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Vasario 22 d. minėta pir
mo Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidento Jurgio 
Vašingtono gimtadienis. 
Kasmet ši šventė atinkamai 
minima ir kasmet įvairiems 
kalbėtojams bei rašytojams 
netrūksta minčių ir ką nors 
nauja pasakyti. Pirmo prezi
dento asmenybė taip brangi 
ir gili, kad ji žavi ir traukia 
visų luomų, visų tautybių ir 
skirtingų tikybų žmones.

Minint šią tautinę šventę, 
tikrai galima pasakyti, kad 
Vašingtonas buvo ir yra už
kariavęs sau garbingą vietą 
žmonių širdyse ir protuose. 
Vašingtonas amžinai švies 
savo tarnavimu žmonijos bei 
valstybės reikalams. Jam 
nerūpėjo tik savo asmens 
garbė bei reikalai. Tokių 
žmonių šiandie atsakingose 
valstybių vietose labai ma
ža. _

Brooklyn, N. Y.
Plaza)
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Vašingtono gimtadienį mi
nint nemažai skleidžiama ir 
klaidingos amerikonizacijos 
agitacijos, kuri bruka vi
siems Įtikinėjimą, kad,..no
rint būti tikru amerikiečiu, 
reikia nepaisyti savo tėvų 
tautybės, savo gimtosios 
kalbos. Tai agitacijai atsi
spirti turi pats jaunimas su 
savo vadais. Malonu pažy
mėti, kad idealistiniame jau
nime auga susipratimas, 
kurs neneigia gimtosios kal
bos.

Marianapolio Kolegijos ir 
Šv. Kazimiero Akademijos 
pastogėse. leidžiami mėnesi
niai žurnalai, Studentų Žo
dis ir Š.K.A. Aidai;'savo pu
slapiuose vartoja tik lietu
vių kalbą ir tuomi jų leidė
jai didžiuojasi. Daug jauni
mo chorų savo pramogų,

Vytautas Didysis, įjojęs į Juodąsias jūras, skelbia Krymo pusiasalio prie Lietuvos im
perijos prijungimą. Nuotrauka iš Styko paveikslo Karo Muziejuje.

SAVAITES ĮVYKIAI
Prezidentas vandenyse

Šiuo metu prezidentas 
Rooseveltas praleidžia poilsį 
kelionėje po vandenyną ka
ro laivu; ta pačia proga ap
žiūrės ir karo laivyno dalies 
manevrus.
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Naujo Popiežiaus Rinkimai Vasario 28 d
PASAULINES PARODOS 

LIETUVIŲ DIENOS 
ŽENKLELIAI

Visų dėmesiui pranešama, 
kad Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienai paminėti ženk
leliai jau pagaminti ir plati
nami. Ženklelio kaina 25 
centai. Draugijos, sutinkan
čios ženklelius platinti, pra
šomos kreiptis pas Lietuvių 
Dienos Komiteto iždininką 
P. Barzilauską, 80-71 — 87 
Rr., Woodhaven, L. L, ku
rio žinioje yra ženklelių pla
tinimas
Gautasis iš ženklelių parda
vinėjimo pelnas skiriamas 
Lietuvių Dienos reikalams.

Vatikanas. — Kardinolų 
Kolegija naujo popiežiaus 
rinkimų susirinks į paskir
tą, uždarą vietą vasario 28 
d. Rinkimams baigiama pa
siruošti. Beveik visi kardi

KUBOJ DOMIMASI 
LIETUVA

ir atsiskaitymas.

ISPANIJOJ TAIKOS DAR 
NENUMATOMA

Prekyba su Argentina
Argentinos vyriausybė 

nutarė sumažinti savo pirki
nius Jungt. Amerikos Vals
tybėse, kurios iki šiol Ar
gentinos užsienio prekyboje 
užimdavo pirmą vietą. Ar- 

programoms mokosi išimti- ?entina labai nepatenkinta, 
nai lietuviškus kūrinius. Tik 
reikia jaunimo gerus norus 
nuolat turtinti, nebrukti 
reikalingų svetimybių, 
dyti juose pasigėrėjimą 
tuviška kultūra.

be, kuri nurodžiusi, 
prancūzų norimi pirkti 
laiviai reikalingi šiam kraš
tui, bet prezidentas nekrei
pė į tai dėmesio ir leido 
prancūzams pirkti. Prancū
zai dabar pranešė, kad tik 
dviejų rūšių orlaiviai, paga
minti amerikiečių bendrovė
se, yra pranašesni, nei vo
kiečių.
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Komunistų Laisvei 
nepatiko šimučio ir 
prakalbos Lietuvos nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimuose, kad vis dar apie 
tai rašo. Jai ypatingai nepa
tinka tie pareiškimai, ku
riuose pasakyta, kad „Lie
tuviai sumušė rusus, sumu
šė lenkus, sumušė vokie
čius”... L-vės redaktoriui to
kie žodžiai atrodą tikri non
sensai.

Patinka ar nepatinka ko
munistams, o faktas, kad 
Lietuvos kariuomenė atrė
mė rusų bolševikų kariuo
menę, kad ji atlaikė lenkų 
kariuomenės veržimąsi į 
Lietuvos centrą, kad ji su
naikino vokiečių bermonti
ninkų būrius. Nenoras žvelg
ti į praeitį parodo komunis
tų tikrąjį veidą: jiems ne
rūpi nei laisva Lietuva, nei 
lietuvių tauta, kaip jie mėg
sta skelbtis.

taip 
kitų

Daugelį džiugino praneši
mas, kad Pasaulinės paro
dos proga į New Yorką at
vyks Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų choras. 
Dabar aiškėja, kad choro 
atvykimas visai abejotinas. 
Vyriausybė nežadanti kelio
nę finansuoti, o dar esą ke
li chorai, kurie norį važiuo
ti, žinoma, jei gautų vyriau
sybės visišką paramą.

Amerikiečiai lietuviai, ži-

kodėl jai suvaržytas mėsos 
įvežimas į Ameriką; neleis
ta jai pardavinėti savo mė
są ir Pasaulinės Parodos 
Argentinos paviljone. Nuo 
šiol Argentina pirks Ameri
koje už tiek, kiek Amerika 
joje pirks.
Nauji karo laivai

Praeitą savaitę Vokieti
joje nuleistas į vandenį nau
jas karo laivas, pavadintas 
Bismarko vardu. Tai di
džiausias vokiečių karo lai
vas, 35 tūkst. tonų. Iškilmė
se dalyvavo Hitleris. Netru
kus Vokietija praplatins 
Kielo kanalą, kurs labai 
svarbus Vokietijai; šis ka
nalas leidžia Vokietijai lais
vai nusiųsti savo laivus į 
Angliją, Prancūziją ir lais
vai pasiekti Baltijos jūrą.

Ginčai dėl orlaivių prekybos
Prezidentui Roosevelt lei

dus Prancūzijos vyriausybei 
pirkti amerikiečių bendrovė
se pagamintus karo orlai
vius, kilo daug ginčų. Sena
te buvo pakviesti kariuome
nės ir vyriausybės atsakin
gi atstovai pasiaiškinti. Ne 
viešuose posėdžiuose paaiš
kėjo, kad prezidentui prie
šinosi kariuomenės vadovy-

Meksikoj naujas judėjimas
Vasario 19’ d. Meksikos 

miesto viešoje aikštėje apie 
2,000 meksikiečių susirinki
me kalbėtojai pasmerkė pre
zidentą Cardenas, kaip nau
dojantį staliniškas priemo
nes. Kalbėtojų tarpe buvo 
du generolai, dalyvavę revo
liuciniame judėjime; jie pa
smerkė prezidentą Carde
nas, kaip visai nesilaikantį 
1917 m. konstitucijos . Visi 
kalbėtojai pasisakė už de
mokratiją ir pasmerkė ko
munizmą, kaip tautos prie
šą.
Mažiau važiuoja į užsienius

Pernai Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė 
savo valstybės piliečiams iš
davė 134,737 pasus kelionei 
į užsienius, šis skaičius yra 
20 nuošimčių mažesnis, nei 
1937 m. Daugiausia pernai į 
užsienį važiavo iš New Yor- 
ko valst. — 40,213, po to se
ka Kalifornija — 11,839, Il
linois — 10,233, Pennsylva
nia — 10,717. Daugiausia 
važiavo į Vakarų Europą — 
110,572.

Uždarė katalikų fakultetą
Vokietijos naciai uždarė 

Miuncheno universiteto ka
talikų teologijos fakultetą, i Čekoslovakijos kariuome- 

I Vyriausybė, neatsiklausus nės štabo viršininkas gen, 
kardinolo Faulhaberio, pa- Krejci šiomis dienomis pasi
skyrė profesorių, kurio pa- traukė iš savo pareigų. Vie- 
skyrimui bažnytinė vadovy- šai skelbiama, kad pasitrau- 
bė, remdamasi savo teise, kė dėl nesveikatos, bet tik- 
griežtai pasipriešino. Kata-, rumoje, kaip nurodoma, tai 
likų studentai, apie 1800, padaryta, prisitaikant nau- 
atsisakė lankyti vyriausy^ joms gyvenimo sąlygoms, 
bės neteisėtai paskirto pro- Gen. Krejci pernai buvo nu- 
fesoriaus paskaitas. Ryšium matytas vyriausiu kariuo- 
su šiais įvykiais naciai visai menės vadu, jei būtų kilęs 
uždarė mokyklą. Dabar lau- karas. Dabar Čekoslovakijoj 
kiama grįžtant kardinolo svarbieji pareigūnai jau be- 
Faulhaberio, kurs šiuo metu veik visi paskirti nauji, pa
yra Romoje. i lankesni Vokietijai.

Barcelona. —_ Ispanijos 
pilietinis karas dar gali il
gesnį laiką užsitęsti. Pran
cūzijos ir Anglijos tarpinin
kavimas tarp kovojančių ša- 

i lių nedavė pageidaujamų 
Madrido ir Valenci- 

jos gynėjai „lojalistai” su
tiktų pasiduoti, jei gen. 
Franko užtikrintų, kad ne
bus vartojama jokių baus
mių. Gen. Franko reikalauja 
pasidavimo be jokių sąlygų. 
Jis pareiškė, kad kriminali
niai nusikaltėliai neišvengs 
teismo.

Madrido vyriausybės pre
zidentas Azana gyvena Pa
ryžiuje ir atsisako iš ten 
grįžti. Jis pataria užbaigti 
pasipriešinimą gen. Franko 
kariuomenei.

Mirė kunigas kompozitorius

Vasario 18 d. Buffalo mi-' vaisių, 
rė kun. Ludwig Bonviv, 89 
meti£ jėzuitas, žinomas 
kompozitorius. Jis yra para
šęs per 450 įvairių muzikos 
kūrinių.

Pripažįsta gen. Franko 
vyriausybę

Paskutiniu laiku Ispani
jos generolo Franko vyriau
sybė susilaukę naujų pripa
žinimų. šiomfš dienomis ją 
pripažino Šveicarija, Urug
vajus, El Salvador, Nikara- 
gua, Gvatemala ir Peru. Ar
gentinos vyriausybė paskel
bė Madrido vyriausybę ne
sančia; Brazilija pareiškė 
norą veikiai pripažinti gen. 
Franko vyriausybę. Lenkija 
vasario 18 d. pripažino gen. 
Franko vyriausybę teisėta 
Ispanijos vyriausybe.

Nepavyko sukilimas
Vasario 19 d. Peru 

blikos vidaus reikalų 
teris gen. Rodriguez, 
dentui Benavides išvykus 
poilsiui laivu, mėgino įvyk
dyti perversmą, bet vyriau
sybei ištikima kariuomenė' 
nepklausė jo įsakymų, o pa-, RūmuOse pas prezidentą. Jų 
tį sukilimo vadą nušovė vie- kelionės smulki tvarka jau

Havana, Kūba.i— Lietu
vos Generalinio Konsulato 
New Yorke pastangomis, 
Kuboje sukaltas susidomėji
mas Lietuva. Havanos Pre
kybos Rūmai ir kelios stam
bios firmos tiria galimybes 
užmegsti su Lietuva preky
binius santykius. Jau nusta
tyta, kokias prekes norima 
iš Lietuvos importuoti. Va
sario 16 d. proga, visa Ku
bos spauda, kaip tai: „Dia- 
rio de la Marina”, „EI Pais”, 
„EI Mundo”, „The Havana 
Post” paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 
net pirmame puslapy, nesi
gailėdami Lietuvai kompli
mentų.

KIPRAS PETRAUSKAS
■ ATVAŽIUOS?

— Įžymiausias Lietuvos 
ir europinio masto daininin
kas Kipras Petrauskas vyk
siąs šiemet į Ameriką, kur 
duos apie 10 koncertų. Jis 
atvyksiąs į New Yorką pa
rodos atidarymo metu.

nolai jau susirinkę Romoje. 
Paskutinis atvyks Bostono 
arkivyskupas, kardinolas 
O’Connell vasar. 27 d. vaka
re arba vasario 28 d. ryte. 
Beveik tuo pat laiku atvyks 
ir Brazilijos arkivyskupas.

Susidomėjimas
Į Romą jau daug suvažia

vusių užsienio spaudos ko
respondentų ir dar daug 
vykstančių. Susidomėjimas 
popiežiaus rinkimais labai 
didelis. Vatikano rūmuose 
kiekvienam kardinolui ir jo 
artimiausiems palydovams 
paskirta po tris kuklius 
kambarius. Patys rinkimai 
įvyks vienoje didesnių ko
plyčių, kur pirmiausia bus 
atlaikytos iškilmingos mi
šios. Po atitinkamos priesai
kos kiekvienas kardinolas 
gaus balsavimo lakštelį, ku
riame kiekvienas kardino
las slaptai įrašys vardą to 
kardinolo, kuris, jo nuomo
ne, turėtų būti išrinktas 
popiežium. Kai visi kardino
lai bus įteikę 
mo lakštelius, 
skaitomi trijų 
sų skaitytojų.

Du trečdaliai balsų
Popiežium bus skelbia

mas išrinktas tas asmuo, 
kurs bus surinkęs ne ma
žiau dviejų trečdalių balsų. 
Jei per pirmą balsavimą nei

savo balsavi- 
tada jie bus 
išrinktų bal-

ITALIJA DIDINA KA
RIUOMENĘ AFRIKOJE

ANGLIJOS KARALIUS 
ATVYKS BIRŽELIO MEN.

respu- 
minis- 
prezi-

nąs majoras. Rodriguez la
bai maloniai atsisveikino su 
išvykstančiu prezidentu, o 
sugrįžęs nuo laivo preziden
to rūmuose pasiskelbė vals
tybės valdytoju ir iššaukė 
kariuomenę, kurios vadai 
sukilimui nepritarė ir visi 
planai sunyko. Prezidentas 
tuojau sugrįžo iš išplauku
sio laivo, pasinaudodamas 
nusiųstais jam orlaiviais. 
Krašte esanti visiška ramy
bė.
Pasitraukė gen. Krejci

noma, negali užtikrinti cho
rui kelionės lėšų, bet jei jau 
jiems tektų pasisakyti, koks 
choras pageidaujamas, tiki
me, atsakymas būtų beveik 
vieningas: duokit mums 
studentų chorą. Mums svar
bu sužavėti savo jaunimą, o 
kas tai geriau galės atlikti, 
jei ne jaunatviškos dvasios 
kupini studentai?

Londonas. — Anglijos ka
ralius Jurgis su karaliene 
Elzbieta gegužės gale ir bir
želio pradžioje lankysis Ka
nadoje ir iš ten atvyks į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. New Yorke karališkoji 
pora lankysis birželio 10 d. 
ryšium su anglų savaite Pa
saulinėje Parodoje.

Prieš atvykdami į New 
Yorką, Anglijos svečiai vie- 

Į šės Washingtone, Baltuose

paruošta ir jos būsią griež
tai laikomasi.

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI

Kaunas. — Šiomis dieno
mis išleisti Nepriklausomy
bės 20 metų sukakčiai pa
minėti jubiliejiniai ženklai 
su dr. Jono Basanavičiaus ir 
Antano Smetonos atvaiz
dais.

Roma.— Dabartinės f tarp
tautinės padėties rimtumą 
liudija Italijos didelis susi
rūpinimas savo kolonijų ap
sauga Afrikoje. Į Afriką iš
vyko pats Italijos kariuome
nės štabo viršininkas, mar
šalas Badoglio. Į Libiją ita
lai nusiuntė apie 50,000 ka
riuomenės. Italai labai aky
lai seka Prancūzijos kari
nius pasiruošimus- Tunise, 
kur Libijos pasienyje pran
cūzai labai tvirtinasi. Ma
noma, kad maršalas Badog
lio nuvyko apžiūrėti Libijos 
pasienio tvirtovių.-

Italų kariuomenės padidi
nimas Libijoje susilaukė 
protestų iš Anglijos, nes 
Italija buvo pasižadėjusi 
Anglijai laikyti Libijoje tik 
nustatyto kiekio kariuome
nę. Tuo reikalu pas Italijos 
užsienio
lankėsi Anglijos atstovas 
Romoje. Savo vyriausybės 
vardu jis kvietė sušvelninti 
spaudos toną Prancūzijos 
atžvilgiu. Italų spauda nuo
lat‘kalba, kad Korsika turės 
būti prijungta prie Italijos, 
kad turės būti patenkinti 
Italijos „teisėti reikalavi
mai” ir pan.

vėl turi

maldų, 
apsiren-

reikalų minister)

ANGLIJA DIDINA 
GINKLAVIMĄSI

Londonas. — Sekantiems 
metams Anglija ginklavi
muisi padidinti išleis 580 
mil. svarų sterlingų. Vyriau
sybė pranešė, kad šiai mil
žiniškai programai įvykdyti 
nebus didinami mokesčiai.

Vasario 21 d. nuleistas į 
vandenis naujas karo lai
vas, pavadintas karaliaus 
Jurgio V vardu, 35,000 tonų. 
Panašaus dydžio karo laivų 
artimiausiu laiku anglai pa
statys dar 8, kurių kiekvie
nas kaštuos apie 10 mil. 
svarų sterlingų.

AIRIJOJE MIRTIS 
TERORISTAMS

Dublinas. — Airijos 
riausybė pasiuntė tautos at
stovų rūmams projektą nau
jo įstatymo, kuris numato 
mirties bausmę visiems te
roristams ir valstybės išda
vikams. Tokio įstatymo rei
kalingumą iššaukė airių te
roristinių grupių veiksmai 
Anglijoje ir pačioje Airijoje.

vy-

vęs dviejų" Trečdalių balsų, 
tada visos korteles sudeda
mos į krūvą, prie jų pride
dama šlapių šiaudų ir užde
gama. Išėję į lauką tamsūs 
dūmai praneš laukiančioms 
už Vatikano minioms, kad 
popiežius dar neišrinktas.

Kai reikalingas balsų 
skaičius bus pasiektas, tada 
visų kardinolų akys nukryps 
į išrinktąjį ir kardinloų pir
mininkas prisiartins prie jo 
paklausti, ar sutinka užimti 
šv. Petro sostą. Išrinktajam 
sutikus ir pasisakius, kokį 
vardą pasirenka, visi kardi
nolai artinsis prie jo pasvei
kinti ir pareikšti jam savo 
ištikimybę. Tuo laiku balsa
vimo kortelės bus uždegtos 
ir išėję šviesūs dūmai pra
neš, kad Bažnyčia 
popiežių.

Po atitinkamų 
naujasis popiežius,
gęs jau popiežiškais drabu
žiais, išeis į balkoną ir duos, 
savo pirmą palaiminimą 
miestui ir visam pasauliui. 
Iškilmingas vainikavimas į- 
vyks po kelių dienų.

Kas bus išrinktas?
Visur dabar spėliojama, 

kas bus išrinktas popiežiu
mi. Kardinolai nereiškia jo
kios savo nuomonės, koks 
kardinolas galės būti rim
čiausias kandidatas. Įvairių 
valstybių atstovai Vatikane 
mėgina pasiekti kardinolų 
artimuosius ir pareikšti sa
vo nuomonę. Visi šie žygiai 
gerai suprantami ir jie tik 
parodo, kaip svarbi popie
žiaus vieta. Daugiausia įdo
mumo kelia reiškiamos nuo
monės, kad šį kartą popie
žium gali būti išrinktas ne- 
italas. Jei taip įvyktų, tokiu 
asmeniu minimas Kvebeko 
arkivyskupas Villeneuve, ka
nadietis prancūzas.

$
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Susimąstymo Laikotarpis

su- 
su- 
pa-

Šią savaitę Katalikų Bažnyčia atitinkamomis apeigomis 
pradėjo Gavėnios laikotarpį, kuris skiriamas pasninkui, 
susikaupimui, gilioms tikybinėms tiesoms apmąstyti, di
džiajai Prisikėlimo šventei pasiruošti. Reikšmingas pele
nais galvos apibėrimas kiekvienam galvojančiam leido pri
siminti esamą žmogaus tikrovę — žmogaus kūnas yra dul
kė ir į dulkę pavirs, gi žmogaus siela amžinai gyvens.

Lietuviai katalikai gavėniai praleisti Lietuvoje turėjo 
labai gražių papročių, kurie, nors ir nepalanki jiems ap
linkuma, bent iš dalies ir šioje šalyje lietuvių palaikomi. 
Lietuvoje gavėnią nerengiama viešų pasilinksminimų, 
silaikoma nuo šokių ir panašių pramogų, žodžiu, ten 
daroma aplinkuma, palanki didesnei sielos ramybei, 
togi giliems apmąstymams.

Katalikui gavėnios laikotarpis, labiau nei kuris kitas,, 
primena Pasaulio Išganytojo kančias, Jo pasiaukojimą 
žmonijai išvaduoti, šis laikotarpis leidžia žmogui užsi
grūdinti dvasioje, atsisakant nuo įvairių malonumų, o tik 
atsisakyme nuo patogumų, tik susilaikyme nuo siekimo 
pranykstančių, neamžinų dalykų glūdi žmogaus tikrasis 
kelias į geresnį pažinimą savo Kūrėjo.

Visai žmonijai būtų nepaprasta laimė, jei gavėnios lai
kotarpį valstybių vadai, jų valdymo atsakingi asmenys 
sunaudotų apmąstymui ir pastangoms tikrąjį pasaulio 
Valdovą pažinti. Jei pelenais pasibarstę diktatoriai ir 
šiaip vadai nuolat pagalvotų, kad šio pasaulio' garbė tik 

.dulkė prieš amžinybę, kad jų žemiški siekiai nepaprastai 
' laikini, tada visai kitose aplinkybėse pasaulyje gyventu- 

mėm. Žinoma, žmogaus puikybė, jo noras lygintis prie 
paties Dievo neleis gavėnios laikotarpiui pilnai tvyskėti 
žmonių širdis švelninančia ir raminančia meilės liepsna. 
Žmonių gundytojų jėgos varys savo patamsių darbą, bet 
ar dėl to nusimintina?

Tikinčiam žmogui gavėnios laikotarpis geriausia proga 
pažinti save ir savo paskirtį. Netenka liūdėtu ar priekaiš
tus reikšti, kaffaplinkumoje nėra taip, kaip pageidauja
ma. Kiekvienas galime susikaupti savyje ir ieškoti prie
monių save tobulinti. Kai kiekvienas pirmiausia ieškos 
klaidų savyje, kai tobulinimo darbą pradės nuo savęs, 
kai kiekvienas raus piktžoles iš sayo daržo, tada visa ap
linkuma turės prablaivėti.

Turint tai dėmesyje, gavėnia labai geras laikotarpis ne 
tik savo dvasiniam vidujiniam gyvenimui išžiūrėti, bet 
taip pat ir mūsų visuomeninei veiklai peržvelgti. Gavė
nia labai geras laikas mūsų organizacinei veiklai sustip
rinti, mūsų spaudai praplatinti. Gavėnioje žmogus, pa
prastai, daugiau galvoja, o kai žmogus galvoja, tada ne
sunku jam pasiūlyti tokių priemonių, kurios visada pagel
bėtų jam būti tikru žmogumi.

Vilniaus Vadavimo Neatsisakome
pasiliks brangi ir teisėta. 
Toki vyriausybės dekretai 
neišraus jos idėjų iš mūsų 
širdžių.

Aišku, mūsų tautos gyve
nimas yra suaugęs su Vil
niumi. Didžioji mūsų praei
tis — Vilniuje. Mūsų kuni-

įaugo 
ir ten

veikla

Vasario 16 kalbos daugu
moje lietė Vilnių ir jo va
davimą. Vilniaus vadavimo 
idėja turėjo labai aiškią 
vietą mūsų tautos gyveni
me. Jinai užhipnotizavo vi
sų pažiūrų žmones. Jos už
davinius suprato Ir rėmė 
visi. Vilniaus Vadavimo Są

junga suvaidino nepaprastai 
didelį vaidmenį. Savo užda
vinį, tiesa, nerealizavo, Vil
niaus neišvadavo, bet užtat 
pats Vilniaus idealas 
į mūsų sielą, sąmonę 
pasiliks amžinai.

Lietuvoje Sąjungos
sustabdyta. WS, siekianti 
trečdalį tautos teisėtų že
mių atvaduoti, negali veikti 
valstybės ribose, esant „nor
maliems” santykiams su 
Lenkija. Bet lietuviška išei
vija turi laisvas rankas tęs
ti sąjungos veiklą.

Prie Lenkijos ir Lietuvos 
normalių santykių WS sie
kiai bei tikslai negalėjo tap
ti nereikalingi, nenaudingi 
ar neteisėti. Normalūs san
tykiai niekados neišteisins 
Vilniaus užgrobimo ar Su
valkų sutarties sulaužymo. 
Todėl WS neatgyveno savo 
dienų ir mūsų'tautai visada

Lietuvių lenkų kovos ties Širvintais 1920 metais. Tada lietuviai atrėmė paskutinį 
lenkų pasikėsinimą sugriauti Lietuvos nepriklausomybę. Nuotrauka iš Jenerio paveiks
lo Karo Muziejuje. •

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Praėjusį mėnesį Vil

niaus krašte seniūnais dau
gumoje išrinkti lietuviai, bet 
jų lenkų valdžios organai 
pareigose netvirtina.

— Vasario 14 d. pasira
šyta nauja prekybos sutar
tis su Sovietų Rusija.

— Dalyvaujant Valstybės

gos veikimą išeivijoje vedė 
mūsų Federacija. Josios 
skyriai buvo VVS skyriai. 
Atskiros sąjungos ar skir
tingų skyrių 'netvėrėme, ka- ( 
dangi nenorėjome naujų or
ganizacijų ię bendro veiki
mo su kitomis srovėmis. Fe
deracija pasitenkino spalių 
9 d. minėjimu, aukų rinki
mu, pasų ir ženklų pardavi
nėjimu, rezoliucijų išsiunti
nėjimu ir t.t. Federacijos Prezidentui, vyriausybei, ka- 
Vilniaus veikla nors neplati, 
bet patenkinanti buvo, ka
dangi Lietuvos VVS varė 
rimtą vadovavimo akciją ki
tų padedama.

Bet dabar WS Lietuvoj 
uždaryta . Vadavimo akcija 
visiškai sustabdyta: žurna
las neišleidžiamas, nutrauk
ta Vilniaus radijo valanda, 
uždaryti skyriai. Jos veiklą 
norima perduoti išeivijai. 
Tik keista, kad perduoda tik 
idėją, bet ne aparatą... At
rodo nenuoširdu...

Mes 
tad iš 
mums 
VVS
praktiškai į išeiviją tęsti jų 
nutrauktą darbą. Jis net ne
prašė Federacijos perimti 
techniškus reikalus. Juk 
Federacija vienintelė orga
nizacija, kuri aktyviai išei
vijoje tiesioginiai dirbo va
davimo darbą. Susidaro į- 
spūdis, lyg atsakingi asme
nys Lietuvoje norėtų, kad 
ir išeivija užmirštų Vilnių. 
O gal nepasitikima?

Federacijos Taryba nuta
rė tęsti Vilniaus vadavimo 
darbą. Ji skiria vieną dieną,

1 Vilniaus Dieną, Visuotiniam

idėją seniai turim, 
Lietuvos nieko nauja 

neduoda. Lietuvos 
centras nesikreipė

riuomenės vadovybei ir di
plomatams, vasario 15 d. 
arkivyskupas Skvireckas at
laikė pontifikalines mišias 
už Popiežių.

— Kardinolas Pacelli per 
Nunciatūrą, ryšium su pa
reikšta užuojauta, atsiuntė 
tokią telegrąmą: „Kilnios 
lietuvių tautos spontaniškas 
jausmų pasireiškimas gyvai 
įvertintas visos šventosios 
Kolegijos, kuri reiškia su
jaudintą pasigėrėjimą”.

— Vasario 15 d. ministe- 
ris pirmininkas kun. Miro
nas uždarė Seimo nepapras
tąją ir atidarė pavasario se- Nepriklausomos 
siją.

— Lietuvos Nepriklauso
mybės 21 metų sukaktis iš
kilmingai paminėta Kaune 
ir provincijoje. Ta proga 
Valstybės Prezidentą svei
kino telegramomis Jungti
nių Amerikos Valstybių, Es
tijos, Latvijos, 
jos ir Turkijos

— Lietuviai
Lietuvoje turi 
ją, kuri šiomis 
vo metiniame
išrinko naują valdybą, kurią 
sudaro dir. J. Kaupas, prof.

’ . Pakštas, A.' Kalvaitis, M. 
Milukas, prof. Kolupaila ir 
dr. Al. Račkus. Draugija 
nuolat plečia savo veiklą.

— Darbo Rūmų liaudies 
universitetus, kurių pernai 
buvo 31, lankė 2,039 asme
nys, kurių 1156 vyrai ir 883 
moterys.

Vasario 24 d., 1939 m.
Vasa

Klaipeda Lenkų Politikos Sumetimuose
Lenkų dvisavaitinis laik

raštis „Polityka” įdėjo ilgą 
straipsnį antrašte „Klaipė
da”, kuriame aptariami 
Klaipėdos reikalai ir Lenki
jos pozicija Lietuvos atžvil
giu:

Atskiriant Klaipėdą nuo 
Vokietijos, nebuvęs pažeis
tas tautų apsisprendimo 
principas. Paėmus į rankas 
bet kokį, net vokiečių, etno
grafinį žemėlapį, galima pa
stebėti, kad Klaipėdos kraš
tas visur pažymėtas kaip 
lietuvių gyvenama teritori
ja. Klaipėda esąs tipingas 
hanzos miestas, panašus į 
Dancigą, Bremeną ar Lu- 
becką, kurio gatvėse girdėti 
vokiečių kalba. Bet pakanka 
nueiti į turgų ar nuvažiuoti 
porą kilometrų už miesto ir 
atsiduriama grynai lietuviš
kame krašte. Etnografiniai 
žemėlapiai nemelavo ~ — 
Klaipėdos krašto gyventojai 
tikrai buvo lietuviai.

Vokiečių revizionizmas 
(siekimas pakeisti dabarti
nę padėtį) Klaipėdos atžvil
giu esąs neginčijamas fak
tas. Kyląs tad klausimas, 
kokia yra Lenkijos pozicija 
tų naujų vokiečių siekimų 
atžvilgiu? Į šį klausimą au
torius atsako tvirtinimu: 
Lenkija jokiu būdu negali 
leisti Klaipėdos amputaci
jos. Kėsinimasis į Lietuvos 
respublikos integralumą tu
rėtų būti traktuojamas kaip 
pasikėsinimas į Lenkijos te
ritoriją.

Kas būtų Klaipėdos grįži
mo prie Vokietijos atveju? 
— klausia toliau autorius. 
Esą žinoma, kad po tokios 
operacijos Čekoslovakija at
sisakė priešintis vokiškajam 
kolosui ir klusniai prisiėmė 
Vokietijos vasalo vaidmenį, 
ieškodama tuo būdu nuosto
lių išlyginimo. Ar esą pa
grindo manyti, kad Klaipė
dos „anšliuso” atveju Lietu
va pasielgtu kitaip? Deja, 
tokiam optimizmui nesą pa
grindo. Jeigu čekai puolą po

Klaipėdą, vokiečiai 
draugiškai ištiesti 
ranką. Lietuvos si. 
būtų nelengvesnė,

i
f

Senovė 
buvo i 
slėpę dai 
balų, ku 
tino aps 
irsraun 
čių giri

gaikščių kapai — Vilniuje. Suvažiavimui Brookly- 
Visa mūsų valstybės istori- ne šių metų rugsgj0 12 d.
ja — Vilniuje. Niekas Vil
niaus iš mūsų istorijos neiš
brauks. Net mūsų atgimu
sios valstybės lopšys — Vil
niuje. Viskas Vilniuje — 
mūsų sielvartai, džiaugsmai, 
laimėjimai... Todėl nemylėti 
Vilniaus negalime, jo išsiža
dėti negalime ir atsisakyti 
vaduoti tik išgama galėtų!

Vilnius mūsų tautos šir
dis. Vilnius mums amžinai 
šventas miestas. Vilniaus 
meilė dega mumyse, nežiū
rint kur esame. Žydai, ara
bai, kaip plačiai jie išblaš
kyti po pasaulį, myli savo 
Jeruzalę, Meką ir Mediną. 
Tie būtų blogi žydai, blogi 
arabai, jeigu jie patys ar jų 
mintys į šias šventoves ne
plauktų. Vilniaus nemylėti 
lietuvis negali. Išgama jis 
būtų, jeigu nemylėtų.

Vilniaus Vadavimo Sąjun-

Vil-
Ame-

tęsia

Prelegentai skaitys paskai
tas, kaip toliau tęsti 
niaus vadavimo darbą 
riko j e.

Federacija laikinai
WS veiklą išeivijoje po se
novei, t. y. per saVo skyrius. 
Ar’taip ir toliau veiks, pri
klausys nuo suvažiavimo. 
Tik dabar laikas iš naujo 
svarstyti veikimo būdus, 
plotį ir, apskritai, WS sie
kius Amerikoje. Juk atsida
rė mums didesnė veikimo 
dirva, didesnės perspektyvos 
ir k. Imant viską dėmesin, 
kyla įvairūs klausimai bei 
sumanymai veikimą praplė
sti, didinti ir p. Reikalinga 
tad veikėjams išsitarti, savo 
nuomones spaudoje pareikš
ti.

Kai WS atstovai užsimo
jo Amerikoje sąjungą kurti, 
aš buvau vienas pirmųjų

išleido 
įstai- 
d. at-

Čekoslovaki- 
prezidentai. 
amerikiečiai 

savo draugi- 
dienomis sa- 
suvažiavime

prieš bendrą veikimą su 
kitomis srovėmis ar at
skirų skyrių tvėrimą. Ta
da buvo kitos aplinky
bės ir laikų reikalavimai. 
Šiandien kas kita. Federaci
jos Tarybos posėdyje ir 
New Yorko Apylinkės Kata
likų Seimelyje pasisakiau 
už pilną VVS atgaivinimą 
Amerikoje ir vadavimo ak
cijoje už bendradarbiavimą 
su kitomis srovėmis. Savo 
nuomonei pateisinti steng
siuos aiškinti Amerikos 
skiltyse.

(Bus daugiau)
Jonas Balkūnas.

— Lietuvos čigonai savo 
karalium turi Joną Arlaus
ką, gyvenantį Šeduvoje; jam 
jau 70 metų. Šeduvoje čigo
nai jaučiasi labai laisvai ir 
neseniai ten įvyko didelės- 
muštynės su ūkininkais, ku
rie būrį čigonų būtų visai 
„sudoroję”, jei ne policijos 
įsikišimas.-

— Numatoma, netrukus į 
Kauną atvyks Vilniaus dar
bininkų choras, kurs turė
siąs du koncertus.

— Sausio 21 d. anksti ry
te staiga mirė kun. Juozas 
Breiva, Kirdeikių klebonas, 
didelis lietuvybės darbuoto
jas tarp Vilnijos lietuvių. 
Buvo kilęs iš Vabalninko pa
rapijos. Kunigavo 25 metus, 
visą laiką būdamas tarp 
Vilniaus lietuvių. Kai lenkų 
persekiojimas liko nepaken
čiamas, kun. Breiva turėjo 
persikelti iš Linkmeniu į 

Lietuvos
pusę ir Kirdeikių kaime į- 
kūrė naują parapiją.

— Visi ministerial 
aplinkraščius savo 
goms, kad iki kovo 1
leistų iš tarnybos tuos vy
rus arba tas moteris, kurie 
abu tarnauja ir vienas kuris 
iš jų uždirba nemažiau, kaip 
600 litų, šis įsakymas duos 
progos daugeliui bedarbių 
gauti tarnybas.

— Pavasarininkų federa
cijos vadovybė kreipėsi į vy
riausybę, prašydama valsty
bės radiofone turėti savo 
pusvalandį. Netrukus pava
sarininkai turės savo radijo 
pusvalandį, nes vyriausybė 
jų prašymą patenkino.

— Paskutiniai statistiniai 
duomens rodo, kad dabar 
Lietuvos lietuviškose gim
nazijose ir progimnazijose 
yra 18,470 lietuvių mokinių 
arba per 87 nuoš. ir kitatau
čių gimnazijose ir progim
nazijose 2,624 mokiniai, ar
ba per 12 nuoš.

— Foto mėgėjų draugija 
Kaune suruošė fotografijos 
išradimo 100 metų sukak
ties minėjimą.

— Varšuvos Lietuvos bi
čiulių draugija kreipėsi į 
kai kuriuos Lietuvos veikė
jus, siūlydama įsteigti lietu
vių lenkų susiartinimo drau
giją.

— Kaune siaučia gripo li
ga, kuria serga apie 20,000 
žmonių. Kai kurios gimnazi
jos ir kitos mokyklos laiki
nai uždarytos.

— „Spindulio” bendrovės 
skirtąją literatūros premiją 
gavo poetas Antanas Miški
nis už poemų rinkinį „Keturi 
miestai”; „Sakalo” premiją

— Tarpžinybiniam pasita
rime nutarta įsteigti arkli- 
ninkystės taryba, kuri do
rins darbą visų įstaigų ir 
organizacijų, siekiančių ge
rinti arklių ūkį Lietuvoje.

— Ekonominės organiza
cijos iškėlė sumanymą į- 
steigti fondą, kurio lėšomis 
būtų remiama lietuvių pra
monė. Svarstomas ir pramo
nės banko steigimo klausi
mas.

— Ministerių Taryba nu
tarė išduoti už 80,000 litų 
miško medžiagos bažnyčių 
reikalams. Dalis tos medžia
gos duodama nemokamai, 
dalis palengvintomis sąly
gomis.

— Latvijos įgaliotas mi- 
nisteris Lietuvai Sėja eilei 
visuomenės veikėjų ir aukš
tesniųjų 
Latvijos 
ordinus.-

— Vyr.
skelbė motyvuotą sprendi
mą, kuriuo iš elektros b-vės 
priteista Kauno savivaldy
bei 80,821 lt. už permokėji
mus stočiai 1931 m.

— Sovietų Rusija vėl pra
dėjo lengviau įsileisti iš Lie
tuvos turistus. Būsianti pra
dėta net propaganda už ko
munistinės valstybės lanky
mą.

valdininkų įteikė
trijų žvaigždžių

Tribunolas pa-

kojų, tai juo labiau taip pj. 
sielgtų maža Lietuva.

Klaipėdos klausimas yn 
vienintelis ginčo objektai 
tarp Lietuvos ir Vokietijoj 
Atsiėmę 
galėtų 
Lietuvai 
tuacija
negu dabartinės Čekoslova. 
kijos.

Klaipėdai grįžus prie Vo
kietijos, lenkų-lietuvių drau
gystė, kuri Lietuvoje nesan
ti perdaug populiari, nusto- 
tų savo prasmės. Lietuviai 
padarytų išvadą, kad remi-' 
masis Lenkija nepateisino 
vilčių ir kad Vilniaus auka 
nebuvo reikalinga. Tada vo
kiečių „žaltys-gundytojas" 
lengvai atgaivintų lietuvių 
ambicijas Vilniaus atžvilgiu. 
Šitai lenkai neprivalą pa-; 
miršti. Klaipėdos netekimas - 
pakirstų lietuvių pasitikėji- j

I mą Lenkiją. Tada grįžtų vo
kiečių įtaka Lietuvoje, o 
kartu su ja, be abejo, ir pre
tenzijos į Vilnių.

Bendradarbiavimas su Vo
kietija Lietuvai teikiąs daug1 
vilčių, be abejo, daug dau
giau, negu atsirėmimas j 
Lenkiją. Juk suprantamas 
esąs silpnesnio atsirėmimas 
į stipresnį, o ekonominiai 
motyvai esą visai aiškūs. Su ■ 
Lenkija Lietuvą rišąs Klai- I 
pėdos klausimas. Jei Lenki
ja leisianti Hitleriui anek
suoti Klaipėdą, tai netrukus 
ji išvysianti Lietuvą Lenki
jos priešų eilėse. XV-me 
šimtmetyje lenkai davę Lie
tuvai paramą prieš vokiečių 
invaziją. Ir ta parama pa
gimdžiusi šimtmečiais užsi
tęsusią lenkų-lietuvių drau
gystę. šią tradiciją lenkai 
neturį sulaužyti, jeigu nori 
būti svariu faktorium rytų 
Europoje.

Pagrindinis esąs skirtu
mas, ar karo su Vokietija 
atveju Lenkija turės Lietu
vą su savim, ar prieš save. 
Lietuvai einant išvien su 
Vokietija, Lenkija būtų už- 
atakuota iš dviejų pusių. Į 
Dėl to lenkams esą svarbu 
neleisti įsigalėti Kaune vo
kiečių įtakoms. O tai galima 
esą padaryti, tik suteikus 
Lietuvai tam tikrą paramą, 
tikras garantijas. Tad rei
kią rizikuoti. Reikią klausi
mą pastatyti aiškiai ir ryš
kiai. Klaipėdos puolimą rei
kią traktuoti Lenkijos puo
limu. Tai reikią garsiai pa
sakyti, kad Berlynas dėl to 
neturėtų jokių abejonių.

Karas tarp Lenkijos ir 
Vokietijos būtų tikra katas
trofa abiem kraštams ir vi
sai Europai. Todėl lenkų po
litika turinti siekti surasti 
kompromisą, patenkinant 
Vokietijos interesus, bet ne
silpninant Lenkijos. Nežiū
rint to, Lenkijos pozicija 
Vokietijos atžvilgiu turinti 
būti aiški, aktinga ir nepa
lenkiama.

Taip samprotauja įtakin
ga lenkų „Polytika”, į Klai
pėdos reikalus žiūrėdama 
lenkų aukštosios politikos 
akimis. Dėl tų samprotavi
mų, žinoma, gali būti įvairių 
nuomonių, bet mums įdomu, 
kad lenkus turėti gerus san
tykius su Lietuva verčia jų į 
pačios valstybės gyvybės 
reikalas. Laimėti Lietuvą* ir 
lietuvius savo naudai lenkai 
turėtų visiškai pakeisti savo 
politiką Lietuvos atžvilgiu. 
Kol Vilniaus reikalas susi
lauks teisėto ir patenkina
mo išsprendimo, lenkų „tai
kiems” siekiams lietuviai 
negalės tikėti.
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naža Lietuva.

etos klausimas yn 
is ginčo • objektai 
tuvos ir Vokietijoj 
Klaipėdą, vokiečiai 

draugiškai ištiesti 
ranką. Lietuvos & 
būtų nelengvesnė, 
bartinės Čekoslova-

lai grįžus prie Vo- 
enkų-lietuvių dm 
ri Lietuvoje nesan- 
Ęf populiari, nusto- 
rasinės. Lietuvi: 
išvadą, kad remi 
mkija nepateisino 
ad Vilniaus auka
kalinga. Tada vo- 
altys-gundytojas” 
gaivintų lietuvių 
Vilniaus atžvilgiu, 
ii neprivalą pa- 
ipėdos netekimas 
etuvių pasitikėji- 
1. Tada grįžtų vo
ką Lietuvoje, o 
i, be abejo, ir pre- 
Vilnių.

arbiavimassu Vo- 
tuvai teikiąs daug 
abejo, daug dau- 

pi atsirėmimas į 
Juk suprantamas 
lesnio atsirėmimas 
nį, o ekonominiai 
;są visai aiškūs. Su 
Lietuvą rišąs Kai- 
lusimas. Jei Lenki-
iti Hitleriui anek-
.ipėdą, tai netrukus 
inti Lietuvą'Lenki- 
šų eilėse. XV-me 
je lenkai davę Lie- 
ramą prieš vokiečių

Ir ta parama pa- 
i šimtmečiais užsi- 
lenkų-lietuvių drau
gią tradiciją lenkai 
sulaužyti, jeigu nori 
riu faktorium rytų

dinis esąs skirtu- 
karo su Vokietija 
^enkija turės Lietu- 
ivim, ar prieš save.

einant išvien si 
i, Lenkija būtų už- 

iš dviejų pusių 
nkams esą svarbi 
įsigalėti Kaune vo 
koms. O tai galinu 
iryti, tik suteikus 
tam tikrą paramą, 
irantijas. Tad rei- 
uoti. Reikią klausi- 
atyti aiškiai ir rys- 
aipėdos puolimą rei-

Miškai
Senovės Lietuvos miškai 

buvo neįžengiami, savyje 
slėpę daug klampių raistų ir 
balų, kurios vandeniu mai
tino apsčiai žuvingus ežerus 
ir sraunias upes. Tų šlaman
čių girių pavėsyje veisėsi 
daugybė paukščių ir žvėrių. 
Lietuvos kaimus ir mieste
lius supusios tamsios girios 
nekartą pražudė ir jos kai
mynus užpuolikus, kurie čia 
atsibastydavo plėšti sodybų. 
Nelauktieji svečiai gudrių 
lietuvių būdavo paklaidina
mi ir išvarginti po kelių die
nų ir savaičių klajojimo su
genami į raistų klampynes 
ar ežerus...

Vėlesniais laikais Lietu
vos miškai pradėjo nykti; jų 
plotai pradėjo virsti aria
mais laukais, kuriuose vasa
ros saulės atakaitoj svyruo
ja didelės geltonos varpos 
ir eilėmis išsirikiavę stovi 
ilgos javų gubos. Tos sun
kios varpos ir geltonos javų 
eilės iš Lietuvos artojo krū
tinės išspaudžia linksmą 
dainą; jos skanius bekonus 
atvaro net į Ameriką; jos 
pasotina ir kuoduotą kana- 
pėtę, kuri britui sudeda gra
žių baltų kiaušinių; jos pa
šeria pieningume belenkty- 
niuojančią žalmargę su Švi
cu’ kurių sviestelis švelniai 
lenda į nuolat išsižiojusią 
vokiečio burną...

Bet vis dėlto, nesant nei 
mineralinių, nei metalo iš
kasenų, kurių tiek daug rei
kalauja modernus žmogaus 
gyvenimas, juos tenka ga
bentis iš užsienio. Už tą vis
ką Lietuva turi daug pinigo 
išmokėti užsieniui. Ir nežiū
rint, kad dabar yra jau 
smarkiai pakilęs veik visų 
Lietuvos ūkio šakų produk- 
tingumas ir tų produktų 
eksportas duoda užsienio 
valiutos, tačiau tokia padė
tis mažai duoda galimybių 
sp.artesniam ekonominiam 
Lietuvos stiprėjimui. Čia į 
pagalbą ir tenka šauktis tą, 
kol kas vienintelį, Lietuvos 
natūralųjį turtą — mišką, 
kuris, gaila, pastaruoju lai
ku yra pasiekęs net kritiško 
stovio.

Per didįjį karą ir tuoj po 
jo labai daug Lietuvos miš
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Spaudos
Kas yra spauda?

Dažniausiai spauda vadi
name tiktai perijodinius 
(nuolat išeinančius) laikraš
čius. ši nuomonė nėra visai 
teisinga. Spauda turime va
dinti be laikraščių dar ir 
knygas, ir gaidas, ir meno 
reprodukci j as (paveikslus), 
ir viską, kas yra spausdina
ma. Jie yra, kitaip tariant, 
spausdiniai.

Spauda — kultūros požymis
Šiais laikais žymiausiu 

kultūros nešėju, skleidėju y- 
ra spauda, kuri pralenkia 
ir radiją ir paskaitas. Per 
spaudą plinta visos kultūri
nės naujenybės, perduodami 
milijoninėms žmonių ma
sėms visi mokslo išradimai, 
menas. Todėl iš spaudos da
bar sprendžiama apie žmo
gaus ir atskiros tautos dva
sinę ir medžiaginę kultūrą. 
Žmogus, kuris daugiau skai
to laikraščius ir knygas, 
daugiau žino, yra labiau ap
siskaitęs ir išsilavinęs. Tei
singai buvo mestas Lietuvo
je šūkis: „Laukinis žmogus 
laikraščių neskaito, žinoma,

ko buvo išteriota ir išgrūsta 
į Vokietiją. Vėl, besikuriant 
Lietuvos valstybei ir nespė
jus visų gyvenimo sričių ap
rūpinti priežiūra, žmonės 
sauvaliai teriojo miškus be 
jokios atodairos ar atsako
mybės. Ir, vėliau, pati Lie
tuvos vyriausybė yra daug 
to miško iškirtusi ir išvežu- 
si į užsienį, kas pagelbėjo 
jai stabilizuoti savo valiutą. 
Taip per visą 20 Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo 
metų miškai yra davę per 
500 milijonų litų valstybei 
pajamų. Nors pastaraisiais 
metais ir imtasi miškų at- 
želdinimo darbo, tačiau, rei
kia pripažinti, tas žygis yra 
pavėlintas. Miškų dep-to 
duomenimis, Lietuvoj esa
ma apie 90 milijonų kiet- 
metrių valstybiniuose ir 
apie 20 mil. kietmetrių pri
vačiuose miškuose. Vienok 
šis išteklius greit išsisems, 
jei ir toliau miškai bus taip 
sparčiai kertami. Tiesa, su
darius miškų priežiūros ir 
atželdinimo planą, nusta
čius kiekvieniems metams 
jų iškirtimo normą, miškų 
nykimas bus kiek sulaiky
tas. Tik kažkodėl tos nusta
tytos kirtimo normos nesi
laikoma. Vaikščiojant po 
miškus teko pastebėti, kad 
labai daugely vietų jau per
nai iškirsta 1943 metų nor
ma. Iš viso dabar Lietuvos 
miškai besudaro tik 18% vi
so žemės ploto, iš jų yra 
16% valstybinių miškų ir 
2% privačių. Labai neigia
mai į miškų ūkį atsiliepė 
vyriausybės įstatymo pakei
timas, kuriuo dvarininkams 
buvo grąžinta miško, padi
dinant jų nuosavybių nor
mą iki 150 hektarų nuo Že
mės Reformos Įstatymo pa
liktos 80 hektarų normos. 
Tie dvarininkai skubiausiai 
pigia kaina pardavė gautą 
mišką, kuris ir buvo tuojau 
iškirstas, o už juos gauti pi
nigai prašvilpti Paryžiuj, 
Varšuvoj ir kitur.

Lietuvos miškų nykimas 
bus kiek sulaikytas, jei bus 
įgyvendintas sumanymas 
kurti dideles rajonines plyti
nes, kurios pigia kaina ap
rūpintų ūkių statybą plyto
mis. Bet dar daugiau reiktų

Antanas Skirias

Galybė
laukinės tautos nei knygų, 
nei laikraščių nespausdina 
ir nemoka jų skaityti. Žmo
gus, kuo mažiau naudojasi 
kultūrinėmis priemonėmis, 
kuo mažiau teskaito spaudą, 
tuo jis yra artimesnis lauki
niam žmogui.

Spaudos galybė
Spauda yra viena iš nau

jųjų galybių. Juk sako Juo
zas Keliuotis „visas dabar
tinis gyvenimas glaudžiai 
susijęs su spauda. Joje 
sprendžiami visi didieji šių 
dienų klausimai. Ji moderni
nį žmogų lydi nuo ryto iki 
nakties, niekad jo nepalik
dama vieno. Ji turi akis, ku
rios viską mato, turi ausis, 
kurios viską girdi, turi spar
nus, su kuriais visur nule
kia, turi širdį, kuri viską iš
gyvena, kuri apie viską gal
voja, turi sielą, kuri viskuo 
rūpinas. Joje spindi, plazda 
ir skamba visas dabartinis 
gyvenimas, su visomis savo 
sritimis. Ji yra visų ideolo-’ 
ginių, politinių ir moralinių 
kovų laukas (arena). Ji be
veik per visą dieną, per vi-

Vienybės ir spaudos vajus

Visiems gerb. klebonams 
ir visiems Federacijos sky
riams siunčiame laiškų dr- 
joms, kuriuos nuoširdžiai 
prašome išdalinti. Iš laiškų 
pastebėsite, kad nuo šv. Ka
zimiero dienos (kovo 4 d.) 
ligi gegužės mėnesio skel
biamas katalikiškojo veiki
mo arba Vienybės ir Katali
kiškosios Spaudos Vajus. 
Prašome pasirūpinti, kad 
tame laikotarpy visose lie
tuvių kolonijose bent savai
tė būtų pašvęsta spaudos 
platinimui: pamokslai baž
nyčiose, prakalbos salėj ir 
einant per namus. Jei kur 
reiktų medžiagos prakal
boms apie spaudą ir Katali
kų Akciją, kreipkitės į Fe
deracijos sekretoriatą, pri
siusime literatūros arba pa
informuosime, kur ją galėsi
te gauti.

Vasario 16 ir kovo 4 d.d.

Berods nėra reikalo ra
ginti, Federacijos skyriai ži
no savo pareigą surengti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
— Vasario 16 paminėjimą. 
Gėda būtų, jei kur to pami
nėjimo neįvyktų. Aukas tą 
dieną reikės rinkti Lietuvos 
Ginklų Fondui.

Šiemet ypatingo dėmesio 
prašome atkreipti į šv. Ka
zimiero šventės gražų minė
jimą. Šioj sunkioj mūsų tau
tos gyvenimo valandoj ypa
tinga šv. Kazimiero globa 
yra reikalinga. Tos globos 
ir prašykime. Būtų gražu, 
jei visų mūsų organizacijų 
ir draugijų nariai šv. Kazi
miero dieną in corpore eitų 
prie Dievo Stalo — šv. Ko- 

susirūpinti gausių Lietuvos 
durpių išnaudojimu. Dabar 
net 60% iškertamo miško 
yra suvartojama kurui, o li
kusieji 40% eina statybai ir 
eksportui. Pernai veikė 16 
durpių gamyklų su 1200 
darbininkų. Jei šis reikalas 
būtų tinkamai suprastas ir 
sutvarkytas, jis duotų ke
liom dešimtim tūkstančių 
darbininkų darbo ir prisidė
tų prie miškų ūkio pagerė
jimo.

(Bus daugiau)

są busimąjį laiką teikia ži
nių apie viską, kas įdomaus, 
nuostabaus ir ypatingo į- 
vyksta visame pasaulio ru
tuly. Ji verčia šių dienų 
žmogų sekti visus pasaulio 
įvykius, stebėtis visais jo 
nuotykiais, džiaugtis visais 
laimėjimais ir liūdėti viso
mis nelaimėmis. Ji visados, 
visur ir visais atžvilgiais 
žmogų giria ar bara, su
draudžia ar skatina, gundo 
ar sulaiko, padega ar numa
rina, pradžiugina ar sujau
dina. Ji kaip šešėlis visados 
ir visur jį lydi, niekad jo ne
palieka vienatvėj, abejingu
me ir sustingime”.

Spauda apima visą gyve
nimą ir visas jo sritis. Ji 
pasidarė dabarties žmonijos 
pasikalbėjimo centras ir pa
saulinio susižinojimo prie
monė.

Spauda drąsiai kovoja dėl 
laisvės, teisingumo- ir gro
žio idealų. Ji iškelia visas 
gyvenimo ydas ir reikalauja 
jas šalinti. Ji iškelia socia
linių, ekonominių, poltinių ir 
kitų reformų reikalą ir dėl 
jų nenuilstamai kovoja, į 
kovą įtraukdama plačiąsias 
žmonių mases.

Spauda turi daug reikš
mės ugdyme visuomenės, 

A M L k 1 K A

muniją priimtų tautos in
tencija ir, kur galima, ben
drus pusryčius rengtų. Pa
tartina vakare paskaitas su
ruošti apie šv. Kazimierą, 
kaipo lietuvių tautos globė
ją.
Vilniaus vadavimo reikalai

Sausio pradžioj paskelb
tam Federacijos Tarybos 
pareiškime visuomenei buvo 
pranešta, kad, uždarius Vil
niui Vaduoti Sąjungą Lietu
voje, Federacijos, skr. ypa
tingu rūpestingumu ir uo
lumu dirbtų Vilniaus vada
vimo darbus. Nuo dabar Fe
deracijos skyriai ne tik Spa
lių 9 minėjimą turi surengti, 
bet nuolat turi rūpintis Vil
niaus reikalais.'Prie Federa
cijos skyrių tesusidaro sek
cijos, kurios specialiai rū
pintųs Vilniaus vadavimu: 
rengimu prakalbų, rinkimu 
aukų ir dirbimu darbų, ku
rie bus nurodyti Federaci
jos centro. Tokias sekcijas 
tuojaus reikia sudaryti. Lai
kraščių redakcijos bus pra
šomos įvesti skyrius, ku
riuose bus garsinami Vil
niaus reikalai. Tuose sky
riuose prašome bendradar
biauti.

Tautos Fondas
Su šiuo laišku gausite Fe- 

' deracijos Tarybos suvažiavi
mo pataisytą ir galutinai 
užgirtą Tautos Fondo statu
tą. Statuto lapelį prašome 
įsilipdyti į Federacijos kon
stitucijos knygelę ir veiki
me laikytis jo nuostatų. Au
ginkime Tautos Fondą, ku
ris yra reikalingas ir išeivi
jos ir visos tautos tikslams.

Kiti reikalai
Prašome neužmiršti, kad 

Federacijos Taryba nutarė 
šiemet suorganizuoti Ameri
kos Lietuvių Katalikų Jau
nimo Sporto Olimpijadą, 
New Yorke, kuriai vadovaus 
dabar sudaromoji Jaunimo 
Atstovybė. Darbas didelis ir 
svarbus. Jam bus reikalinga 
visų Federacijos sekcijų ir 
skyrių talka. Ruoškimės! 
Taip pat iš anksto ruoški
mės prie Visuotinio Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kon
greso ir Vilniui Vaduoti Są
jungos Seimo — rugsėjo 11 
ir 12 d.d. New Yorke.

palaikyme santykių tarp 
asmenų, tarp įvairių luomų, 
tarp tolimų tautų. Ji kas
dien iškeldama tai, kuo gy
vena žmonija, ir kas joje į- 
vyksta, artina žmogų prie 
žmogaus, tautą prie tautos, 
padeda geriau vienam kitą 
pažinti ir pamilti, nors kar
tais ji sukelia visuotinės ne
apykantos, keršto ir karo 
gaisrus.

j Spauda turi didelio vaid
mens visam kultūros ir civi
lizacijos gyvenimui: „ji yra 
viso kultūros gyvenimo vy
riausias organas. Ji diena iš 
dienos didina savo skaityto
jų žinojimą ir jiems atsklei
džia naujų akiračių... Nauja 
mintis (idėja), gimusi vie
noje tautoje, vieno žmogaus 
galvoje, per spaudą pasida
ro ne tik visų tautiečių nuo
savybė, bet ji veikiai aple
kia ir visą žemės rutulį. Jo
kia mokslo tiesa, joks išra
dimas ar atradimas negali 
dingti, jei kartą jau tai bu
vo paskelbta spaudoje, tai 
tampa žinoma ir supranta
ma dideliam šviesuolių bū
riui. Laikraščiai tarnauja 
kultūrai vien tik jau tuo at
žvilgiu, kad jie viską seka 
ir viską iškelia visuotiniam 
susidomėjimui.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Tik tas žino, kas tikrai 
meilė yra, kuris myli be vil
ties. M — Schilleris.

Mes niekada nesame tiek 
laimingi ar tiek .nelaimingi, 
kiek patys įsivaizduojame.

— L. R.

Niekas žmogui nėra taip 
artima ir kartu taip sveti
ma, kaip jo paties mintys.

— Thoreau.

Garbės, atlyginimo ir dė
kingumo negalima skirti 
tiems, kurie pakėlė ginklą 
prieš savo kraštą.

— Napoleonas.

Kada mūsų sielos yra per
pildytos jausmais, tada ir 
mūsų kalba darosi įdomi.

— V. V.

BRAZILIJOJ ŽUVO 
DU LIETUVIAI

Sao Paulo. — Pereitų me
tų gruodžio mėn. tragiškai 
žuvo du lietuviai darbinin
kai.

Kūčių naktį pirmą valan
dą elektrinis tramvajus, ve
žant darbininkui Stasiui 
Butkevičiui sąšlavų vežimą, 
visu smarkumu užlėkė ir 
mirtinai suvažinėjo. Jam bu
vo sulaužyti kojų kaulai ir 
labai sunkiai- sužalota gal
va.

Mokesčiai ir aukos
Pagal konstituciją, orga

nizacijos ir draugijos savo 
metinius mokesčius į Fede
racijos centro iždą sumoka, 
metų pradžioje. Kreipiame į 
tai dėmesį ir prašome šį rei
kalą kiek galima greičiau 
atlikti.

Per pastaruosius kelis 
mėnesius į Federacijos Cen
tro iždą įplaukė šios pinigų 
sumos: Chester, Pa. — $5.- 
00; Scranton, Pa., LRKSA. 
83 kp. — $10.00; Pittsburgh, 
Pa., Fed. apskr. — $25.30 p 
Cambridge, Mass., Fed. sk., 
$25.00; Chicago, Ill., Fed. 23 
sk., $4.00; Chicago, Ill., Gi
mimo par., $16.72; So. Bos
ton, Mass. — $8.00; Chica
go, Ill., Fed. 19 sk., $8.50; 
Roseland, Ill. — $3.00; Mo
terų Sąjunga — $2.00; LDS. 
— $10.00; Chicago, Aušros 
Vartų par. — $6.00; Rock
ford, Ill., Fed. sk., — $4.00; 
So. Boston, Mass. — $23.66; 
Norwood, Mas., Fed. sk. — 
$15.00; Pittsburgh, Pa., šv. 
Vincento par. — $11.00; Chi
cago, Hl., Fed. 23 sk. — 
$10.50; Sheboygan, Wis. — 
$5.00; Sheboygan, Wis., kun. 
J. šlikas — $200.00; Phila
delphia, Pa., Fed. apskr. — 
$13.00; Indiana Harbor, 
Ind., šv. Rožančiaus dr-ja — 
$10.00.

Leonardas’ Šimutis, 
ALRKF. Sekretorius.

Blogoji spauda
Kiek įtakinga ir svarbi 

geroji spauda, tiek kenks
minga blogoji spauda.

Kas sukėlė žiauriąsias 
prancūzų, anglų revoliuci
jas ir persekiojimus, kas iš
plėtė vokiečių seniau religi
nes kovas ir dabartinius 
barbariškumus ir stabmel- 
dybę, kas pagreitina ir iš
provokuoja karus, kas ver
čia vyriausybes, kas suor
ganizuoja milžiniškus strei
kus? Spauda!

Kas demoralizuoja jauni
mą, sukelia jo bloguosius 
troškimus, jo aistras, jo 
ambiciją ir garbėtrošką? 
Kas atšaldo jaunimą ir net 
senius nuo tikėjimo, kas 
nustelbia, numarina jų tau
tinius jausmus, tautinę 
savigarbą. Kas užnuodina 
žmonių mąstyseną kerštu, 
pavydu ir kitais bjauriais 
nuodais?

— Tik blogoji spauda! To
dėl jos reikia saugotis kaip 
nuodų, kaip nikotino, kaip 
alkoholio. Bet dažnai žmo
nės įpranta į alkoholį, į ni
kotiną (rūkymą) ir kitų 
nuodų vartojimą, taip jie į- 
pranta ir į skaitymą blogo
sios spaudos. Bet blogoji

spauda yra daug žalingesnė 
už bet kokius nuodus, ji žu
do ne tik kūną (netiesiogi
niu būdu), bet ir jo dvasinį 
gyvenimą sunaikina, suardo 
šeimos ramybę.
Kaip žymieji žmones 
įvertina spaudą?

Kad labiau patikėtumėte 
mano pasakytiems žodžiams 
apie gerąją ir blogąją spau
dą. savo galvojimą paremsiu 
išminties vyrų žodžiais, štai, 
paimkime paskutiniųjų lai
kų tris katalikybės vado
vus, tėvus, tuos išmintingus 
žilagalvius senelius popie
žius: Pijų X, Leoną XIII ir 
Pijų XI.

Kalbėdamas apie katalikų 
spaudą, Popiež. Pijus X pa
reiškė: „Veltui statysite 
bažnyčias, rengsite misijas, 
steigsite mokyklas, labdary
bės įstaigas, darysite viso
kių gerų darbų — visos jū
sų pastangos nueis niekais, 
jei nemokėsite naudotis ap
sigynimo ir puolimo ginklu, 
kurs yra tikroji katalikiško
ji spauda”.

Gi Popiežius Leonas XHI 
į susirinkusius žurnalistus 
taip prakalbėjo: „Visų ti- 
tinčiųjų pareiga yra uoliai 
remti katalikų spaudą tie

3

Kur Taupymas Yra

LABAI PATOGUS

WILLIAMSBURGH1
THE

FOUNDED 1851 TO SERVE THE FAMILIES OF BROOKLYN AND LONG ISLAND

CENTRAI OFFICE: HANSON and ASHLAND PLACES

WILLIAMSBURGH OFFICE : BROADWAYaf DRIGGS AVE.

S. Butkevičius dirbo Sao 
Paulo miesto valdyboje.

Antrasis tragiškai miręs 
lietuvis darbininkas Myko
las Minelga dirbo Sao Paulo 
elektros energijos tiekimo 
įmonėje „Light and Power”. 
Jam buvo pavesta sutaisyti 
pagedusius elektros laidus. 
Gruodžio 29 d. Mykolas Mi
nelga užsilipęs ant stulpo 
taisė laidą. Netyčiomis dar
bo metu palietė aukšto sro
vės įtempimo laidą ir buvo 
čia pat vietoje užmuštas.

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.

sioginiai ir netiesioginiai. 
Netiesioginiu būdu katalikų 
spauddą remia tas, kuris 
nepritaria ir nepalaiko ne- 
katalikų spaudos; o tiesio
giniai remia tas, kurs kiek 
galėdamas padeda katalikų 
spaudai. išlikti ir klestėti. 
Esame įsitikinę, kad lig šiol 
šioje srityje permažąį pasi
darbuota”.

Velionis Popiežius, * Pi
jus XI taip įvertina katali
kų spaudos svarbumą:

„Katalikiškosios spaudos 
įtakingumas ir galybė yra 
taip didinga, kad ir mažas 
pasidarbavimas teisingosios 
spaudos naudai visada esti 
didelio svarbumo, nes gimdo 
išganingas pasėkas. Kas bus 
nuveikta bei pasidarbuota 
ypatingai dėl katalikiško
sios spaudos, aš būsiu tos 
nuomonės, kad tai visa as
meniškai daroma man pa
čiam. Katalikiškoji spauda 
mano širdžiai yra labai ar
tima, ir aš tikiuosi iš jos 
sulaukti labai daug gero”.

(Bus daugiau)

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

’’AMERIKA” 
423 Grand St, Brooklyn, NY.
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Vasario 18 d. įvyko so- kai ir A. J. Mažeikai už noms paminėti.

riais, 
buvo

tas Juozas Pavėsis? 
daugiau metai, kaip

Norkus, 10 mė' 
Robbins Ave., 

3 d.; palaidotas

Dalyvavo dukterys: 
kazimierietė Joana ir
Klaudija, gausingas 
anūkų; visi bendrai

KELIONĖ PER 
PRANCŪZIJĄ

Lietuvi 
narių

Prie 
burge

Ciprikas (krautuv- 
A. Klasčius (foto- 
P. Kylda (inžinie-
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jų 
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sv.
šv.

KORESPONDENTŲ 
DĖMESIUI

tikrenybėje jaunieji 
lygūs su senesniais.

Kazys Dryža.

NAUJOS „SAKALO” 
KNYGOS

IŠ NEW JERSEY CHORŲ 
SĄJUNGOS

t

mokyklos mokinių
seselių mokytojų

B

CUNARD WHITE STAR
25 Broadway, New York City

Parsivešklte savo gimines! Reikalaukite vėl- ’ 
tul knygelių: ’’Kaip parsivežti savo giminu 
iš Europos”. Dėllal tolimesnių informaciją į

Dienas kreipkitės |:

Vasario 19 d. anksti rytą, 
40 8 vai., studentai susirinko

vasario 24 d., 1939 m. Va!

i

fe Vasario 16 minėjimas
Vietinė lietuvių katalikų 

visuomenė Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktį minėjo vasarip 16 d. 
vakare, šv. Andriejaus par. 
salėje. Gausingai susirinku
siai publikai įžangos žodį 
pasakė 
kaitis.

Par. 
grupė,
kruopščiai paruošta, atliko 
įdomią dainų, šokių, mono
logų ir kitokių margumynų 
programą. Visi džiaugėsi 
mokinių vartojama gražia 
lietuvių kalba.

Turiningą dainų progra
mą atliko du chorai: šv. 
Andriejaus parapijos (vedė
jas R. Adomaitis) ir par. 
vyčių kuopos gausus choras 
(ved. A. Dzikas). R. Ado
maitis padainavo dvi dainas 
solo.

Kalbas pasakė inž. A. J. 
Mažeika, Amerikos red. J. 
B. Laučka ir prof. dr. Al
fred Senn’as. Salė buvo pil
na žmonių, kurių tarpe prel. 
J. Mąciejauskas, kunigai 
Zimblys, Valančiūnas, če- 
pukaitis ir dr. Martusevi- 
čius, p. Sennienė, žinomas 
veikėjas Pr. Pūkas ir kiti.

Programa tęsėsi 2 vai. ir 
atrodė, kad klausytojams 
labai patiko. Smagu, kad 
gausiai atsilankė ir jauni
mas. T. B.

Kas
Jau

pradėjo iš Phila. rodytis ži
nių spaudoje, po kuriom pa
sirašo Juozas Pavėsis. Laik
raščiai „Amerika”, „Darbi
ninkas”, „Garsas” spausdi
na Juozo Pavėsio raštus, 
kuriuos mūsų lietuviai su 
pasigėrėjimu skaito.

Ką pasakyti tam naujam 
plunksnos darbuotojui, „ne- 
tinginiui”, kuris deda daug 
pastangų, nežiūrint bran
gaus laiko ir išlaidų? Ne- 
klysiu pasakęs: Sveikinu 
Juozą Pavėsį ir linkiu būti 
nenuilstamu plunksnos dar
buotoju, nes Philadelphijos 
senųjų plunksnos veteranų 
aplinkybės verčia juos skir
ti laiką poilsiui. Malonu ir 
džiugu, kad naujų randasi, 
tokių, kaip Juozas Pavėsis, 
kurį, manau, tikrai galim 
vadinti „Juozas šviesos 
skleidėjas”, o ne pavėsiu.

Gal kas įdomaujasi, kas 
tas „Juozas Pavėsis”? Tai 
plunksnos darbuotojas, jau
nas kun. Jeronimas Bagdo
nas, šv. Jurgio parapijos vi
karas. K. Dryža.

mirė sausio 27 d.; palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse iš 
šv. Jurgio bažnyčios.

Kazimieras Vilkauskas, 
76 m., 220 N. 10th St., mirė 
sausio 28 d.; palaidotas 
Kryžiaus kapinėse iš 
Andriejaus bažnyčios.

Antanas Mozaitis, 67
Brochton, N. J., mirė sausio 
29 d.; palaidotas Kalvarijos 
kapinėse iš šv. Jurgio baž
nyčios.

Minėtose laidotuvėse pa
tarnavo graborius J. Kava
liauskas.

Joana Vaitekūnienė, 91 
m., mirė sausio 15 d.; palai
dota šv. Kryžiaus kapinėse 
iš šv. Kazimiero bažnyčios. 
Laidotuvėse patarnavo gra- 
boriai Užumeckai.

— Lietuvos nepriklauso
mybės 21 m. sukakties mi
nėjimas dėl Popiežiaus mir
ties, buvo pakeistas. Salėje 
minėjimas buvo vasario 17 
d. su dainomis ir kitais pa- 
marginimais. Bažnyčioje pa
maldos atlaikytos vasario 
19 d.

— Vas. 19 d. Antanas ir 
Ona Sakevičiai minėjo vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį, 
sesuo 
sesuo 
būrys
priėmė Komuniją. Puota į- 
vyko sūnaus Antano na
muose. Kiek anksčiau 50 m. 
sukaktį minėjo Klišai ir 
Matulevičiai.

— Vas. 19 d. vakare buvo 
didelė vakarienė.

— Maryland valstybėje 
vasario 16 d. buvo viešai 
gubernatoriaus proklamuo
ta.

— Vas. 17 — 18 d.d. bro
liai Motuzai rodė paveiks
lus iš Lietuvos. J. K.

Vasario 12 d. šv. Vardo 
dr-ja savo salėje minėjo sa
vo gyvavimo 20 metų su
kaktį. Vakarienę pradėjo 
buvęs pirm. J. Vaitkūnas, 
paaiškindamas tikslą ir pa
kviesdamas pirm. K. Mačiu
lį programos vedėju. Kalbas 
pasakė J. Vaitkūnas, J. Ka
tilius, V. Kemežys, J. Stasi- 
lionis, K. Nakrašius, K. Ju
revičius, miesto tarybos na
rys J. Healey, adv. Paulaus
kas. B. Ašakūnas atsiuntė 
telegramą. Visi pažymėjo 
dr-jos atliktus darbus.

Grojo dr-jos benas, V. Ju
revičiaus vedamas. Visiems 
labai patiko grojimas ir gra
ži uniforma, šokiams grojo 
pirm. K. Mačiulio orkestras. 
Vakarienę pagamino sąjun- 
gietės, o prie stalų patarna
vo sodalietės
Stalai buvo išpuošti gyvo
mis gėlėmis. Dalyvių buvo 
150; visi buvo labai paten
kinti. Rep.

lietuvių par. salėje. Po susi
rinkimo bus draugiškos vai
šės. Šiame susirinkime bus 
svarstoma, kaip priimti Pas. 
Parodos Lietuvių Dienos 
choristus iš svetur.

Susirinkime iš vargoninin
kų dalyvavo komp. J. Žile
vičius, Justas ir Hodelis. J. 
Žilevičius pranešė apie Pa
saulinę Parodą. Sus-mui va
dovavo pirm. J. Pranskietis.

Dar kartą primenam New 
Jersey lietuviams, prašyda
mi liepos 30 d. neturėti savo 
pramogų, o dalyvauti dainų 
dienoje.

Ad. J. Končius.

Į LIETUVĄ

QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ

Per

Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu lain, 
QUEEN MARY

Ekspresiniai plaukimai per Cherbourn 
QUEEN MARY Vasario 25, Kovo L 
AQUITANIA Kovo 4, Balandžio 1

Specialia Velykine Kelione

Mirė K. Stanevičius
Sausio 27 d. po ilgos ligos 

mirė Kazys Stanevičius, 51 
m. amžiaus. Gedulingos pa
maldos buvo šv. Jurgio baž
nyčioje. Palaidotas vasario 
1 d. šv. Kryžiaus kapinėse.

- Kadangi velionis buvo ge
ro būdo ir su visais gražiai 
sugyveno, tad jo laidotuvėse 
daug žmonių dalyvavo ir 

- gyvų gėlių vainikais jo kar
stą apkrovė. Į kapines lydė
jo 30 automobilių ir daugy
bė žmonių. Buvo jo giminių 
ir iš kitų miestų atvažiavę, 
kaip puseserė (Monika Ge
čienė) su dukrele iš Wilkes- 
Barre, Pa. ir švogeriai (Ka
zys ir Jonas Mankai) su 
žmonomis iš Brooklyn, N. Y.

A. a. K. Stanevičius pali
ko didžiausiam nuliūdime 
savo mylimą žmoną (Agotą 
Stanevičienę), sūnų Kazi
mierą, dukrelę Eleną ir dau
gybę giminių, Lietuvoje tris 
brolius: Domininką, Juozą 
ir Praną.

Reiškiu jo žmonai, vai
kams ir visiems giminėms 
giliausią užuojautą, o velio
niui K. Stanevičiui- tebūna 
amžina ramybė.

Paskutinį patarnavimą 
. suteikė graborius Juozas

Kavaliauskas.
A. Garliauskas.

Minėjo gimtadienį
Vasario 18 d. gražiu va

karėliu paminėtas Valerijos 
Kleinotaitės Mineikienės, 
viengenčio Vinco Mineikos 
žmonos, 34 gimtadienis.

Iš gražaus būrelio svečių, 
ypatingo pažymėjimo užsi
pelno ūkininkė Antanina 
Kleinotienė iš Point Pleas
ant, Pa., solenizaritės teta ir 
Ona Figliarskienė su savo 
vyru Antanu, žinomo biznie
riaus Klemenso Steponavi
čiaus duktė. Rašantis šiuos 
žodžius linki Valerijai Mi
neikienei minėti mažiausiai 
dar nors 68 gimtadienius...

Fiat!!... Fiat!!...

Vasario 18 d. Liet. Kat. 
Studentai ir Profesionalai 
paminėjo Lietuvos 21 metų 
nepriklausomybės sukaktį 
labai iškilmingai. 11 vai. ry
to būrelis studentų susirin
ko į radijo stotį WATR, kur 
skaidriai suskambėjo lietu
viškas žodis, daina ir muzi
ka. Jonas Raugalis kalbėjo 
apie jaunimo priedermę. Ja
dvyga Stulginskaitė pasakė 
keletą žodžių. Petras Berno
tą, veiklus kuopos narys, 
sujaudino klausytojus savo 
gražia, tikslia lietuviška 
kalba. Valerija Jakštaitė šį 
kartą kalbėjo angliškai, pa
aiškindama kitataučiams 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę. Programą labai sėk
mingai vedė kuopos pirm. 
Antanas Kateiva. Pasiseki
mas buvo aiškus, spren-

Choro susirinkimas
Šv. Kryžiaus . par. choro 

paskutinio susirinkimo tik
slas buvo, padidinti narių 
skaičių ir naujai sutvarkyti 
chorą. Jaunimas gražiai at
siliepė ir dabar narių skai
čius didesnis kaip 60.

Kun. J. Klimas, vikaras, 
prabilo į narius ir pranešė, 
kad, klebono kun. dr. Kon
čiaus patarimu ir leidimu, 
netolimoj ateityj bus įreng
ta „social rooms” su kny
gynu ir kitais įrengimais. 
Šiuose kambariuose nariai 
galės draugiškai praleisti 
laiką.

Varg. V. Šierantas kvietė 
ir ragino visus uoliai daly
vauti choro pratybose. Jo 
sumanumu ir gabiu vedimu 
tikimės padaryti pažangą 
visais atžvilgiais. Lauksime 
pasekmių. v

Valdybą sudaro: pirm. 
Pranas švabauskas, vice- 
pirm. Elena Laurinaitytė, 
rašt. Jonas Černiauskas, ižd. 
Emilija Kelminskaitė, kore- 
spond. Marijona Leskaus- 
kaitė. L. M.

Klaidos atitaisymas
Vasario 10 d. buvusiame 

aprašyme „Amerikoje” apie 
šv. Kazimiero bažnyčios lan
gų fundatorius įvyko klai
da: nepaminėta šv. Vardo 
draugija, kuri, lygiai kaip 
senieji, taip ir jaunieji, yra 
prisidėjusi savo auka baž
nyčios langui įtaisyti. Dėl to 
šv. Vardo draugijos jaunie
ji, drauge su senaisiais, ver
ti pagarbos už tokį gražų į- 
vertinimą darbo parapijos 
naudai.

Klaida ir buvo tame: buvo 
paminėta spaudoje, kad tik 
senieji šv. Vardo draugijos 
nariai buvo lango fundato-

. Mirusieji
Apolonija Klonkaitė, 

m., 1342 W. Rush St., mirė 
gruodžio 28 d.; palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse ' iš šv. 
Andriejaus bažnyčios.

Vladas Dauginas, 50 m., 
1129 Crease St., mirė sausio 
1 d.; palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse iš 
bažnyčios.

Martinas 
nėšių, 3121 
mirė sausio
šv. Kryžiaus kapinėse iš šv. 
Kazimiero bažnyčios.

Juozapas Raguckas, 50 
m., 1320 S. American St., džiant iš telegramų ir laiš- 
mirė sausio 5 d.; palaidotas kų, kurie prisiųsti daly- 
šv. Kryžiaus kapinėse iš šv. viams. 
Kazimiero bažnyčios.

Vincas Markevičius,
m., 5713 Leonard St., mirė bažnyčioj ir visi ėjo prie Ko- 
sausio 12 d.; palaidotas New munijos, tokiu būdu dar sy- 
Cathedral kapinėse.

Adomas Angulaitis, 34 m., j talikai paminėjo Lietuvos 
118 McClellan St., mirė sau- ’ nepriklausomybę. Po mišių 
šio 18 d.; palaidotas šv. nariai susirinko savo kam- 
Kryžiaus kapinėse iš šv. Ka- bary j, kuris buvo gražiom 
zimiero bažnyčios.

Baltramiejus Vaivada, 48 tas, o prie padengto stalo 
m., 1307 E. Moyamensing buvo skanūs pusryčiai. Tarp 
Avė., mirė sausio 22 d.; pa- dviejų vėliavų, Amerikos ir 
laidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse iš šv. Kazimiero bažny
čios.

Leonas Vaičiūnas, 67 m., 
207 McKean St., mirė sausio 
25 d.; palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse iš šv. Kazi
miero bažnyčios.

Kazimieras Stankevičius, 
51 m., 2700 E. Madison St.,

Lietuvos, atsistojo Petras 
Bernotą, kuris buvo vedė
jas. Atkalbėję maldą, už
kandę kiek, visi pasiklausė 
sekančių kalbėtojų: Jonas 
Raugalis, Ed. Stulginskas, 
Anastazija Petrauskaitė, 
Vincas Brazis, Ona Gir- 
džiauskaitė, Jonas Stokes, 
Sof. Stulginskaitė, Alice

New Jersey lietuvių para
pijų chorų sąjungos susirin
kime, įvykusiame Elizabe- 
the, nutarta rengti didelį iš
važiavimą ir dainų dieną lie
pos 30 d. Dainuos penki cho
rai: Harrison-Kearny, Eliza
beth, Paterson, Newark ir 
Jersey City. Daugiausia bus 
dainuojamos tos dainos, ku
rios skiriamos Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienai 
rugsėjo 10 d. Vieta — Pet- 
rylas Grove, Kenilworth, N. 
J. Gros geras orkestras, bus 
įvairių pamarginimų. Visi 
New Jersey lietuviai prašo
mi tą dieną dalyvauti. -

New Jersey chorų sąjun
ga kviečia visus kuopų at
stovus, chorų valdybų na
rius ir New Yorko provinci
jos valdybų narius atsilan
kyti į mūsų susirinkimą ko
vo 18 d. vakare, Jersey City

Staseliūnaitė, Juozas Du
bauskas, Al. Aleksis, Fel. 
Digimaitė, Mary Gudiškaitė. 
Warren Lux, Dorma Gudiš
kaitė, Valerija Klimaitė, Ju
lius Vilčiauskas, J. Stulgin
skaitė, Antanas Kateiva, 
Valerija Jakštaitė.

Po pusryčių padainavo 
keletą dainelių, himnus ir iš
siskirstė.

V. Jakštaitė.

Švč. Trejybės parapijos 
salėje įvyko milžiniška par. 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
parapijos įsteigėjai, vetera
nai ir svečiai iš toli. Kai ku
rie sakė, kad niekad Newar- 
ke nebuvo tokio žmonių su
sirinkimo.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis at
kalbėjo maldą. Vakaro vedė
jas, kun. Alf. J. Paulėkas, 
C.SS.R., sveikino susirinku
sius ir tuoj ėjo prie vakaro 
programos. Parapijos seniū
nai, A. Gečys ir V. Ambro- 
zevičius, buvo paprašyti pa
sakyti keletą žodžių apie 
parapijos pradžią. Paskui 
biznieriai V. Boreika, P. 

j Petrulis, M. Akelis (grabo
rius), J. 
ninkas), 
grafas), 
rius) išreiškė mintis apie 
parapijos veikimus. Tuoj po 
kalbų trys vaikučiai (D. 
Račkiūtė, M. Mičiauskaitė 
ir E. Tamošiūnas) linksmi
no publiką savo dainomis. 
Po dainų šokikės (R. Tamo
šiūnaitė, L. Basikiūtė ir M. 
Joyce) stebino žmones savo 
išsilavinimu. Ypač patiko 
publikai, kai pats vargoni
ninkas Ant. Giedraitis dai
navo keletą dainų.

Programos pabaigoje jau
nesniųjų choro narės (M. 
Matulytė, L. Saudargytė, B. 
Šoplevičiūtė, E. Raplavičiū- 
tė, E. Laukžemytė, V. Lauk- 
žemytė, M. Šreibikytė, O. 
Šulskytė, E. Arbačiauskai
tė), linksmino žmones lietu
viškomis dainomis. Jurgis 
Balukas, 12 metų, dainavo 
Giedraičio dainą „Aš esu 
vyras”. Publika taip plojo, 
kol jis antrą kartą pasirodė. 
Po dainų parapijos moterys 
gavo progos išsireikšti. P. 
Demskienė (sąjungiečių pir
mininkė) ir P. Laukžemienė 
išreiškė padėkos mintis ir 
prižadėjo, kad ateinančiais 
metais suruoš dar geresnę 
vakarienę. Pabaigoje visos 
šeimininkės, kurios prie sta
lų tarnavo, paįvairino pro
gramą lietuviškomis daino
mis, kurias net visi susirin
kusieji pradėjo dainuoti.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis 
nuoširdžiai dėkojo mieliems 
parapijiečiams už tokią ma
lonią programą — visiems, 
kad taip gausingai atsilan
kė, vaidintojams (oms), šei
mininkėms ir vakaro vedė
jui. Ten buvęs.

kiai, kuriuose dalyvavo apie 
500 jaunimo. Visiems atsi
lankiusiems ir darbuotojams 
nuoširdus ačiū.

Vasario 13 d. mūsų kėgli- 
ninkai nuvyko į Jersey City 
ir laimėjo 3:0. Merginų ra
telis irgi laimėjo.

Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
Laukžemis 221 181 157
J. Mantvydas 178 156 167
Barkauskas 138 159 175
Daukšys 255 209 156
Montvydas 181 169 138

973 874 793
Jersey City
E. Velevis 202 153 211
Šeštokas 138 179 145
Dedella 137 142 —
Basanavičius — — 105
Bazilius 152 148 148
Levonas 181 155 181

810 779 790
K. V.

Šioje Amerikos laidoje 
nesunaudojome kelių kores
pondencijų iš Waterbury, 
Marianapolio, Bayonne, nes 
laikraštį, dėl vasario 22 d. 
šventės, išleidome viena die
na anksčiau. Gerb. kores
pondentai prašomi atleisti;

raštai bus sunaudoti ko- 
2 d. laidoje.

Redakcija.

The Cunard White 
laivų bendrovė gavo žinių, 
kad Prancūzijoje bus pri
imamos tarptautinio tranzi
to kortelės vietoj tranzito 
vizų iš visų keleivių, kurie 
keliaus per Prancūziją, šios 
kortelės bus duodamos vi
siems keleiviams dykai lai
vuose. Bet šiomis kortelėmis 
negalės naudotis Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir So
vietų Rusijos piliečiai.

kalbas ir Maspetho chorui 
su varg. A. Visminu prieša
ky už vaidinimą ir dainavi
mą. Dalyvių skaičiuje buvo 
kun. P. Lekešis, K. Vilniš
kis, lakūnas Šaltenis ir kiti.

Šį sekmadienį pas mus į- 
vyks New Yorko ir New 
Jersey vyčių suvažiavimas, 
kuriame dalyvaus visos apy
linkės kuopos. Suvažiavimas 
įvyks Kasmočiaus salėje, 
91 Steamboat Road. Po su
važiavimo užkandžiai, o po 
to visi kviečiami į mokyklą, 
kur vietinės vyčių kuopos 
krepšininkai žais prieš New
ark© krepšininkus. Kviečiam 
visas kuopas siųsti savo at
stovus ir susipažinti su 
Great Necko vyčiais.

Vietinis.

L. Vyčių 29 kp. mėn. su
sirinkimas įvyko vasario 13 
d. Išrinkti atstovai į apskri
ties suvažiavimą, įvyksiantį 
vasario 26 d. Great Necke. 
Mūsų kėglininkai (bowling) 
dabar apskrities sąjungoje 
užima 3 vietą, o mišrus ra
telis (J. Savickienė, J. Cvin- 
gelis ir K. Vaškas) pirmą.

Šv. Kazimiero šventė bus 
minima kovo 5 d. 8 vai. mi
šios, bendra Komunija, o po pakviesti kelis asmenis, kad 
to Child’s valgykloje bendri prisidėtų savo žodžiais. Ačiū 
pusryčiai. į kun. Balkūnui, J. B. Lauč-

Vasario 18 d. minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų sukaktį. Atsilankę 
gražiai, patriotiškai pralei
do vakarą, kurio programa 
buvo labai įvairi ir tinkama. 
Nebūtų vietos čia aprašyti 
žmonių nuomonę ir nuoširdų 
dėkingumą programos daly
viams. Galim pasigirti, kad 
niekados neturėjom geres
nio laiko. Prakalbos labai 
patiko. , Vaidinimas „Sli- 
džiuoju keliu” labai gražiai 
pajuokino visus, o Maspetho 
choro dainos užbaigė visą 
programą.

Kadangi laikas greitai bė- 
go, negalėjom iš publikos

7. K. Čukovskis, „Dakta
ras Aiskauda ir jo žvėrys”. 
Vertė V. Oškinis. 92 psl. 2 
lt. šis labai gausiai Pius- 
truotas pasakojimas apie 
gerąjį daktarą, kuris gydė 
žvėris ir keliaudamas su 
jais per daugelį kraštų, tu
rėjo įvairiausių nuotykių, 
originale išleistas šimtais 
tūkstančių egzempliorių. Tai 
gražios pedagoginės min
ties, fantastiškų nuotykių 
viena įdomiausių mažie
siems knygų.

8. „Žemaičiai”. Žemaičių 
rašytojų prozos ir poezijos 
antologija. Suredagavo St. 
Anglickis. Išleido Sakalas. 
Didelio formato 246 psl. 7 lt. 
Su kūrybos pavyzdžiais ir 
biografijomis dalyvauja Vy
dūnas, I. Simonaitytė, But
kų Juzė, S. Čiurlionienė, M. 
Vaitkus, St. Anglickis, F. 
Neveravičius; J. Šimkus, N. 
Mazalaitė, St. Santvaras, 
Pr. Genys, St. Būdavas, Kl. 
Dulkė, P. Gintalas, M. Lin
kevičius. Visų rašytojų foto 
su autografais įdėta atski
rai, kreidiniame popieriuje.

9. P. Babickas, „Gintaro 
krantas”. Gausiai meniško
mis foto nuotraukomis krei
diniame popieriuje ilius
truoti mūsų jūros ir pajūrio 
įspūdžiai. Didelio formato 
8 psl. 4 lt. Literatūriškai 
parašyti Nidos, Kuršių Ne
rijos ir viso mūsų lietuviš
kojo pajūrio vaizdai, bran
gūs kiekvienam lietuviui. 
Tai tikras literatūrinis-me- 
ninis albumas.

10. Generolas A. Neisse- 
lis„ buvęs Santarvininkų 
Komisijos Baltijos Kraštuo
se pirm., „Vokiečių išsi
kraustymas iš Baltijos kra
štų” (ir iš Lietuvos). Me
muarai. Iš prancūzų k. iš
vertė J. Griška. Tai didelis, 
rimtas, dokumentalinis vei
kalas vokiečių galvosenai 
tirti, jų planams ir veikimui 
pažinti ir Lietuvos Nepri-

į klausomybės pirmoms die-
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grafais įdėta atski- 
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Babickas, „Gintaro

Gausiai meniško- 
,o nuotraukomis krej- 
e popieriuje ilius- 
mūsų jūros ir pajūrio 
tai. Didelio formato 
4 lt. Literatūriškai 

ti Nidos, Kuršių Ke- 
r viso mūsų lietuvis- 
įjūrio vaizdai, bran1 
iekvienam lietuviui, 
eras literatūrinis-me- 
Ibumas.
Generolas A. Neisse- 
luvęs Santarvininku 
įjos Baltijos Kraštu* 
rm., „Vokiečių isš 
ymas iš Baltijos 
ir iš Lietuvos). M* 
i. Iš prancūzų k. & 
J. Oriška. Tai didelis 
i, dokumentalinis

vokiečių galvose# 
įų planams ir veiki®’ 
i ir Lietuvos W 
įmybės pirmoms 
paminėti.

New 
Seimely 
Lietuvių 
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 ir Lietu
vių Universalinio Biuro na
riai (šėrininkai).

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

PASIRUOŠIMAI PASAULI
NĖS PARODOS LIETUVIŲ 

DIENAI

Ryšiu su įvyksiančia Lie
tuvių Diena Pasaulinėje Pa
rodoje vyksta įvairūs pasi
ruošimo darbai. Dainininkai 
ruošiasi gerai sudainuoti 
paskirtas dainas, o jų rėmė
jai stengiasi sukelti jų ke
lionei į New Yorką reikalin
gas lėšų.

Lietuvių Dienos Komite
tas New Yorke turi įvairių 
planų, kad Lietuvių Diena 
rugsėjo 10 d. .geriausiai pa
sisektų. Labai daug dirba 
Komiteto Moterų Skyrius, 
kurs balandžio 23 d. Arcadia 
salėje ruošia milžinišką ba
lių su įvairia programa. Šia
me baliuje bus pagerbta 
tautiškų šokių mokytoja M. 
Baronaitė, Vytauto D. uni
versiteto lektorė. Baliaus 
progr 'Anoje bus tautiškų šo
kių, meliodingų liaudies dai
nų ir kitų įdomybių. Bilietas 
kaštuos tik 50 centų.

KITAS VAKARAS

i; dė gražųjį Santos miestą ir 
<; nutraukė paveikslus.

,M „Kai grįžau į laivą „Bra- 
Amerikos Raudonajam Kry- ,z^”> susirgau ir atguliau į 
žiui, kuris šelpia nelaimių lov^ P° gydytojo priežiūra, 
ištiktus žmones, neatsižvelg-1 ,,Sausio 17 d. pasiekėme 
damas į nelaimės ištiktųjų gražiausią pasaulyje Mon- 
tautybę, tikybą, nei kitus tevideo miestą ir turėjau iš 
skirtumus. Raudonasis Kry
žius buvo paskyręs dr. Aldo
ną Šliupaitę pirmininke Wil- 
liamsburgo sekcijoj aukoms 
rinkti.

Nors aukos nuolat renka
mos įvairiems lietuviškiems 
reikalams, kurie liečia mūsų 
tautos gerovę, vienok šia 
proga lietuvės pasidarbavo 
ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbams paremti. 
Tuomi atlikome gerų pilie
čių pareigą, paremdamos 
labdaringą darbą. Ne tik lie
tuvės aukas rinko, bet ir ki
tų tautų veikėjos, kaip 
ukrainietės, lenkės ir airės 
padėjo.

Aukų rinkime daugiausia 
pasidarbavo: Stella Jurevi
čiūtė, Petronėlė Jurgeliūtė. 
Garšvienė, Valukienė, Misiū
nienė, Bull, Kručienė ir 
Kourt (ukrainietė). Viso au
kų surinkta ir Amerikos 
Raudoną j am Kryžiui įteikta 
$192.10.

Visoms aukas rinkusioms 
veikėjoms ir visiems auko
jusiems dr. A. Šliupaitė nuo
širdžiai dėkoja. Taip pat dė
koja ir lietuvių darbą įverti
na ir Amerikos Raudonasis 
Kryžius, kurio vadovybė at
siuntė padėkos ir įvertinimo 
laišką.

laivo išlipti, kaip ligonis. 
Čia gi manęs laukė J. E. ar
kivyskupas Aragonės pa
siuntinys ir daugelis 
vių. Lietuviams būta 
džiaugsmo, gi man 
kančia dėl ligos.

„Pats arkivyskupas pri
ėmė mane nepaprastu 
džiaugsmu. O kadangi aš la
bai sirgau, tai jis pats nu
vežė mane į ligoninę.

„Tik sausio 23 d. atvy
kau į savo apsigyvenimo 
vietą, iš kur tarnausiu savo 
tautiečiams.

„Mano sutiktuvės tiesiog 
nepaprastos, ir manęs pri
ėmimas beveik garbingas. 
Tik jau atleiskite, kad tuo 
tarpu mano kelionės į Pietų 
Ameriką įspūdžiai dar nesu
tvarkyti. Juos trumpai ap
rašysiu bent kiek vėliau, kai 
pasveiksiu ir sutvirtėsiu.

„Likite sveiki ir laimin
gi! Gerasai Dievas tepalai
mina visus mano bičiulius ir 
prietelius!

Jūsų Kristuje,
Kun. Tamoliūnas”.

lietu- 
didelio 
didelė

SVARBIOS DIENOS

LAIŠKAS IŠ 
URAGVAJAUS

turą, Albany, N. Y. ir reika
lauja, kad būtų viskas pa
taisyta.

New York State Employ
ment Service (Darbo ieško
jimo ir tiekimo įstaiga) pra
neša, kad pernai ieškotojų 
darbo buvo 137,599 asme
nys. Iš jų 16,692 buvo lai
mingi — jiems surastas 
darbas.

Brooklyno policija suėmė 
5 karo veteranų klubo (770 
Manhattan Avė.) narius ir 
teisme jie nubausti už bįngo 
žaidimą.

W. Raymond, 29 m., iš 
New Yorko, už atėmimą 
gatvėj nuo žmogaus 62 dol., 
gavo 35 metus kalėjimo.

Dirbtuvėse rūkyti drau
džiama. Pereitą savaitę su
imti 110 darbininkų, kurie 
rūkė dirbtuvėse ir nubausti 
po 5 dol. darbininkai ir 10 
dol. darbdaviai kiekvienas. 
Rūkytojai, pasisaugokite!

Pasaulinės Parodos New 
Yorke atidaryme dalyvaus 
ir Amerikos karo laivynas 
su 3,000 karininkų ir 50,000 
karių.

Suimti du italai Williams- 
burge kaltinami apvogę net 
20 namų. Jų laukia didelė 
bausmė.

ĮTEIKTOS RAŠYTOJAMS 
DOVANOS

Kaunas. — Valstybės te
atre, dalyvaujant svečiams 
ir iš Estijos, iškilmingai į- 
teiktos dovanos rašytojams. 
Dovanas laimėjo poetė Salo
mėja Neris — Bačinskaitė 
(skulptoriaus Bučo žmona), 
prof. Vincas Krėvė — Mic
kevičius, vaikų literatūros 
autorius Pranas Mašiotas, 
Antanas Miškinis, Jonas 
Marcinkevičius, Petras Cvir
ka ir Kazys Boruta.

PASITRAUKĖ TEISĖJAS 
BRANDEIS

SOV. RUSIJA BALKANUO
SE NEPAGEIDAUJAMA ’’Šeimos Draugas” 

Trims Gentkartėms!
Jugoslavijos ir 
užsienio reikalų 
turėjo svarbų 
kuriame, kaip

Amer. Liet. Muz. Men. Dr 
jos trečias muzikos vakaras 
įvyks vasario 24 d. Susivie
nijimo salėje. Be solistų bus 
duetas, trio ir kvartetas 
Programą pildys kontraltas 
V. Tamkiūtė, tenoras J. Ma 
žeika, pianistas T. Šidlaus
kas, sopranas M. česnavičiū 
tė, barit. K. Ųoffmanas ir 
Alb. Tamkus.

Beveik visa programa su
sidės iš lietuviškų dainų 
naujų ir senų. Bilietas 50 c.

AUKOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI

Prieš Kalėdas Williams- 
burge buvo renkamos aukos

Kun. A. Tamoliūnas, 
lūs katalikų spaudos 
dradarbis, žinomas Sąmatos 
vardu, kaip jau buvo Ame
rikoje rašyta, išvyko į Urag- 
vajų, kur gyvens ir dirbs 
tarp lietuvių. Šiomis dieno
mis gavome kun. Tamoliūno 
laišką, kuris, tikime, bus vi
siems skaitytojams įdomus:

„Į laivą „Brazil” mane pa
lydėjo kunigai ir aštuonios 
pranciškietės seserys. Pra
nešu, kad kelionė vandeny
nu buvo žavi, įspūdinga. 
Apsistoję Rio de Janeiro 
uoste, per dvi dienas lankė
me tą nepaprastai gražų 
miestą ir stebėjomės majes
totinga Kristaus statula 
Korkovado kalno viršūnėje 
ir kitomis žaviomis vieto
mis, o karštis siekė arti 120 
F. ir aš perkaitau. ,

„Kai plaukėme į Santos, 
šaltas vėjas pagavo mane 
peršlapusį. Šautose patiko 
mane gerb. kunigas Pijus 
Ragažinskas ir pranciškie-

uo- 
ben-

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų visuomenė 
prašoma įsidėmėti čia pažy
mimas dienas, kuriose ren
giama labai svarbios pramo
gos. Iš anksto žinokime, kad 
turime jas tinkamai parem 
ti:

Balandžio 16 d Atvelykio; j kad miestas 
sekmadienj, McCaddin saleje oan(T ... . _

4 metų amž. E. Murphy 
nupuolė nuo 2 aukštų namo 
stogo ir tuojau buvo nuvež
tas ligoninėn. Pasirodė, kad, 
išskyrus mažus nudrėski- 
mus, vaikas išliko sveikas.

Brooklyno piliečiai reika-

didelis parengimas — Ma- 
rianapolio kolegijos studen
tų vaidinimas ir pavasario 
balius.

Balandžio 29 d., šeštadie
nį, Apreiškimo par. salėje iš
kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo 40 metų veiklos išei
vijoje sukaktį.

Birželio 10 d. pirmas lai
vu išvažiavimas, kurį ruošia 
„Amerikos” bičiuliai.

Liepos 4 d. Dešimtoji New 
Yorko Apylinkės' Lietuvių 
Diena, Klasčiaus parke.

saugotų piliečių turtą; da
bar paskirta 200 policinin
kų, kurie East New Yorke 
ir Flatbush sekcijose saugos 
gyventojus nuo išnaudojimų 
ir vagysčių.

L. VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

W. Sanger sugalvojo 
Besirengiant į vestu- 
taisant drabužius, jie

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.

Washington. — Vyriausio 
Teismo teisėjas Louis Dem- 
bitz Brandeis, 82 metų, šios 
savaitės pradžioje pasitrau
kė iš teisėjo pareigų, kurias 
jis ėjo 22 metus. Jo atsista
tydinimas tuojau priimtas 
ir dabar laukiama, ką prezi
dentas Roosevelt paskirs 
nauju teisėju.

Brandeis, pirmas žydas 
Vyriausiame Teisme, mano
ma, paskirs savo laiką da
bar išimtinai žydų reika
lams. Jis ypatingai rūpinasi 
Vokietijos žydų gelbėjimu.

ARABAI REIKALAUJA 
LAISVOS PALESTINOS
Londonas. — čia vykstan

čioje anglų, arabų ir žydų 
konferencijoje arabiškų ne
priklausomų valstybių at
stovai pareiškė Anglijos at
stovams, kad jų valstybės 
pilnai remia Palestinos ara
bų siekius turėti Palestinoje 
laisvą, nepriklausomą arabų 
valstybę. Tokias nuomones 
pareiškė Egipto, Irako, Sa
udi Arabijos ir Transjorda- 
nijos atstovai. Šių valstybių 
vardu kalbėjo Egipto atsto
vas.

Arabai nori Palestinoje 
nepriklausomos valstybės, 
kurioje žydams būtų užtik
rintos tautinių mažumų tei
sės, o su Anglija būtų pa
laikomi glaudūs prekybiniai 
santykiai. Žydai tokiems 
planams griežtai priešinasi. 
Jie nurodo, kad Anglija yra 
žadėjusi žydams Palestinoje 
laivą, nepriklausomą gyve
nimą, todėl jie nori, kad pa
žadai būtų išlaikyti.

Bukareštas. — Graikijos, 
Turkijos, 
Rumunijos 
ministerial 
pasitarimą,
anksčiau skelbta, turėjo bū
ti steigiama nauja Balkanų 
valstybių sąjunga, pakvie
čiant į ją ir Sovietų Rusiją. 
Bet dabar pranešta, kad mi
nėtų valstybių vyriausybės 
atsisakė kviesti Sovietų Ru
siją į bendrą valstybių są
jungą.

Minėtos valstybės nori į 
savo sąjungą įtraukti ir 
Bulgariją, jei ši atsisakytų 
nuo savo reikalavimų Jugo
slavijos atžvilgiu. Bulgarai 
visą laiką reikalavo grąžin
ti jų valstybei bulgarų ap
gyventas teritorijas, po Di
džiojo karo prijungtas prie 
Jugoslavijos.

Turkija norėjo, kad į tal
ką būtų Įtraukta Sovietų

Per virš 30 metų Ex-Lax buvo Ameri
koje daugiausia parduodamas lluosuo- 
tojas.

Produktas turi būti geras, kad pasiekti 
viršūnę ... Ir Išsilaikyti tenai I

Nesvarbu kokį lluosuotoją vartojo
te, jūs būtlnart turėtumėt pamėginti 
Ex-Lax.

Jis yra velkius. Jis yra švelnus. Jis yra 
lengvas priimti. Ex-Lax turi gardaus 
šokolado skoni. 10 c. Ir 25 c. dėžutės 
yra pas visus valsitdnlnkus.

SAUGQKITfiS PAMĖGDŽIOJIMŲ ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

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

Rusija, bet kitos valstybės dįjos užsienio reikalų minis- 
šiam siūlymui pasipriešino,' konferencija L._ 
bijodamos Vokietijos nema-1 
lonės.

SKANDINAVIJA VEIKIA 
VIENINGAI

konferencija ben- 
I driems klausimams apsprę
sti. Svarbiausias klausimas 
— kaip išlaikyti neutralu
mą, jei kiltų Europoje ka
ras.

HELSINKIAI. — Vasario 
20 d. čia prasidėjo Danijos, 
Suomijos, Norvegijos ir Šve- lietuvi!

O VILNIAUS, neužmiršk!

daug 
kuo-
savo 
M.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N.Y.

1 SMART SHOES
Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
I

Dr. Posner’s Ir
| Douglas vyrams ir
•moterims aukštos ff j <wl

rūšies čeverykai 
nupigintomis \jį

J kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus 

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

Phone STagg 2-0783
Night -HAvemeyer 8-1158

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

III M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

\

' 423 Metropolitan Ave.. 
Brooklyn, N. Y.

«

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
Williamsburgh’e Skelbia Savo

FEBRUARY CLEARANCE SALE
* (Išpardavimą nužemintam kainom)

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ PALTŲ

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

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.

Dr. 
vesti, 
ves ir 
užsidegė ir turėjo pirkti
naujus. Kelyje į vietą, kur 
buvo rengiamos vestuvės, 
jis sudaužė savo automobi
lių. Eidamas prie altoriaus 
pametė savo pirštines ir tu
rėjo skolintis nuo pabrolio. 
Pametė ir savo skrybėlę. Ir 
tai dar ne viskas. Prieš va
žiuosiant jam su nuotaka, 
jo draugai ištepė jo automo- 
biliaus motorą su česnaku, 
nuo ko pasidarė ypatingas 
kvapas, kad visi turėjo eiti 
į šalį nuo automobilio. Tai 
bent ir vedybos!

Kings County ligoninė y- 
ra trečia didžiausia ligoninė 
New Yorko mieste. Pernai 
ligoninėje perėjo 328,412 li
goniai. ši ligoninė užima 16 
miesto blokų; joje pernai 
mirė 6,425 asmenys.

Reikalauta BMT. viršuti
nių kelių Marcy Ave. stotį 
taisyti, bet miesto vadovy
bė vis atidėlioja, aiškindama 
neturinti pinigų. Dabar vie
tos gyventojai visą reikalą

I perkėlė į valstybės legisla-

<y 
f s

J.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO. 
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvaiginančių Gėrimų

Pamėginkit mūsų speciali} Drink- 
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain 

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

Reikalaukite 
Sodės

visur to vardo 
ir Alausf

f 91-93 Warwick St., Newark, N. J.
<F

.5'

J 
J 
<F
J 
fI 

J f

.F.e

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

Graborius ir Balsamuotojas

Telefonas: STagg 2-4409

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Paimame senus raka n 
ir juos perdirbę 
kaip naujus. Už 
primokėjimą i š m a i no m e
naujus rakandus į jūsų se
nus.

Papuoškite savo nam 
naujais „Dienet Setais”.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

‘ 402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Prieš part; Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

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 pamvUiytas numeris bu 

vusio 107 Union Avenue.

j?
a Tel. Virginia 7-4499

| ESTATE OF
| BARRY P. SHALINS
A (ŠALINSKAS)
a Laisniuotas Graborius i

v Graži, moderni koplyčia Ir poil- 
A slul gražūs kambariai duodama 
v nemokamai. Samdo automobilius 

įvairiems (reikalams. Kainos labai
A prieinamos, 
v
$ 84-02 Jamaica Ave.

Brooklyn, N. Y. 
(Prie Forest Parkway)

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

5441—72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Vasario 24 d., 1939 m.

NAUJI, DAR GRAŽESNI VAIZDAI: RUDUO IR ŽIEMA LIETUVOJE

PASKUTIHj KARTĄ
Brooklyne

Brolių Motuzų
Gražios Spalvuotos Filmos iš Dabartinės Lietuvos Gyvenimo.

Verksmai ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu; penkta
dieniais Kryžiaus Keliai ir 
Palaiminimas 7:30 vai. vak.; 
sekmadieniais 4 vai. p.p. 
Graudūs Verksmai ir Palai
minimas.

TREČIADIENĮ, 

Kovo - March 1 d. 
APREIŠKIMO AUDITORIUME 

No. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:15 vai. vak.

PENKTADIENĮ,

Kovo - March 3 d.
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJE

So. 4th ir Roebling Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:45 vai. vak.

Sekmadienį Amžinojo Ro
žančiaus narės per 9 vai. 
mišias priims bendrai Ko
muniją. Visi raginami prie 
šios draugijos prisirašyti.

Parapijos jaunimas kiek
vieną trečiadienį McCaddin 
salėje turi krepšinio vaka
rus. Be krepšinio būna ir ki
tokių pamarginimų. Kadan
gi parapijos jaunimas turi 
du krepšinio būrius, žaidimų 
laikas labai greitai ir gra
žiai prabėga. Įžanga tik 20 
c. Pradžia 7:30 vai. vak.

sario 23 d. iš Angelų Kara
lienės bažnyčios į šv. Trejy
bės kapines.

Velionis išgyveno Brook
lyne 52 metus; paskutiniais 
metais gyveno iš pensijos.

Vladas Bredilis, 44 m., 
gyv. 189 Bedford Ave., mi
rė vasario 17 d. Palaidotas 
vasario 21 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

Domicėlė Amutienė, 40 
m., gyv.. Baltic St., mirė va
sario 18 d. Palaidota vasa
rio 22 d. šv. Trejybės kapi
nėse iš šv. Jurgio par. baž
nyčios.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0220

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

1
r

t !

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS.’ 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

1

1—-------------------- —--------- -—............ .................................... --------- - "

ANTROJI 
ir 

Paskutine
Dalis

Dievo Motinos garbei, 
Stebuklingo Medaliko amži
noji novena įvyksta kiekvie
ną pirmadienį; lietuviškai 
7:30 vai. vak., angliškai 
8:15 vai. vak.

Tautinė Olimpiada, Žemaitijos žemės Ūkio Paroda, Tautos Šventė ir kt.
Rudens vaizdai su grybais, šermukšnio uogom, obuoliais; kariuomenės sugrįžimas 

iš rudens manevrų; jaunimas dainuoja ir šoka ir kt.
Žiemos vaizdai su sniegu ir šerkšnu; žuklavimas po ledu per Kūčias; medžioklėj zui

kiai, stirnos ir laputė; užgavėnes; žiemos pabaiga ir kt.

Parapijos jaunimo klubas 
kiekvieną pirmadienį rengia 
„social party” par. salėje. 
Čia susirenka nemokamai 
labai daug jaunuolių ir pra
leidžia gražiai, smagiai lai
ką. Gavėnios metu bus viso
kių įdomybių.

Vasario 15 d. mirė Ignas 
Balacentis, 57 metų, gyv. 
184 Grand St., Brooklyne. 
Palaidotas vasario 18 d. 
iš Apreiškimo par. bažny
čios į šv. Jono kapines.

Vasario 16 d. mirė Jurgis 
Strankgrus, 57 metų, gyv. 
362 State St., Brooklyne. 
Palaidotas vasario 20 d.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

FEDERACIJOS NARIAMS

Nepraleiskit šių filmų! Tai paskutinė proga pamatyti savo tėvų kraštą.
Paraginkit ir jaunimą ateiti! Įžanga Suaugusiems 35c., Vaikams 15c.

GAVĖNIOS PASNINKAI | 8. Taukai ir riebalai lei
džiam! visada vartoti val
giams gaminti.

MASPETHO ŽINIOS
BROOKLYNO 

VYSKUPIJOJE

1. Gavėnios pasninkas ir 
susilaikymas prasideda Pe
lenų trečiadienį ir baigiasi 
Didžiojo šeštadienio vidu
dienį.

2. Sekmadieniais nėra nei 
pasninko, nei susilaikymo.

. 3. Visas kitas dienas ga
vėnioje įsakyta pasninkauti; 
per dieną tik vienas pilnas 
valgis galima valgyti.

4. Pasninko ir susilaiky
mo (nuo mėsiško) dienos y- 
ra šios:

a. kiekvienas gavėnios 
penktadienis;

b. ketvirtmečio šeštadie
nis ir Didysis šeštadienis li
gi vidudienio;

c. kiekvienas gavėnios 
trečiadienis, išskyrus di
džiosios savaitės trečiadie
nį.

5. Mėsą galima valgyti 
kartą dienoje pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį, išskyrus ketvirt
mečio šeštadienį ir Didžiojo 
Šeštadienio priešpietį.

6. Mėsą ir žuvį galima 
valgyti kartu, kada mėsą 
leidžiama valgyti.

7. Kurie atleisti nuo pas
ninko, gali valgyti mėsą 
prie kiekvieno valgio tose 
dienose, kada leidžiama kar
tą mėsą valgyti.

9. Kiaušiniai, pienas, svie
stas ir sūris leidžiama, var
toti prie pietų ir vakarienės 
per visą gavėnią.

10. Duona su kava, arbata 
arba šokoladu leidžiama im
ti rytais.

11. Kur pietūs nevalgomi 
vidudienį, tai valgių eilė ga
li būti keičiama, t. y. užkan
dis (vakarienės) gali būti 
ryte, o pietūs vakare.

12. Šv. Sosto indultu, Jo 
Ekscelencija Vyskupas sun
kiai dirbančius, kurie negali 
patogiai užlaikyti paprastus 
Bažnyčios pasninko įstaty
mus, atleidžia nuo pasninko 
visoms dienoms per visus 
metus, išskyrus penktadie
nius, pelenų trečiadienį, Ka
lėdų vigiliją ir Didž. šešta
dienio priešpietį. Šis leidi
mas neišskiria nuo kitų į- 
pareigojimų pasninkauti, 
kur tokių esama, šis leidi
mas ne tik taikomas pačiam 
darbininkui, kurio naudai 
suteiktas, bet ir visiems jo 
šeimos nariams. Už šią ma
lonę visi yra raginami gavė
nios dvasioje kokius nors 
kitokius atgailos darbus at
likti.

13. Velykinė Komunija 
šioje apylinkėje privalo bū
ti priimta tarp pirmo Gavė
nios sekmadienio ir Šv. Tre
jybės sekmadienio.

— Šv. Jurgio .par. choras 
statys dramą „Piloto duktė” 
kovo 12 d. Bilietai jau par
davinėjami. Viskas įvyks 
par. salėje.

— Choras užsigavėjo vas. 
20 d. su užkandžiais ir šo
kiais. Choras dalyvavo Ne
priklausomybės šventėje 
Great Neck vas. 18 d.

— Krepšininkai vas. 21 d. 
turėjo žaidimus labdarybės 
tikslams. Jiems sekasi. Di
delę daugumą rungtynių lai
mi.

— Kovo 1 — 5 d. kun. J. 
Balkūnas So. Bostone duos 
jaunimui rekolekcijas.

— Gavėnios pamaldos 
bažnyčioje bus tbkia tvar
ka: Graudūs verksmai su 
Palaiminimu — sekmadienį 
4 vai. p.p. ir trečiadienį 7:30 
vai. vak. (su pamokslu); 
Kryžiaus Keliai ir Palaimi
nimas penktadienį 7:30 vai. 
vak.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

M. S. 24 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 6 d., par. sa
lėj. Susirinkimą atidarė buv. 
pirm. K. Dumblienė ir pave
dė naujai pirm. M. Tvaskie- 
nei.

Atsilankęs į susirinkimą 
dvasios vadas kun. J. Lau- 
rynaitis prašė mus raginti 
kitus ir pačiom remti lietu
višką katalikišką spaudą.

Vasario 16 d. įvyko žaidi
mų vakaras kuopos narės D. 
Levanavičienės namuose. 
Atsilankė gražus skaičius 
svečių, kurie buvo pilnai pa
tenkinti laimėtomis dovano
mis. Tarp įvairių dovanų 
buvo D. Levanavičienės pa
gamintų rankdarbių.

Atsilankiusius svečius šei
mininkė pavaišino skaniais 
užkandžiai. Rast.

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

NEW YORK, N. Y.

NAŠLIŲ VAKARAS

Šv. Monikos moterų našlių 
pirmas balius gerai pavyko. 
Atsilankė per 200 asmenų. 
Našlės publiką domino nau
jai paruoštomis dainomis, 
linksma. komedi j a. šokiams 
grojo J. Navicko Nakties 
Pelėdų orkestras. Pelno pu
sė skirta parapijai.

R. K.

Vyčių pramoga
Sekmadienį, vasario 19 d., 

Lietuvos Vyčių 12 kuopa 
turėjo savo metinę pramo
gą — sniego šokius parapi
jos salėje. Tai buvo pavyz
dinga pramoga, kurioje da
lyvavo ne tik j animas, bet 
ir senesnieji; visi linksmai 
laiką praleido. Buvo atvy
kusio jaunimo ir iš kitur.

Tai gal lietuviškiausia 
jaunimo pramoga bet kada 
buvusi šioje apylinkėje. Dai
nuota lietuviškos dainos, 
šokta lietuviški šokiai, žais
ta lietuviški žaislai. Į pra
mogą atsilankė ir kun. Kei- 
došius su vietos klebbnu ir 
kitu pagelbininku.

Kuopa, kuriai pirminin
kauja Juozas Sartauskas, 
yra numačius netolimoje at
eityje surengti pramogą lai
kraščio „Amerikos” naudai. 
Tai gražus pavyzdys ir ki
tiems.

LICENSES
RF.ER WINE T.TOTTOP
Wholesale and Retai!

LIETUVIŠKI BARAVYKAI I
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia 
proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. Užtai pirkda
mi mūsų importuotų „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- 
serninko ar bueerio prašykite ir lietuviškų baravykų vir- J 
tinės. 1

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

LITHUANIAN-AMERICAN j
IMPORT & EXPORT CORPORATION 1

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

Didelė naujienybė — šv. 
Juozapo dieną, kovo 19, į- 
vyks nepaprastas bažnytinis 
koncertas, kurio programą 
išpildys garsiausias Brook
lyn© diecezijos choras, susi
dedąs iš per 100 giedorių. 
Jį veda kun. Bracklen. Be 
to, su lietuviškomis naujo
mis giesmėmis prisidės ir 
vietinis parapijos choras, 
vedamas varg. Pr. A. Dul
kės.

Užtikriname, kad atsilan
kę išgirsite nepaprastą gie
dojimą. Nereiks nei į Rymą 
važiuoti! Tą jautrų, dvasinį 
giedojimą išgirsite Angelų 
Karalienės parapijos bažny
čioje, So. 4th ir Roebling 
St.

MIRĖ

Juozas Marozas, gyv. 293 
Maujer St. pas Gražius, mi
rė vasario 21 d. Greenpoint 
ligoninėje. Laidojamas vasa
rio 25 d., šeštadienį, Kalva
rijos kapinėse iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios, kur 
10 vai. bus atlaikytos gedu
lingos pamaldos.

Iš artimesnių velionio gi
minių Brooklyne liko J. Gu- 
stavičienė ir O. Vaicekaus
kienė. Lietuvoje liko žmona. 
Velioniui susirgus, juo dau
giausia rūpinosi J. Gustavi- 
čienė.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. LeVanda.

NOTICE is her^bv given that License 
No. GB11601 has boon issuer! Io the under
signed to sell beer al retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T-aw 
at 1762 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1762 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E257 has been issued to the under- 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3594 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2303—65th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3599 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 753 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX MILLER
753 Myrtle A.ve. Brooklyn, N. Y.

Mūsų parapijos bažnyčio
je per gavėnią pamaldos 
bus tokia tvarka: trečiadie
niais 7:30 vai. Graudūs

Senas „Amerikos” skaity
tojas Kazys Čivinskas, 75 
metų, gyv. 990 Putnam Av„ 
Brooklyne, mirė vasario 20 
d. Iškilmingai palaidotas va

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES P. SMITH 
d-b-a Jim’s Restaurant

140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY & JOHN PLATE
7010—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

*---------------------------------------------- -—
į Tel. STagg 2-7177

Į ALFRED J. WENTZ
Į (VENCIUS)
Į ADVOKATAS
Į į

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
(Williamsburgh Bridge Plaza) 

jį..—.—.—«,—.—.—.—-—.—-—-—-—-—.———-———

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 Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

68 So. 2nd Street, ’ Brooklyn, N. Y.

Z-'-’Z.’A'ZZZ/ZZ.’.'MWJZZZZZ.VZ.’Ay.'.j

I
 Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltes:Jį J. GINKUS
<495 Grand Street, «■ Brooklyn, N. Y.

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

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

j 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 |Į
264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn |Į

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
ELGIN 75-ta 

Pilna Kaina $24.75 
r--

Tik Apribotam 
Laikui

SUKAKTIS
DABAR

Robert Lipton
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 38 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ISIDORE H. BRENNER & 
LOUTS M. BERMAN

38 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. GB11570 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 75—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RAPAPORT JOHN GALLAGHER
d-b-a Harry’s Delicatessen a-k-a 445—13 St.

75—6th Avenue Brooklyn, N. Y. 1224—8th Ave., Brooklyn, N. !•

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 3529 has been issued to the undersign^ 
to sell beer at retail under Section 76 d 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tb« 
premises.

MINNIE KRINSKY 
d-b-a Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. 1 :

NOTICE is hereby given that License Nt Į 
RL 7468 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail undo , 
Section 132A of the Alcoholic Beverap * 
Control Law at 1224—8th Ave., Borough ® 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

i.
I 
į


