideliais lotosais. 
Nutrukus jos sumigs di
džiojo faraono/ kapinyne. 
Pats faraonas guli tenai iš
margintame grabe. Jo kūnas 
suvyniotas į geltonas drobu
les ir kvepalais balzamuotas. 
Ant jo kaklo grandinėlis iš 

I nefritų, o jo rankos primena 
j suvytusius lapus.

— Kregždute, — tarė
— pasilik su manim

ėmė.
— Kas tu? — paklausė ji "Princas švelniu skambiu bal-
— Aš Laimingasis Prin-^ su, — mažoje gatvėje stovi 

cas.
— Tai ko tu verki? — ta- jos langas praviras ir pro jį Princas,

re Kregždė. — Aš visa su- matau moteriškę, sėdinčią1 vieną naktį ir būk mano pa- 
šlapau. ]

— Kai aš gyvas buvau ir ir __  „
žmogaus kūną turėjau, — šiurkščios ir raudonos, ada- nuliūdus...
atsiliepė Princas, — nežino-' tų subadytos. Ji siuvinėja'

' T Ti 4*1 nn "XZ X111

sukrypusi bakūžė. Vienas I

prie stalo. Jos veidas liesas' siuntinys. Vaikelį taip labai 
nuvargęs, jos rankos' troškina, o jo motina tokia

— Aš nemėgiu berniokų,
- atsakė Kregždė. — Pra-

Souci rūmuose, kur liūdesys atlasinių rūbų vienai iš g™-, ėjusią vasarą, kai apsigyvė- 
neužklysta. Dieną žaisdavau šiaušių karalienės palydovių nau paupyje, du palaidūnai 

berniukai, malūnininko sū
nūs, nuolatai svaidė į mane 
akmenis, žinoma, nė vieną 
kartą jiedu man nesudavė: 
mes, kregždės, per gerai la
kioj ame, o aš juk paeinu iš 
šeimynos, savo mitrumu pa
garsėjusios. Vis dėlto tai 
reiškimas nepagarbos.

(Bus daugiau)

su draugais sode, vakare rengiamajam baliui. Kamba- 
vesdavau šokius didelėje sa
lėje. Sodas buvo aukšta sie
na aptvertas, bet man nie
kad neateidavo galvon pa
klausti, kas už tos sienos, 
nes pas mane viskas taip 
gražu buvo. Dvariškiai ^va
dindavo mane Laiminguoju 
Princu ir, tikrai, aš buvau 
laimingas, jei linksmybė ga-

rio kampe lovoje guli jos 
sergąs sūnelis. Jis karščiuo
ja ir prašo apelsinų. Motina 
nieko kita, kaip tik vandens, 
negali jam duoti ir todėl ji 
verkia. Kregždute, Kregždu
te, mažoji mano Kregždute, 
ar nenuneštum tu jai ruby- 
ną iš mano kardo? Mano ko
jos prirakintos prie to pa-
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
KURČIŲ — NEBYLIŲ 
GLOBA LIETUVOJE

1938 m. pradžioje įsikūrė 
Lietuvoje Kurčių — Nebylių 
Globos Draugija. Jos tikslas 
yra: a. gerinti Lietuvos kur
čių — nebylių materialinį 
bei dvasinį būvį ir rūpintis 
jų kultūriniais bei švietimo 
reikalais; b. nelaimėje ir 
varge juos šelpti, teikti 
jiems reikalingų patarimų ir 
juos globoti; c. populiarinti 
visuomenėje kurčių — neby
lių globos bei pagalbos teiki
mo reikalą.

Lietuvoje kurčių — neby
lių yra per 3,000. Iš jų mo
kyklinio amžiaus apie 600. 
Dauguma jų neturtingi ir vi
siškai apleisti. Mokyklos iki 
šiol jokios jiems Lietuvoje 
nebuvo. Dabar draugijai pa
rūpo tuoj atidaryti mokyklą 
Kaune. Tam tikslui pasiųs
tos dvi vienuolės Kotrynie- 
tės į Berlyną pasiruošti mo
kyklą vesti.

Draugija gavo iš Krašto 
Apsaugos Ministerijos skly
pą Kaune institutui pastaty
ti. Bet, neatidėliojant toliau 
globoti nebylius, atidaryta 
sausio 20 d. Kaune pirmoji 
mokykla su bendrabučiu. 
Mokykla pavadinta prof. 
Radzvicko vardu. Priimami 
nuo 7 iki 11 metų amžiaus 
berniukai ir mergaitės. Mo
kykloj mokslas bus nemoka
mas, nors gyventi bendra
butyje už išlaikymą turės 
nebyliai mokėti tik 50 litų. 
Gabesnieji bus ir visai nuo 
mokesčio atleisti.

kun. J. šeštokas ir vienas ai
ris kunigas. Pamokslą pasa
kė kun. J. Balkūnas. Alto
rius įspūdingai išpuoštas ir 
iliuminuotas darė gilų įspū
dį. Bažnyčia perpildyta žmo
nių; juk tai pirmos primici
jos Elizabethe! Tarp atsi
lankiusių buvo kitų vienuoli
jų seselės ir broliukas (Ale- 
xian brothers). Choras p. J. 
Žilevičiaus buvo rūpestingai 
paruoštas. Procesijoj giedo
jo J. Žilevičiaus Ingrediente. 
Šiaip mišių ir palaiminimo 
metu taip solo, taip choro 
giesmės imponavo.

Po šv. mišių atgiedojo pa
dėkos Te Deum ir jaunasis 
kunigėlis davė savo pirmąjį 
kunigišką palaiminimą, ku
ris nusitęsė daugiau valan
dos. Vėliau, 2 vai. p.p., para
pijos salėje dvasiškija, gimi
nės ir draugai su primicijan- 
tu jaukiai pavalgė pietus. Ir 
čia sudėta jam linkėjimai ir 
dovanos. Rep.

Susirinkimai bus kiekvie
no mėnesio trečią pirmadie
nį; mokestis po 10 c. mėne
siui. Choro pamokos būna 
kiekvieną pirmadienį.

Mūsų siekimas dabar bus 
suruošti operetę tuoj aus po 
Velykų. Linkėkit mums pa
sisekimo !

Amerikos Lietuvaite.
Red. Pastaba: Linkime 

Bridgeporto jaunimui ge
riausio pasisekimo visuose 
darbuose, o ypač giesmėje ir 
lietuviškoje dainoje. Tegul 
skamba lietuviška daina po 
visą Bridgeportą ir Connec
ticut!

€■ • žinios

BALTIMORE, MD.

BRIDGEPORT, CONN.

.Sausio 28 d. įvyko didelis 
parapijos balius; pilna salė 
žmonių, senų, jaunų ir mažu
čių. Tikrai gražu, kad para
pijos jaunimas lankosi su tė
veliais drauge. Daug darba
vosi šie asmenys: A. Stepo
naitienė, M. Čeponienė, K 
Petruškevičiūtė, A. Strutins-
kienė, Mockevičienė, Urbo
navičienė, A. Balandytė, J. 
Rybokaitė, A. Pociuvienė, K. 
Strutinskas, C. Mikuckis, J. 
Mockevičius, o tarp gražaus 
komiteto ir kleb. kun. J. V

Kurčių — nebylių globos 
idėja turėtų rasti užjaučian
čių ir pas mus Amerikoje. 
Kiekviena ^kultūringa tauta 
savuosius aprūpina. Ypatin
gai mes, katalikai, visų pir
ma tokius mielaširdingus 
darbus mylime. Tad, išties
kime pagalbos ranką kur
tiems — nebyliams.

Kazlauskas.

Jaunimas jau organizuoja- 
sisi į chorą; vis daugiau na
riu atsiranda. Neužilgo pa
sieks savo skaičių ir pradės 
rengtis koncertui ir vaidini
mui.

Kleb. kun. J. V. Kazlaus-
Aukas galima siųsti drau

gijos vardu: Kaunas, Archy
vo g-vė Nr. 15, arba per

kas praeitą sekmadienį Wa
terbury per kun. A. Ignoto 
marijono, primicijas pasakė

Kunigų Vienybės Centrą 
Amerikoje.

Kun. Jonas Balkūnas

ELIZABETH, N. J.

Kun. J. Dambrausko 
primicijos

Sausio 29 d. šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje 11 vai. ry
to pirmąsias šv. mišias atlai
kė tėvas marijonas kun. Juo
zas Dambrauskas.

Jaunas marijonas gimė, 
augo ir mokėsi Elizabetho 
lietuvių parapijoje ir lietu
višką mokyklą lankė. Abiem 
tėveliams mirus, paragintas 
kun. J. Simonaičio, stoja į 
Marijonų High School ir Ko
legiją. Ją baigia ir stoja į 
marijonų vienuoliją, vėliau 
seminariją Chicagoje. Visą 
laiką jį rėmė jo broliai ir se
sutės su kun. J. Simonaičiu. 
Varge augęs, bet trokštąs 
mokslo ir būti kunigu, da
bar džiaugiasi atsiekęs tiks
lą ir pasiryžęs dirbti lietuvių 
išeivijai. Marijonai kur jį 
skirs, ras jame energingą 
kunigą misijonierių ar mo
kytoją.. Elizabethas didžiuo
jasi savo pirmu kunigu (se
serų vienuolių išleido 20).

Primicijos buvo labai iš
kilmingos. Prieš pat mišias 
išsirikiavo ilga procesija al
toriaus vaikų, mokyklos vai
kučių ir kunigų. Arkipresbi- 
teriu buvo kun. J. Simonai
tis, diakonu kun. M. Kemė
šis, subdiakonu. kun. Vasi
liauskas. Dar patarnavo

pamokslą. Kun. Kazlauskas 
yra geras pamokslininkas; 
savo bažnyčioje dažnai pa
rapijiečiai girdi gražius jo 
pamokslus ir tuomi džiau
giasi.

Mūsų jaunimas labai mėg
sta sportą, net ir vedusieji 
žaidžia. Praeitą trečiadienį 
mūsų šv. Vardo krepšinio 
komanda žaidė su Ansonijos 
komanda. Vakarais žaidžia 
kėgliais (bowling). Matęs.

Šv. Jurgio par. jaunimas. 
jau pradėjo organizuotis su 
tikslu surengti didelį ir gerą 
chorą.

Chorui vadovauja muz. 
Stanišauskas, kurs neseniai 
atvyko iš Newarko. <•

Jau turime 37 narius; pla
nuojame turėti susipažinimo 
vakarėlį, kada pakviesime 
visą parapijos jaunimą atsi
lankyti ir prisirašyti prie 
choro.

Sausio 30 d. buvo išrinkta 
valdyba: garbės pirm. kleb. 
kun. J. Kazlauskas, dvasios 
vadas kun. Ražaitis, pirm. 
Petras Radzvila, vicepirm. 
Viktorija Kaminskaitė, rašt. 
Aldona Einorytė, ižd. Albi
nas Mačukaitis, globėjai 
Šumskytė ir V. Mockevičius; 
knygininkės — Viktorija 
Kaminskaitė ir Amelia Wil
son; CLC. delegatai — A 
Antanaitis, Helen Wilson, A. 
Mačukaitis; pasilinksmini
mo komiteto pirm. Nellie 
Stankaitytė.

— P. Jesaitienė, lietuvių 
nuolatinė veikėja parapijoj 
prie virtuvės skaudžiai apsi- 
šutino su sriuba ir dar ser
ga; linkime laimingai pa
sveikti.

— Susirgo p. Igaunienė, 
90 metų amžiaus; anksčiau 
buvo užsisakius Ameriką, 
bet dėl senatvės toliau ne
prenumeravo. Jos anūkė or
laiviu atskrido iš Chicagos 
prižiūrėti močiutę, bet be 
priežiūros palikt negalima, o 
į ligoninę nenori eiti, į Chi- 
cagą irgi atsisako važiuot, 
nori Baltimore j e mirti. Mer
gina turi vistiek grįžti į Chi- 
cagą, kur turi gerai apmoka
mą darbą.

— Antanas ir Ona Sake- 
vičiai ruošiasi prie auksinio 
vedybų jubiliejaus. Vasario 
mėnesį jiems sukanka 50 
metų kai vedę. Viena duktė 
Chicagoje kazimierietė vie
nuolė.

— Sausio 27 d. šv. Vardo 
dr-jos vyrai ir jų šeimos bu 
vo atvirutėmis pakviesti į 
par. salę, į pasilinksminimo 
vakarą, kur paminėta šios 
draugijos 10 metų sukaktis. 
Buvo geri lietuviukai muzi
kantai, tik nedaug publikos. 
Nežinia kodėl: ar kad buvo 
šalta, ar kad dovanai įžan
ga?
_ — Sausio 29 d. įvyko cho
ro koncertas, varg. Kapre- 
šiūno vadovaujamas; turi
ningas lietuviškomis daine
lėmis. Visa programa žavė- 
janti, tik gaila, l^ad choras 
neišgarsino plakatais; mat, 
žmonės įpratę iš anksto susi
pažinti iš išmėtomų lapelių 
— skelbimų. Dalį programos 
išpildė apie 20 vaikučių su 
didžiulėmis armonikomis; 
jie svetimtaučiai, tik mūsų 
parapijos salės kambariuose 
mokosi groti. Vienas lietuvis 
lietuviškai pagrojo. Prašomi 
ir lietuviai leist savo vaikus 
mokytis groti. Skaudžiai li
jo visą popietį, todėl balti- 
moriečiai negausingai susi
rinko, apleisdami gražų kon
certą; kultūros srityje reiš
kiasi lietuvių susmukimas.

J. K.

Šv. Jurgio parapija
Ričmondiečiai susilaukė 

tikrai gražaus ir reto jubi
liejaus. Domininkas Bairū- 
nas su savo žmona sausio 
28 d. gražiai ir iškilmingai 
šventė savo sutuoktuvių 
auksinį jubiliejų. Kleb. kun. 
Ig. Zimblys atnašavo mišias 
ir pasakė gražų pamokslą 
Po mišių visi giminės ir pa
žįstamieji pakviesti į tikrai 
lietuvišką puotą. Lietuvių 
salė buvo it kūju draugais ir 
giminėmis prikimšta. Tarp 
tų, kurie dalyvavo mišiose ir 
puotoje buvo: kun. Ig. Zimb
lys, kun. Jer. Bagdonas, iš 
giminių sūnūs Petras, Jur
gis, Robertas, Vincas ir Jo
nas su žmonomis, Mr. ir 
Mrs. Mullinex, duktė Marga 
rita, Mr. ir Mrs. Leo Brode 
rick, Kar. Bairūnas su žmo
na, Edv. Bairūnas su žmona, 
Ben. Serapinas su žmona 
Baukienė su dukterimi Emi
lija, Kairaitiene su dukteri
mi Onyte, Oreška su žmona, 
V. Tamošaitis su žmona, Bu- 
takis su žmona, Januliūnas 
su žmona, Ponkris su žmo
na, Biliūnas su žmona, Lie
pa su žmona ir devynios ga
lybės kitų, kurių vardus ne
buvo progos, nei galimybės 
surinkti.

Lietuvių klubas suteikė! 
jubiliatams gražią aukso 
taurę. Domininkas Bairūnas 
buvo vienas pirmųjų Lietu
viškos Muzikos salės organi
zatorių ir visados darbavosi 
ir darbuojasi lietuvių tarpe.

Sutkaitis, Ciakas ir Jan
kauskas visus palinksmino 
lietuviškomis dainomis ir 
gražia muzikaline progra
mėle.

Viso gero ir ilgiausių me
tų abiem jubiliatams!

Sekmadienį parapijos ma
mytės surengė puikų kortų 
vakarėlį, kuriame ne tik pa
rapijiečiai, bet ir visos apy
linkės žmonės gražiai pralei
do laiką ir parsinešė dovanė
lių. Po kortų lošimo buvo ir 
pasilinksminimas. Vakaras 
buvo iš tikrųjų sėkmingas. 
Daug dirbo mamytės, ypač 
Aukštikalnienė, Sabienė, Du- 
rienė, Mazeriene, Čebatorie- 
nė, Bakrauskienė, Zigmon- 
tienė, Serafinienė, Mrs. Rho
des, Bandos, Stockridge, 
Gould, Bingelienė, Krizienė, 
Mrs. Kowski, Tamošaitienė, 
Ona Lukiūtė, Elena Jones ir 
Juozas Lutz.

BATONE, N. J.

Lietuvių draugijų komite
tas rengiasi paminėti Lietu
vos nepriklausomybės 21 
metų sukakties šventę. Ren
giamos prakalbos įvyks va
sario 19 d. vakare, šv. My
kolo Arch, parapijos salėje, 
15 E. 23 St. Vakaro progra
ma susidės iš kalbų, vaidini
mo ir dainų.

Kalbės: kleb. kun. J. Pet
raitis, kun. J. Balkūnas,
Maspetho par. klebonas, J. 
B. Laučka, Amerikos redak
torius, ir vietiniai veikėjai. 
Kitą programos dalį išpildys

Vasario pirmą parapijie
čiai surengė mažą vakarėlį 
ir gražią vakarienę savo 
klebono kun. Ignaco Zimblio 
vardinėms paminėti. Šiemet 
jau suėjo dvidešimt metų, 
kai kun. Zimblys darbuojasi 
mūsų parapijoje. Trumpomis 
kalbomis pasveikino kleboną 
vardinių proga kunigai Ig 
Valančiūnas, Čepukaitis 
Em. Paukštis ir dr. V. Mar- 
tusevičius. Vakaro vedėjas 
buvo vikaras kun. Jeronimas 
Bagdonas.

Sodalietės rengia šv. Va
lentino bei mylimojo vakarė
lį vasario 14 d. Žada visus ( 
gražiai priimti, palinksminti 
ir pašokinti. Parapijos soda
lietės yra labai gerai susior
ganizavusios ir daug gero

kiek galima, su savaisiais 
supažindinti. Keli susipratę 
ir gerai su jaunimu susipa
žinę žmonės stengiasi su
tverti jaunųjų beną parapi
joje. Ką nors panašaus jau 
ne kartą stengtasi padaryti, 
bet piniginė būklė, kad ir 
geriausius norus, tobuliau
sius troškimus pakirto. To
kia muzikaline organizacija, 
toks parapijinis benas šim
teriopą vaisių atneštų ne tik 
parapijos vaikams, kurie 
prie to beno priklausytų, bet 
ir visiems parapijiečiams. 
Dar daugiau, toks benas su
teiktų visiems Philadelphi- 
jos lietuviams garbės ir ne
mažos moralinės paramos 
visiems mūsų susirinki
mams, pramogoms ir pana
šiai.

Beno komitetas su vikaru 
kun. Jer. Bagdonu, bereng
dami Užgavėnių vakarėlį bei 
balių vasario 21 d., kviečia 
visus parapijiečius ir susi
pratusius lietuvius, ypač 
biznierius, užeiti, pasišnekė
ti, pasilinksminti ir susipa
žinti, draugiškais ryšiais 
tampriau susirišti.

Juozas Pavėsis.

Ruošiasi ekskursijai
Jaunuolių sporto klubas 

ruošiasi dideliam darbui — 
suruošti rugsėjo 10 d. milži
nišką ekskursiją į New Yor- 
ką dalyvauti Lietuvių Die
noje. Pradžią padarė klubo 
narys K. D. ir klubo nariai 
mielai pritarė.

Mums malonu, kad paro
doje dalyvauja Lietuva, to
dėl nebūkime ,•,kurčiais” ir 
ruoškimės dalyvauti. Suda
rysimi ekskursiją traukiniu 
arba autobusu. Komisijos 
pirm, yra K,. Kisielius, na
riai — Fr. Karny ir P. Pupa. 
Prašom atsilankyti klubo 
patalpose: 1315 So. 2 St.

Nepriklausomybės šventė
Ketvirtadienį, vasario 16 

d., šv. Andriejaus par. salėj 
įvyks bendras Philadelphi- 
jos lietuvių katalikų Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimas. Kalbėtojais bus: 
prof. Sennas, Amerikos re
daktorius J. B. Laučka ir 
inž. A. J. Mažeika. Progra
mai užsibaigus seks šokiai.

Klaidos atitaisymas
Sausio 27 d. Amerikos nu

meryje netikėtai įvyko klai
da; ten parašyta, kad art. 
Em. Mickūnaitė „turi suda
riusi sutartį 2 metams, ir 
nežinia kada grįš”. Tikreny
bėje, ji sudarius sutartį tik 
2 mėnesiams. Toliaus, tose 
eilutėse sakoma, kad „Emi
lija turėsianti pasitarimų su 
įvairiais klubais”. Tikreny
bėje, ji turėjo pasitarimų su 
kitais'klubais, tik dar nėra 
sudarius tikros sutarties. 
Emilija sakės nežinanti, ka
da sugrįšianti į Philadelphi- 
ją. K. Dryža.

Sveikinimas — linkėjimas
Nors jauna „Amerika” 

vos tik sulaukė penkmečio 
„gimtadienio” paminėjimo, 
tad dar lyg kūdikis, o jau 
lyginasi su keliolika metų 
leidžiamais laikraščiais. Tu
riu čia progos pasveikinti

ne tik sau, bet ir visai para
pijai yra nuveikusios savo 
gražiu pavyzdžiu ir veikla. 
Geriausio pasisekimo!

darbą varo, t. y. leidžia pui
kioje tvarkoje laikraštį „A- 
meriką”. Valio!

Kas mums, visuomenei lie
ka? Remti „Ameriką”! Lin
kėtina, kad nebūtų nei vieno 
namo, kuris neturėtų savai
tinio, pilno žinių laikraščio 
„Amerikos”, kuris teikia iš 
viso pasaulio įvairias žinias, 
o ypatingai iš Tėvų Žemės 
— Lietuvos. Philadelphijos 
lietuviai, norį užsiprenume
ruoti „Ameriką”, gali kreip
tis pas K. Dryžą, 243 Dickin
son St., arba tiesiog pasius
kit piniginę perlaidą (money 
order): „Amerika”, 423 
Grand St., Brooklyn.

Šiame laikrašty skelbia
momis įvairiomis žiniomis 
būsi pilnai patenkintas. Ban
dyk užsisakyti, persitikrinęs 
pamylėsi ant visados.

K. Dryža.

Red. pastaba: Labai nuo
širdus ačiū p. Dryžai, mūsų 
geram Bičiuliui, už sveikini
mus ir linkėjimus. Mes nori
me visada leisti bent 8 pus
lapių laikraštį, bet dabarti
nėse sąlygose to negalime 
įvykdyti. Reikia 1000 naujų 
skaitytojų, kad galėtumėm 
leisti 8 psl. čia norime pa
žymėti, kad p. Dryža yra pa
vyzdys, kaip remti laikraštį. 
Jis ne tik rašo, bet prenu
meruoja sau ir savo 3 gimi
nėms — artimiems Lietuvo
je. Be to, yra suradęs kelis 
naujus skaitytojus Philadel- 
phijoje.

Juozo B. Laučkos redaguoja
mą laikraštį „Ameriką”, iš
ėjusį praeitą savaitę padi
dintą vienu lapu; jame daug

ROCHESTER, N. Y.

Kultūringa vakarienė
Sausio 29 d. par. salėje į- 

vyko pagerbimo vakarienė 
parapijos trustistams ir vi
sam komitetui, kuris dar
buojasi sykiu su trustistais 
ir klebonu parapijos naudai. 
Ruošė kleb. kun. J. Bakšys.

Dėl blogo oro žmonės kiek 
pavėluotai rinkosi į vakarie
nę, bet apie 7 vai. jau buvo 
užpildyti visi stalai svečiais, 
kurių apie pusė gražaus žy
dinčio jaunimėlio, ši vaka
rienė pažymėtina tuomi, kad 
šalia užkandžių buvo graži 
programėlė. Visus linksmino 
stiprus gramafonas; skar- 
džiausiai aidėjo dainos: Kam 
šėrei žirgelį, Kur josi brole
li (Ant. Sodeikos). Klebonas 
dalino dovanas trustistams 
ir visiems parapijos darbuo
tojams, vyrams ir moterims. 
Vėliaus prasidėjo pati gra
žioji, jaunimo meninės da
lies išpildymo eiga.’ Duetą 
dainavo („Atsiminimas”, 
Andriulio ir „Nueisiu”, Šim
kaus) Pranas Beliukas ir 
Elena Matulytė. Dainos 
„Nueisiu” meliodija ne tik 
širdį paglostė, bet ir sielužės 
stygas švelniai pakuteno. 
Samuolis dainavo „Gale sodo 
rymavo” (Ant. Pociaus) ir 
„Bijūnėli žalias” (Šimkaus), 
jis labai gražiai lietuviškai 
žodžius taria. Svečiai griaus
mingais plojimais norėjo iš
šaukti jį daugiau padainuoti, 
bet Broniukas, pasirodęs 
scenoje atsiprašė, kad dau
giau nedainuosiąs. Paskuti
nis numeris — kvartetas: 
Izabelė Mocejūnaitė, M. Pi- 
kūnaitė, Jonas Pranckūnas 
ir Bronius Samuolis. Sudai
navo „Kad jojau” (Šimkaus) 
ir „Dzinguliukai”. Dzingu
liukų daina klausytojams

bonui ir šv. Cecilijos chorui 
už kultūringą pasirodymą.

Ant. žiemys, 
---------------------—. 
SHENANDOAH, PA.

Kietųjų anglių gamintojai 
rengiasi Pasaulinei parodai 
Prisideda ne tik kietųjų ang. 
lių kasyklų viršininkai, bet 
visos apylinkės, visos kolo
nijos, kuriose yra kietosios 
anglies. Shenandoah, kietųjų 
anglių krašto širdis, labai 
domisi šiuo dalyku.

—
Pereitą savaitę mūsų apy

linkėje vėl atidarė kietųjų 
anglių kasyklą, Hanųnond 
Colliery, kuri per ilgą laiką 
buvo uždaryta. Visi shenan 
doahriečiai džiaugiasi tokia 
gera naujiena. Prie to, nau
ja krautuvė bus įsteigta mū
sų apylinkėje. Bus darbo 
merginoms sukneles siūti.

Sausio 27 d. įvyko par. 
moterų labai sėkmingas kor
tų vakaras. Visas pelnas pa 
rapijai. Bravo, moterėlės!

Mėgstame kortų vakarus. 
Vasario 16 d. bus kitas. Bet 
šį kartą rengiama skautų 
trupei. Skautės pačios dar
buojasi, nes pelnas bus jų 
uniformai, šią pramogą re
mia moterų kultūrinis rate
lis.

Šv. Jurgio parapija ren
giasi šiemet minėti 50 metų 
jubiliejų, šiuo metu bažny
čia, pernai apdegusi, yra tai
soma, bus dažoma, o kai 
gražinimo darbas bus baig-- 
tas — manau, teisybę sa
kau — bus ar tik ne gra
žiausia lietuvių bažnyčia vi
soje Amerikoje?

Enė.

SO. BOSTON, MASS.

Minės Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį

Vietos Federacijos sky
rius ruošiasi minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį 
vasario 12 d., 3 vai. popiet 
Municipal salėje. Parapijos 
choras, muziko Juškos vado
vybėje, ruošiasi išpildyti 
komp. J. Žilevičiaus Vytauto 
Didžiojo kantatą, kuriai di
riguoti kviečiamas pats 
kompozitorius. Ne tik bosto
niečiai, bet ir artimiausių 
miestų lietuviai nepraleis 
progos išgirsti šią kantatą.

Teko girdėti, kad ir S. B. 
L. Piliečių draugija yra nu
tarusi minėti vasario 16 d. 
Minėjimą ruoš vas. 19 d. sa
vo salėje. Apie programą 
dar neteko sužinoti.

Išvyksta Argentinon
Sobostonietis kun. K. Ven 

gras, MIC., greitu laiku iš
vyks Argentinon, kur jis 
siunčiamas Tėvų Marijonų 
kartu su kun. Andriušiu mi
si j onieriauti lietuvių išeivių 
tarpe. Neseniai bažnytinėj 
salėj išvyko jo išleistuvių 
vakarėlis, kuriame dalyvavo 
per 200 bostoniečių. Maži 
vaikučiai išpildė programą 
iš dainelių, lietuviškų šokių. 
Pasakyta Jono Kmito para
šytas atsisveikinimo eilėraš
tis. Kalbėjo kleb. kun. Vir- 
mauskis, kun. K. Urbonavi
čius, kun. Paulukas ir pats 
kun. Vengras. Jam įteikta ir 
piniginė dovana. A.

sukėlė linksmą nuotaiką. Vi
są laiką akompanavo varg. 
Iz. Rovaitė. Į tokią vakarie
nę negaila nueiti; gali meni-

HARRISON-KEARNY, N. J.

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas čia
naudingų ir gražių raštų.

Malonu sveikinti ir palin
kėti visam „Amerikos” šta-' joms pasidžiaugti, o ne vien

ška programa pasigerėti, 
lietuviškos dainos meliodi-

lietuviu parapijos mokyklė- --------
lės vaikučiai, seselių moky- Jau seniai buvo tariamasi
tojų vadovaujami; jie suvai- kaip mūsų parapijoje pa-
dins lietuvišką veikalėlį ir traukti ir palaikyti savo jau-’ bui ir leidėjams, redaktorių^ bulvių su sūriais spirgučiais
sudainuos šventei pritaikin- nimą. Visomis priemonėmis ir kitiems, kurie tampriai ir į prisivalgyti ir apie miežinio
tas dainas. Komitetas, stengtasi jį organizuoti ir, atsargiai tą visą užsimojimo’ statines zulintis. Garbė kle-

ruošiamas vasario 17 d. pi
liečių klubo salėje, Schuyler 
Ave., Kearny. Dainų progra
mą išpildys parap. ir New 
Jersey radijo chorai. Bus ir 
kalbų.
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APREIŠKIMO MOKYKLOS 1939 M. PIRMOJO PUSMEČIO LAIDA
Iš kairės į dešinę sėdi: Elena Trinkūnaitė, Adelė Gagaitė, kun. B. Kruzas, kun. N. Pakalnis, kun. V. Masiulis, Angela Mardosaitė, Sofija Papi- 

kaite. Iš kairės į dešinę stovi: Aleksandra Radzevičiūtė, Viktoras Trunca, Jonas Lukaševičius, Edvardas Sveteris, Vladas Galiauskas, Leoka
dija Rutelionytė, Albertas Palubinskas, Jonas Beganskis, Albertas Mikalauskas, Samuel Evelino (italas), Mildreda Sledžiūtė. Visi, be išimties, 
graduantai įstojo ] aukštesnes mokyklas. Linkime visiems baigti aukščiausius mokslus.

Mokyklos Sidabrinio^Jubiliejaus Minėjimas

sario 16 d. šventė.
— Vasario 12 d. šv. Vardo 

draugija užsiprašė savo in
tencija mišias. Per jas visi 
vyrai eis in corpore prie Ko- 

' munijos. ’Mišių metu bus iš
dalinti ištikimybės pažymė
jimai tiems nariams, kurie 
per visus metus kas mėnesį 
ėjo prie Komunijos. Po mi
šių bus Eucharistiniai už
kandžiai.

LICENSES
REER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

Kada Persivalgymas 
Sudaro Viduriu 

Užkietėjimą
PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BODU!

Visi mes mėgstame gerą valgi. Bet 
kai kada mes perlalsval naudojamės 
riebiais Ir su Įvairiais prieskoniais val
giais. Ir tas dažnai sudaro vidurių už- 
kiertėjrtmą.

Kada jūsų viduriams reikalinga veik
ti, vartokite Ex-Lax. Tas duos Jums ge
rą visišką Išvalymą Ir nesukrės Jūsų 
virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai veikiantis, švelnus 
ir lengvas priėmimui. Jis taip gardus 
kaip geras šokoladas. 10 c.. Ir 25 c. dė
žutės yra pas jūsų vaistininkus.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 393 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISRAEL HELLERMAN 
Hellerman’s Dairy

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 458 

I Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLPER
453 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

EVergreen 4-6696

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT Ji PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X" ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

JlEX-lAX
CMOCOLA]

6 tabfetf IO< 
18 tablet* 25<

j SMART SHOES
Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 
! ŽEMOMIS KAINOMIS 
i

Dr.‘ Posner’s ir
| Douglas vyrams ir jl

* moterims aukštos 0
į rūšies čeverykai
i nupigintomis \V
J kainomis (J

i 329 Grand Street, 
Į Brooklyn, N. Y.

TON, MASS.

os Nepriklauso- 
; sukaktį

ideracijos sky- 
minėti Lietuvos 
lybės sukaktį

3 vai. popiet 
Įėję. Parapijos 
ko Juškos vado- 
ošiasi išpildyti 
jvičiaus Vytauto 
itatą, kuriai di- 
iečiamas pats 
is. Ne tik tosto- 
ir artimiausių 

uviai nepraleis 
sti šią kantatą, 
ėti, kad ir S. B. 
iraugija yra nu- 
i vasario 16 d. 
)š vas. 19 d. sa- 
kpie programą 
užinoti.

Argentinon 
itis kum K. Ven 
greitu laiku iš- 

itinon, kur jis 
Tėvų Marijonų 
i. Andriušiu mi- 
lietuvių išeivių 

>niai bažnytinėj 
jo išleistuvių 

riame dalyvavo 
toniečių, .Maži 
Idė programą 
jtiiviškų šokių, 
o Kmito para- 
kinimo eilėraš- 
deb. kum Vir-
i. K. Urbonavi- 
lulukas ir pats
j. Jam įteikta ir 
ana. A.

gavo 
šios 

metų

Amerikos skaitytojai jau 
iš praėjusio numerio gerai 
žino, kad sausio 29 d. Brook
lyno Apreiškimo lietuvių pa
rap. mokykla minėjo 25 metų 
gyvavimo sukaktį, šis reikš
mingas įvykys atžymėtas 
mokyklos mokslo metų iškil
mingu užbaigimu, kuriame 
penkiolika januolių 
diplomus, kaip baigę 
mokyklos aštuonerių 
kursą.

Minėjimas prasidėjo baž
nyčioje 9 vai. ryte iškilmin
gomis pamaldomis. Prie baž
nyčios durų mokyklos jubi
liejinės laidos graduantus 
pasitiko pats parapijos kle
bonas, kun. N. Pakalnis, į- 
vesdamas juos į bažnyčią. 
Laimingieji graduantai buvo 
šie jaunuoliai: Elena Trin
kūnaitė, Adelė Gagaitė, An
gela Mardosaitė, Sofija Pa- 
pikaitė, Aleksandra Radze
vičiūtė, Leokadija Rutelio
nytė, Mildreda Sledžiūtė, Jo
nas Lukaševičius, Edvardas 
Sveteris, Jonas Beganskis, 
Vladas Galiauskas, Albertas 
Mikalauskas, Albertas Palu
binskas, Viktoras Trunca ir 
Samueli Evelino.

Šiai iškilmei pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. V. 
Masiulis. Į pamaldas labai (

KEARNY, N.J.

įmybės šventė 
nepriklausomy- 
minėjimas čia 

įsario 17 d. pi- 
salėje, Schuyler 

Dainų progra- 
parap. ir New 

j chorai. Bus ir

leido šimtus auklėtinių. Gar
bė tiems lietuviams tėvams, 
kurie leidžia savo vaikučius 
ne į svetimą, bet savą moky
klą, geriausiai vedamą ir tu
rinčią visas valdžios mokyk
lų teises. Malonu šia pačia 
proga sveikinti Seseles Do- 
mininkones su mokyklos vir
šininke Sės. Nikodemą prie
šakyje, nuoširdžiai dirban
čias lietuvių vaikučių moks
linimo, lavinimo ir auklėji
mo išganingame darbe. Sėk
mingos ištvermės parapijos 
vairuotojams ir visiems pa
rapijiečiams!

dienį, 8 vai. vak. kviečiamas 
metinis šėrininkų susirinki
mas; visi šėrininkai prašo
mi dalyvauti. Negalėsią da
lyvauti prašomi pranešti se
kretoriui, kam pavedama 
jiems atstovauti. Susirinki
mas įvyks savo įstaigos pa
talpose — 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Biuro sekretorius.

kybo j e Katalikų Jaunimo 
Draugijos (CYA) dovanas 
laimėjo Mildreda Sledžiūtė 
ir Albertas Palubinskas.

Graduantų vardu pasvei
kinimo kalbas pasakė Ad. 
Gagaitė ir Al. Radzevičiūtė, 
o atsisveikinimo su mokyk
la, kunigais, seselėmis mo
kytojomis, mokslo draugais 
ir savo dėkingumo pareiški
mo kalbą pasakė Leokadija 
Rutelionytė ir Samueli Eve
lino.

Programa ouvo ilga, įvai
ri,. išmarginta mokyklos vai
kų gabumų ir seselių domi- 
ninkonių kruopštaus darbo 
daviniais. Bene įspūdingiau
sias buvo 1, 2 ir 3 skyrių 
vaikučių pasirodymas „Eski
mų žemėje”.

Mergaitės ir berniukai tu
rėjo progos pasirodyti dai
navime, eilėraščių, monolo 
gų sakyme, šokime, plasti- 

, maršavi 
me ir t.t. Jautriausias mo
mentas buvo, kai Regina 
Moskeliūnaitė ir Viktoras 
Mikolaitis deklamavo gražų 
eilėraštį apie Vilnių. Jaunuo
lio žodžius „Kas bus, kas ne
bus, bet Vilnius Lietuvos 
bus” palydėjo triukšmingas 
plojimas. Tenka ypatingai 
pasidžiaugti, kad seselės do- 
mininkonės jaunų mokinių 
širdyse jau skiepija meilę ne 
tik viskam, kas lietuviška, 
bet ypač kad juose užgrūdi
na meilę ir prisirišimą Lie
tuvos amžinai sostinei — 
Vlniui.

Suvaidinta smagi, nuotai
kinga, muzikali operetė apie 
tinginius vaikučius, laumes 
ir darbštų batsiuvį; šiame 
darbe, matyt, daug jėgų įdė
ta muz. Jankaus ir jo žmo^ 
nos. Dar reikia paminėti vi
sų mėgiamą baleto šokėją 
Klarą La Medica, kuri šoko 
su grupe mergaičių, jaunu-J 
tęs Karčiauskaitės ir Joaną1 
Aromiskytę. Gabiai atliktas ( 
ir „minstrel show”, nors 
kiek ir per ilgas buvo. Gra
žiai pasirodė rinktinė mer
gaičių grupė, sudainuodama 
kelias lietuviškas laudies i 
dainas. Grojo pačių mokinių 
orkestras.

Apreiškimo parapijiečiai 
vertai gali didžiuotis savo,; 
mokykla, kuri jau sulaukė ' 
25 metų sukakties, kuri iš- Į

gausingai atsilankė gradu
antų tėveliai, giminės, arti
mieji, mokyklos vaikai.

7 vai. vak. parapijos au- 
ditoriume įvyko iškilmingas 
užbaigos aktas ir įvairi pro 
grama. Salė buvo kimšte pri
kimšta publikos. Programa 
pradėta atitinkamu maršu, 
kurio metu į sceną įžygiavo 
graduantai, kleb. kun. Pa
kalnis, mokyklos direktorius 
kun. B. Kruzas ir kun. V. 
Masiulis.

Mokyklos jubiliejinės lai
dos graduantams diplomus 
įteikė pats klebonas, asistuo
jamas abiejų vikarų. Jis įtei
kė ir dovanas už pasižymėji
mus lietuvių kalboje, tikybo
je ir už gerą elgesį. Už pasi
žymėjimą lietuvių kalboje 
dovanas gavo Julija Raža- 
nauskaitė (7 sk.), Dorothy Įniuose "judesiuose, 
Bučinskaitė (6), Alfredas 
Dragūnas (5), Regina Moc- 
keliūnaitė (3), Kazys Kano- 
pinskas (2); už gerą elgesį: 
Charles Marotta (8 sk.), Ona 
Vaičiūnaitė (7), Vytautas 
Urbonas (6), Rosalita Ante- 
rio (5), Juozas Levonas (4) 
Vivian Cappelino (3 sk.) ir 
Elena Balčiūnaitė (1 sk.). 
Už bendrą pasižymėjimą do
vaną laimėjo Mildreda Sle
džiūtė, o už pasižymėjimą ti-

DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

JANUARY CLEARANCE SALE 
(Išpardavimą nužemintam kainom)

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ PALTŲ

OVERCOATS
Visi $18.00 vertes dabar po----------- $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po------------ 16.50
Visi $28.50 vertes dabar po------------ 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai ranku darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visos vyru ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

Henry Narins Sons
670 Grand Street, corner Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

GREAT NECK, L. I.

JAUNIMO PASIRODYMAS

Sausio 28 d. vyčiai turėjo 
,,hobo” balių. Atsilankė daug 
jaunimo. Ypatingai dėkojam 
Newark© ir Elizabeth© jau
nimui už atsilankymą.

f
J

.f

j1

J*

I

J.

Tel.: MArkert 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO. 
Kralikauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvaiginančių Gėrimų 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- 
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain 

CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t. 

Reikalaukite 
Sodės

91-93 Warwick

visur to vardo 
Ir Alaus

St., Newark, N. J. f

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško -Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

Apreiškimo par. choras 
pernai padarė drąsų žygį, 
suruošdamas savo pasilinks
minimą New Yorko centre, 
didžiuliame ir puošniame 
viešbutyje, šiemet jie dar 
drąsiau eina į viešumą. Cho
ro antri metiniai šokiai į- 
vyks Edison Hotel patalpo
se. Visas jaunimas ir jų bi
čiuliai maloniai kviečiami į 
šią jaukią, didelę, nuotaikin
gą pramogą, kuri žada pra
eiti geriausiu pasisekimu. 
Bilietai iš anksto 1 dol., prie 
durų — $1.25. Bilietų dar 
galima gauti ir Amerikos 
administracijoje.

Šie didžiuliai šokiai įvyks 
penktadienį, vasario 3 d.

Federacijos susirinkimas 
bus vasario 6 d. Visi lietu
viai katalikai kviečiami da
lyvauti. Tarsimės apie Lie
tuvos 
šventės minėjimą, kurs ren- 

l giamas vasario 18 d. Bus 
pranešta ir apie Apylinkės 
seimelį. Vietinis.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
.BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS)
Laisniuotas Graborius

' STagg 2-5043 Notary Public

nepriklausomybės

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

JERSEY CITY, N. J.

a Graži, moderni koplyčia ir poli- v 
w siu! gražūs kambariai duodama A 
k nemokamai. Samdo automobilius $ 
S įvairiems reikalams. Kainos labai x 
V prieinamos. S

k 84-02 Jamaica Ave. | 
i Brooklyn, N. Y. |
a, (Prie Forest Parkway) v

&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^

— Vasario 4 d. šv. Jurgio 
pašelpinė draugija rengia 
parapijos salėje balių. Lin
kime geriausių pasisekimų.

— Vasario 11 d. lietuvių 
demokratų klubas par. salė
je rengia balių, kurio metu' 
bus paminėta ir tautinė Va-,

2Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A, Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

LIET. UNIVERSALINIO
BIURO SUSIRINKIMAS

Lietuvių Universalinio 
Biuro, Ine., direktorių tary
bos nutarimu, šių metų va
sario mėnesio 4 d., šešta-

HAVEMEYER 8<259 Y
RALPH KRUČH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

. -<maspeth;cN,. y.C-. ?

423 Metropolitan Avė., 
i Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Ąvenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Ptrieš part Apreiškimo bažnyčią!
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus 
ir juos perdirbę 
kaip naujus. Už
primokėjimą i š m a i no m e 
naujus rakandus į jūsų 
nūs.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
padarome^ 

nedideli

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street,

se-

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Tel. NEwtown 9-4464

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamrtnytaa numeris bu

vuslo 107 Union Avenue.

NOTARY PUBLIC
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 

UNDERTAKER AND EMBALMER 
REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 Vasario 3 d., 1939 m.

Lietuvos Nepriklausomybes
IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS LANKĖSI GARNYS NAŠLIŲ SUSIRINKIMAS f ŠTAI

21 Metų Sukakties

Iškilmingas Minėjimas
Sekmadienį, Vasario-Feb. 12,1939

Erdvioje McCABBIN SALĖJE

Paveikslai iš Lietuvos
Šį šeštadienį, vasario 4 d., 

par. salėje bus rodomi įdo
mūs krutami paveikslai iš 
Lietuvos; rodys Januškevi
čius. Paveikslai parodo Lie
tuvą jubiliejinėje nuotaiko
je; bus rodoma: tautinė! 
olimpiada, tarptautinės bu
rinių laivelių rungtynės, pa
vasarininkų kongresas, įspū-j 
dingi ir gražūs lietuviški 
šokiai, ūkininkų gyvenimas, 
kariuomenės manevrai ir t.t. 
ir t.t. Pelnas skiriamas pa
rapijai.

Amerikos skaitytojų J. 
Sutkų (451 Grand St.) duk
relės šeimoje lankėsi garnys, 
palikdamas jų dukrelei (B. 
Krasnickienei) gražų sūnelį. 
Motina ir sūnelis šiuo laiku,
Williamsburgh Maternity Ii-j atsilankyti. Reikės aptarti 
goninėje ir greitu laiku žada daug reikalų ryšium su naš- 
grįžti į namus.

Draugas.

Šv. Monikos našlių moterų 
dr-jos susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 3 d., 
8:30 vai. vak. Apreiškimo įęesantaik 
par. mokykloje. Visos narės I 
ir mūsų bičiulės kviečiamos

Vasario K 
philadelph 
Nesutvark

Brooklyn, N. Y.Berry, So. 2nd ir So. 3rd Streets, 
Pradžia 4 valandą po piet. Bilietas 40 centų

NUO 7 VAL. VAKARO ŠOKIAI, KURIEMS GROS

J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras
VISI BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į ŠĮ MINĖJIMĄ, KURIO PRO

GRAMA BUS TIKRAI ĮVAIRI IR ĮDOMI.

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENAI 

PASIRUOŠIMAS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

čius ir vienas svetimtautis 
Gėrimus laimėjo Tarnauskie 
nė, Šapolas ir dar vienas as 
muo (pavardės nepamenu). 
Šokta prie J. Kuro orkestro 
Vakaro pelnas atiduotas pa
rapijai bažnytiniams rūbams 
įsigyti. Pilnas pranešimas 
bus vas. 5 d. mėnesiniame 
draugijos susirinkime.

Žinutės
— Buvo sunkiai susirgusi 

Bakšienė.
— Queens General ligoni- įį^ti 

nėję guli pavojingai sergąs( 
J. Kulbokas. Jam, dėl užsi
nuodijusio kraujo, nuplauta 
koja virš kelio. /

. \av®- d- pranciškonių Kiekvieną trečiadienį vis
lietuvaičių vienuolyne pa- daUgiau įr daugiau kaip lie- 
šventinta koplytėlė ir laiko- tuvių, taip ir kitataučių lan- 
mos šv. mišios. kosi į tuos parengimus. Pla-

jaunimas- 
parapijos 

Kiekvieną

Mūsų parapijos 
smarkiai rašosi 
jaunuolių kluban. 
pirmadienį vis daugiau ir
daugiau ateina į parapijos 
salę pasilinksminti; kiekvie
ną pirmadienį įžanga į salę 
dykai. Jaunuoliai ir jaunuo
lės, kurie lankotės, nepamir
škite atsivesti ir savo drau
gų. Ir jie bus širdingai pri-

Parapijos jaunimo trečia
dienio vakarai vyksta stebė- 

I tinai nepaprastu tempu.

mos sv. misios.
— Laimėjimų vakarų lan-1 nuojama rengti tais vaka- 

kytojų būrys vis didėja, rais ir ristynes, kumštynes 
Duodamos didelės pinigiškos ir kitokių vodevilio pobūdžio 
dovanos. Atsilankyk antra-, žaidimus. Yra mūsų jaunuo- 
dienio vakarais.

— Kasperienė savo na
muose atidarė gėlių krautu-

j lių labai gabių, tad kodėl 
' savųjų tarpe neparodyti sa
vo talento?

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komitetas posė
džiauja kas dvi Savaitės, o 
jo įvairios komisijos ir daž
niau. Posėdžiuose svarsto
mos priemonės ir būdai, kaip 
geriau pasiruošti Lietuvių 
Dienai, įvyksiančiai rugsėjo 
10 d. Šiuo metu daugiausia 
rūpinamasi,, kaip sukelti ko 
daugiausia reikalingų lėšų 
Komiteto darbams vykdyti.

Jau priimtas Lietuvių Die
nos ženklelio projektas ir 
šiomis dienomis jis bus jau 
pagamintas. Ženklelis bus 
pardavinėjamas po 25 et. 
Pelnas iš ženklelių pardavi
nėjimo skiriamas tik Lietu
vių Dienos reikalams.

Paskutiniame posėdyje nu
tarta kreiptis į plačią visuo
menę, ieškant Lietuvių Die
nos globėjų ir rėmėjų.

Lietuvių Dienos Globėjais 
bus tie asmenys, kurie jos
reikalams paaukos bent 25,vę, prieš pat Alyvų Kalno 
dol. ir tos draugijos, kurios kapinyną, 
paaukos bent po 50 dol.

Lietuvių Dienos Rėmėjais 
bus laikomi tie asmenys, ku
rie paaukos bent 10 dol. ir 
tos draugijos, kurios šiam 
reikalui skirs bent 25 dol. 
Lietuvių Dienos Globėjams 
ir Rėmėjams bus įteikti gra
žūs diplomai, atspausdinti 
Lietuvoje.

Komiteto sėkmingesniam 
darbui užtikrinti šiomis die
nomis Brooklyne prie Komi
teto sudaryta Moterų Sekci
ja, kurios pirmomis narėmis 
pakviestos veiklios moterys 
iš įvairių draugijų. Moterų 
Sekcijos vadovybę sudarominėjime Brooklyne vasario 
garbės pirm. Regina Budrie- 12 d. ir Great Necke vasario 
nė, pirm. dr. Aldona Šliupai- ig d. Great Necke bus suvai- 
tė, vicepirm. P. Jurgeliūtė dintas veikalas „Slidžiuoju 
ir O. Valaitienė, ižd. A. Bui-,keliu”, kurį perstatė sausio'

prieš 
koman-

p.p. pas

— Krepšininkai 
Brooklyn American 
dą laimėjo.

— Vas. 6 d. 2 vai.
kun. J. Balkūną įvyks nepa
prastas Kunigų Vienybės 
Centro valdybos posėdis.

— T. Kabašinsko ir J. Li- 
žūnaitės šliūbas bus vas. 5 d. 
3 vai. po pietų.

Choro veikla
Sausio 20 d. mūsų choras

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos salėje įvyko New 
Yorko apylinkės lietuvių ka
talikų seimelis, kuris buvo 
labai gausingas.

Seimeliui pasibaigus, pa
rapijos salėje buvo Gyvojo 
Rožančiaus Draugijos ba
lius. Pirmą dovaną laimėji
muose gavo O. Baniulienė.

. Ateinantį sekmadienį pa
rapijos salėje įvyks parapi-

. . ,. i jos choro dainų ir šokių ba- turejo mėnesini susirinkimą,| liug Choras nori parodyti kuriame aptarta eile svarbių . . , ,, . . , , _ , susirinkusiems daug nauio,dalykų. Nutarta dalyvauti . ...... . ._ . , ... , _ 1 negirdeto. Ateikite visi, nesLietuvos nepriklausomybes ,v , ,ocr.... _ .. . įžanga bus tik 35 c.
niui, gi pasitenkinimo

1 visą dolerį!

asme-
— už

čia bus gera proga pasilink
sminti prieš gavėnią. Lauk
sime ypač jaunimo atsilan
kant.

CHORO PRAMOGA

Kaip buvo rašyta anks

lių balium, kurs bus vasario
11 d. R. K.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

0

„Tikybos j 

Be sveiko

Šį sekmadienį, vasario 5 
d., 3:30 vai. popiet įvyks są-Į 
jungiečių susirinkimas. Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti ir savo draugus pa-! 
kviesti įstoti į mūsų kuopą.' 
Visoms narėms svarbu da- I 
lyvauti. Išgirsite pranešimus 
iš apylinkės seimelio.

Kp. Pirmininkė.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

PARAMA LIETUVIŲ
DIENAI

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8į—10 ryte 
1—2 P. P. 
0—0 vak.

Sventadlenlaia susitariu 
Tel.: EVergreen 8-8229

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
0—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDO8: 
8—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienai paremti Moterų 
Vienybė šį sekmadienį, vasa
rio 5 d., Susivienijimo salėje 
rengia 
kviečia

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Minėdami 
klausomas 
kaktj, jungti 
viso pasaulii 

srfami savo 
Į nuoširdž’ausii 
1 Atsteigtai, 1 

Lietuvai.

Iš širdies i 
tod Vasario 

nėta visur, k 
lietuviai. Vis 
grupių ir s 
Nepriklausom 
minėjimai tej 
džiausiu ps 
traukdami 
lietuvių mini: 
kiekvienas Ii 
tų laisvės 
muose, pasi 
jam patogiau 
džiai artimia

čiau, Angelų Karalienės par. j tuvius. Bilietai 
„dainų ir šokių vakaras” į- menini. Gros
vyksta vasario 5 d. 5 vai. I tras- 
vak., t. y. šį sekmadienį, 
Choro vadas Pr. Dulkė daug 
pastangų dėjo, kad šio vaka
ro programa su įvairiais so
lo, duetais, grupėmis ir taip 
toliau, būtų geriausiai išpil
dyta, nes norima, kad visi 
atsilankę būtų patenkinti.

Klebonas taip pat šiam 
parengimui su nuoširdumu 
pritarė, paskirdamas visą 
gautą pelną įsigyti naujoms 
gaidoms, pavasario didžia
jam koncertui.

Choras pasitiki, kad para
pijiečiai ir šiaip rėmėjai jų 
prašymą įvertins ir visi at
silankys. Įžanga tiktai 35 c.

Choro ir jo vado Pr. Dul
kės vardu kviečiu į šį sma
gų vakarą.

Prasčiūnietis.

šokius, į kuriuos
atsilankyti visus lie-

i po 50 c. as-
geras orkes-

yra pirma,Ši pramoga 
skiriama Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos reikalams, 
todėl ji verta visų nuošir
džios paramos. Kam tik lai
kas ir kitos aplinkybės lei
džia, prašomi atsilankyti.

BENDRO CHORO 
PRATYBOS

Visų 4 chorų (Angelų Ka
ralienės, Apreiškimo, šv. 
Jurgio ir Maspetho parapi
jų) bendros pratybos įvyks 
ateinantį penktadienį, vasa
rio 10 d., 8 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje, šiose pra
tybose bus galutinai pasi
ruošta Lietuvos nepriklauso
mybės 21 metų sukakties 
minėjimui, kurs įvyks vasa
rio 12 d. McCaddin salėje.

------ -

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia 
proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. Užtai pirkda
mi mūsų importuotii „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- 
serninko ar bučerio prašykite ir lietuviškų baravykų vir
tinės.

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

50

Į 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
į (Williamsburgh Bridge Plaza)
t---------------------------------------- —---- — ---------- —-

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlSKą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelksus 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirlnklrnaa
AISKRYMAS gamintas namie Ifi geriausios Smetonos. ALŪS ifi geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

/ J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.!

Tel.

264

EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje degtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Grand St., Kampas Roebling St.

Manhattan Liquor Store
264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn

• wdiene, sekr. St. Jurevičiū
tė, iždo globėjos: EI. Matu- 
lionytė, A. Vasauskaitė ir 
p. Strimaitytė. Moterys savo 
sekciją padidins ir artimu 
laiku numato ruošti didelę 
pramogą, kurios pelnas bus 
skiriamas Lietuvių Dienos

• reikalams.
Komiteto sekantis posėdis 

bus vasario 6 d. 8:30 vai. 
vak. Susivienijimo salėje.

MASPETHO ŽINIOS

Gražus parengimas
Rožančiaus draugijos ba

lius praeitą sekmadienį buvo 
pasekmingas. Atsilankė per 
200 asmenų. Buvo anglies 
laimėjimai. Laimėjo D. Vo
lungevičius, Jonas Karpavi-

14 d. šv. Jurgio par. salėje. 
Vaidinimas įvyks Kasmo- 
čiaus salėje.

Choras gavo pakvietimą iš 
Patersono choro nuvažiuoti 
nas juos ir išpildyti koncer
tinės programos dalį balan
džio 23 d. Visi sutiko va
žiuoti. Be to, mūsų choras 
rengia šokius vasario 21 d., 
Užgavėnių vakare, par. sale
le, 64-25 Perry Ave. Įžanga
15 c. V. R.

Pereitą sekmadienį 
bažnyčioje susituokė 
las Potenza su Stella 
naite. Šliūbas buvo 5 vai. pp

mūsų 
Niko-
Sabo-

Gaila, kad lietuvaitės ren
kasi kitataučius. Mat, kita
taučiai prie lietuvaičių kim
ba, kaip musės prie medaus.

CHORŲ SUSIRINKIMAS

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn 
MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖMS DOVANOS 

$3.50 
2.25 
1.50 
1.50

Mokyklos užbaigos aukso žiedai............... nuo
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) nuo
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas.......nuoMūsų parapijos šv. Vardo 

draugijos balius jau artina
si. Jis bus vasario 17 d., 
penktadienį, par. salėje.

Reikia žinoti, kad šis ba
lius bus vienas geriausių. 
Nakties Pelėdos gros viso-

Vasario 2 d. 8 vai. vakare' kius šokius. O kas gi nenori 
Angelų Karalienės par. salė- šokti prieš užgavėnes? Visi, 
ie įvyko chorų sąjungos ir seni ir jauni, ir net ligo- 
Brooklyno - Maspetho pro- niai tokiame laike nerimsta 
vincijos chorvedžių ir valdy- lovose. O jaunmui, tai nėra 
bos susirinkimas. nė kalbos. Taigi, jaunimui

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Maži rankpinigiai užtikrins jums bent kurį 
daiktelį iki pareikalavimo.

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 

taisymas

Ši laikrašč 

ma Lietuvos 
bes 21 meti] 
minėti ir PI 
tuviams. PI 
skelbta Jimj 
Valstybių n 
todėl įdomi 
tod Lietuvos 
minintis laik 
skiriamas ir 
venantiems s 
vės lopšyje 
joje.

Philadelph 
ja lietuvių 
sėkmingai g 
tuvių para/ 
duos moky 

. draugų. Tai 
lietuviai turi 
kybinei ir lie 
lai. Mūsų laik 
W turima pi 
pasiekti tūks 
delphiečių. Mū 
noras, kad An 
visiems Philad 
linus, kad ji 
jiems patarnai

: Dėl vis dar 
. Lietuvos šaut 

nyčia, tantiniij 
Aido dienrašti 
nomis panaši 
4iaip ar taip 
ks neišlygiūt 
tojaos sau 
ir ton pačiam 

jos

tantii

Piehištį totali 
šie sielojasi Lėti

to

tvarkoje.

rcirVMaug k 

sėja i 
skelbdami 

^darbininkui] 

rūpinto 
lab 

atsako j

„Kairiaufflejl 
^-Sovietų 
M ne tik 
^nis k mato
M paimtos 

iš žmonių 
ir atėmę j 

įvest

1


