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Kiek turime žinių, Lietu
-vos nepriklausomybės 21 
metų sukakties minėjimai 
jau suruošti daugelyje vietų, 
kitur dar ruošiami. Visur 
jie praėjo tinkamu iškilmin
gumu. New Yorko apylinkės 
lietuvių katalikų visuomenė 
gali pasidžiaugti savo su
ruoštu minėjimu, įvykusiu 
vasario 12 d. Visiems jame 
dalyvavusiems smagu buvo 
džiaugtis atsilankiusių gau- 
singumu ir ypač gražiu jau
nimo pasirodymu.

Čia tenka pareikšti dide
lio pasitenkinimo, kad į 
Brooklyną atsilankė tokie 
brangūs ir visada laukiami 
svečiai, redaktoriai Leonar
das Šimutis ir Matas Zujus. 
Jų atsilankymas užtikrino 
minėjimo pasisekimą ir 
daug prisidėjo lietuvių kata
likų vieningumui sustiprinti. 
Mūsų visuomenė nuolat žy
giuoja didesnio susipratimo 
ir vieningumo keliu. Tai lei
džia ne tik galvoti, bet ir 
planuoti apie didesnius dar
bus šioje apylinkėje.

1 <
Vietiniam komunistų laik

raščiui labai nepatiko šimu
čio ir Zujaus kalbų tos vie
tos, kuriose jie priminė, kad 
pačioje Lietuvos nepriklau
somybės pradžioje Lietuvos 
žmonėms laisvę norėjo už
smaugti bolševikai. Kalbėto
jų pasakyti tiesos žodžiai 
taip badė Laisvės atstovui 
akis, kad jis parašė tokį 
melą:

„...Sovietų Sąjunga buvo 
pirmutinė pasaulyje šalis, 
pripažinusi Lietuvos nepri
klausomybę”.

Laisvės redaktoriams vis 
dėlto patartume gerai įsidė
mėti šiuos faktus: pirmuti
nė valstybė, pripažinusi Lie
tuvą, buvo Vokietija; ji pri
pažino 1918 m. kovo 23 d., 
po to sekė kitų valstybių 
pripažinimai, o Sovietų Ru
sija pripažino Lietuvą tik
tai 1920 m. liepos 12 d. tai
kos sutartimi po to, kai Lie
tuvos narsioji kariuomenė 
sumušė bolševikų įsiveržu
sią armiją. Taigi, bolševikai 
tiktai tada pripažino Lietu
vą, kai jos kariuomenė su
klupo prieš Lietuvos kaimo 
sūnų ginklą ir pasiaukojimą 
Tėvynei.

Ar padoru muilinti savo 
skaitytojams akis, sklei
džiant aiškią netiesą?

Kaunas. — Lietuvos Ban
ko valdytojas J. Tūbelis ak
cininkų susirinkime plačiai 
pranešė apie Lietuvos eko
nominius ir finansinius rei
kalus. Nors ir buvo pasauly
je daug politinių įtempimų 
pernai, bet Lietuvoje paste
bėta daugelio ūkio šakų žy
mi pažanga. Lietuvos litas 
lieka ir toliau pastovus.

PRANCŪZIJA PERKA
500 ORLAIVIŲ

Washington. — Prancūzi
jos karinė komisija užsakė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse 50 karo orlaivių. Per
nai tokių orlaivių prancūzai 
pirko 100. Apie šiuos pirki
mus pranešė Prancūzijos at
stovybė. Nepranešta, kiek 
prancūzai užmokės už minė
tus pirkinius, bet supranta
ma, kad nemažiau, kaip 60 
milijonų dolerių.

Naujai užsakytus karo 
orlaivius pagamins keturios 
amerikiečių bendrovės. Arti
miausiu laiku turės būti pa
gaminti 115 bombanešių. 
Apie šį užsakymą patvirtino 
ir Prancūzijos oro ministe
rija. Prancūzų karinė komi
sija lankysis ir Anglijoje.
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Neseniai Vytauto D. uni
versiteto studentai Kaune 
rinko savo atstovybę, varto
dami slaptą, tiesioginį ir 
proporcingą balsavimą. Di
delių agitacijų negalėjo bū
ti. Rinkimai vieną kartą bu
vo pertraukti, bet jie galu
tinai įvyko. Daugiausia bal
sų, kaip visada, surinko lie
tuvių katalikų studentų 
(Ateitininkų) sąrašas ir pra
vedė 5 atstovus. Jie surinko 
daugiau balsų, nei pernai. 
Tautininkai šiemet pravedė 
tik 2 atstovus, o pernai tu
rėjo 3. .

Studentai labai tiksliai 
vaizduoja tautoje esantį pa
siskirstymą ir šie rinkimai 
reikšmingai rodo, kur kryp
sta lietuvių šviesuomenės 
stambioji dalis.

dien auga ir jų įtaka visur 
didėja. Tarp valstybės ir 
Bažnyčios nesusipratimo 
veik nėra. Todėl Paryžiaus 
arkivyskupas, kardinolas 
Verdier neseniai su pasidi
džiavimu galėjo pasakyti 
šiuos žodžius:

„Šiandien Prancūzija yra 
drauge su Bažnyčia, drauge 
gina paveldėtąjį žmonišku
mą. Vatikano didžiojo sene
lio balsas paskutiniais lai
kais rado ištikimą atgarsį 
visuose prancūzų inteligen
tuose. Drauge su juo mes 
norime žmonijai išsaugoti 
išmintingos laisvės, tikro 
broliškumo ir krikščioniškos 
lygybės šventus principus”.

Prancūzijoje katalikai tu
ri laisvas moksleivių, stu
dentų, darbininkų, ūkininkų, 
šviesuolių ir kitokias orga
nizacijas; turi ir laisvą 
spaudą.

Lenkijos seime per deba
tus senatorius Surzynski 
kalbėjo, kad santykių su 
Lietuva užmezgimas atitin
kąs ne tik „valstybės reika
lus, bet ir lenkų širdies rei
kalavimus”.

Kol kas gerai žinome, ko
kie yra lenkų širdies „reika
lavimai”. Vilniaus lietuvių 
negerėjanti padėtis aiškiau
siai rodo, kur yra tas lenkų 
„širdingumas”.

Laisvės paminklas Kaune. Toliau matyti Vytauto Di
džiojo Muziejaus bokštas, kuriame yra amerikiečių lietu
vių padovanotas Laisvės Varpas ir įrengta kovos varpų 
muzika. Laisvės varpas skambėjo vasario 16 d., primin
damas Lietuvos laisvės kovų laimėjimus.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Brooklyne

Prancūzijoje, toje vadina
moje bedieviškoje valstybė
je, katalikų atgimimas kas-

Prancūzų ir kita spauda 
rašo, kad Leningrade komu
nistai ruošiasi atstatyti 
Petrui I paminklą, kurį ko
munistai nuvertė drauge su 
kitais carų paminklais. Sta
lino „istorikai” dabar išaiš
kino, kad Petras buvo tikras 
darbininkas, nes pats kalęs 
kuolus, pats kapojęs me
džius miesto statybai.

Kadangi bus sugrąžinta 
pagarba bent vienam carui, 
tai gal nebus sunku suteikti 
caro titulas ir dabartiniam 
valdovui, Stalinui, kurs nau
dojasi didesnėmis teisėmis, 
nei bet kuris buvęs Rusijos 
caras ?

Kaip ir buvo tikėta, Lie
tuvos nepriklausomybės 21 
metų sukakties minėjimas, 
L. Kat. Federacijos New 
Yorko apskrities suruoštas, 
praeitą sekmad., vas. 12 d., 
praėjo gražiausiu pasiseki
mu. Erdvi McCaddin salė 
buvo pilna lietuvių — daly
vavo per 1,400 asmenų. Vi
sa skelbta programa išpil
dyta net su kaupu. Lauktie
ji svečiai Leonardas Šimutis 
ir Matas Zujus atvyko ir 
savo iškalbingumu ir pa
reikštomis mintimis žavėjo 
tūkstantinę minią. Jauni
mas pasirodė ko geriausiai. 
Bendrame jungtiniame cho
re dalyvavo Apreiškimo, 
Angelų Karalienės, šv. Jur
gio, Maspetho ir Patersono 
šv. Kazimiero parapijų cho
rai. Nepaprastai žavus regi
nys buvo, kai 300 dainuo
jančio jaunimo, paklusnaus 
dirigento mostams, skam
biai iš savo krūtinių leido 
gražias dainas. Jungtinis 
choras atrodė, kaip liūliuo
jantis javu laukas.

Programa suvėluota 20 
minučių. Ją pradėjo Federa
cijos apskrities pirm., Ame
rikos redaktorius J. B. Lauč- 
ka, pasakydamas įžangos 
žodį. Visa minia, muz. A. 
Visminui skambinant pianu, 
galingai sugiedojo Lietuvos 
himną, žuvusieji Lietuvos 
nepriklausomybės kovose

site nuolaidą
t

as laikrodėly
mas

Popiežius Palaidotas
Bazilikos Kriptoje

LIETUVOS UŽUOJAUTA 
DĖL POPIEŽIAUS 

MIRTIES

Kaunas. — Dėl Popiežiaus 
Pijaus XI mirties Valstybės 
Prezidentas A. Smetona ir 
užsienio reikalų ministeris 
Urbšys nusiuntė užuojautos 
telegramas kardinolui Pace
lli, kurs tuojau atsakė padė
kos telegramomis. Per tris 
dienas Lietuvoje buvo iškel
tos gedulo vėliavos.

pagerbti atsistojimu ir ty
los minute.

Aprašyti visą programą 
tiksliai ir išsamiai užimtų 
labai daug vietos laikrašty
je. Galima pasakyti, kaip 
pareiškė daugelis iš dalyvių, 
programa buvo labai įvairi, 
turtinga. Ji tęsėsi 3V2 va
landos be jokios pertraukos 
ir nuolat keitėsi įvairūs 
vaizdai.

Štai programos dalyvių 
sąstatas: kalbėtojai — Leo
nardas šimutis ir Matas Zu
jus; solistai: Vaclovas Ba
ranauskas (Elizabeth, N. 
J.), A. Maslauskaitė ir A. 
Dragūnaitė (Apreiškimo pa- 
rap. choro muzikalusis due
tas), Andreičikas (Paterso
no choro tenoras), armonis- 
tas Jackus (Apreiškimo par. 
mokyklos mokinys), Klara 
La Medica (Apreiškimo par. 
mokė).

Labai įdomiai pasirodė 
Apreiškimo par. mokyklos 
mišrusis benas ir Angelų 
Karalienės par. berniukų 
benas. Apreiškimo par. mer
gaičių šokėjų grupė baltutė
liuose rūbuose su žinoma 
Klara La Medica priešakyje 
pašoko du baleto įdomius 
šokius; jų darnūs, sutarti
niai judesiai, grakšti laiky
sena visiems patiko. Jaunu
tė V. Mockeliūnaitė labai 
taisyklinga lietuvių kalba, 

(Užbaiga 6 psl.)

RUOŠIASI PRIPAŽINTI 
FRANKO VYRIAUSYBĘ

Paryžius.— čia yra žinių, 
kad Prancūzijos vyriausybė 
drauge su Anglijos vyriau
sybe ruošiasi pripažinti ge
nerolo Franko vyriausybę 
Ispanijoje. Abiejose valsty
bėse bijoma, kad Ispanijoje 
neįsivyrautų visiška Itali
jos ir Vokietijos įtaka, todėl 
norima paskubėti su pripa
žinimu, kol gen. Franko dar 
nėra pasiekęs galutinio lai
mėjimo.

Prancūzijos vyriausybė 
nutarė nusiųsti pas gen. 
Franką senatorių Berardą, 
kuriam pavesta atlikti pa
ruošiamieji pripažinimo dar
bai. Jis jau anksčiau tuo 
tikslu lankėsi Burgos mies
te ir tyrinėjo padėtį. Prieš 
pripažinimo formalumų at
likimą, Prandūžrja nori iš 
Franko kai kurių užtikrini
mų, kad Ispanijos politika 
tikrai būtų nepriklausoma 
kad ji nebūtų Italijos įtako
je. Taip pat norima užsitik
rinti, kad Ispanijoje nebus 
svetimos valstybės kariuo
menės, kai laimėjimas bus 
galutinai pasiektas.

Šiuo metu Ispanijoje di
desni. kariniai veiksmai su
stabdyti. Gen. Franko ka
riuomenė baigia tvarkytis 
užimtoje Katalonijoje ir lau
kia vadinamų lojalistų visiš
ko pasidavimo. Jei pasida
vimas neįvyks, artimu laiku 
numatomi stambūs, mūšiai 
jūrose, nes Madrido vyriau
sybininkai dabar gali susi
siekti su užsieniu tik jūro
mis. Abiejų pusių karo lai
vai jau esą pasiruošę mirti
nai kovai.

Madride ir Valencijoj 
vyksta kariuomenės ir civi
lių atsakingų asmenų pasi
tarimai, ar tęsti kovą, ar 
pasiduoti. Prezidentas Aza- 
nia pasiliko Prancūzijoje ir 
negrįžta į Ispaniją. Premje
ras Negrin sugrįžo ir svar
sto tolimesnio priešinimosi 
galimumus.

LAIVAI LANKYS PIETŲ 
AMERIKĄ

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybė, norėdama palaikyti 
dar glaudesnius santykius 
su Pietų Amerikos valsty
bėmis, netrukus nusiųs ke
lis karo laivyno laivus į į- 
vairias P. Amerikos valsty
bes draugiškam apsilanky
mui. Be to, keliolika kari
ninkų lankysis pietuose ir 
užmegs artimesnius santy
kius su tų valstybių karine 
vadovybe.

Vatikanas. — Vasario 14 
d. šv. Petro Bazilikos krip
toje atitinkamomis apeigo
mis palaidotas Popiežius Pi
jus XI. Prie jo karsto at
giedotos tos pačios liturgi
nės giesmės ir atkalbėtos 
tos pačios maldos, kurios 
kalbamos prie kiekvieno nu
mirusio kataliko.

Minių pagarba

Pijaus XI karstas padėtas 
šalia popiežių Pijaus VI, Pi
jaus X ir Benedikto XV. Jo 
kūnas įdėtas trigubame kar
ste, kurio svoris siekė apie 
pusę tono. Karstas įdėtas į 
paruoštą nišą vasario 14 d. 
6 vai. 49 min. vakare. Prieš 
karsto išnešimą iš Bazili
kos, jį aplankė ir atidavė 
Popiežiui pagarbą tūkstanti
nės minios žmonių. Bazili
koje jo kūnas buvo pašar
votas Švč. Sakramento ko
plyčioje. Ten mirusiam Po
piežiui pagarbą atidavė per 
4 dienas daugiau, kaip du 
milijonai žmonių.

Gedulo procesija

Popiežiaus kūnas į laido
jimo vietą išlydėtas didžiu
lės procesijos. Laidotuvėse 
negalėjo dalyvauti velionio 
sesuo, kuri, aplankius savo 
Garbingo Brolio kūną, nuo 
susijaudinimo susirgo ir 
dar nepasveįko. Laidotuvių 
eisenos priešaky neštas auk
sinis kryžius, kurį lydėjo 
du vyrai, nešini degančio
mis žvakėmis; po to žygia
vo Romos bažnyčių klebo
nai, Vatikano kunigai ir 
apie 100 choristų, apsiren
gusių violetinės spalvos 
drabužiais. Visi jie nešė de
gančias žvakes ir giedojo 
laidotuvių giesmę „Misere
re”. Už choristų ėjo šv. Pet
ro bazilikos kunigai, Vatika
no sargybiniai. Popiežiaus 
kūnas buvo nešamas garbės 
sargybinių, apsirengusių 
juodais, ilgais drabužiais. 
Tuojau už velionio kūno ėjo 
kardinolas Pacelli, kurs šiuo 
metu laikinai tvarko Bažny
čios reikalus. Už jo žygiavo 
36 kardinolai, suskubę at
vykti į laidotuves. Visi kar
dinolai buvo violetiniuose 
drabužiuose.

Paskutinės apeigos

Pirmiausia kūnas nuneš
tas prie didžiojo altoriaus, 
kur maldoms vadovavo pa
triarchas Vincentini; į jo 
maldas choras atsakė gies
mėmis. Jis pašlakstė kūną 
šventintu vandeniu, o po to 
vienas prelatas perskaitė 
laidotuvių raštą, kurio skai
tymas tęsėsi apie 15 minu
čių. Įdėjus kūną į didžiulį 
karstą, prel. Bacci pasakė 
pamokslą, kuriame jis per
žvelgė Pijaus popiežiavimo 
laikotarpį. Pamokslo nuora
šas įdėtas į varinę dėžutę, 
kuri padėta karste prie Po
piežiaus kojų. Visiems pa
maldose dalyvavusiems kar
dinolams paskutinį kartą 
pažvelgus į mirusio Popie
žiaus kūną, karstas uždary
tas; prieš pat karsto užda
rymą, Popiežiaus buvę trys 
artimi tarnautojai uždengė 
jo veidą šilkine skraiste.

Pačioje kriptoje laidojimo

apeigos buvo labai papras
tos, kuklios; jose dalyvavo 
mažas būrys asmenų; ne
šant kūną į paruoštą nišą, 
visi kardinolai klūpojo, o 
tuo laiku bazilikoje turėta 
atitinkamos pamaldos.

Specialus numeris
Apie mirusį Popiežių Pi

jų XI dar teks ateityje ne
mažai rašyti. Šiame nume
ryje pasitenkiname trum
pesniu aprašymu. Kai Pijus 
XI mirė, mūsų laikraštis bu
vo jau išsiuntinėtas. Vasa
rio 10 d. vakare išleidome 
atskirą specialų numerį, ku
riame paskelbėme mirusio 
Popiežiaus gyvenimo ir dar
bų aprašymą, ypač nušvies- 
dami Jo santykius su Lietu
va. Tas numeris, tiesa, dau 
gumoje teko tik New Yorko 
apylinkės lietuviams. Karto
ti tą pačią medžiagą būti 
gal netikslu, todėl ateityje 
duosime atskirų straipsnių.

Rinkimai
Dabar kardinolų atitinka

ma komisija ruošiasi naujo 
popiežiaus rinkimams, kurie 
įvyks apie kovo 1 d. Dau
gumas kardinolų jau yra at
vykę, kiti dar kelionėje. Vi
sa pasaulio spauda reiškia 
įvairius spėliojimus, kas bus 
išrinktas nauju popiežium. 
Kardmolų kolegijoje dabar 
•yra 62 ašmenys. Yra spėlio
jimų, kad Vatikano sekreto
rius, kardinolas Pacelli esąs 
stipriausias kandidatas, bet 
Vatikano sekretoriaus tokia 
padėtis, kad jo išrinkimas 
beveik neįmanomas; tokie 
jau seni papročiai, nors jie 
gali būti sulaužyti. Popie
žiumi bus išrinktas tas as
muo, kurs gaus du trečda
lius balsų rinkimuose daly
vavusių kardinolų.

Vatikane jau paruošti bu
tai kardinolams ir jų arti- 
miausiems palydovams. Rin
kimų metu kardinolai bus 
visai atskirti nuo susisieki
mo su pasauliu. Apie popie
žiaus išrinkimą tuojau bus 
pranešta per radiją visam 
pasauliui. Toks pranešimas 
per radiją bus dar pirmą 
kartą pavartotas, 

s
Pasaulio užuojauta

Dėl Pijaus XI mirties 
Bažnyčia susilaukė iš visur 
nepaprastai daug užuojau
tos pareiškimų. Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezi
dento vardu užuojautą pa
reiškė valstybės sekretorius 
Hull. Kongreso abeji rūmai
— senatas ir atstovų rūmai
— užuojautai ir gedului pa
reikšti pertraukė savo posė
džius. Prancūzijoje seimo 
pirmininkas Herriot ir mi
nisteris pirmininkas Dala- 
dier pasakė atitinkamas 
kalbas. Vyriausybės nariai . 
tuojau pareiškė užuojautą 
Popiežiaus atstovui. Lenki
joje atstovų rūmai pertrau
kė posėdžius ir paskelbta 
valstybėje kelių dienų visuo
tinis gedulas. Iš visų valsty
bių plaukė užuojautos tele
gramos. Už mirusį popiežių 
meldėsi ir protestantai, ir 
žydai, ir kiti tikybininkai.
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IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

Rafitus 'Ir žinias Amerika trumnlna s avo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Pijui Vienuoliktajam Mirus
Vasario 14 d. Romoje įspūdingomis apeigomis palaido

tas Popiežius Pijus XI, garbingai vadovavęs Katalikų Baž
nyčiai 17 metų, kurie daugumoje buvo labai audringi ir 
tragiški. Iš vienos pusės pasiekti naujausi laimėjimai 
technikoje, kuri turėjo suteikti žmogui palankesnes sąly
gas gyventi ir atviriau parodyti žmogui tikrąją paskirtį: 
kaip mašinos turi tarnauti savo kūrėjui — žmogui, taip 
žmogus turi tarnauti savo Kūrėjui — Dievui. Bet čia san
tykis visai neišlaikytas. Iš kitos pusės — didis dvasinis 
susmukimas.

Pijui XI’ teko vadovauti Bažnyčiai, valdyti jos vairą be
ne tragiškiausiu žmonijai laiku. Didžiojo karo skaudžios 
nelaimės neišmokė žmogaus siekti sau laimės tiesiu keliu, 
nenuskaidrino jo proto, nesuminkštino jo širdies. Iš vie
no kraštutinumo, iš vienos vergijos mestasi į kitą kraštu
tinumą. Sutriuškinti vienos valstybės imperialistiniai sie
kiai, bet iš kitos tuojau gimė naujas judėjimas su tais pa
čiais groboniškais siekiais. Karinis imperializmas siekė 
pavergti tautas, paglemžti valstybes. Naujas kraštutinu
mas — komunizmas- — pasimojo paglemžti žmogų, išplėš
ti iš jo asmenybę, atimti jį iš Dievo, padaryti jį bejaus
miu, beširdžiu.

Komunizmas, paneigdamas žmogaus asmenį, atmesda
mas jo nemirtingą sielą, nepripažino žmogui ir artimų 
saitų, kurie jungia jį su apčiuopiama aplinkuma. Štai ko
dėl komunizmas atmetė šeimos instituciją, štai kodėl jis 
nepripažino tautos, nerado vietos tautiškumui savo numa
tytoje santvarkoje. Šis kraštutinumas, šis žiaurios jėgos 
prasiveržimas susilaukė sau nepalankaus, griežtai priešin
go fronto. Kilo naujas judėjimas fašizmo doktrinos ir 
tikrovės formoje. >

Fašizmas susilaukė sau pasekėjų ir negimtiniame kraš
te. Šalia komunistinės diktatūros atsirado naujos dikta
tūros, kai kur švelnesnės, kai kur aštresnės, bet jas jungia 
tas pats tikslas — nepripažįstama nieko r ^ikštesnio už 
valstybę, o valstybė — tai ją valdantieji. Suprantama, 
kad šie abu judėjimai negalėjo nepaliesti ir Katalikų Baž
nyčios, nors ji ir neturi jokių politinių siekių.

Bažnyčiai rūpi išsaugoti žmogaus asmens brangumą, jai 
rūpi paruošti žmogų amžinam gyvenimui nesudarkyta sie
la, nepavergta dvasia. Bažnyčiai rūpi, kad žmogus nuo
lat atsimintų ir pripažintų savo tikrąjį Viešpatį. Turint 
tai dėmesy aiškiai suprantama, kodėl Bažnyčia, nors jai 
gręsia ir dideli, laikini neva pralaimėjimai, niekada nenu
tyla, kai kėsinamasi prieš žmogaus prigimties teises. Baž
nyčiai, nepaisant jos narių pasitaikiusių ir pasitaikančių 
nukrypimų, visada rūpėjo ir rūpi pilnas žmogus, su laisva 
valia, nesulaužytas žmogus.

Bažnyčia laiminga, kad šiais kovų dėl žmogaus asmens 
teisių laikais prie vairo turėjo Pijų XI, kurs švietė visam 
pasauliui savo giliu protu, nepaprastu veiklumu, nepaju
dinamu drąsumu, pramatančiais ateitį žvilgniais, visuoti
niu pasiaukojimu, kurio jokios kliūtys nėatgrasė nuo ko
vos dėl žmogaus prigimtų teisių. Miręs Jis liko visam 
pasauliui dar didesnis ir net labiau gyvas. Jo paskelbtos 
enciklikos liks ilgiems laikams tokiu testamentu, kurį 
kartų kartos studijuos, norėdamos suprasti šiuos laikus ir 
ieškodamos kelių savo ateičiai. Katalikai gali džiaugtis, 
kad visas pasaulis taip plačiai paminėjo Pijų XI, kaip di
džiausią asmenybę, kaip ašį, apie kurią sukosi viskas, kas 
kilnu, dora, kas žmogaus vertę kelia.

Palaidojus Pijų XI, krinta žvilgsnis vėl į Romą, kur 
Katalikų Bažnyčia vėl turės šiame pasaulyje Regimą Kil
nų Vairuotoją, Kurs tęs savo Garbingo Pirmtako darbą 
Kitaip ir nebus, nes Katalikų Bažnyčiai paties Dieviško 
Jos Įsteigėjo užtikrintas laimėjimas iki pat pasaulio pa
baigos.

, Kazys P. Vilniškis

Kelionės Nuotrupos
(Įspūdžių iš Lietuvos tąsa)

Natūralūs turtai
Kalbant, apie įvairias Lie

tuvos gyvenimo sritis ir pa
darytą pažangą, norisi pri
siminti ir apie jos natūra
lias gamtos vertybes.

Iš gamtos vadovėlių, pla
čiai vartojamų Lietuvos 
mokyklose, kiekvienas moki
nys yra atmintinai iškalęs: 
„Aukso, geležies rūdų, ak
mens anglies ir kitų žemės 
turtų Lietuvoj nerandama”.

Taigi, iš pačios jaunystės

dienų lietuvis bandoma įti
kinti, kad jo šalis neturtin
ga; jokių minčių ar paskati
nimų kokiam nors tyrinėji
mui ne tik nesiūloma, bet 
autoritetingai teigiama, kad 
apie tai ir galvoti būtų ne
sąmonė; tuo, žinoma, pasuo
jamas kelias į šios mokslo 
šakos pamėgimą.

Ar dabartinėje Lietuvos 
žemėj yra turtų, sunku pa
sakyti. Tačiau atvirai teigti, 
kad jų nėra būtų irgi nesą
monė. Ne tik rimtesnių, o' pypkė nuo jų užsidegusi, 
net ir primityviškų tyrimui Tas rodo, kad kur nors apa-

Didžioji auka už Tėvynės laisvę. Pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko Antano 
Juozapavičiaus mirtis ant Alytaus tilto 1919 metais vasario 13 d. Nuotrauka iš pa
veikslo Karo Muziejuje. ?

Julius Baniulis

PIJUS XI

vieną — 
Ir žodis tas pasaulį laikinai numaldė, lyg skausmą gydąs 

c balzamas —
„Taika”... Ir paguodei žmoniją kenčiančią ir liūdinčią.

dar nėra pakankamai dary
ta. Rusų laikais čia net buvo 
draudžiama ką nors pana
šaus daryti, nes Rusijos gi
lumoj visokių žemės turtų 
buvo pakankamai. Jos va
karuose atidengtos bent ko
kios gamtos vertybės būtų 
suteikę tų kraštų gyvento
jams progą pakilti materia
liai ir moraliai, ko rusų val
dovai nepageidavo. Antra, 
toki turtai būtų dar daugiau 
suaktyvinę Vokietijos verži
mąsi į rytus; tas abiem at
vejais Rusijai kvepėjo „su
gedusia žuvim”..Dėl tos prie
žasties visame vakariniame 
Rusijos pasienyj, taigi ir 
Lietuvoj, gamtos turtų bu
vo „nerandama”. Anoji, gar
bingoji senovės Lietuva bu
vo perdaug užimta karais 
su kaimynais, antra, jos gy- Tiesos Tu trokšdamas ir visad kopdamas aukštyn į 
venimo sąlygose tas klausi- - aukštumas,
mas nebuvo perdaug aktua- Dar žodį šviesų, skaidrų kaip kristalas Tu pasakei dar 
lūs ir todėl čia rimtesni ty
rinėjimai buvo toks klausi
mas, apie kurį gal tik mirų 
šieji rimčiau sapnavo.

Jei kas drįstų ir toliau 
„įrodinėti”, kad Lietuvoj 
negali būti žemės turtų vier 
dėl jos regionalinės geogra
finės padėties ir geolitinių 
žemės savybių, su tuo nie
kad nesutiksime, kol bus pa
daryta nuoseklūs, pakartoti 
ni tyrimai, vadovaujant-au
toritetingiems specialistams 
Tik gaila, kad, dėl nevyku 
sios minties skleidimo, Lie
tuvoj tos rūšies specialistų 
veik neatsiranda. Laimė dar, 
kad prof. Kaveckis atsidė
jęs, nenuilstamai kalba apie 
platesnį šios srities studija
vimą, uždegdamas kitus vil
timi, kad Lietuvoj gali būti

„Taika” — taikos nėra. Dar darbo daug nepadaryta, 
O Tavo Tėvas pašaukė Tave sugrįžt — sugrįžti jau namo. 
Dar sniego daug, kalnai ledų, ir gėlės nepražysta.
Kur meilės nuoširdžios nėra, nėra ir meilės artimo. 
Ten slypi visados tiktai tamsta, šviesos kur nepažįsta, 
Ir spengia ausyse dėl netvarkos ir viso to klegėjimo.

Nutilo Tavo žodis, trykštąs kaip šviesūs saulės spinduliai 
Tarp sambrėškių, tarp sutemų, tarp juodos tamsios 

nakties.
Ir lauks pasaulis vėl, ilgėsis vėl, kol dienos pragiedruliai 
Nušvies klaikius laikus — tą taurę sklidiną tos 

nevilties, —
Kuriuos išvykdamas namo, pas Tėvą dangišką, Tu palikai, 
Kol jis galės išbristi iš balos visos tos savo nerimties.

Ir vėtros siautėja, ir vėjai stūgauja, ir vyksta didis alasas 
Po visą mūsų žemę ir niūrūs debesys užtemdo šviesią 

dieną.

1939 m. vasario 13 d.
Brooklyn, N. Y.

tiniuose sluoksniuose esama 
jei ne benzino, tai kitų orga
ninių medžiagų; kitaip tų 
dujų atsiradimas būtų ne
įmanomas.

Vienoj kitoj vietoj randa
ma ir geležies rūdų, kurios 
Vytauto laikais bandyta net 
perdirbti į geležį. Tačiau ma
noma, kad tie kiekiai yra 
maži. Jei jie būtų ir dideli, 
nesant akmens anglies, gele
žies rūdos perdirbimas į turizmui į Lietuvą skatinti 
vartotiną stovį neapsimokė- išleido leidinį „Turizmo ži-

akmens anglies ir gal kitų' tų. Taigi, pirmiausia ir rei- nios”. Panašios rūšies Š.A.L. 
mokslininkas kia imtis nuoseklaus ak-(leidinių buvo išleista ir anks

čiau, šis yra jau ketvirtas. 
Norį su šiuo leidiniu susi
pažinti, prašomi kreiptis į, 
bet kurį lietuvį laivakorčių 
agentą arba parašykit atvi- 
rutę švedų Amerikos Linijos

iškasenų, šis mokslininkas kia imtis nuoseKiaus aK- 
net teigia, kad iš jo darytų1 mens anglies ar tam pana- 
labai ribotų bandymų ir iš šios kuro medžiagos ieškoji- 
atsitiktinų radinių galima mo. Bet šis darbas reikalau- 
daryti išvadų, kad tokių ja ne tik teoretinio pasiruo- 
turtų, kaip akmens anglies' Šimo bei praktikos, bet taip 
(vėlesnio laikotarpio) tikrai! pat nemažo ir kapitalo. Jo 
turėtų būti, nes jau yra už- turi parūpinti valstybė, ku- 
tikta jos pėdsakų net kelio-Į ri vienintelė, prie dabartinių 
se vietose. Jis nurodo, kad į Lietuvos išteklių, pajėgtų 
šiaurę nuo Ukmergės miesto 
reiktų padaryt nuoseklūs 
tyrimai. Toliau, jis kalba, 
kad, darant žemės gręžimus 
prie Šėtos (Kėdainių apsk.), 
pro išgręžtas skyles išsiver
žęs aiškus benzino kvapas; 
tas gręžimas siekęs vos ke- 
lioliką metrų gilumą. Palan
goj darant šulinio gręžimą, 
dujos taip smarkiai prasi
veržę, kad net darbininko

rimtesniu mastu darbą va
ryti. O, be to, juk ir darbo 
rezultatai, jei jie būtų tei
giami, pačią valstybę, kai
po tokią, turėtų daugiausia 
dominti.

Kad ta žemės turtų ieško
jimo idėja daugiau suįdo
mintų Lietuvos gyventojus 
ir ypač jos jaunimą, reiktų 
pravesti atitinkamą propa
gandą. Būtų sveika, tokiai 
pijonieriavimo idėjai stip
rinti, įkurti atitinkamą

— Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų atstovy- 

rinkimuose ateitininkai 
pravedė 5 atstovus, varpi
ninkai 2, tautininkai 2, 
skautai 2, atsargos karinin
kai 1, draugovių sambūrys 
3, trys mišros draugovės 1 
ir žydai — 1. Per šiuos rin
kimus tautininkų studentų 
sąrašas pravedė vienu atsto
vu mažiau, nei pernai turė-

reikalas 
fabrikas

— Prof. Pakštas, vykda- 
į Kaliforniją, sustos 

Anglijoje, kur jis pakvies
tas paskaityti keletą paskai
tų Manchesterio universite
te. Ruošdamasis kelionei į 
užsienį, prof. Pakštas su
randa laiko ir Lietuvos geo
grafiniams tyrinę j imams;
šį mėnesį jis matuoja Sartų 
ežerą.

— Už šnipinėjimą vienos 
svetimos valstybės naudai 
V. Keveris nubaustas 12 me
tų sunkių darbų kalėjimo.

— Policijos žiniomis, Lie
tuvoje veikia 7,924 slapti 
degtinės bravorėliai.
• — Pradėjus veikti Lietu
vos prekybos sutarčiai su 
Lenkija, lietuvių laikraščiai 
jau laisvai siunčiami ir gau
nami Lenkijos valdomoje te
ritorijoje. Vilniaus lietuviai 
jau pradėjo gauti Nepriklau
somos Lietuvos laikraščius.

— Vokiečių radijo stotys 
palankiai pranešė apie mi- 
nisterio pirmininko kun. Mi
rono pareiškimą, kad Klai
pėdos vokiečiams nebus 
kliudoma išpažinti naciška 
ideologija.

— Dvarus ir ūkius šiuo 
metu Lietuvoje turi 150 sve
timšalių; savo nuosavybes, 
pagal įstatymą, svetimšaliai 
turės likviduoti — parduoti 
Lietuvos piliečiams.

— Vilniaus vaivada 
tvirtino Lietuvių Mokslo 
čiulių draugijos statutą.

— Lietuvos charge d’af
faires Briuselyje dr. Ladas 
Natkevičius paskirtas pa
siuntiniu į Maskvą. Ligšioli
nis pasiuntinys Maskvoje 
Jurgis Baltrušaitis 
džiamas į pensiją.

— Vasario 10 d. 
skiriamuosius raštus
tybės Prezidentui pirmasis 
Šveicarijos pasiuntinys Lie
tuvai p. Egger. Iki šiol Švei
carija savo pasiuntinio 
tuvoje neturėjo.

— Nuo vasario 12 d. 
dėjo reguliariai veikti 
metrų banga siųstuvas, ku
ris šventadieniais 12 valan
dą perdavinės specialią pro
gramą užjūrio lietuviams.

— Lietuvos nepriklauso
mybės proga, vasario 16 d. 
nuo 9 vai. vakaro italų, estų 
ir latvių radijofonai per
transliavo Kauno radijofono 
lietuviškos muzikos koncer
tą.

— Iš Lietuvos atvyksta 
Vytauto Didžiojo Universi
teto lektorė p. Baronaitė, 
kuri pamokys tautinių šokių 
vietinį lietuvių jaunimą, be
siruošiantį dalyvauti Lietu-

centro raštinei ir minėtas vių Dienos programoje Pa- 
„Turizmo Žinias” gausite ne- saulinėje Parodoje. Panelė 
mokamai.

„T. Ž.”
apie mūsų ekskursijų parvy- New Yorką vasario 21 d.
kimą į Lietuvą, kaip malo-' — Jubiliejinė meno paro- 
niai jos būna sutiktos, ame- da gausiai lankoma, dėl to 
rikiečių išsireiškimai apie ji buvo pratęsta ir uždaryta 
Lietuvą ir t.t. Jose sužinosi-' sausio 22 d.; buvo atidaryta 
te apie Švediją, lietuvių eks- gruodžio 4 d. Parodą aplan- 
kursijas Švedijoje ir kitas kė 10,000 žmonių.
naudingas žinias apie turiz- — Pernai per ištisus me- 
mą. Adresuokite: Swedish tus iš Lietuvos emigravo 
American Line, Lithuanian 845 asmens. Tiktai 100 žydų 
Dept., 636 — 5th Ave., New išvyko į Palestiną. 1937 m. 
York, N. Y.

pa- 
Bi-

statomas

atlei-

įteikė 
Vals-

draugiją. Ta draugija turė
tų aukomis ir kitais būdais 
kelti fondą reikalingam dar
bui varyti. Neabejoju, kad 
ir Amerikos lietuviuose šis 
užsimojimas rastų paramos. 

(Bus daugiau)

Lie-

pra-
32.2

GAUK NEMOKAMAI 
„TURIZMO ŽINIAS”

Švedų Amerikos Linija

— Lietuvių latvių vieny, 
bes draugija Kaune atidarė > 
latvių kalbos kursus.

— Pernai iš užsienio įvež
ta į Lietuvą 123,650 tonų ce
mento už 6,200,000 litų. 
1937 m. cemento pirkta už 
4,3650,000 litų. Didėjant ce
mento suvartojimui vis pla
čiau aptariamas 
statyti cemento 
Lietuvoje.

— Klaipėdoje
aerodromas oriniam susisie
kimui tarp Kauno ir Klaipė
dos — Palangos.

— Į Kauną atvyko naujai 
paskirtas Italijos prekybos 
atstovas Lietuvai. Italų fir
mų atstovybės būsiančios 
atiduodamos tiktai lietu
viams.

— Susisiekimo ministeri
ja Kaune įsteigė pašto mu
ziejų, kuriame renkami bū- 
dingesnieji daiktai pašto, te
legrafo ir telefono veiklai 
pavaizduoti.

— Dabar Lietuvos miš
kuose vyksta dideli darbai. 
340 girininkijose dirba apie 
10,000 medžių kirtėjų. 8000 
vežimų veža sukirstą miško 
medžiagą prie plukdomų 
upių ir geležinkelių.

— Spaudos Fondas lei
džia Vinco Kudirkos raštus 
keturiuose tomuose. Iki šiol 
Lietuvoje buvo tiktai Ame
rikoje išleistieji V. Kudirkos 
raštai, kurių jau nebegalima 
knygynuose gauti.

— Zoologijos sodas Kau
ne nupirko du didelius Sibi
ro lokius, kurie iš Sibiro per 
Leningradą ir Klaipėdą jau 
atgabenti į Kauną.

— Prasidėjus didesniems 
šalčiams Kaune ir provinci
joje padažnėjo susirgimai 
gripu. Šią žiemą gripu per
sergama lengva forma.

— Pereitų metų pabaigo
je susirgo gamtininkas mok
slininkas prof. T. Ivanaus
kas. Jis gydėsi vienoje Če
koslovakijos sanatorijoje. 
Dabar prof. Ivanauskas jau 
sveiksta ir netrukus grįšiąs 
į Lietuvą.

— Universiteto choras uo
liai ruošiasi kelionei į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Iš 200 dainininkų choras ke
lionei bus sumažintas iki 70 
geriausių choristų.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje veikė 7835 draugijų, 
draugijų sąjungos ir jų pa
daliniai (skyriai).

— Šakių apskrityje Lietu
vos pasienio policininkas 
nušovė iš Vokietijos perbė
gusį kontrabandininką Kazį 
Tūnikaitį, kuris bėgo nuo 
policininko, nekreipdamas 
dėmesio į įspėjamuosius šū
vius.

— Lietuvoje buvo daug 
prisnigę ir dėl pusnių kai 
kur net buvo nutrauktas su
sisiekimas. Tačiau nuo sau
sio 10 d. oras staiga atšilo 
ir pradėjo sniegas smarkiai

Baronaitė atvyksta laivu Ue
yra aprašymai de France, kuris atplauks į

emigravo iš viso 976 as- 
Swedish American Line. mens.

— Klaipėdos krašte yra 
235 pradžios mokyklos su 
440 klasių ir 15,380 mokinių.

— Pernai jaunieji ūkinin
kai buvo surengę 324 paro
dėles, kuriose išstatė savo 
užaugintus javus, daržoves, 
gėles, gyvulius ir kit. Pre
mijoms išmokėta 45,600 litų.

Senasis Fort Schuyler, iki 
šiol apleistas, bus pataisy
tas ir bus mokomi jūreiviai. 
Paskirta 100,000 dol. patai
symams.

10,000 Brooklyno moterų 
lanko WPA. vakarines ir 
dienines įvairių darbų mo
kyklas.
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ių latvių vieny- 
i Kaune atidarė 
)s kursus.
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Prel. A. Dambrauskas - Jakštas
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t sukirstą miško' 
prie plukdomų 
žinkelių.
os Fondas lei- '• 
Kudirkos raštus 
tomuose. Iki šiol 
iuvo tiktai Ame- 
itieji V. Kudirkos 
ų jau nebegalima 
j gauti.
gijos sodas Rau
du didelius Sibi- 

urie iš Sibiro per 
ir Klaipėdą jau 

Kauną.
dėjus didesniems 
Aune ir provinci- 
žnėjo susirgimai 
žiemą gripu per- 
ngva forma, 
ių metų pabaigo- 
jamtininkas mok- 
prof. T. Ivanaus- 
rdėsi vienoje Ce- 
s sanatorijoje. 
. Ivanauskas jau 
netrukus grįšiąs 

siteto choras uo- 
. kelionei į Juug- 
rikos Valstybes, 
ninku choras ke- 
umažintas iki 70 
horistų.
etų pradžioje Lie
tė 7835 draugijų, 
ąjungos ir jų pa
gyriai).
apskrityje Lietu- 

iio policininkas 
Vokietijos perbė- 
.bandininką Kazį 
ruris bėgo nuo 

nekreipdamas 
spėjamuosius Su

roję buvo daug 
dėl pusnių kai 

vo nutrauktas su- 
. Tačiau nuo anu
otas staiga atšilo 
sniegas smarkiai

Vasario 19 d. sueina vie- 
neri metai, kai mirė Lietu
vos mokslo vyras, Lietuvos 
kultūros kūrėjas, rašytojas, 
publicistas, poetas, kritikas 
prel. Aleksandras Dambrau
skas. Tai buvo vienas seno
sios kartos atstovų, kuris 
savo nepaprastu gabumu 
ir šviesiu protu per visą il
gą amžių, ligi paskutinių 
gyvenimo dienų švietė lietu
vių tautą. Jei pažvelgsime į 
jo išgyventus 78 metus, ra
sim įdomią prel. Aleksandro 
Dambrausko gyvenimo isto
riją.

Aleksandras Dambraus
kas — Adomas Jakštas gi
mė 1860 m. rugsėjo 9 d. Uk
mergės apskr., Pagirių vals., 
Kuronių kaime iš Andriaus 
Dambrausko, dar vadinamo 
ir Jakštu, ir Kotrynos Vai
čiūnaitės. Pirmas mokslo ži
nias gavo savo dėdes advo
kato Petro Vaičiūno rūpes
čiu. Kadangi buvo Dievo ap
dovanotas dideliais gabu
mais, tai kitas jo dėdė, Kriu
kių klebonas, kun. Stasys 
Dambrauskas paėmė mažą 
Aleksandrą savo globon. Šio 
globojamas jis išėjo pra
džios, vidurinius ir aukštuo
sius teologijos mokslus. Vi
durinius mokslus ėjo Šiaulių 
gimnazijoje, kurią baigęs 
vieneris metus studijavo 
matematiką Petrapilio uni
versitete. Bet šitie mokslai 
jo nesugundė. Atsiėmęs do
kumentus iš universiteto, 
1881 m. Dambrauskas įstoja 
į Žemaičių kunigų seminari
ją. Po trejų metų darbo sa
vo gabumu ir darbštumu pa
siekė to, kad seminarijos lė
šomis buvo pasiųstas moky
tis į Petrapilio dvasinę aka
demiją, kurią baigė pasižy
mėjimu ir 1888 m. birželio 
29 d. įšventintas kunigu. Tų 
pačių metų rudenį paskirtas 
Panevėžio gimnazijos kape
lionu.

Panevėžy išbuvo neilgai. 
Matydamas, kiek daug pavo
jų gresia lietuvių vaikams 
iš rusų pusės, jis neiškentė 
netaręs teisingo žodžio ir už 
tai tapo uždarytas Kretin
gos vienuolyne, o paskui iš
tremtas penkeriems metams 
į Rusijos gilumą, Ustiužnos 
miestą, Naugardo gub. Vyk

Oscar Wilde

Laimingasis Princas

pėdos krašte yra 
žios mokyklos su 
ir 15,380 mokinių, 

ai jaunieji ūkiniu- 
surengę 324 paro
tose išstatė savo 
s javus, daržoves, 
mlius ir kit. Pre- 
mokėta 45,600 litų.

Fort Schuyler, iki 
stas, bus pataisy- 
j mokomi jūreiviai 
100,000 dol. patai*

Brooklyno moterų 
PA. vakarines fr 
įvairių darbų m®'

(Tęsinys)
— Pasiliksiu su tavim dar 

vieną naktį, — atsakė Kreg
ždė, — bet paskutinės tau 
akies aš negaliu iškrapštyti 
Tu būsi tada neregįs.

— Kregžde, Kregžde, ma
žoji mano Kregždute, — ta
rė Princas, — daryk tai, ką 
aš tau sakau.

Iškrapštė Kregždė ir ant 
rąją Princo akį, nusileido j? 
nešina aikštėn ir įdėjo ją 
mergaitės ranką.

— Koks gražus stikliukas
— sušuko mergaitė ir juok 
damos nubėgo namo.

Sugrįžo Kregždė pas Prin 
cą ir tarė:

— Tu neregįs ir aš lik 
siuos su tavim.

— Ne; mažoji Kregždute
— tarė vargšas Princas, — 
tau reikia į Egiptą lėkti.

— Aš liksiuos su tavim
— atkartojo paukštelis ir 
užsnūdo po jo kojomis.

Rytojaus dieną tupėjo 
Kregždė visą laiką ant Prin
co peties ir pasakojo jam 
ką ji buvo mačiusi svetimo
se šalyse. Pasakojo jam apie 

damas į tolimą ištrėmimo 
vietą, kun. Aleksandras 
Dambrauskas pasiėmė su 
savim savo tetą Barborą 
Vaičiūnaitę ir mažametį 
brolį Stasį Dambrauską.

Čia paminėsim trumpą iš
trauką iš anų laikų Barbo
ros Vaičiūnaitės pasakoji
mo apie tremtinio gyvenimą 
Ustiužnoje.

„Ustiužne gyvenimas bu
vo baisus ir nuobodus, nes 
miestas buvo apsuptas miš
kais. Rusai ūkininkai buvo 
labai tamsūs žmonės, nors 
jie kiekvienas turėjo nema
žai geros žemės, bet skur
džiai gyveno. Gyvenimo zem- 
liankos (namai) buvo su
lipdytos iš molio. Nelaikė 
jie nei arklių, nei karvių, o 
jei kuris iš ūkininkų turėjo 
asiliuką ar ožką, tai buvo 
apšauktas turtingu. Žemę 
ardavo mažomis žagrėmis, 
žagrę traukdavo moteris, o 
vyras tik prilaikydavo žag
rę. Nuėmę javus iškuldavo 
lauke ir mažą dalį javų pa
likdavo sau, kitus veždavo į 
miestą parduoti. Vežimėlius 
su javais turėdavo traukti 
moterys, o jei moteris pa
vargdavo, tai vyras užrėžda- 
vo jai su botagu, o kai ba- 
zare (turguje) parduodavo 
javus, tai vyrai pasigerda
vo; tada moteris įversdavo 
savo vyrą į vežimėlį ir par
veždavo namo. Ustiužne bu
vo septynios rusų cerkvės, 
prie kiekvienos cerkvės gy
veno po du popu. Kiekvie
nas popas turėjo nuo 5 iki 7 
vaikų; nors popai gaudavo 
iš caro dideles algas, bet jie 
skurdžiai gyveno.

Kunigą A. Dambrauską 
vietiniai žmonės labai gerb
davo. Kai jis eidavo pasi
vaikščioti po miestą, tai ru
sai su įdomumu į jį žiūrėda
vo ir sakydavo, kad katali
kų kunigai jiems geriau pa
tinka, negu jų popai. Kai 
kunigas laikydavo mišias 
savo kambaryje, tai daug 
rusų ateidavo ir prašydavo 
i leisti juos į vidų, o kai mes 
jų neleisdavom į vidų, tai 
jie iš lauko apguldavo kam
bario langus ir didžiausiu 
.dyvu” žiūrėdavo; išgirdę 

mišių metu skambantį var
nelį, rusai žegnodavosi ir 

raudonuosius ibisus, kurie 
stovi sustoję į ilgas eiles Ni
lo pakrantėse ir gaudo ilgais 
savo snapais aukso žuvytes; 
apie Sfinksą, kurs turi tiek 
pat metų, kiek ir pasaulis, 
.gyvena tyruose ir žino vis
ką; apie pirklius, kurie seka 
kuprių karavanus gintaro 
rožančiais rankose; apie Mė
nulio kalnų karalių, kurs 
toks juodas, kaip juodmedis 
ir kurs meldžiasi dideliam 
krištalui; apie didelę, smėly
je miegančią, gyvatę, kurią 
dvylika kunigų maitina me
daus pyragėliais; apie pig
mėjus, kurie plaukioja dide
liame ežere ant plačių lėkštų 
lapų ir amžinai kariauja su 
plaštakėmis...

— Brangioji Kregždute, 
— tarė Princas, — tu pasa
koji man įstabius dalykus, 
bet visų įstabiausia pasauly
je tai — žmonių kančios. Nė
ra gilesnio slėpinio už sopu
lį. Palakstyk viršum mano 
miesto, mažoji Kregždutė, ir 
paskui papasakosi man, ką 
būsi mačiusi.

Nulėkė Krežgdė viršum

AMERIKA

Lietuvių kovos ties Radviliškiu 1919 metais, čia buvo galutinai"nugalėti bermonti
ninkai. Nuotraukos iš Jenerio paveikslo Karo Muziejuje, kur vasario 16 d. įvyko di
delės iškilmės Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 21 metų sukakčiai paminėti.

„poklonus”, duodavo. Ustiuž
ne gyvenantieji rusų ponai 
ir načalninkai (valdžios tar
nautojai) kun. A. Dambrau
ską labai mylėjo, vadindavo 
jį „učionyi čeloviek”.

Kun. Aleksandras turėjo 
su savim daug storų knygų 
ir buvo labai užimtas skai
tymu ir rašymu. Daug savo 
raštų siųsdavo į Tilžę, Vo
kietijon. Kai kun. A. Dam
brauskas, atbuvęs ištrėmi
mo terminą, rengėsi važiuo
ti į Lietuvą, susirinko daug 
rusų ir su ašaromis su juo 
atsisveikino, o kiti toli jį 
palydėjo”.

Sugrįžęs iš Ustiužnos į 
Lietuvą kun. Dambrauskas 
kelis metus vargo, negauda
mas padoresnės vietos, nes 
rusams jis buvo nepageidau
jamas ir pavojingas asmuo. 
Tačiau dvasinė vyriausybė 
jį vertino. Po kurio laiko jis 
paskirtas Kauno kunigų se
minarijos profesorium, vė
liau buvo pakviestas į Pet
rapilio dvasinę akademiją. 
Lietuvis profesorius Petra
pilio dvasinėje akademijoje 
buvo didelė naujiena. Rusai, 
pagaliau, suprato, kad Dam
brauskas nėra iš tų žmonių, 
kuriuos galima mėtyti iš 
vietos į vietą ir daugiau prie 
jo nebekibo, nors jis ir prie
šinosi įvairioms jų užma
čioms. Nors akademijoje jis 
buvo aukštai vertinamas ir 
turėjo geras sąlygas, tačiau 

miesto paskraidyti ir pama
tė, kaip turtuoliai linksmi
nas savo gražiuose namuose, 
kaip elgetos sėdi vartuose. 
Ji įskrido į tamsius skers
gatvius ir matė išblyškusius 
bado kamuojamų vaikų vei
dus, be sąmonės į gatvę žiū
rinčius. Po tiltu gulėjo susi
kabinę du berniukai, nes ma
nė tuo būdu susišildysią.

— Kaip mudu alkani! — 
kalbėjo juodu.

— Čia nevalia gulėti! — 
sušuko sargas ir juodu išėjo 
į lietų.

Tada sugrįžo Kregždė pas 
Princą ir papasakojo jam, 
ką mačiusi.

— Aš grynu auksu pa
dengtas, — tarė Princas. — 
Tu turi nuimti jį nuo manęs, 
žvyną po žvyno, ir išdalinti 
mano vargšams. Gyvieji juk 
vis mano, kad auksas galįs 
juos laimingus padaryti.

Žvyną po žvyno nuėmė 
Kregždė, kol Laimingasis 
Princas pajuodijo, žvyną po 
žvyno nunešė Kregždė varg
šams ir vaikų veidai parau
donijo, jie ėmė žaisti gatvė
se.'

— Dabar mes turime duo
nos! — šaukė jie.
. Paskui iškrito sniegas ir 
atėjo šaltis. Gatvės taip ži

joje ilgai nedirbo. Jį traukė 
gimtasis kraštas. 1906 m. 
jis vėl sugrįžta į Kauną ir 
ima vadovauti neseniai įsi
steigusiai šv. Kazimiero 
draugijai, kurios tikslas bu
vo leisti ir platinti lietuviš
kas knygas. Šiai draugijai 
kun. A. Dambrauskas vado
vavo ligi mirties. Per visą 
savo veikimo laiką draugija 
Lietuvoje ir tarp lietuvių 
užsienyje paskleidė šimtus 
tūkstančius knygų.

Vien tik darbu draugijai 
jis nepasitenkino; jis rašė 
eilėraščius, straipsnius bei 
ištisus veikalus teologijos 
mokslo, meno, politikos klau
simais. Rašė lietuvių, len
kų, rusų, lotynų, vokiečių ir 
esperanto kalbomis. Be to, 
jis mokėjo prancūzų, anglų, 
italų, graikų, žydų ir latvių 
kalbas. Prel. A. Dambraus
kas buvo vienas geriausių 
žinovų esperanto kalbos. Jis 
yra parašęs esperantiškai 
„Versajareto magrandoj 
pensoi prigrandoj deman- 
doj” (Mažos mintys apie di
džiuosius klausinius), „Li- 
tovo stelo”, (Lietuvos žvaig
ždė), „Litovo almanko” 
(apie lietuvių tautą), išleido 
esperantiškai išverstas dai
nas „Mūsų dirva”, „Burtai”, 
pavadintas „Kantoj”, „dr. 
Esperanto”- (gramatika). 
Esperantų pasaulis prel. A. 
Dambrauską aukštai verti
no ir 1936 m. jį apdovanojo 

bėjo, tartum sidabru nubars
tytos. Ilgi spygliai, tarsi kri
stalo kinžalai, nusviro nuo 
stogų. Visi apsivilko kaili
niais, berniukai užsimovė 
raudonas kepuraites ir čiuži
nėjo ant ledo.

Vargšė Kregždė šalo vis 
labiau ir labiau, bet nenorė
jo Princo apleisti: per labai 
mylėjo jį. Susirankiodavo 
trupinius ties duonkepio du
rimis, kai jis jos nematyda
vo ir sparnų plasnojimu 
stengdavos susišildyti.

Bet galų gale suprato 
Kregždė, jog ji mirštanti. 
Jai vos užteko jėgų užskris- 
ti Princui ant peties.

— Sudiev, brangusis Prin
ce, — sušnabždėjo ji. — Tu 
juk leisi man tavo ranką pa
bučiuoti?

— Aš džiaugiuosi, kad tu 
galų gale išskrisi į Egiptą, 
mano Kregždute, — tarė 
Princas. — Tu per ilgai čia 
užtrukai. Bet tu turi pabu
čiuoti mane į lūpas, nes aš 
myliu tave.

— Ne į Egiptą skrisiu aš, 
— tarė Kregždė. — Skrisiu 
aš į Mirties viešpatiją. Juk 
mirtis — Sapno sesuo, ar ne 
tiesa?

Tuos žodžius tardama, pa
bučiavo Kregždė Princą į lū

I vieninteliu ir aukščiausiu 
Į esperanto ordinu „Orą Ste
lo” (Aukso žvaigžde).

Prel. A. Dambrauskas bu
vo išstudijavęs daug moks
lo šakų. Jis buvo teologas, 
matemajdkas, filosofas, isto
rikas, kalbininkas, pedago
gas, poetas, kritikas, žurna
listas, publicistas ir visas 
tas mokslo šakas gerai žino
jo. Jis buvo šakotas moksli
ninkas ir apie jo darbus ne
tolimoje ateityje savo žodį 
dar tars įvairių mokslo šakų 
specijalistai. Per savo pen
kiasdešimt literatūros ir 
mokslo darbo metų prel. A. 
Dambrauskas yra parašęs 
kelis tūkstančius įvairiausių 
straipsnių ir išleidęs kelias
dešimtis literatūros ir mok- 
lo knygų, o jo redaguo
jamas mėnesinis žurnalas 
„Draugija” buvo lyg Lietu
vos literatūros svarstyklės, 
nes per „Draugiją”, lyg per 
koštuvą, persisunkdavo Lie
tuvos literatūros šulų ge
riausi kūriniai. Su Jakšto 
lemiamu žodžiu turėjo skai
tytis visi, o jei kas eidavo į 
kritiką su Adomu Jakštu, 
tai Jakštas tam duodavo

A

ir dar „pasivijęs” pridėda
vo. Ir priežodis susidarė: 
„Nepapulk į Jakšto nagus, 
nes neištrūksi”.

Dabar pažvelgsime į jo 
kasdieninį gyvenimą. Jis ne
žinojo jokio nuovargio, išty- 

pas ir nukrito negyva po jo 
kojų.

Stovylos viduje pasigirdo 
baisus trenksmas, tartum 
būtų kas susikūlę. Tai spro
go švininė širdis. Be abejo
nės, turėjo būti tada labai 
didelis šaltis.

Ryto metą anksti vaikšti
nėjo gatve Burmistras drau
ge su trimis Miesto Valdy
bos nariais. Praeidamas pro 
stovylą, Burmistras pažvel
gė į ją.

— Dievulėliau, kokia nu
sususi Laimingojo Princo iš
vaizda! — pastebėjo jis.

— Teisingai, visai nususi 
išvaizda! — sušuko Miesto 
valdybos nariai, nes jie visa
da sutardavo su Burmistru. 
Ir jie priėjo artyn, norėdami 
jai geriau prisižiūrėti.

— Rubinas iškritęs iš kar
do rankenos, akių nebėra, 
visas auksas nušuto, — pa
stebėjo Burmistras. — Tik
rai, jis ne kiek gražiau atro
do už elgetą.

— Ne kiek gražiau atrodo 
už elgetą, — atkartojo Val
dybos nariai.

— Po jo kojomis guli'ne
gyvas paukštis, — tęsė Bur
mistras. — Reikės paskelbti 
įsakymą, kad paukščiams 
draudžiama čia mirti. — Ir 

žimo. Diena jam trumputė, 
nes tiek daug darbų! Keliasi 
4 — 5 vai., poteriai, mišios, 
pusryčiai, mokslinis darbas, 
skaitymas, rašymas. Pietūs 
1 — 2 v., vėliau trumpas pa
sivaikščiojimas. Grįžta vėl 
prie darbo. Nuo 6 vai. kar
tais susilaukia svečių, bet 
tik svarbiais reikalais, apie 
9 vai. vakarienė. Paskui dar
bas iki vėlyvos nakties. To
kia dienos programa buvo 
beveik visą gyvenimą. Jis 
mėgo knygas, su knyga ne
siskirdavo ir pasivaikščioji
mo metu. Knygos ir nedėda
vo lentynon tol, kol perskai
tydavo. Biblioteką turėjo 
milžinišką, ypač daug kny
gų svetimomis kalbomis. 
Knygų niekam neskolindavo. 
Gyveno kuo paprasčiausiai, 
kukliausiai, kaip vienuolis, 
nors ir nebuvo juo. Nemėgo 
papuošimų blizgučių, neken
tė madų. Jo miegamas kam
bariukas buvo mažutėlis, be 
jokio apstatymo, tik stale
lis, kryžius, paprasta aplū
žus lovelė, viena pagalvėlė, 
šiaudų matrasas. Miegamo 
kambariuko langas buvo į 
vakarus, kuriuos labai mė
go. Vakarai — tai žmogaus

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis, 
todėl visi ruošiasi užsisakyti 

Amerika
1939 metams, 

NES
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.

Valdybos narys tuoj užsira
šė tą nutarimą.

Tuo būdu Laimingojo 
Princo stovyla buvo nuimta.

— Dabar, kai ji nebegraži 
ji nieko neverta, — tarė 
Meno Profesorius universite
te.

Stovyla buvo sutirpdinta 
didelėje krosnyje ir Burmis
tras sukvietė susirinkimą 
aptarti, kas daryti su tuo 
metalu.

— Aišku, kad mums rei
kia kitos stovylos, — pasakė 
Burmistras, — ir tai turi bū
ti mano paties stovyla.

— Ne, tai turi būti mano 
stovyla, — tvirtino kiekvie
nas Valdybos narys ir visi 
jie susiginčijo. Kada tik 
man tekdavo apie juos išgir
sti, jie vis dar tebesiginčyda
vę.

— Stebėtinas dalykas, — 
pastebėjo liejyklos meistras.
— Ta suskilusi švino širdis 
nenori sutirpti ugnyje. Rei
kės ją išmesti. — Ir išmetė 
širdį į tą pačią sąšlavų duo
bę, kurioje ir negyvoji Kreg
ždė gulėjo.

— Atnešk man du visų 
brangiausius miesto daiktus,
— tarė Viešpats vienam an
gelui. Ir atnešė angelas Vieš-
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gyvenimas ir ateitis. Nemė
go skanėsių, saldumynų, tik 
pieniškus, daržoves ir vaisių 
valgius. Nerūkė, negėrė, ne
mėgo fotografuotis. Mirda
mas nepaliko pinigų, bet pa
liko labai didelį ir brangų1 
knygyną, turintį per 3000 
knygų įvairiomis kalbomis. 
Šitą brangų knygyną pasky
rė Katalikų mokslo akade
mijai, kurios pirmininku bu
vo. t

Tai buvo kuklus, papra
sto gyvenimo žmogus; prieš 
mirtį atsisakė nuo prakalbų, 
vainikų ir papuošalų, o pra
šė palaidoti arkikatedros 
šiaurės pusėje, kur niekad 
saulė neužeina. Prašė neda
ryti jokio kapo ar antkapio, 
o išmūryti rūsį ir lygiai že
mę užkasti, o sienoje įmūry
ti lentą su jo paties žo
džiais: „Mes ne sau ugnimi 
žėruojam, mes ne sau aplin
kui šviesą liejam”.

K. Vaičiūnas.
Scranton, Pa.

Kova dėl Vilniaus tik ta
da pasibaigs, kai Gedemino 
kalne Lietuvos vėliava lais
vai plevėsuos.

pačiui švino širdį ir negyvą 
paukščiuką.

— Teisingai parinkai, — 
tarė Viešpats. — Tas mažas 
paukštelis amžinai čiulbės 
mano Rojaus sode, o Lai
mingasis Princas garbins 
mane mano aukso viešpati
joje.

(Užbaiga)
Vertė K. Puida.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Meilė — tai elgeta, kuris 
vis dar prašo, kada jau vis
kas atiduota.

— Rochepedre.

Kitų linksmas yra džiaug
smu tų, kurie patys negali 
džiaugtis. — Balzac.

Kaip mes drįstame tikėtis, 
kad kiti išlaikys paslaptį, 
jei mes patys jos neišlaiko
me. — Rouchefoucould.

Gyvenimas yra mūsų ne
mirtingumo kūdikystė,

— Goethe.

Iš visų dorybių dėkingu
mas turi trumpiausią atmin
tį. — Walpole.



PHILADELPHIA, PA.

Parapijos sukaktis
Šiemet sukanka 15 metų, 

. kai įsteigta šv. Andriejaus 
parapija. Šiai sukakčiai pa
minėti, sekmadienį, vasario 
19 d., 11 “vai. ryte bažnyčio
je iškilmingos pamaldos, o 
vakare par. salėje didžiulis 
banketas. Numatyta įdomi 
programa.

Banketo pradžia 6:30 vai. 
vak. Visi kviečiami gausin
gai atsilankyti.

Klebono pagerbimas
Kun. dr. Vitas Martusevi- 

čius su šv. Kazimiero para
pijiečiais surengė labai puo
šnų banketą kleb. kun. Ig
nacui Valančiūnui jo vardi
nėms paminėti. Vakaro pra
mogėlę pradėjo parapijos 
mokinė su pasveikinimo žo
džiu; kun. Em. Paukštis su
kalbėjo maldą.

Vakaro vedėjas buvo kun. 
Jeronimas Bagdonas, kuris, 
pasakęs keletą žodžių savo 
žarų, viskam vadovavo. Par. 
mokyklos vaikučiai visus 
palinksmino ir prajuokino 
savo eilutėmis, dainomis ir 
komedijomis. Jų programė
lė rodė, jog jie yra labai ge
rai sesučių mokomi. Kun. I. 
Zimblys, pasveikinęs cele
brantą kun. Ignacą Valan- 
čiūną, visus linksmai nutei- 

t kė savo gyva humoristika.
Kun. Em. .Paukštis, Cheste- 
rio klebonas, linkėjo ilgiau
sių metų ir pakartojo kun. 
Ig. Valančiūno nuveiktus 
garbingus darbus parapijie
čių naudai. Dar kalbėjo ku
nigai Garmus ir J. Čepukai- 
tis. Pastarasis linkėjo cele
brantui pasekti šv. Ignaco 
pavyzdžiu ir neužilgo tapti, 
kaip ir tas šventasis, vysku
pu.
e Vakaro vedėjas, pažadi
nęs vargonininką iš „sal
daus miego”, paprašė chorą 
padainuoti. - Choras, varg. 
Jono Mickūno vedamas, iš 
tikrųjų gražiai pasirodė. Pa
rapijiečiai gali pasidžiaugti 
ir didžiuotis Tokiu choru ir 
tokiu choro vedėju. Po cho
ro dainų kalbėjo Užumeckis, 
Juozas Kavaliauskas ir 
prof. dr. Senn. Paskutinis 
kalbėjo kun. dr. Vitas Mar- 
tusevičius, kuris, paantri
nęs visų kalbėtojų pasveiki
nimus, ėmė vakaro vedėją 
„nagan” ir pamokė, kaip 
reikia vesti tokį vakarėlį. 
Juokų buvo be galo, be kra
što. Pats celebrantas vi
siems padėkojo už linkėji
mus ir dovanas. Kun. I. 
Zimblys sukalbėjo maldą ir 
vakaras baigėsi Lietuvos 
himnu.

nyčios buvo iš tikrųjų žavė
tina. Palydovai buvo Bij an
ka Karsokaitė su Petru Čes
naku, Benedikta Ginkevičiū- 
tė su Juozapu Šliogeriu, Es- 
tela Lukaševičiūtė su Mi
chael Wallace, Emilija Man- 
čauskaitė su Joseph Donnel
ly ir Irena žadeikytė su 
Juozapu Ziemba.

Vestuvių puota tęsėsi išti
sas dvi dienas.

Nuotaka yra ėjusi mūsų 
parapijinę mokyklą ir bai
gusi katalikišką aukštesnią
ją mokyklą; daug darbavosi 
visose parapijos pramogose 
ir priklausiusi prie draugi
jų. Jaunavedis taipgi daug 
darbavosi ir dabar darbuo
jasi lietuvių tarpe. Jis rūpi
nasi jaunųjų beno reikalais 
ir nemaža savo laiko skiria 
duodamas muzikos pamokas 
mūsų parapijos jauniesiems.

Visi parapijiečiai linki 
jaunavedžiams geriausios 
kloties!

Pavėsis.

Šv. Kazimiero parapija
Choro rašt. Alb. Baliulio- 

niui surengta gražus gimta
dienio vakarėlis. Mrs. Paul 
Severino su savo sūnumi su
rengė vakarėlį ir x užkvietė 
visus choristus ir Albino 
draugus, kurie sumanė pa
rūpinti Albinui tinkamą do
vanėlę.

Choras rengia trilypę pra
mogą balandžio 16 d.: kon
certą, teatrą ir šokius. Teat
ras bus tikrai juokingas ir 
grynai lietuviškas — „Ne
susipratimai”. Koncertą ren
gia vargonininkas, teatrą — 
dr. Martusevičius. * Visa tai 
rengiama surinkti bent kiek 
pinigų padengti išlaidas ke
lionei į pasaulinę parodą į 
lietuvių dieną.

Bastūnas.

Vasario 17 d., 1939 m.

Piliečių klubas ir Universi
teto klubas.

Šv. Jurgio par. bažnytinis 
choras atstovaus Ohio lietu- 

. viams New Yorko pasauli
nės parodos dainų šventėj. 

, Choras užsiregistravo daly
vauti pernai.

Tam svarbiam ir istoriš
kam žygiui įvykdyti būtinai 
yra reikalinga lietuvių vi
suomenės medžiaginė para
ma. Tam yra susidaręs ko
mitetas; garbės pirm. kun. 
V. Vilkutaitis; pirm. muz. 
V. Greičius, vicepirm. A. 
Bacevičius, sekr. E. Bacevi
čiūtė, iždo globėjai kun. T. 
Sofranec ir A. Maminskas. 
Kun. Sofranec tam tikslui 
jau paklojo 5dol.

Dainoms gaidos jau gau
tos. Dainos labai smagios 
ir nesunkios išmokt. Choras 
tuo reikalu labai 
tiškai nusiteikęs, 
d. svarstyta apie 
taciją, sukėlimą 
pamokas ir t.t.

Nuvažiavimas New Yor- 
kan iš Clevelando nėra 
lengvas dalykas. Nuvažiavi
mas autobusu visam chorui 
kaštuotų 380 dol. Ot, čia tai 
ir visas sunkumas, čia ir y- 
ra reikalas kreiptis į lietu
vių visuomenę.

Choro susirinkime išrink
ta komisija, susitarus su 
vietos važiavimo komitetu, 
pateiks savo nutarimus Cle
velando lietuvių visuomenei 
ir lauks paramos.

entuzias- 
Vasario 3 
transpor- 
lėšų, apie

Velykų iškilmėms bus pa
statytas reto grožio kūri
nys, Hendel’io Allelliuja (vi
są). Tą veikalą moko smui
kininkas Vincas Greičius. 
Choras tuomi labai sužavė
tas ir kiekvieną pamoką di
dėja nariais. Mokymas tik
rai meistriškas, nuostabus.

Gintarė.

BRIDGEPORT, CONN.

WATERBURY, CONN.

Lietuvos nepriklausomy
bės 21 metų sukakties pro
ga šv. Juozapo par. vyčių 
choras, vad. komp. A. Alek
siui, metiniame Užgavėnių 
teatro — koncerto vakare, 
išpildys gražų patrijotišką 
muzikalį scenos kūrinį „Lie
tuvos kanklininkas”, šiuo 
veikalu turėtų susidomėti ne 
tik ateiviai tėveliai bei jau
nuoliai, bet ir čia augęs jau
nimas.

Graudūs kanklių aidai, 
jaudinančios senelio kankli
ninko kalbos ir skambios 
lietuviškos dainelės primins 
visiems garbingą mūsų tau
tos istoriją.

Bus ir daug gardaus juo
ko, ypatingai iš amerikonų 
ekskursantų, kurie atvažia
vę į Lietuvą nustebina ir 
prijuokina visus nepaprasta 
„amerikanska” kalba ir 
smagiomis dainomis. Be to, 
dar bus įvairiausių naujie- 
nybių ir šokiai iki vėlumos.

Šiame ypatingame paren
gime dalyvauja 125 vieti
niai ir iš kitų miestų artis
tai, dainininkai. Džiaugs
minga „Laisvės daina” tik
rai galingai suskambės. Visi 
Waterburio ir apylinkės 
brangūs lietuviai turėkime : 
tikrą lietuvišką „deitą” sek
madienį, vasario 19 d. šv. 
Juozapo mokyklos audito- 
riume, 7 vai. vakare. Labai 
nuoširdžiai kviečia rengėjai.

Lyra.

davėjai pasakoja, susipratę 
žmonės net visus nusiperka 
ir kitiems pataria nusipirk
ti. Jei dauguma taip atjaus
tų spaudos darbą, būtų gir
tinas darbas, bet kiti spau
dai palaikyti kelių centų

bažnyčios pamatams; per 2 
metus išaugo šv. Kryžiaus 
lietuvių bažnyčia, tai di
džiausia ir gražiausia Ame
rikos lietuvių bažnyčia. Nie
kas tada netikėjo, kad 8 as
menų lopetos išaugins per...... r___________ _c _. ...
trumpą laiką tokį gražų, di-1 gailisi, o smuklėj net dole- 
džiulį Dievnamį.

Ir šiai jaunuolių komisi
jai su kun. A. Dubinsku (be 
abejonės ir kun. L. J. Men
delis, aštuntas, prisidės) 
per trumpą laiką gali pa
vykti išauginti nepaprastai 
didžiulė graži organizacija. 
Reikia šiai negausingai ko
misijai energingai laikytis 
nusistatyto idealo, nežiūrint 
pradžioje lėto darbo. Pama
žu, atsargiai dirbant ir pa
matas tvirčiau susibudavo- 
ja. ”!

Baltimorės liet, visuome
nė privalo su džiaugsmu 
remti šį jaunuolių sumany
mą. Pirmutinė parama — 
pasimelsti už pakrikusį jau
nimą, o paskiau jaunuolis 
kiek galint medžiagiškai 
remti.

rius palieka. Jau laikas ir 
labai laikas apsižiūrėti, su 
kokia apšvieta turime eiti.

Studentų ir profesionalų 
kuopa rengia antrą radijo 
pusvalandį Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktuvių proga.

Pirmininko Antano Katei- 
vos pranešimu, visi forma
lumai su WATR radijo sto
ties vadovybe atlikti. Pus
valandis bus vasario 18 d. 
11 vai. Programoj dalyvaus 
tik organizacijos nariai.

Puiku, Antanai! Lauksi
me!

Pereitą savaitę bažnyčioj 
už Dievo stalo matėm nepa
prastai gražiai grindis išklo
tas. Atsiklaupus prie grote
lių tuoj vaizduojiesi esąs 
majestotiškuos karaliaus rū
muos. Visoj bažnyčioj suolų 
visi klauptukai minkšta me
džiaga apvilkti, keliai nepa
vargsta, malonu klūpoti. 
Kun. Mendelis paaiškino, jei 
tūkstantis parapijiečių pa
aukos po 1 dol., tai tie pato
gumai bus pilnai padengti.

Vasario 12 d. bažnyčioje 
buvo mišios už Lietuvą. Va
kare turėjo būti salėje Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas, bet dėl Šv. Tėvo 
mirties atkelta į penktadie
nį, vasario 17 d.

Šv. Jurgio parapija
Vasario 5 d. buvo didžiau

sios ir gražiausios vestuvės. 
Pirmą kartą susirinko tiek 
daug žmonių į vestuves. 
Bažnyčioje nebuvo vietos 
nei pastovėti. Nuotaka Ony
tė Česnakaitė spindėjo auk
su rašytais rūbais; pirmoji 
pamergė dėvėjo rožių pele
nais spalvota suknele, kitos 
pamergės pagražino visą pa
lydovų būrį savo vandens 
spalvos suknelėmis ir roži
niais, gražiais papuošalais. 
Jaunavedis su savo palydo
vais dėvėjo frakais. Kazi
mieras Česnakas atidavė sa
vo dukrelę Onytę Feliksui 
Šliogeriui prie altoriaus, kur 
kun. Jer. Bagdonas surišo 
moterystės ryšiu šią gražią, 
jauną porelę. Procesija bei

Lietuvos paveikslai
Vasario 19 d. lietuvių tau

tinėje salėje vakare bus ro
doma antra dalis Lietuvos 
spalvotų garsinių judomų 
paveikslų. Pamatysime Lie
tuvos gražiai išlavintą ka- 
riuomeię, įvairių organizaci
jų suvažiavimus, amerikie
čių ekskursiją, pirmą Olim- 
pijadą, kurioje dalyvavo ir 
laimėjo su pasižymėjimais 
Philadelphijos keturi lietu
viai jaunuoliai sportininkai 
ir t.t.

Paveikslai rodomi ne dėl 
medžiaginio pasipelnymo 
(nuo pirmos dalies rodymo 
buvo nuostolių), bet lietu
viškai dvasiai sustiprinti, 
parodyti, kiek daug pažan
gos atlikta laisvame Lietu
vos gyvenime. Pamatykime, 
o nesigailėsime.

Rengia lietuvių biznierių 
profesionalų sąryšys.

F. P.

Sodalicijos mergaitės ren
giasi savo „minstrel”. Mer
gaitės pamokas* lanko gau
siai. Mokytis gelbsti kun. V. 
Ražaitis ir muz. A. Stani- 
šauskas. Vakaras įvyks ba
landžio 16 d.

Priaugančiųjų choras ren
gia gražų „margumynų” 
vakarą balandžio 30 d. Vis
kas »bus lietuviškai. Choras 
jau mokosi daug gražių dai
nų ir vaidinimų.

ir

CLEVELAND, OHIO

Ona Kaskas (Katkauskai- 
tė), Metropolitan operos so
listė, turės koncertą Cleve- 
lando lietuviams balandžio 
21 d. miesto auditorijoj.

Jos koncerte' dalyvaus 
smuikininkas Vincas Grei
čius, Clevelando Philarmo- 
nic simfonijos koncertmas- 
teris. šis koncertas sudomi
no visą Clevelando visuome
nę.

Dainos ir muzikos meno 
pajėgos teikia savo patarna
vimą dykai. Pelnas skiria
mas Clevelando Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui. Kon
certą rengia vietos Moterų

Parapijos choras, tik su
siorganizavęs, rengiasi kon
certui ir vaidinimui gegu
žės 14 d. Choras jau prade-: 
jo mokytis naujas mišias, 
Velykoms. Visas Bridgeport 
to lietuviškas katalikiškas 
jaunimas, nuo 16 metų mer
gaitės ir vaikinai, kviečiami 
į chorą. Sudarykite gražų 
jaunuolių būrelį, kuriuo ne 
tik Bridgeportas, bet ir ki
tos kolonijos galėtų džiaug
tis. Tėveliai, paraginki! sa
vo dukreles ir sūnelius, kad 
eitų į gražų tautišką ir baž
nytinį dainos ir giesmės 
darbą. Kleb. kun. J. Kaz
lauskas visus ragina, kad 
choras būtų geras ir jaunuo
liai prisidėtų bažnyčios dar
bui.

Spaudos platinime labai 
graži pradžia, o ypač su A- 
merika. Kurie neturi užsi
rašę, gali gauti pas jaunutį 
A. Mockevičių, i kurs jiems 
atneš į namus. Visi Ameri
kos penktadienio numerį už
sisakykite, kad Bridgepor- 
te galėtų išnešioti nors šim
tą numerių! Laikraštį gali
te užsisakyti pas vietinį

Apuokas.

BALTIMORE, MD.

Švinta padangė
Pas parapijos kunigus 

silankė šeši jaunuolių atsto
vai ir pareiškė savo suma
nymą jaunimui organizuoti. 
Jaunuoliai A. Rėkus, J. Kve
daras, M. Keidošius (kun.
K. Keidošiaus brolis), A. 
Matulionis, Natkevičius ir
L. Budelis gavo palankų su
tikimą. Kun. A. Dubinskas 
sutiko su jais dirbti.

1913 m. liepos m. Chica
go je šv. Kryžiaus parapijos 
lietuvių šeši atstovai ir 
kleb. kun. A. Skripka su asi- 

| stentu atėjo į vietą, kur pir- 
! miau kopūstai augdavo. Vi
si aštuoni pasiėmė po lopetą 
ir pirmieji prakneibė žemę

at-

vargonininką, muz. A. Sta- 
nišauską.
Vasario 16 d. paminėta 

bažnyčioje; kleb. kun. Kaz
lauskas atlaikė iškilmingas 
mišias už Lietuvos Nepri
klausomybės kovose žuvu
sius kareivius. Kun. Kaz
lauskas atvežtas mažutis į 
šią šalį, čion mokslus bai
gęs, bet jam Lietuva yra 
prie širdies; jis lietuvių kal
bą taip gražiai vartoja, 
kaip ir anglų; jam sekas 
viskas, kas lietuviška; jis 
labai myli lietuviškas dai
nas, tad ragina jaunimą mo
kyti dainų ir dainuoti.

Apie jaunimo organizavi
mą viešai dar nepaskelbta, 
bet žinia prasiveržė. Du pa
rapijiečiai, gatvėje susitikę, 
pasikeitė mintimis. Vienas 
sako: „mūsų jaunimas žada 
organizuotis, ruoškimės 
remti juos”. Antras atsako: 
„jie perjauni, aš jų nerem- 
siu, tokiems organizacija ne
rūpi”. Pirmas: „tokiu atsa
kymu smerki jaunuolių pa
siryžimą. Pavyzdžiui, bro
liai Valerijonas ir Antanas 
Strazdauskai; vaikais būda
mi vadovavo šv. Aloyzo vai
kų draugijai, o dabar vado
vauja šv. Vardo vyrų drau
gijai. Tik jaunystėje išsi- 
auklėja geri vadai, tad jau
nuolių pasiryžimą, turime 
remti. Kada upelis pakyla, 
taisyk tinkamą vagą; jei 
bandysi užtvenkti, prasimuš 
kreiva vaga ir visam ūkiui 
padarys žalos. Panašiai ir 
su jaunuolio pasiryžimais 
būna; čia jį pasmerksi, jis 
pašlys į blogą taką, kuria
me sužeis save ir tautą”.

Šie du parapijiečiai savo 
ginče iškėlė tikrą tiesą. At
mestieji šunkeliais nueina ir 
nei Dievui, nei tautai netin
ka; daug sykių tai gyveni
mas įrodė.

Praeito „Amerikos” nu
merio daug egzempliorių p. 
J. Kairys pardavė lietu
viams, kurie šio laikraščio 
dar nebuvo matę.

DETROIT, MICH.

Pirmadienį klebonas atlai
kė mišias už mirusį Bažny
čios vadą, Popiežių Pijų XI; 
žmonių buvo susirinkęs gra
žus būrys. A.

Platina spaudą
Čia visose trijose parapi

jose pavyzdingai platinama 
katalikiška spauda: „Drau
gas”, „Amerika”, „Darbi
ninkas”, „Lietuvių Žinios” 
„Garsas” ir kiti. Kaip par-

Vas. 19 d. šv. Antano pa- 
rap. choras šauniai rengiasi 
paminėti Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Tai į- 
vyks Lietuvių salėje, W. 25 
St. Programos pradžia 5:30 
vai. vakare

Programa įvairi; bus vai
dintas gražus veikalas, ką 
tik iš Lietuvos atvežtas. 
Choras, vadovaujant muz. 
J. A. Blažiui, sudainuos ke
letą patrijotinių dainų. Dal- 
fina ir Onytė Bakšaitės, pri
tariant gitaroms, sudainuos 
šventei pritaikintas dainas, 
J. Valiukas dainuos solo. 
Kun. I. F. Boreišis pasakys 
kalbą. Bus pamarginimų, o 
po programos šokiai abiejo
se salėse. Gero tėvynainio 
pareiga šioj tautos šventėje 
dalyvauti!

Tenka nugirsti, kai de- 
troitiečiai pradeda rengtis į 
New Yorką, į Pasaulinės pa
rodos Lietuvių dieną. Be 
abejonės, 
rugs. 10 d. 
Ypač tėvai, 
turėtų savo 
dalyvauti.

Lietuvių diena 
bus istoriška. 

, kiek galėdami, 
i vaikus raginti

Rep.

NEWARK, N. J.

ap-

Pas p. Kralikauskus 
apsilankius

- Šiomis dienomis teko 
silankyti pas žymius New
arke lietuvius biznierius p. 
Kralikauskus. Ta proga te
ko kiek plačiau susipažinti 
su jų vedamu bizniu.

P. Kralikauskas yra gi
męs Lietuvoje, Prienų para
pijoje ir Amerikon yra at
vykęs prieš 45 metus. Atvy
kęs apsigyveno Pennsylva- 
nijoje. Tenai susipažino su 
dabartine savo žmona, kuri 
buvo gimusi Plane, Pa. ir 
prieš 39 metus su ja apsive
dė Mahanoy City, Pa.

Apie 1902 m. persikėlė 
Brooklynan gyventi ir tenai 
turėjo garbės būti pirmu 
lietuvių policininku. Iš tenai 
pradeda lankytis Newarkan 
ir apie 1911 m. uždeda so
dos dirbtuvę. Dirbtuvei, iš
vystyti labai daug prisideda 
p. Kralikauskienė, kuri, 
nors chemijos jokio diplomo 
neturi, savarankiškai su ja 
gerai susipažįsta ir tokiu 
būdu daug prisideda. Dabar
tiniu momentu dirbtuvė pla
čiai išvystyta ir geriausios 
rūšies soda gaminama. Pa
sižvalgius po pačią dirbtu
vę, tuoj matyti jos platus ir 
moderninis įrengimas. Pats 
biznis aptarnauja ne tik 
Newarką, bet ir apylinkę, 
ne tik 
bet ir 
reikia 
kauskų
mu ir jų tvarkingu jo vedi
mu.

Puikiai vedant biznį, la
bai gražiai tvarkomas ir na
minis šeimyninis gyveni
mas. Ponai Kralikauskai tu
ri gražią šeimą iš 3 vaikų: 
vienas sūnus medicinos dak
taras, kitas baigęs komerci
jos mokyklą, o duktė moky
toja. Visi pasiekę aukštes
nius mokslus ir kiekvienas 
iš jų savo srityje gražiai 
^darbuojasi.

P. Kralikauskai aktyviai 
dalyvauja ir visuomeninia
me gyvenime. P. Kralikaus-

lietuvius biznierius, 
kitataučius. Tiesiog 
stebėtis p.p. Krali- 

biznišku sumanu-

kienė, nors čia Amerikoj gi. g 
muši, labai puikiai lietuvių I 
kalbą vartoja ir yra įsteigu- į 
si Newarke Moterų klubą ir 
šv. Trejybės Draugystę, ku«| 
ri nemažai yra pasidarba
vusi Newarko parapijos 
naudai. P. Kralikauskas ly
giai visur aktyvus buvo ir 
visus aukštus svečius iš Lie
tuvos yra gražiai priėmęs ir 
jiems daug padėjęs jų misi
jai atlikti. Jis pats yra vy
kęs Washingtonan drauge 
su p. Lazdynu ir Ambrozie- 
jum ir tenai gavę audienci
ją pas Amerikos valstybės 
sekretorių, perstatę Lietu
vos reikalus, daug prisidėję 
prie to, kad Amerikos val
džia palankiau pažiūrėjo 
dėl mūsų bylos dėl Vilniaus. 
P. Kralikauskai ir materia
liai yra gausiai parėmę Lie
tuvos reikalus.

Lygiai malonu pažymėti, 
kad p. Kralikauskai yra ir 
lietuviškos spaudos rėmėjai. 
Jie turi keletą Amerikos lai
kraščių užsiprenumeravę, 
tarpe kurių ir „Ameriką”. 
Tai bene vieninteliai New
arke biznieriai, kurie skai
to „Ameriką”; jie ja yra 
susižavėję. Šiais metais p. 
Kralikauskienė, vietoj kito
kių švenčių dovanų, savo sū
nui daktarui ūžprenumera- 
vo „Ameriką”, 
gražus dalykas 
kimo.

Matant p.
gražiai vedamą biznį, pui
kiai išauklėtą lietuvišką šei
mą ir dalyvavimą visuome
niniame gyvenime, tenka tik 
tuomi pasidžiaugti ir palin
kėti geriausio pasisekimo 
tolimesniame gyvenime.

Skrajūnas.

Tai tikrai 
ir vertas se-

Kralikauskų

SHENANDOAH, PA.

Užgavėnių vakare, vasa
rio 21 d., par. salėje vietinė 
Moterų Sąjungos kuopa ren
gia „doughnut” socialinę 
pramogą, kuriai vadovauja 
p. Aidukonienė.

Parapijos moterų kortij 
pramoga rengiama beveik 
kiekvieną mėnesį. Visas pel
nas eina parapijai, šios pra
mogos yra visados gražiai 
prirengtos, būna gražių do
vanų ir visados ateina daug 
publikos. Kortų pramoga į- 
vyks vasario 24 d. šv. Jur
gio par. salėje.

Visiškai netikėtai mirė 
Marijona Janalevičiūtė, 15 
metų amžiaus, V. Cooper 
High School garbės studen
tė, darbšti mažojo choro na
rė ir sodaliečių raštininkė. 
Marijona tik labai trumpai 
pasirgo. Jos netikėta mirtis 
paliko ne tik jos tėvelius la
bai nuliūdusius, bet ir visus, 
kurie ją pažino. Amžina at
ilsį jai, duok Viešpatie... Ji 
buvo labai geraširdė.

vai. atlaidai. Didysis 
mokosi naujų mišpa- 
to, choras turi spe- 
pratybas Pasaulinės

Už kelių savaičių pas mus 
bus 40 
choras 
rų. Be 
dalias
parodos Lietuvių Dienai, ku
ri įvyks rugsėjo 10 d. New 
Yorke. Enė.

KEARNY, N. J.

Lietuvių radijo progra
mos vedėjai vasario 12 d. iš 
WHOM stoties (Jersey Ci
ty) paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės 21 metų su
kaktį. Programa buvo įvai-j 
ri, įdomi, tik vieno dalyko 
trūko — negiedotas Lietu- j 
vos himnas. Klausytojams į 
tai padarė blogo įspūdžio. Į 
Tikėsime, kad kitą kartą pa- Į 
našios klaidos nebus. R. į

IWjW:

Velii 
šeimos

asmen 
uojaif 
nes 
laido! 
ramii 
lando 
gumc 
už ja 
vaviffl 
se.

Visi 
simins

Su

Pra 
krašči 
brang 
vietų 
Bridj 
dakt( 
cages 
M.Zi 
Pa.

Kir 
vo „1 
dyboi 
pas i

Rei 
jus b

ko i 
Lietu 
21 m, 
Jų at 
cijos 1 
sitarii 
veiklo 

Red 
sistojį 
o red. 
Vismi 
sario 
bo 
brang 
Brool 
buvo

atvyk 
šauliu 
Dienoj 
vių K 
ga.

vysku 
lesų 
mas

ir Vei 
noje 
lietuvi

RASA

Sau: 
Šliupą 
steigia 
rodos 
riaus £ 
tenį si

veiklios 
nes Pa 
teto pii 
kai nūs 
tikslą, 
darbui 
rė. Pas 
eigą, n 
diumą.
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Vasario 17 d.. 1939 m.
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VIETOS ŽINIOS
NUOŠIRDUS AČIŪ

Velionio Antano Masiulio 
šeimos ir savo vardu nuošir- Įmininke pakviesta ponia Re- 
džiai dėkoju visiems mūsų 
Bičiuliams, draugijoms ir 
asmenims, išreiškusiems už-(Kitos v-bos narės: vicepir- 
uojautą, aukojusiems dvasi
nes aukas, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir tariusiems su
raminimo žodį liūdnoje va
landoje. Ypač gilus dėkin
gumo žodis Gerb. Kunigams 
už jautrią užuojautą ir daly
vavimą laidotuvių pamaldo
se.

Visus mus už jautusius 
siminsime savo maldose.

Su giliu dėkingumu,

Kun. V. Masiulis.

BRANGŪS SVEČIAI

5

at-

gina Budrienė, Generalinio 
Konsulo New Yorke žona.

vicepirmininkė, pakviesta 
būti Moterų skyr. pirminin
ke. Moterų skyr. garbės pir-

f

vo Juozas Vaškas ir Floren
cija Shalins-šalinskaitė.

Krikštynų pokylis įvyko 
Pijaus Shalins-šalinsko lai
dojimo biuro puošnioje sa- 
liukėje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Dalyvavo gra
žus būrelis giminių ir arti
mų draugų, kurių tarpe bu
vo p. Antanas Mačiulaitis 
ir Petras Medelis-Medley su 
žmona iš New Haven, Conn.

Rep.

NEWARK, N. J.

SUKAKTIS

Ponai Gajauskai, gyv. 30- 
38 — 44th St., Astoria, L. L, 
vasario 15 d. minėjo vedybi-

’ių ir „Ameriką”, 
vieninteliai New- 
iriai, kurie skai
tą”; jie ja yra 
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etą lietuvišką šei- 
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parapijai, šios pra- 
a visados gražiai 
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Kortų pramoga į- 
sario 24 d. šv. Jur- 
salėje.

Praeitą savaitę mūsų lai
kraščio įstaigoje lankėsi 
brangūs svečiai iš tolimų 
vietų: kun. A. Jurgutis iš 
Bridgeville, Pa., Draugo re
daktorius L. šimutis iš Chi
cagos ir Garso redaktorius 
M. Zujus iš Wilkes-Barre, 
Pa.

Kun. A. Jurgutis dalyva
vo „Motinėlės” centro val
dybos posėdyje ir viešėjo 
pas kun. N. Pakalnį.

Redaktoriai šimutis ir Zu
jus buvo atvykę dalyvauti 
L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities suruoštame 
Lietuvos nepriklausomybės 
21 m. sukakties minėjime. 
Jų atsilankymo proga redak
cijos bute įvyko svarbus pa
sitarimas įvairiais tautinės 
veiklos reikalais.

Red. L. Šimutis buvo ap
sistojęs pas kun. J. Balkūną, 
o red. M. Zujus pas muz. A. 
Visminą. Juodu išvyko va
sario 12 d. naktį į savo dar
bo vietas. Kadangi abu 
brangūs svečiai yra gyvenę 

' Brooklyne, todėl daugeliui 
buvo malonu su jais susitik
ti. Abu svečiai pasižadėjo 
atvykti ilgesniam laikui Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Dienos ir Visuotinio Lietu
vių Katalikų kongreso pro
ga.

TĖVAI MARIJONAI
Į ARGENTINA
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pažino. Amžina at- 
duok Viešpatie... Ji 
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jlių savaičių pas mus 
vai. atlaidai. Didysis 
mokosi naujų inišpa- 
to, choras turi spe- 
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Lietuvių Dienai, to-

j rugsėjo 10 d. New

Vasario 10 d. 12 vai. nak
tį laivu „Brazil” į Argentiną 
išvyko tėvų marijonų pro
vincijolas kun. J. Jakaitis 
drauge su kun. Andriušiu ir 
kun. K. Vengru. Chicagos 
vyskupas O’Brien parūpino 
lėšų šiai kelionei, pritarda
mas marijonų pastangoms 
įsteigti pastovią misijų sto
tį. Kun. Jakaitis grįšiąs po 
Velykų, o kunigai Andriušis 
ir Vengras pasiliks Argenti
noje gyventi ir dirbti tarp 
lietuvių.

mininkės Ona Valaitienė ir 
Petronėlė Jurgeliūtė, sekre
torė Stela Jurevičiūtė, iždi
ninkė p. Buivydienė, iždo 
globėjos: EI. Matulionytė, 
A. Strimaitytė, Ag. Vasaus- 
kaitė.

Į sekantį susirinkimą nu
tarta kviesti daugiau pavie
nių moterų ir įvairių orga
nizacijų atstovių.

Lietuvos dalyvavimas pa
saulinėj parodoj New Yorke 
yra labai svarbus įvykis mū
sų gyvenime, todėl norima 
šį įvykį iškilmingiausiai pa
minėti. Kiekvienas gerai ži
no lietuvių vaišingumą. At
važiuojančius į šią pasaulinę 
parodą norima tinkamai su
tikti, tuo parodydami, kad 
mes, nors ir gyvendami sve
tur, nesame praradę savo 
tautinių ypatybių ir esame 
ne tik geri amerikiečiai, bet 
esame tautiniai gyvi ir są
moningi.

Sekantis susirinkimas į- 
vyko vasario 9 d. Į tą susi
rinkimą moterys labai gau
singai atsilankė. Nustatyta 
veikimo planas. Pirmiausia, 
nutarta rengti pramoga. To
ji milžiniška pramoga įvyks 
balandžio 23 d., Arcadia 
Hall, Brooklyne, nuo 4 vai. 
popiet.

Šis mūsų darbas nėra vie
no asmens ar kurios srovės 
reikalas. Tai yra tautos pa
sirodymas prieš pasaulio 
akis. Pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienai turime dirb
ti visi, kuriems rūpi lietuvių 
tautos vardas ir garbė. Šis 
pasisekimas priklauso nuo 
mūs pačių. Pasekmingas 
Lietuvių Dienoj pasirody
mas atneš džiaugsmą ne tik 
kiekvienam lietuviui, bet pa
stūmės lietuvius kultūriniai 
visu šuoliu. Kiekvienas žino
me, kad negalime pasidi
džiuoti savo gausumu, bet 
galime pasirodyti kiek esa
me kultūriniai pažengę.

Parengimui vykdyti iš
rinktos komisijos: progra
mos komisija — St. Jurevi
čiūtė, Ona Valaitienė, M. 
Strumskienė, p. Mikolainie- 
nė jr„ p. Paulauskienė iš N. 
J. ir p. J. Simutienė. Bėga- 
mųjų reikalų komisija: p.p. 
Garšvienė, Valukienė, Anita 
Garšvaitė ir EI. Matuliony
tė.

kun. Mykolas ( nio gyvenimo 25 metų su- 
Brundza, miręs 1938 m. ' ' “ ~ 
vasario 16 d. Vienerių me
tų sukakties proga šv. 
Jurgio par. bažnyčioje at
laikytos gedulingos pa
maldos.

Moterys, suprasdamos šio 
lietuvių pasirodymo svarbą, 
kviečia ir prašo visus į tal
ką.

Sekantis moterų susirin
kimas įvyks vasario 23 d. 
dr. Aid. Šliupaitės namuose, 
kuris bus daugiau socialinio 
pobūdžio, nes Moterų Sky
rius kviečia dalyvauti Cen
tralinio Komiteto narius su
pažindinti ir pasitarti dėl 
tolimesnės veiklos. Vasario 
21 d. į New Yorką atvažiuo
ja p-lė Baronaitė, kuri mo
kys atskiras grupes lietuviš
kų šokių. P-lė Baronaitė bus 
garbės viešnia šiame susi
rinkime ir susipažins su ko
miteto nariais ir jų veiki- į 
mu. x

Šio skyriaus veiklos rei
kalais prašoma kreiptis į 
pirmininkę Dr. A. Šliupaitę, 
179 So. Second St., Brook
lyn, N. Y., arba į sekretorę 
Stelą Jurevičiūtę, 127 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

kaktį. Ryte Angelų Karalie
nės par. bažnyčioje atlaiky
tos mišios jų intencija, o 
vėliau giminės ir draugai 
pavaišinti skaniais pusry
čiais.

Gajauskai remia visus pa
rapijos darbus; Gajauskienė 
yra veikli šv. Rožančiaus 
dr-jos narė. Jubiliejaus pro
ga ji užsirašė „Ameriką”.

Šv. Rožančiaus dr-jos na
rei ir jos vyrui, sulauku
siems šio jubiliejaus, linki
me geriausios laimės jų gy
venime.

A. Pažereckienė, pirm.

Jaunimo vakaras
Vasario 12 d. par. salėje 

įvyko par. choro suruoštas 
juokų vakaras, varg. A. 
Giedraičiui vadovaujant. 
Svečias kun. Alf. J. Panie
kas, CLSS.R. pasakė keletą 
žodžių, pagirdamas jaunimą 
ir jo pastangas.

Programa pradėta Lietu
vos himnu. Programą išpil
dė jaunuoliai 10 — 17 metų. 
Labai pasižymėjo J. Balu- 
kas, B. šeblevičiūtė, EI. 
Laukžemytė, J. Balkiūtė, 
Ed. Tamošiūnas, L. Saudar
gaitė, Fl. Simonavičiūtė, D. 
žiugždaitė, El. Boyce (šoki
kė).

Gausingai susirinkusi pub
lika rinko populiariausią 
vaidintoją. Laimėjo Jurgis 
Balukas. Jis labai gražiai 
sudainavo A. Giedraičio dai
ną „Aš esu vyras”.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis 
džiaugėsi vaidintojų gabu
mais, dėkojo jiems ir gau
singai susirinkusiems daly
viams; žadėjo daugiau pa
našių vakarų suruošti.

Tenka pasveikinti varg. 
A. Giedraitį ir palinkėti vi
sam 
mui

mišių metu išdalinti šv. Var
do vyrams, kurie per visus 
metus ėjo kas mėnesį prie 
Komunijos, šv. Vardo pažy
mėjimo ženklai, šie vyrai 
gavo tuos ženklus: J. An
driuškevičius, J. Bartkus, A. 
Bernadišius, J. Černiauskas, 
J. Lipinskas, K. Marcinka, 
M. Martinkus, F. Minkevi
čius, A. Novickas, V. Pažė
ra, M. Petronis, B. Verbic
kas, J. Jocius, A. Zimkus, A. 
Bansevičius, K. Kiaulis, Pr. 
Veraitis. Sveikiname vyrus, 
kurie ištvėrė per visus me
tus. Kleb. kun. S. Stonis ir 
toliau prižadėjo duoti dova
nėles tiems, kurie laikysis 
to paties ir ateinančiais me
tais.

— Vasario 18 d. įvyksta 
blynų balius. To baliaus me
tu bus išleista vienas tonas 
anglių. Kviečiame atsilanky
ti ko gausingiausiai.

Kodėl Ex-Lax yra Ame 
rikoje mėgstamas 

liuosuotojas?
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad Jis yra 
gerai veltalBn'bis ir patikimas liuosuoto
jas. Jis duoda rezultatus.
Moterys naudoja Ex-Lax dėlto, kad Jis 
yra švelnus liuosuotojas... malonus 
Jautrioms sistemoms.
Valkai mėgsta EX-Lax dėlto, kad Jis yra 
lengvai priimamas. Jis turt gardaus šo
kolado skonj.
Pamėgink Ex-Lax kitą kartą kaip jums 
reikės liuosuotojo. 10 c. ir 25 c. dėžu
tės yra kiekvienoje vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ ! 
ATSISAKYKIT JĮ 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!
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Pranciška Šukienė, 
gyv. 385 Grand St., 
lyne, mirė vasario 9 
laidota vasario 13 d.
gėlų Karalienės bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

47 m., 
Brook- 
d. Pa- 
iš An-

Ignas Maleski, 44 m., gyv. 
177 No. 8th St., Brooklyne, 
mirė vasario 9 d. Greenpoint 
ligoninėje. Palaidotas vasa
rio 11 d.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

KRIKŠTYNOS

Vasario 12 d. pakrikšty
tas Elzbietos ir Juozo Ma
čiulių sūnus Juozo Ričardo 
vardais. Krikštatėviais bu-

NUOŠIRDI PADĖKA

Nors šiek tiek pavėluotai, 
norime išreikšti padėkos žo
dį savo vaikams ir drau
gams už mums suruoštą ne
tikėtą puotą ir dovanas mū
sų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga, sau
sio 25 d.

Širdingai tariame ačiū 
šv. Rožančiaus draugijai, 
kurios vardu sveikino pirm. 
A. Pažereckienė. Visiems 
dalyviams ir draugams iš 
širdies dėkojame.

Uršulė ir Petras 
Šarkauskai.

J 
J*

.f

.V

J

i

Tel.: MArket 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 visur to vardo 

Sodės ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J. 
41
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dainuojančiam jauni- 
sėkmingo darbo.

sekmadienį, vasario 19Šį
d., bus parapijos vakarienė. 
Visi parapijiečiai ir jų drau
gai iš kitur kviečiami atsi
lankyti. R.

Šį šeštadienį bus didelis, ir 
įdomus parengimas. Pirmą 
kartą Great Necke rengia
mas toks iškilmingas Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Kalbas pasa
kys kun. J. Balkūnas, re
daktorius J. B. Laučka ir 
inž. A. J. Mažeika. Maspe- 
tho choras išpildys dainų

programą ir suvaidins ko
mediją „Slidžiuoju keliu”. 
Tikime, kad salė bus pilna 
žmonių. ‘ Po programos bus 
ir šokiai. Bilietai iš anksto 
35 c., o prie durų 40 c. Pra
džia 8 vai. vak.

Kviečiam ne tik vietinius, 
bet ir iš Maspetho ir Brook- 
lyno!

Vietinis.

JERSEY CITY, N. J.

— Vasario 12 d. šv. Onos 
par. bažnyčioje įvyko nepa
prastos pamaldos. Pirmųjų

< HAVEMEYER 8-O259- ? 
J;RALPi-lrKRUČH : 

FOTOGRAFAS
.• - ; ' --'v. ' f.-- • . . *

65:23 Grand Avenue
.. . ‘ MASPETH, n'. Y. Y

1 SMART SHOES
I
J ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

I ŽEMOMIS KAINOMIS I
Dr. Posner’s Ir 

| Douglas vyrams ir 
• moterims aukštos 
į rūšies čeverykal 

nupigintomis
| kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

L,

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.

Brooklyn© Graboriai

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS KO

MITETO MOTERŲ SKYR.

Sausio 26 d. dr. Aldonos 
Šliupaitės namuose įvyko 
steigiamasis Pasaulinės Pa
rodos Komiteto Moterų Sky
riaus susirinkimas. Į šį mo
terų skyrių kviečiamos or
ganizacijų atstovės ir šiaip 
veiklios moterys. Pasauli
nės Parodos Lietuvių Komi
teto pirmininkui p. J. Lauč- 
kai nušvietus Moterų skyr. 
tikslą, visos moterys tam 
darbui entuziastiškai prita
rė. Pasikalbėjus apie darbų 
eigą, nutarta išrinkti prezi
diumą. Dr. Aldona Šliupaitė, 
kaip Centralinio Komiteto

DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
Williamsburgh’e Skelbia Savo

FEBRUARY CLEARANCE SALE

16.50
21.50

(Išpardavimą nužemintam kainom)

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ PALTŲ

OVERCOATS
Visi $18.00 vertės dabar po---------- $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po------
Visi $28.50 vertės dabar po------

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visos vyrų 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.

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

Tol. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

Laidotuvių Direktorius

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

z \
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158EVergreen 8-9770

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

S S

JOSEPH GARSZVA
I

Graborius ir Balsamuotojas
ft 
ft

53-ČIAS METINIS 53-ČIAS METINIS

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 
Įvyks šeštadienį

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Vasario - Feb. 18,1939
Prasidės 6:30 vai. vak. Įžanga 40c

RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Gros Lietuviškiems šokiams 

KAIZOS ORKESTRĄ 
Gros Amerikoniškiems šokiams

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

v, • te
Papuoskite savo namus® 

naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakandus; 
ir juos perdirbę padarome; 
kaip naujus. Už nedideli 
primokėsimą išmainome! 
naujus rakandus į jūsų 
nūs.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street,
Tel,

se-

gS

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-8451

Tel. NEwtown 9-4464

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
p asl važinėj Imams.

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
Graži, moderni koplyčia Ir poil
siui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius 
įvairiems reikalams. Kainos labai 
prieinamos.

84-02 Jamaica Ave.
Brooklyn, N. Y.
(Prie Forest Parkway)

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS)
Laisniuotas Graborius

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

BROOKLYNE

Vasario 17 d., 1939 m.

B

(Pradžia 1 psl.) 
aiškia tarena pasakė eilėraš
tį „Myliu aš Tėvynę”.

Visus nustebino Paterso- 
no šv. Kazimiero lietuvių 
par. choras, muz. A. Grigo
raičio vedamas. Patersonie- 
čiai atvyko labai gausingai; 
juos atlydėjo ir kleb. kun. J. 
Kinta drauge su savo sve
čiu kun. J. Stašaičiu, salezie
čiu. Sumanaus vedėjo ran
kose Patersono choras iš
pildė sunkius kūrinius, kaip 
Štrauso Dunojaus valsą, Va
nagaičio Vėjužėlį ir kitus. 
Atskirai sudainavo merginų 
ir vyrų grupės. Jų choras 
pasirodė pasiekęs aukšto 
meninio laipsnio, drausmin
gas, suprantąs savo vado 
norus, laisvai, bet su įsigy
venimu pildąs kūrinius. Iš 
Viso, patersoniečiai susilau
kė užpelnyto įvertinimo ne 
tik už gražų pasirodymą, 
bet ir už organizuotą atvy
kimą, nepaisant nei nuo
vargio, nei išlaidų.

V. Baranauskas padaina
vo dar niekur nedainuotas, 
šviežiai komp. Žilevičiaus 
parašytas tris dainas apie 
Vilnių: Nenurimki, broli; 
Rauda už Vilnių ir Kada gi, 
lietuvi, atbusi? Jam akom
panavo M. Paulauskaitė, 
taip pat Elizabetho šv. Pet
ro ir Povilo par. choro narė. 
Jautrios dainos apie visiems 
lietuviams brangų Vilnių, 
jautriai padainuotos, vi
siems paliko gilaus įspūdžio.

Vietiniai chorai atskirai 
nedainavo, nors ir buvo pa
siruošę. Pažymėtina dar, 
kad vyriškai sudainavo muz. 
Pr. Dulkės vedamas vyrų 
choras, kurs klausytojams 
patiekė tris smagias, kari
nės nuotaikos dainas.

Abu kalbėtojai, Matas Zu- 
jus ir Leonardas Šimutis, 
pasakė turiningas patrauk
lias kalbas, nušviesdami lie
tuvių tautos praeities reikš
minguosius žygius, iškelda
mi svarbesnius -nepriklauso
mybės kovų momentus, su
minėdami amerikiečių lietu
vių pagalbą ir metė šūkius 
ateičiai. Abu kalbėtojai, pa
tiekdami istorinius faktus, 
nurodė, kas norėjo pačių lai
svės kovų pradžioje už
gniaužti Lietuvos užgimusią 
nepriklausomybę. Abu kal
bėtojai, tūkstantinei miniai 
triukšmingai pritariant, pa
sisakė už laisvą, nepriklau
somą, demokratinę Lietu
vą su sostine Vilniuje ir ne
paliečiama Klaipėda.

Jungtinis, 300 balsų cho
ras pasirodė du kartus. Pra
džioje, muz. J. Brundzos di
riguojamas, sudainavo Kur 
bėga Šešupė (Sasnausko) ir 
Palankėj (Pociaus). Užbai
giant programą, chorui diri
gavo muz. Pr. Dulkė ir muz. 
J. Jankus. Dulkei vadovau
jant choras sudainavo Pasė
jau žalią rūtą (Neimanto) 
ir Ant tėvelio dvaro (Šim-

kaus), o Jankui vadovau- vieni su kitais keičiasi pro- 
jant — Pasėjau kanapę (M. gramomis ir tuomi didina 
Petrausko), Berneli mūsų chorų tarpe draugiškumą. 
(Aleksio) ir Ei, pasauli, I---------------------------
mes be Vilniaus nenurimsim Iš ANGELŲ KARALIENĖS 
(Vanagaičio). Muzikos eks
pertams tektų pasakyti, 
kaip kuri daina pavyko, o 
eilinis klausytojas, be jokio 
abejojimo, gali pasakyti, 
kad jungtinis choras gerai 
pasirodė. Ypatingu dvasios 
pakilimu sudainuota Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim. čia ir dirigentui bu
vo gera proga parodyti savo 
sugebėjimą meistriškai val
dyti didžiulį chorą, šia dai
na ir buvo baigta progra
ma, po kurios, Jono Navic
ko Nakties Pelėdų orkes
trui grojant, jaunimas sma
giai pasilinksmino.

Atvirai galima sakyti, 
kad minėjimas praėjo visai 
vykusiai. Jis pralenkė pas
kutinių kelerių metų, minėji
mus įvairiais atžvilgiais: ir 
publikos gausumu, ir pro
gramos įvairumu, ir nuotai
kos padidėjimu.

Visiems kuo nors prisidė- 
jusiems, kad šis minėjimas 
pavyktų, tenka pareikšti dė
kingumo žodis, o ypač pro
gramos dalyviams.

PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos ba
lius šiandien, vasario 17 d., 
7:30 vai. vak. Visi žino, 
kaip šv. Vardo draugijos na
riai priima svečius. Ateikite 
visi šį penktadienį, o neapsi- 
vilsite. Įžanga tik 25 centai. 
Bus ir šokių.

Pirmadienį palaidoti a. a. 
Pranciška Šukienė ir Anta
nas Laurinavičius.

Pereitą sekmadienį apsi
vedė Jonas Shea su lietuvai
te E. Jesnyte.

Vasario 18 d. 8 vai. ryto 
bus gedulingos mišios už 
Popiežių Pijų XI. Visi pra
šomi dalyvauti pamaldose.

Parapijos mėnesinis Žiny
nas jau pasirodė. Gražus 
formatas ir gražios žinios. 
Žmonės noriai skaito. Seniai 
jau buvo laukiamas toks pa
rapijos laikraštukas.

IŠ ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

minint 
atlai-

Nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 16 d. 
21 sukaktį mišios
kytos Lietuvos gerovės in
tencija, prisiminti žuvę Lie
tuvos kariai. Buvo sukalbė
ta malda už Tėvynę.

Vasario 26 d., pirmą gavė
nios sekmadienį, par. salėje 
bus rodomi nepaprasti kru- 
tamieji paveikslai apie Kris
taus Kančią: „Golgotha” 
(Kalvarija), šie paveikslai, 
ilgumo kaip kiti, apima vien 
laikotarpį nuo Paskutinės 
Vakarienės iki Kristaus 
Mirties ant Kryžiaus, bet vi
si Didžiosios Savaitės pas
kutinių trijų dienų įvykiai 
vaizdžiai perstatomi, šie pa
veikslai buvo rodomi pirmą 
kartą pernai rudenį New 
Yorke ir susilaukė daug pa
gyrimo. Jie skiriasi nuo tų 
paveikslų, kurie žmonių yra 
matyti. Todėl visi įdomau- 
sis jų pamatyti. Nors kaina 
tų paveikslų ne visai pigi, 
tačiau įžanga bus 35 c. su
augusiems, 15 c. vaikams. 
Visi Brooklyno katalikai 
kviečiami atsilankyti į nau
jus paveikslus; tai tinka ga
vėnios pradžiai.

„Piloto duktė”
Šv. Jurgio par. choras 

(veikia vien merginos), muz. 
T. Brundzai vadovaujant, 
stato gražų veikalą „Piloto 
duktė”. Jį vaidins 3-čią ga
vėnios sekmadienį V. J. At
simainymo par. salėje Mas- 
nethe, atsilyginant jų cho
rui, kuris pas mus neseniai 
suvaidino gražų veikalą. Gir
tinas pavyzdys, kad chorai

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Masiulio nelaimę, netekus 
mylimo tėvelio, pareiškė už
uojautą, užprašydama mi
šias už mirusiojo vėlę kovo 
11 d. Susirinkimui užsibai
gus, būrys narių nuvyko į 
šermenis.

Laimėjimų vakaras
Šį antradienį, vasario 21 

d., tautinėje salėje laimėji
mų vakaras bus su šokiais. 
Žaidimas prasidės 7:30 vai. 
vak., o po žaidimo — šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

L. VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

DIDELIS RŪBŲ 
IŠPARDAVIMAS

VYČIŲ DRAMOS RATELIS KALBĖJO PITTSBURGHE

Mūsų parapijos jaunimo 
klubas kiekvieno trečiadie
nio vakarą turi krepšinio 
(basketbolo) žaidimus ir ki
tas įdomybes; be to, būna ir 
šokiai, geram orkestrui gro
jant. Lietuviai ir kitatau
čiai noriai lankosi, nes už 
20 c. galima daug ko pama
tyti ir pasilinksminti.

Sodaliečių bendra Komu
nija įvyks sekmadienį 9 vai. 
mišių metu. Parapijos visos 
mergaitės raginamos kartu 
eiti prie Dievo stalo ir pri
sirašyti prie šios garbingos 
draugijos.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

— Sodalietės bendrą 
muniją turės šį sekmadienį, 
vasario 19 d., per 10 vai. mi
šias. Susirinkimas įvyks pir
madienio vakare. Visos na
rės prašomos dalyvauti. At
silankys Brooklyno sodalie
čių pirm. Miss Shanon. Gau
sus pasirodymas būtų gra
žus.

— Vasario 28 d., antra
dienį, par. auditoriume bus 
suvaidinta operetė „Mika
do”. Vaidins WPA teatro ar
tistai. Bilietai 35 c., o kata
likų jaunimo dr-jos (CYA) 
nariams tik 20 c.

— A. a. Antanas Masiu
lis, kun. Vaclovo tėvelis, la
bai iškilmingai palaidotas 
vasario 
asmenų 
vainikų, 
velionio

— Amžino Rožančiaus dr- 
jos narės fotografuosis va
sario 26 d.

Ko-

11 d. Labai daug 
ir draugijų, vietoj 
užprašo mišias už 

vėlę.

IŠ 41 KUOPOS VEIKLOS

Vasario 9 d. L. Vyčių 41 
Vytauto kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą; pir
mininkavo vicepirm. H. 
Kundrotą. Nutarta iškilmin
gai minėti šv. Kazimiero 
šventę kovo 5 d. visiems 
bendrai einant prie Komu
nijos per 8 vai. mišias, po 
kurių bus bendri pusryčiai. 
Tuo rūpintis išrinkta komi
sija.

Gegužės 6 d. kuopa nuta
rė turėti pavasario šokius. 
Į apskrities sporto komisi
jos susirinkimą atstovais 
išrinkta L. Oleskis ir A. Ka
tinas.

Kuopa, labai užjausdama 
savo dvasios vado kun V.

Vasario 17 d. įvyksta L. 
Vyčių dramos ratelio susi
rinkimas O. Kainauskaitės 
bute, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Bus svarstoma 
daug svarbių reikalų, tad 
visi nariai prašomi atsilan
kyti.

Dabartiniu laiku ratelis 
mokos penkių veiksmų dra
mą „Leitenantas Antanas”. 
Gavėnios laiku norima šį 
veikalą pastatyti bent kelio
se vietose, šių metų dramos 
ratelio valdybą sudaro: 
pirm. A. J. Mažeika, rašt. 
Ona Vaičelytė, ižd. A. Pū- 
kenytė, knyg. Z. Mažeikienė, 
koresp. P. Vaičelis; V. Vai- 
čelienė — scenerijų prižiū
rėtoja ir A. J. Mažeika — 
režisierius.

Vasario 12 d. Pittsburgho, 
Pa., lietuvių katalikų masi
niame Lietuvos nepriklauso
mybės 21 m. sukakties mi
nėjime svečiu kalbėtoju bu
vo kun. Jonas Balkūnas. Mi
nėjime dalyvavo tūkstantinė 
minia. Kun. Balkūnas grįžo 
vasario 14 d. ryte.

Vasario 26 d. Kasmočiaus 
salėj, Steamboat Rd., Great 
Necke, įvyks Lietuvos Vyčių 
New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas. 
Pradžia 2:30 vai. popiet. Ka
dangi bus svarstoma 
svarbių reikalų, visos 
pos prašomos prisiųsti 
atstovus. A. J.

daug 
kuo-
savo
M.

Henry Narins rūbų krau- 
tuvė, Grand St. ir Manhat g 
tan Ave. kampe, Brooklyne j 
nuo sausio mėnesio pradžios 
turi didelį vyriškų rūbų iš
pardavimą. Labai nupiginto- 
mis kainomis didelis pasi
rinkimas vyrų ir jaunų vy
rų rūbų. Išpardavimas bai- . 
giasi vasario mėnesio pa-t 
baigoje.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

MASPETHO ŽINIOS

20

Iškilmingos pamaldos
Vasario 16 d. par. bažny

čioje atlaikytos iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą. Kun. 
J. Balkūnas pasakė pamoks
lą. Po mišių atgiedota Te 
Deum laudamus. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių.

Chorui vaišės
Šį pirmadienį, vasario

d., 8 vai. vak. par. salėje 
klebonas par. choro nariams 
ir bičiuliams ruošia vaišes. 
Po vakarienės, apie 9 vai., 
bus šokiai visiems maspe- 
thiečiams jaunuoliams; į 
šokius įžanga 15 c.

Mirė Vismino tėvas
Šiomis dienomis par. var

gonininkas, muz. A. Vismi
nas gavo liūdną žinią iš Lie
tuvos — mirė jo tėvas An
tanas, sulaukęs 87 metų 
amžiaus, gyvenęs Viekšniuo
se, kur jis ir palaidotas. 
Lietuvoje liko viena duktė, 
o šioje šalyje du sūnūs — 
muz. Antanas ir Pranas Vis
minas (gyv. Elizabethe).

Sužinojęs apie muz. Vis
mino tėvo mirtį, kleb. kun. 
J. Balkūnas vasario 11 d. 
suruošė gedulingas pamal
das. Pats klebonas atlaikė 
mišias ir atgiedojo egzekvi
jas, kurių giedoti atvykę 
buvo ir muz. A. Grigoraitis 
ir Kaminskas. Bažnyčioje 
buvo uždegtos žvakės prie 
visų altorių; Muz. Visminas 
už tokį gilų atjautimą kle
bonui kun. Balkūnui labai 
nuoširdžiai dėkingas.

FEDERACIJOS NARIAMS

Federacijos New Yorko 
apskrities susirinkimas į- 
vyks vasario 24 d., paskuti
nį šio mėnesio penktadienį, 
7:30 vai. vak. Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose. Vi
si nariai prašomi atsilanky
ti. Apskr. Valdyba.

PROFESIONALŲ 
BANKETAS

Lietuvių profesionalų 
ja ruošia banketą su šokiais 
balandžio 30 d. McAlpin 
viešbuty, New Yorke. Prašo 
kitas organizacijas nieko 
rengti tą dieną.

ĮVAIRI PRAMOGA

Ifll NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryt® 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susftarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

1 Tel. STagg 2-7177

dr-

ne-

Brooklyno lietuvių Opere
tės choras vasario 19 d. ren
gia savo pramogą, kurioje 
bus komedija „Teodolinda”, 
koncertas ir šokiai. Tai į- 
vyks piliečių klubo salėje, 
280 Union Avė. (kampas 
Stagg St.). Programos pra
džia 5 vai. popiet. Rezervuo
tos vietos 75 c., nerezervuo
tos — 50 c., o šokiams 35 c.

Choras susideda iš apie 60 
dainininkų ir padainuos la
bai įdomių dainų. Chorui va
dovauja Violeta Tamkiūtė.

Reporteris.

APYLINKĖS LIETUVIŲ 
DIENOS KOMITETUI

New Yorko Apylinkės 
Seimely išrinktų Apylinkės 
Lietuvių Dienos- komiteto 
narių pirmas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 
26 d., 2:30 vai. popiet, An
gelų Karalienės par. salėje. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Be to, kviečiami drau
gijų valdybų nariai, Lietu
vių Universalinio Biuro na
riai (šėrininkai).

Šis susirinkimas labai 
svarbus. Jame ieškosime 
praktiškų priemonių Sei
melio nutarimams įgyven
dinti.
Federacijos Apskr. Valdyba.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
ELGIN 75-ta 

Pilna Kaina $24.75
SUKAKTIS

DABAR

VALANDOS: 
1—2 P. P.

pagal autartĮ
TeL: NAvarre 8-1919

VALANDOS • 
9—12 ryte 
1— 8 v&k.

Penktadlenlala uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

j ALFRED J. WENTZ
1 (VENCIUS)
1 ADVOKATAS
j
Į 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
1 (Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

• Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir J kitus miestus.

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

i Tel. EVergreen 4-7142
i SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. : EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje degtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

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

Tik Apribotam 
Laikui

Robert Lipton
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave., BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRD - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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