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SAVAITES ĮVYKIAI Lietuvoje Rūpinamasi Visais GyventojaisKUN. MATAS PANKUS PA
SKIRTAS Į NEW BRITAIN

Praeitą savaitę Hartfordo 
vyskupijoje įvyko lietuvių 
kunigų nauji paskyrimai.

Kun. Matas Pankus, New 
Haven šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, paskirtas New 
Britain© šv. Andriejaus par. 
klebonu, o į jo vietą kun. 
Juozas Jankauskas, anks
čiau buvęs klebonu Ansoni- 
joje.

Sveikindami naujai pa
skirtuosius, linkime jiems 
gražiausių pasisekimų nau
jose vietose.

Prezidento gimtadienis
Sausio 30 d. prezidentas 

Roosevelt sulaukė 58 metų 
amžiaus. Jo gimtadienis pla
čiai paminėtas visoje šalyje. 
Daugelyje vietų surengti 
gausūs baliai, kurių pelnas 
paskirtas kovai su vaikų pa
ralyžium. Į Baltuosius Rū
mus buvo atvykę iš Holly
wood© daug artistų, kaip 
prezidento žmonos svečiai; 
jie dalyvavo gimtadienio 
minėjimo programoje.

Hitlerio sukaktis
Sausio 30 d. sukako lygiai 

7 metai, kai Hitleris tapo 
Vokietijos kancleriu. Vokie
tijoje šią sukaktį naciai la
bai iškilmingai minėjo, pa
žymėdami partijos ir Hitle
rio laimėjimus. Į vienas iš
kilmes atvyko pats Hitleris 
ir pasakė vienos valandos 
kalbą, pasidžiaugdamas sa
vo laimėjimais ir smarkiai 
puldamas Angliją ir Pran
cūziją, kurių adresu paleido 
daug grąsinančių žodžių.
Miestų bombardavimas

Iš Suomijos pranešta, kad 
sausio 29 d. rusų lėktuvai 
bombardavę atvirus mies
tus; sugriauta viena ligoni
nė, kur žuvo per 20 asmenų. 
Iš viso tą dieną rusų lėktu
vų bombardavimas ir kul
kosvaidžiais apšaudymas už
mušė 104 asmenis ir apie 
250 sužeidė. Pietinės dalies 
uostas Abo bombarduotas 
ištisas tris valandas. Vibor- 
go mieste rusams nepasise
kė, nes ten buvo paruoštas 
geras gynimasis ir suomių 
lėktuvai nuviję priešą.

Lewis puolimai
Angliakasių sąjungos ju

biliejiniame suvažiavime, ku
riame paminėta sąjungos 
veiklos 50 metų sukaktis, 
CIO ir angliakasių s-gos 
pirm. John L. Lewis, anks
čiau pasisakęs prieš Roose- 
velto kandidatūrą trečiam 
terminui, labai nepalankiais 
žodžiais kalbėjo ir apie dar
bo sekretorę Perkins, apkal
tindamas ją visišku darbo 
žmonių reikalų nežinojimu 
ir nesupratimu. Suvažiavi
mas dar tęsiasi ir laukiama 
jo nutarimų, kurių turinį 
dabar svarsto atitinkamos 
komisijos.
Rusai gąsdiną italus

Maskvos spauda labai aiš
kiais žodžiais įspėja italus 
nesusidėti su sąjungininkais 
prieš Vokietiją ir Rusiją, 
nes toks žygis reikštų Ita
lijos žlugimą. Rusai primena 
italams kai kuriuos mūšių 
pralaimėjimus paskutiniame 
kare prieš vokiečius ir nu
rodo, kad šį kartą pralaimė
jimai būtų visiškai pražū
tingi.

Balkanų padėtis
Šią savaitę posėdžiaus 

Graikijos, Turkijos ir Jugo
slavijos užsienių reikalų mi
nisterial, ieškodami sauges
nio pagrindo savo valsty
bėms. Didelio neramumo ke
lia nuolatinis Sovietų Rusi
jos pavojus Rumunijai, prie 
kurios Besarabijos srities 
sutraukta daug kariuome
nės. Bandoma suartinti Ven
griją su Rumunija. Vengrai 
nenori užmiršti prieš didįjį 
karą Vengrijai priklausu
sios Transilvanijos, kurią 
dabar valdo rumunai. Nori
ma, kad vengrai sutiktų 
bent laikinai nereikšti savo 
reikalavimų Rumunijai, kad 
pietinėje Europoje būtų vie
ningas blokas prieš bet ko
kį Rusijos ar Vokietijos pa
sikėsinimą. Tuo rūpinasi ir 
Italija.
Švedų parama

Šios savaitės pradžioje 
švedų savanorių karių bri
gados užėmė svarbias vietas 
Suomijos šiaurinėje dalyje, 
leisdamos suomių kariams 
pasitraukti į užnugari ir 
kiek pailsėti. Suomių ka
riams daugiausia, teko varg
ti šiauriniame fronte, nes 
ten tęsėsi nuolatiniai mūšiai 
ir suomių kariuomenės da
lims ten teko kartais kovoti 
ištisas 48 valandas be per-

Lėktuvų veikla
Šios savaitės pradžioje, 

pasinaudodami geresniu oru, 
vokiečių lėktuvai plačiai vei
kė prieš anglų laivus. Bom
bardavimai ir kulkosvai
džiais apšaudymai vyko 400 
mylių plote. Būta žmonių 
gyvybių aukų, nors anglų 
laivų nenuskandinta. Mano
ma, kad šiaurinės jūros sri
tyje užpuolime sausio 29 d. 
dalyvavę per 20 vokiečių 
lėktuvų.
Sąjungininkų jėgos rytuose

Sov. Rusijos žinių agentū
ros praneša, kad arti Syri- 
jos Prancūzija ir Anglija tu
ri išstačiusios 400.000 ka
riuomenę, nukreiptą prieš 
Sovietų Rusiją. Paryžiuje 
šis kariuomenės skaičius už
ginčijamas, bet nurodoma, 
kad prancūzai ir anglai pa
siruošę, jei rytuose gręstų 
rusų puolimas. Ten sąjungi
ninkų kariuomenės priešaky 
prancūzų generolas Wey- 
gand.

SUOMIŲ LĖKTUVAI AP
ŠAUDĖ RUSŲ 

UOSTUS

Kaunas. — Sausio 30 d. 
ministeris pirmininkas An- 
tan. Merkys priėmė spaudos 
atstovus ir turėjo su jais il
gą pasikalėjimą, kurio metu 
pareiškė savo vadovaujamos 
vyriausybės tokius pagrin
dinius siekius:

Vyriausybės visas dėme
sys nukreiptas, kad visiems 
Lietuvos gyventojams būtų 
darbo ir duonos. Vilnius tu
ri pasiruošti būti ir faktina 
Lietuvos sostine, kurion vy
riausybė kelsis. Bus griežtai 
kovojama prieš visus prieš
valstybinius gaivalus. Pagal 
išgales bus teikiama pagal
ba ūkininkams, kurių padė
tis dėl karo ir kainų žirklių 
yra sunki. Tauta ir vyriau
sybė vieningos. Rengiama 
didelis administracijos po- 
keitimas — reforma. Seimui 
bus pateikta svarstyti ad
ministracijos teismo įvedi
mo, apleistų ūkių tvarkymo, 
žemės reformos pakeitimo, 
ūkio skaldymų, šeimos ap
rūpinimo, socialinės pagal
bos praplėtimo ir kultūros 
fondo įstatymai.

Amerikiečių spauda apie 
šį Merkio pasikalbėjimą ir
gi pranešė, pažymėdama, 
kad ministeris pirmininkas 
nurodė apie lenkų nualintą 
Vilniaus kraštą, apie lietu
vių pastangas jį atstatyti. 
Merkys taip pat paminėjęs, 
kad pabėgėliai lenkai išnau
doja lietuvių prieglaudą sa
vo piktiems tikslams, ką pa
rodė surasta slapta lenkų 

1 organizaciją.^____ ”
Šiuo metu į Vokietiją yra 

išvykusi Lietuvos prekybinė 
delegacija, kuri tarsis apie 
prekybos su Vokietija pra
plėtimą. Manoma, kad šiais 
metais Lietuvos prekyba su 
Vokietija sieks per 120 mi
lijonų litų.

VOKIEČIAI IŠŽUDĘ 
18,000 LENKŲ

Paryžius. — Prancūzijoje 
veikianti lenkų vyriausybė 
paskelbė didelį pranešimą, 
kuriame nurodo, kad vokie
čiai užimtoje Lenkijos daly
je išžudę 18,000 lenkų, dau
giausia įvairių vadų. Tame 
pat pranešime nurodoma, 
kad vokiečiai labai persekio
ja lenkus katalikus, steng
damiesi išnaikinti lenkų kal
bą ir lenkų kultūrą.

Paskelbtame pranešime 
lenkai nurodo, kad vokiečiai 
Lenkijoje vartoja žiauriau
sias priemones, vietomis iš- 
žudydami ištisas lenkų šei
mas, išgabendami ištisų kai
mų ir miestelių gyventojus 
i koncentracijos stovyklas, į 
priverčiamo darbo vietas iš- 
veždami lenkų jaunuomenę į 
Vokietijos gilumą, kur ji pa
verčiama tikrais vergais.

Šios savaitės pradžioje 
paskelbtas Lenkijos kardi
nolo Hlondo pranešimas po
piežiui, kur nurodyti lenkų 
kunigų nužudymai, uždary
tų bažnyčių skaičius. Kiek 
anksčiau iš Vatikano stoties 
radijo pranešta apie lenkų 
kankinimus Vokietijoje. Dėl 
šių pranešimų Vokietijos at
stovas pareiškė protestą Va
tikanui.

Helsinkis. — Iš čia prane
šė, kad Suomijos lėktuvai 
sėkmingai nulėkė į šiaurinį 
Rusijos Kronstato uostą ir 
jame bombardavę rusų ka
rines stovyklas. Taip pat 
suomių Iktuvai bombardavę 
rusų stovyklas bei jų kari
nius laivus Estijos uostuose.

Sausio 30 d. įvairius Suo
mijos miestus bombardavo 
apie 200 rusų lėktuvų, kurių 
bent 21 negrįžo, šiuo dideliu 
bombardavimu rusai norėję 
atkeršyti suomiams už dide
lius pralaimėjimus prie La
dogos ežero. Suomiams bom
barduoti rusų uostus padėję 
savanoriai italai lakūnai, 
kurių jau yra atvykusių.

rpti nuo dieviškojo kelio, 
jirenkant tik grynai žmo- 
ką. Siaučiąs karas aiš- 
usiai liudija, į kokias 
lilybes ir niekšiškas že
mas nupuola žmogus, kai 
panori tik savo jėgomis 

,rkyti gyvenimą.

ei gavėnios prasmė ir 
,sia nieko nereikš valsty- 
valdytojams, nuolat tu- 

ime panašias gavėnias, 
:ią šiemet turi Europa ir 
ja.
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go „Sweetheart",

V. Tamkiūtės 
„Lietuvos Dainos" 
dainavo liaudies į lietuviams, tačiau kai 
jų tarpe įspraudė į 
perdaug rusiškais! 
Be to, pijanas ii 
garsiai skambėjo, r 
damas dainininko) ls siTisti aukas Per cent“

ir tik Raudonajam Kry- 
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PILIEČIŲ 
SUSIE

Sausio 26 d. į 
čių Klubo meti 
skyriaus susirinki 
džia 7:30 vai 
čiam visus klubo e 
lyvauti, nes bus 
pranešimai iš bizė

New Yorko mis 
didelis anglių ’ 
streikas. Pereitas 
vežikai laimėjo & 
daugiau savaitėje i: 
kė.

žius yra tarptautinė or- 
izacija, šelpianti įvairių 
ų asmenis, o mums svar- 
kad amerikiečių aukos 

skiriamos tik vilnie- 
s lietuviams. Kadangi 
vių . aukos į Lietuvą 
čiamos per Lietuvos pa

ltas įstaigas, netenka nei 
abejoti, kad aukos pa
jų reikalingus asmenis, 

irikiečiai lietuviai, siun- 
aukas per Lietuvos kon- 
tus ar per K. Federaci- 
centrą, gali būti ramūs, 
jų duosnumas bus tiks
liai ir sąžiningiausiai 
ludotas.

omunistų redaktoriai įsi- 
sau į galvą mintį, kad 

uri teisę reikalauti iš 
jlikų spaudos pasmerkti 

11'—įtus 17 amerikiečių, kai
li r r u et aių kėsinimesi nugriau- 
L . amą šalies santvarką ir 
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JAPONAI REIKALAUJA 
GRĄŽINTI VOKIEČIUS

Tokio. — Praeitą savaitę 
Anglijos vienas karinis lai
vas sulaikė japonų keleivinį 
laivą ir pasiėmė 21 vokietį. 
Dėl šio įvykio japonai pa
reiškė griežtą protestą Ang
lijos vyriausybei ir reikalau
ja suimtus vokiečius tuoj aus 
sugrąžinti.

Sausio 30 d. Japonijos už
sienio reikalų ministeris tu
rėjo pasikalbėjimą su Ang
lijos atstovu; per šį pasikal
bėjimą, kuriame paliesti 
abiejų valstybių prekybiniai 
santykiai, japonų ministeris 
nurodęs, kad gerų santykių 
vardan pirmoje eilėje anglai 
turi sugrąžinti paimtus ja
ponų laive vokiečius .

D-B-A Gross 
268 Brooklyn Ave.

NOTICE is hereby eiw- 
RL 7982 has been issHb’ 
to sell beer, wine and W* ’ <■
section 132A of thejw* įstai turi kalbėti 
trol Law at F.2 Tempu® ’ 
Brooklyn, County of 
on the premises.

RUTH KRULIK 4 Nj' 
Bar 4 

52 Tompkins Ave..
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6—8 vai. 

šventadieniais 
TeL EVerpte F

VALANDOS: 

1-2 p. p. 

6—8 vbL 
Ir pagal sutari 

Tel. NAvarre

, bet komunistai šaukia, 
tai ne teisingas sprendi- 

bet tik jų persekioji-

VALANDOS

9—12 ryte

viso, su komunistais 
ginčytina, nes jie, kaip 

lietuvių priežodis, pa
muša, patys ir rėkia.

> Tei Everpten'1 būdoje paskelbti lenkų 
■========ssgfi ešimai popiežiui apie la- 

lidelius lenkų persekioji-
— i vokiečių užimtoje Len-
— ---------- » e; išskaičiuota

adyti lenkų 
įtos bažnyčios 
Įiviams lenkų

gerai
aviai patys daug kentėjo 
jt negalima taip veikiai 

BrooklrĮršti, kad lenkų aklo šo- 
nirgh Bridge Plaza) į

tED J. WENTZ 
VENCIUS) 
iD V OKA TAS 
►

vokiečių 
kunigai, 
ir t. t. 
kančios

suprantamos.

vinizmo vardan žudyti ne 
tik eiliniai lietuviai, bet ir 
kunigai.

Lietuviai negali užmiršti, 
kaip lenkai plėšė iš jų pa
sistatytų bažnytėlių lietuviš
ką giesmę, lietuvius kuni
gus grūdo į nelietuviškus 
užkampius arba visai neda
vė jokios vietos. Šiuo metu 
visai tinka užjausti kenčian
tiems lenkams, bet ar pa
mąstys lenkai, kad padary
tos kitiems skriaudos nieka
da neišeina į gera?

Illinois valstybėje veikusi 
lietuvių laisvamanių dr-ja 
šiomis dienomis neteko lei
dimo veikti. Mat, jų dr-ja, 
kuriai vadovavo vienas ko
munistas, taip „laisvai” 
tvarkėsi, kad nematė reika
lo nei paprasčiausių pareigų 
savo valstybės atžvilgiu at
likti — nenorėjo valstybei 
už dr-jos leidimą vieną do
lerį mokesčio sumokėti.

Bet ar laisvamanių dr-ja 
būtų buvusi laisvamaniška, 
jei ji būtų pildžiusi atitinka
mus nuostatus? Jei jau lais
vė, tai visur laisvė!

Darbo žinių rinkėjai ban
do įrodyti skaičiais, kad 
pernai bedarbių skaičius su
mažėjo bent vienu milijonu, 
bet vis aišku, kad beda xų 
skaičius didesnis nei c~ simt 
milijonų. Bet ar tik šiais 
laikais tiek daug bedarbių, 
ar jų nebuvo Amerikoje pra
eityje ?

Statistikos žinios rodo, 
kad 1870 m. Amerikoje iš 
1000 galinčių dirbti asmenų 
dirbo 324, o 1930 m. iš 1,000 
— dirbo 602. Šie skaičiai ro
do, kad prieš 70 metų Ame
rikoje bedarbių buvo beveik 
dvigubai daugiau, nei šiuo 
metu.

ANGLIJA NETEKO 
719 KARIŲ

T: L
Londonas. — Anglijos ka

riuomenės ,štal)a§ pranešė, 
kad pernai karo metu Ang
lija neteko 719 karių, kurių 
viena moteris.

Karo ministeris Stanley 
pažadėjo žuvimų skaičių 
dažnai pranešinėti.

Mirė stambus turtuolis
Šios savaitės pradžioje 

New Yorke mirė milijonie
rius Edward S. Harkness, 
pasižymėjęs didele labdara. 
Jis buvo paveldėjęs didelį 
savo tėvo ir brolio palikimą. 
Savo gyvenime mokslo ir 
labdaros įstaigoms jis yra 
aukojęs per 100 milijonų do
lerių. Jo tėvas buvo vienas 
artimųjų Rockefellerio rė
mėjų, kai šis pradėjo alie- 
iaus gamybos biznį ir iš to 
susikrovė milijoninius tur
tus. Velionis Harkness ven
gė spaudos garsinimų ir per 
visą gyvenimą nėra priėmęs 
nei vieno spaudos atstovo. 
Daugiausia jis yra aukojęs 
Yale ir Columbia universi
tetams. Vaikų neturėjo. Jo 
našlė žmona žada tęsti ve
lionio labdarybės darbą.
Moterys pakeičia vyrus

Anglijoje ruošiami planai, 
pagal kuriuos apie vienas 
milijonas moterų bus įtrauk
ta į gamybos darbus, pakei
čiant vyrus darbininkus, ku
rie bus paimti į kariuomenę. 
Šį klausimą svarsto darbi
ninkų sąjungų vadovybė, 
kuri artimai bendradarbiau
ja su vyriausybe, šiuo metu 
šimtai tūkstančių moterų 
jau dirba ginklų dirbtuvėse.

Daladier įspėjimai
Prancūzijos ministeris pir

mininkas Daladier pasakė 
nėr radiją kalbą, kurioje 
griežtais žodžiais įspėjo sa
vo valstybės vidaus priešus, 
tarnaujančius Maskvai ir 
Berlynui. Jo žodžiai ypač 
taikinti prancūzų komunis
tams, kurių partija panai
kinta ir spauda uždrausta, 
traukos poilsiui.

VOKIETIJA GAUNA 
MAŽAI ALIEJAUS 

a

Bucharestas. — Vokieti
jai labiausiai trūksta alie
jaus, kurio milžiniškos at
sargos yra Rumunijoje. Pa
gal prekybinę sutartį, sau
sio mėnesį rumunai turėjo 
pristatyti vokiečiams 130 
tūkstančių tonų, bet prista
tė tik 30 tūkst. tonų. Rumu
nai teisinasi nesuskubą pa
ruošti reikiamo kiekio alie
jaus, nes jie turį ir kitoms 
valstybėms prižadėjimų.

Romoje šiuo reikalu lan
kosi vokiečių prekybinė de
legacija, .kuri ąi pąve^ta pa
sirūpinti, kad Italija atsisa
kytų nuo savo užsakymų 
aliejui Rumunijoje ir jų iš
pildymą pavestų Vokietijai.

BORAH PALIKO 
200,000 DOL.

Washington. — Miręs se
natorius Borah paliko 200, 
000 dolerių, kuriuos paskyrė 
savo žmonai. Jo turtas dau
giausia valdžios paskolos 
lakštuose. Našlė nustebusi, 
kad senatorius buvo tokią 
sumą sutaupęs.

NELAIMINGUOSE ATSI
TIKIMUOSE UŽMUŠTA 

. 93,000
=“ v. ’ v . . —~

Chicago. — Pernai šioje 
šalyje nelaiminguose atsiti
kimuose užmušta 93,000 as
menų ir 8,800,000 sužeistų. 
Daugiausia žuvo automobi
lių nelaimėse — 32,6000, o 
sužeistų 1,150,000.

JORDANAS PATVINĘS

Jeruzolimas. — Palestinos 
Jordano upė šios savaitės 
viduryje labai patvino; kai 
kuriose apylinkėse potvynis 
nusinešė kelias gyvybes.-

REIKALAUJA TVIRTO 
LAIVYNO

HITLERIS GĄSDINĄ KARO BAISUMAIS

Berlynas. — Sausio 30 d. 
Vokietijoje minėta Hitlerio 
valdymo 7 metų sukaktis. 
Berlyne į sporto salę atvyko 
pats Hitleris, nors apie jo 
atvykimą nieko iš anksto 
neskelbta. Gausiai susirin
kusiems naciams Hitleris 
pasakė kalbą, kuri tęsėsi va
landą su keliomis minutė
mis.

Hitleris kalbėjo labai ka
ringai, nurodydamas, kad 
dabartinis karas turėsiąs

SUOMIAI PRADĖJO 
PUOLIMĄ

Helsinkis. — Iki šiol suo
mių kariuomenė atliko išim
tinai gynimosi darbą, steng
damasi atlaikyti rusų ver
žimąsi į Suomiją bet šios 
savaitės viduryje suomių ka
riuomenė pradėjo ir ataką, 
ypač centraliniame fronte. 
Puolimai pasireiškė ir Ka
relijos fronte, kur įvykęs 
smarkus susirėmimas ir ap
šaudymas kanuolėmis. Sau
sio 30 d. viename mūšyje, 
suomių pranešimu, žuvę apie 
1,200 rusų ir daug sužeistų.

Ladogos ežero šiaurėje 
apsuptai rusų divizijai dar 
nepasisekė nei susisiekti su 
rusų kariais, nei išsprukti 
pro suomių linijas.

padaryti teisingesnį pasaulio 
padalinimą. Girdi, niekada 
nebus galima sutikti, kad 
46 milijonai anglų valdytų 
40 milijonų kvadratinių ki
lometrų plotą, o 80 milijonų 
vokiečių — tik 6 mil. kv. ki
lometrų. Tai turėsią būti iš
lyginta.

Iki šiol Hitleris savo kal
bose nepuldavo prancūzų, vi
są pyktį išliedamas tik prieš 
anglus. Šį kartą jis puolė ir 
prancūzus, ypač jų ministe- 
rį pirmininką Daladier. Jis 
su pasitikėjimu nurodė, kad 
per praeitus 5 mėnesius Vo
kietija pasiruošė kariniai 
taip, kaip anksčiau pasiruoš
ta per 7 metus. Vokietijos 
kariuomenė esanti geriausia 
pasaulyje, geriausia pasau
lyje ir vokiečių tautos vado
vybė. Kadangi Anglija ir 
Prancūzija norėjusios karo, 
tai dabar ir galinčios turėti 
jį su visais jo baisumais, nes 
vokiečių karinės jėgos pa
ruoštos kariauti sausumoje, 
vandenyse ir ore. Vokiečių 
galia būsianti greitai pajus
ta.

Baigdamas kalbą Hitleris 
jautriai kreipėsi į vokiečių 
tautą, pasisakydamas esąs 
jos reikalų atstovas, kuriam 
suteiktą garbę ir pasitikėji
mą jis išlaikysiąs didžiausio
je aukštumoje.

Washington. — Atstovų 
Rūmų laivyno reikalų komi
sijos posėdyje atsilankė lai
vyno sekretorius Edison ir 
plačiai aiškino vyriausybės 
planus laivyno statybai pa
didinti ir nuolatiniam stip
rinimui. Edison nurodė, kad 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms būtinai reikalinga 
turėti didžiausią laivyną pa
saulyje, nes tik šis kelias 
yra tinkamiausias apsaugoti 
šalies neliečiamumą.

Edison nurodė, kad Ra
miajame vandenyne Ameri
kai reikia turėti laivyną be
veik dvigubai didesnį nei Ja
ponijos, o Atlante 4:3 santy
kiu. Laivynas, jo nuomone, 
reikėtų didinti net jei ir ne
būtų dabartinio karo.

AMERIKIEČIŲ LĖKTUVAI 
PASIEKĖ SUOMIJĄ

Helsinkis. — Iš čia pra
nešta, kad amerikiečių ga
mybos 11 lėktuvų laimingai 
nusiųsta į Norvegiją, o iš 
ten perduota Suomijon. Tuo 
pat laiku gauti 35 anglų ir 
25 italų lėktuvai.

Iš Londono pranešta, kad 
iš Anglijos ir Prancūzijos į 
Suomiją bus nusiųsta dalis 
lenkų kariuomenės suomių 
paramai.

Vasario mėnuo yra katali
kų spaudos platinimo mė
nuo. Kiekvienas susipratęs 
lietuvis katalikas turėtų 
skaityti ir remti tik katali
kų laikraščius ir juos skleis
ti tarpe savųjų.



V. Mykolaitis — Putinas

į vieną negali-

idealizmo

Ir tavo padange staiga apsemta 
Pirmoji žaibų sūkuriais sušvytravo. 
Pasruvo krauju tavo žemė šventa 
Ir girios skausmingai dejavo.

Tu dūmų juoduose verpetuos skendai 
Naikinama gaisro siaubingo.
O tavo kančių ir dejonių aidai 
Be atbalsio sklido ir dingo.

Murmėjo ir grūmės juodi debesiai 
Audringų žaibų ir perkūnų pritvinę, — 
Ir tu neramiai audros gando klausei, 
Nuvarginta mano tėvyne.

Tai kas tavo pamirštą vardą primins?
Nejaugi tik vienas beginklis poetas?
Jo skundas tau sielvarto nenuramins, — 
Iš tavo skriaudų jis sudėtas.

jaunimas 
su visu” 
jaunimu.

Ir aš tik skundus tau aukoju tylius, 
Ne kurstomus obalsius žygių skelbėjo.
Man įteikė Viešpats ne kardą, — kanklius, — 
Ir taiką širdis pamylėjo.

jaunimo cha- 
jei ji teisinga,

Lietuvą 
Seniau 
senimu 
ir mo-
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— Mokslas visose Vilniaus 
mokyklose ir gimnazijose 
eina normaliai. Tose gimna
zijose, kur dalis mokinių bu
vo „sustreikavusi”, pada
rius atranką, į gimnazijas 
vėl priimta apie 90 nuoš. tų 
pačių mokinių.

— Vilniuje yra

Ne svetimas žmogui nusiminimas, kaip ne svetimas 
džiaugsmas ir kitokį vidujinių jausmų reiškiniai, bet svar
bu, kad visi jausmai būtų žmogaus proto valdomi, tvarko
mi. Labai kenksmingas beprasmis džiaugsmas, nes jis ap
velka žmogaus akis tikrovę pažinti kliudančia marška, bet 
dar kenksmingesnis įsišaknijęs nusiminimas, nes jis ne
leidžia žmogui pasikelti iš nevilties klampynės ir sukausto 
kūrybinę galią paieškoti naujesnių kelių prie siektojo tiks
lo priartėti.

Mūsų visuomeniniame gyvenime labai daug nusiminimo 
balsų, bet kas dėl jų labiausiai kaltas? Visų neryžtingu
mas blaiviau žiūrėti į gyvenimo tikrovę. Skundžiamės sa
vo menkoka spauda, bet ar griebiamės gyvenimiškų prie
monių jai sustiprinti? O padaryti daug kas galima, štai, 
„Amerikos” artimi bičiuliai praeitą savaitę rengė bazarą 
mažiausios Brooklyn© parapijos ribose; darbo vaisiai la
bai gražūs. Kodėl taip įvyko? Tik todėl, kad vienas žmo
gus — parapijos vadas — savo nuoširdumu ir tikėjimu į 
darbą išjudino gausų skaičių asmenų, kurie buvo įtikinti, 
kad reikia stiprinti spaudą, savo visuomenės svarbų veik
snį ir jie savo pareigą garbingai atliko.

Skundžiamės lietuviško jaunimo šalinimusi nuo lietu
viškos veiklos, bet ar taip blogai yra? Jei tik atsiranda 
tinkamų asmenų, suprantančių jaunimo dvasią, pamilstan- 
čių jį visa širdimi ir jam aukojančių savo darbą ir dėmesį, 
jaunimas pripažįsta tokius vadus ir mielai su jais dirba. 
Tokių pavyzdžių turime Brooklyne. Tiesa, čia tvirtai su
organizuotas jaunimas dar nepasirodo ypatinga lietuviš
ka veikla, lietuvių kalba nevartojama posėdžiuose, bet vi
si jaunuoliai žino, kad jų organizacija lietuviška, nes jai 
priklausyti gali tik lietuviai. Kai jaunimas glausis tik prie 
savo įstaigų, kai jam vadovaus tik lietuviai, jis negalės 
nemylėti visko, kas lietuviška.

Galėtumėm suminėti ir daugiau teigiamų pavyzdžių. 
Čia tik norėjome pabrėžti, kad lietuvių visuomeniniame

me darbe”. Praktišką tokį 
jaunimo draugijų į vieną su
ėmimo pavyzdį jis nurodo 
Brooklyn© Apreiškimo para
pijos jaunimo CYA organi
zaciją, jos santvarką ir dar
buotę. Išvada aiški: tos pa
rapijos jaunimo organizaci
jos pavyzdžiu organizuoti- 
nas visas Amerikos lietuvių 
jaunimas.

Reikia sutikti su kun. Ma- 
siuliu, jog negalima versti 
visos kaltės už jaunimo or
ganizacijų silpnumą tik vien 
jaunimui. Jei teisingai sako
ma, kokie tėvai, tokie ir vai
kai, tai nemažiau teisinga 
yra sakyti: kokie jaunimo 
vadai, toks ir jaunimas, to
kios jaunimo organizacijos. 
Taip pat teisingai kun. M. 
pastebi, kad jaunimą organi
zuoti gali tie, kurių „širdyje 
yra troškimas jaunimui pa
dėti, kurs nesibijo išsižadė- 

ime; -ypąč katalikų vadovaujamame, turi būti visiš-jjimo, /pasišventimo ir pasi-
kai išbraukti nusiminimo ir nevilties žodžiai. Esame žmo
nės ir visi žmogiški jausmai negali būti mums svetimi, 
bet kodėl nepažiūrėti šviesiau į visą gyvenimą? Jei tik dau
giau pasitikėsime savo jėgomis, jei tik norėsime laimėjimų 
visuomeniniame gyvenime, jei savo tikėjimą remsime dar
bais, tai ir spauda tvirtės, ir jaunimas bus lietuviškas, vi
siems mums artimas.

Vasario mėnesį skelbiamas katalikų spaudos vajus. Ne
same jam ypatingai pasiruošę, bet tikime, kad jis duos 
gražių vaisių visai lietuvių katalikų spaudai. Šis vajus tu
rėtų būti tęsiamas per visą gavėnią. Jo proga mums rūpi 
pažymėti, kad „Amerika” naudojasi savo skaitytojų gra
žiausiu pasitikėjimu. Apie tai liudija skaitytojų laiškai ir 
jų prenumeratų atnaujinimo mokesčiai. Būsime labai dė
kingi, jei skaitytojai per spaudos vajų supažindins su „A- 
merika” dar jos neskaitančius ir taip suras naujų narių 
gražiai „Amerikos” skaitytojų šeimai. Per šį vajų norėtu
mėm išgirsti skaitytojų nuomonių, patarimų laikraščiui 
tobulinti.

Svarbiausia, per spaudos vajų neraskime savo aplinku
moje nei mažiausios vietos nusiminimui, kurs yra žudanti 
jėga. Vietoj nusiminimo — nuolatinis darbas ir gyvenimo 
tikrove pamatuota šviesi viltis.

Pernai buvo gerokai išju
dintas jaunimo organizavi
mo reikalas. Svarstytas jis 
spaudoje, iškeltas net dvie
juose seimuose. Priimta re
zoliucija, paskirtas asmuo 

i^***jai įgyvendinti. Tas asmuo, 
gerb. kunigas V. Masiulis, 
skaitė Federacijos suvažia
vime referatą — pranešimą, 
priimtą Kunigų Vienybės sei
mo, vėliau atspausdintą kai 
kuriuose laikraščiuose. (Pav. 
„Draugas” 6 ir 9 sp., 1939). 
Šis jo referatas yra lyg bu
simosios jaunimo organiza
cijos programa, veikimo gai
rės. Sako, jis sukėlęs gana 
karštų ginčų seimuose. Ta
čiau mūsų spauda per mažai 
teatkreipė į jį dėmesio.

Džiugu buvo sužinoti, kad 
jaunimo organizavimu susi- 
interesavęs kun. Masiulis, ir 
kad jam, o ne kam kitam 
tas reikalas pavestas tvar
kyti. Jis man pažįstamas 
kaip jaunas, energingas, pil
nas kilnių idėjų kunigas, ku-

riam jaunimas prie širdies. 
Godžiai skaičiau jo paskai
tos santrauką, ne sykį, ne 
du, bet kartkartėmis, 
minsiu čia jo iškeltas pa
grindines mintis.

Kun. Masiulis, pripažinęs 
mūsų jaunimo organizacijų 
silpnumą, ieško jo priežas
čių. Sutikdamas, kad ir A- 
merikos lietuvių jaunimas 
neša kaltės dalį, jis betgi 
daugiausia tos kaltės pri
skaito suaugusiajai kartai, 
kuri neduoda jaunimui tin
kamų organizacijų, bet nori 
jį organizuoti pagal savo 
„nuožiūras” (pažiūras). O 
tos suaugusiųjų pažiūros į 
jaunimą esančios klaidingos. 
Kun. Masiulis nupiešęs jau
nimo dvasią, siūlo tą dvasią 
atitinkančią draugijos for
mą. Jo paties žodžiais beta
riant, reikia „suimti į vieną 
organizaciją, visas jaunimo 
draugijas, pakeisti jaunimo 
draugijas, kad dalyvautų su 
kitomis draugijomis viena-

darbavimo” ir kad „tokios 
širdies turi būti ypatingai 
vietos klebonas”.

Tačiau yra kun. Masiulio 
referate vietų, su kuriomis, 
jei aš jas gerai supratau, 
jokiu būdu negalima sutikti. 
Pirmiausiai, labai abejotina 
duodamoji šių dienų Ameri 
kos jaunimo charakteristika. 
O kadangi ta charakteristi
ka remiasi naujos organiza
cijos pagrindinė forma, tai 
tada ir ta organizacija pasi
daro abejotinos vertės. Jis 
sako, jog, norint suprasti 
šių dienų jaunimą, gana esą 
prisiminti savo jaunas die
nas ir tų dienų savo troški
mus. Šių dienų jaunimas 
esąs toks pat, kokie buvę 
mes savo jaunose dienose. O 
mes, anot gerb. Prelegento, 
„troškome susieiti su visu 
jaunimu. Ne su dalimi, kuo
pose arba draugijose, bet su 
visais, su visų draugijų jau
nimu. Ir sapne sapnavome 
tokias draugijas, kurios bū
tų visiems prieinamos, duok
lėmis nevaržomos, neapribo
jamos nė centro, nė draugi
jos. Dalyvautų visas jauni
mas su savaisiais, viens su 
kitu susipažintų, pasilinks
mintų, pasišoktų ir visiškai 
praleistų linksmą vakarėlį. 
Pagal kiekvieno pašaukimą 
būtų progos žaisti, mokintis 
kultūros, lavintis to, ko tik 
vienas kitas norėtų apsiim
ti... Toks buvo ir yra mūsų 
jaunimas, (visi pabraukimai 
mano. K.).

Visų pirma, vargiai gali
ma sutikti, kad 
„trokšta susieiti 
visos parapijos
Tiesa, jaunimas nori būti su 
jaunaisiais. Bet ar to jauni
mo šimtas, ar tūkstantis — 
dėl to galvos nesuka. Net 
kur suėjimai labai gausingi, 
tai dauguma jaunuolių net 
nesistengia susieiti su kiek 
galima didesniu skaičiumi 
esančių draugų, bet susime
tę į savo būrelius, dažniau-

šiai net tik su keliais savo 
artimais, kas dieną mato
mais draugais praleidžia vi
są laiką. Jei taip labai rūpė
tų jaunimui susieiti su visu 
jaunimu, tai nebūtų galima 
pragyventi viename „flore” 
5 ar 10 metų ir net nė var
do nežinoti savo artimiau
sių kaimynų. Taigi, tuo troš
kimu grįsti visų organizaci
jų suėmimo 
ma.

Tolimesnė 
rakteristika, 
atskleidžia labai liūdną jo 
sielos būklę. Išeitų, kad mū
sų jaunimui niekas kitas ir 
nerūpi, tik laikas linksmai 
praleisti, pasišokti ir visa 
tai už kitų pinigus. Argi iš 
tiesų Amerikos jauniesiems 
lietuviams nerūpi niekas 
rimtesnis? Ar iš tiesų jis 
toks baisus egoistas? Jei jis 
iš tiesų toks .yra, tai jis la
bai skiriasi nuo lietuviškojo 
jaunimo, koks jis buvo se
niau. Tada ne dyvai, kad su
augusioji karta visai nesu
pranta šių dienų jaunimo, 
nes ji pati buvo kitokia. Tie
sa, ir seniau jaunimas norė
jo pasilinksminti, pasišokti, 
linksmai laiką praleisti, bet 
tie pasilinksminimai ir šo
kiai nebuvo jam svarbiau
sias dalykas, nebuvo pats 
„veikimas”, o tik veikimo 
prieskonis, tik jaunystės 
„saldainiai”, paties kun. M. 
žodžiais betariant. Bet sal
dainiai nėra vartojami vie
toje valgio, o tik užsigar- 
džiavimui, ir tai ne kasdien. 
Iš Lietuvos atvykusio jauni
mo buvo didelis troškimas 
šviestis, mokytis, kuris šian
dieną, visiems vaikams lan
kant mokyklas natūraliai 
yra patenkintas ir sumažė
jęs. Bet čia yra didelis skir
tumas „senojo” ir šių dienų 
jaunimo. Tas troškimas 
šviestis puikiausiai atsispin
di to laiko jaunimo organi
zacijų programose, kurios 
visada pažymi, jog draugi
jos tikslas šviesti savo na
rius.

„Senasis” jaunimas kas
dien svajojo apie Lietuvą, 
apie ten likusius mylimus 
artimuosius, kaip jiems pa
gelbėti. Jis ne tik dėl savęs 
gyveno ir dirbo, kiek dėl 
skurde pasilikusių namiškių. 
Dabar ir tai natūraliai at
krito. Dabar jaunimas dau
gumoje čia pat savo tėvų 
pakankamai aprūpintas, jo 
artimieji ir mylimieji ne „už 
jūrių marių”, o tik už kelių 
blokų gyvena. Apie 
svajoti jis negali, 
jaunimas lygiai su 
aukojo bažnyčioms
kykloms statyti, draugijų 
reikalams palaikyti, didžia
vosi savo organizacijos pa
žanga ir pilnu iždu. Tik pa
vartykite senus „Vyčio” nu
merius, ypač seimų aprašy
mus. Kiek i ten

gerai 
įrengtas nemažas valstybi
nis tabako fabrikas, kurs 
jau paleistas į darbą ir su 
viena tik darbininkų pakaita 
galės pagaminti apie 60 nuo
šimčių viso Lietuvai reika
lingo tabako gaminių, o su 
dviem pakaitomis galės pa
tenkinti visos Lietuvos ta
bako pareikalavimą. Mano
ma, kad nuo šiol bus dau
giau dėmesio kreipiama ir į 
namie auginamą tabaką, ku
rio bus gerinamos rūšys ir 
su augintojais bus sudaro
mos sutartys, panašiai kaip 
yra su cukrinių runkelių au
gintojais.

— Finansų viceministeris 
A. Danta, pareiškė, kad Lie
tuvai nenusimato pavojus 
pristigti būtino reikalingu
mo užsienių vartojimo pre
kių bei žaliavų savo pramo
nei. Tokių prekių, kaip ma
nufaktūros. druskos, kuro, 
degalų, trąšų, žemės ūkio 
mašinų Lietuva turi šiokias 
tokias atsargas, kurias nuo
lat papildo. Cukraus yra pa
kankamai. Jo gamyba šie
met sieks 55 milijonų svarų 
arba visu ketvirtadaliu dau
giau, kaip 1938 m.

O jo 
geriau 
ne vi- 
grynai

trykšta! O šiandien? Ar to 
idealizmo nebėra? Gal ir ne, 
jei net toks jaunimo žinovas, 
kaip profesorius Pakštas, 
kuriam ir Amerikos lietuvių 
jaunimas gerai pažįstamas, 
pasakė, jog „jaunimas čia 
mažai teturįs idealizmo, 
draugijas būtų geriau pava
dinti šokių klubais, 
(jaunimo) gyvenimą 
pavadinti biologišku, 
suomenišku. (t. y.
gyvuliniu, ne organizuotu 
visuomenišku, „Draugas” 
laprk. 17 d., 1939). Jei tokia 
jaunimo dvasios padėtis 
šiandieną Amerikoje, tai ji 
yra labai liūdna, nes ne mo
rali. Ant jos negalima staty
ti didelio rimto veikimo. 
Reikia ją pataisyti, perauk
lėti. Jaunimo tikroji dvasia 
yra idealizmu, užsidegimu 
kilniems dideliems darbams 
persunkta. Jei jos nebėra, 
tai reikia kur nors jos gauti 
ir mūsų jaunimui įskiepyti. 
Todėl senesnioji karta, kuri 
buvo ideališkesnė, sunkiai 
supranta dabartinį jaunimą.

Aš nenorėčiau taip juodai 
piešti Amerikos lietuvių jau
nimo, kaip jį piešė prof. K. 
Pakštas ir kun. Masiulis (be 
abejo pats to nepastebėda
mas). Man teko susidurti su 
tikrai idealiais jaunuoliais, 
pilnais kilniausių troškimų, 
tik ir laukiančiais, kad atsi
rastų gerų vadų vesti juos 
aukštesniais, ideališkesniais 
keliais, o ne kaip iki šiol 
vien tik per šokių sales, pik
nikus ir kortų vakarėlius.

Sutinkant kad ne visas 
Amerikos lietuvių jaunimas 
yra toks „gyvulinis”, kad 
yra ne mažai ir kilnios dva
sios jaunuolių, reiktų pir
miausiai ir pradėti organi
zuoti šitą idealųjį jaunimą, 
o mases kol kas ar palikti 
nuošaliai, ar dėl ryšių palai
kymo „suimti” į vieną didelį 
būrį atskirai, iš kurio pama
žėle galima būtų pervesti į 
tikrąją jaunimo organizaci
ją. Suimant gi visą jaunimą 
į vieną masinę organizaciją 
ir joje nuolatos pataikaujant 
didžiumos menkiems pomė
giams, t. y. palaikant ją 
vien pasilinksminimais, ne
bus galima sukurti katali
kiškos jaunimo organizaci
jos. Kunigas

(Bus daugiau)

— Privatūs miškai Vil
niaus srityje veik jau nusa
vinti ir tuo būdu bendras 
valstybinių miškų plotas to
je srityje susidarys per 
200 tūkstančių hektarų. Iš 
tų miškų sudaryta 12 urėdi
jų: Rudiškių, Trakų, Kenos, 
Varėnos, Pamerki©, Nemen
činės, Naujosios Vilnios, 
Valkininkų, Pabradės, Rau- 
dininkų, Švenčionėlių ir Vil
niaus. Šią žiemą numatyta 
iškirsti miškų daugiau kaip 
400,000 kietmetrių malkoms, 
vietos gyventojų reikalams, 
pramonei, geležinkelių bė
giams ir telegrafo telefono 
stulpams. Šį sezoną Vilniaus 
miškuose dirba apie 4,000 
darbininkų, daugiausiai vie
tos ūkininkai ir Vilniaus 
miesto bedarbiai.

— Įteiktas prašymas leis
ti įsteigti Lietuvių Liaudies 
Šokių Draugiją. Steigėjais 
pasirašė: N. Avietinaitė, dr. 
J. Balys, M. Baronaitė, Pr. 
Butkus, prof. B. Dvarionas, 
P. Eidukevičiūtė, B. Juške
vičiūtė, K. Marijošienė, V. 
Petronis, Slaviūnas, B. Vo- 
kietaitytė ir Vokietaitis. Dr- 
jos tikslas: rinkti, tyrinėti 
ir populiarinti lietuvių liau
dies šokius. Draugija rinks 
ir tvarkys lietuvių liaudies 
šokių viešus pasirodymus, 
rūpinsis liaudies šokių re
pertuaro ir instruktorių pa
ruošimu, ruoš ir leis atitin
kamą literatūrą, tirs mūsų 
šokius ir ruoš liaudies šokė
jus.
—„Marijampolės” laivo ka

pitonas J. Kaminskas, kurs 
yra baigęs jūrininkystės 
mokslus Italijoje ir dalyva
vęs italų hidrografinėse eks
pedicijose, išrado naują ' 
prietaisą, kurs automatiškai 
nustato tikslią laivo padėtį 
jūroje ir pats braižo jūros i 
žemėlapyje laivo kelią ir j 
kursą. (

— Žemės reforma Vilniaus i 
krašte bus vykdoma jau 
ateinantį pavasarį' ir, re- ' 
miantis seniau įgytais paty
rimais, naujakurių įkurdini
mas bus vykdomas planin
giau ir tiksliau, taip kad 
naujakuris nebus paliktas 
savo likimui, o bus jam pa
dedama greičiau įsigyti pa
dargus ir pasistatyti trobe
sius. žemės galės gauti tik 
kilusieji iš Vilniaus srities 
ir bus daroma atranka, kad 
žemės gavusieji tikrai būtų 
pavyzdingais naujakuriais 
ir sąmoningais valstybės pi
liečiais.

— Vieton ligšiol buvusio 
Klaipėdos uosto bendrovės 
tarybos pirmininko, dabar 
finansų ministerio, E. Gal
vanausko, nauju tarybos 
pirmininku išrinktas inž. 
Augustaitis. Lietuvos lais
voji zona Klaipėdos uoste, 
kuriai eksploatuoti ši mišri 
lietuvių vokiečių uosto ben
drovė buvo sudaryta, prak
tiškai vis dar negali pradėti 
veikti.

— Vienoje einąs vokiečių 
laikraštis „Neues Wiener 
Tageblatt” straipsnyje apie 
Vilnių rašo, kad Vilnius sa
vo plačiu užsimojimu ir apy
linkėmis tikrai yra vertas 
sostinės vardo ir būti senų
jų Lietuvos kunigaikščių 
įpėdinių vietove. Dabar lie
tuvių valdžios organai pra- i

„Garsas” sausio U į 
skelbė savo bendrad 
Lietuvos įdomų laišku 
riame paduodama žinių

Vasario 2 d.,

KODĖL SOVIETAI
LIKO LIETUVIS

SIAS SRITIS

Vasario 2 d., 1940 m.

Lietuvių Mili
Viešame gyvenime maža: 

svarbos turi žmonių priva 
: tiškas gyvenimas, nes vals 
Jfybės sveikatai ir stiprybe 

; tas reikšmės nesudaro. Vals
Lietuvos vyriausybės ■us ‘ , -Ir
derybas su Sovietais* ift ™ ‘ a 11,
niaus krašto gr& 
Laiške pažymima, į

kurie ne tik moka šį ar t; 
gutverti, bet ir išlaikyti

,v. . < \ . 1 03 reikalingi ne vien me 
tuviskiausių Vilniaus hi1., . u ;
sričių palikimas už J 
Lietuvos sienų „ 
Vilniaus atgavimo dž 
mą”. Ten pat n 
kad Vilniaus

chanikai ir inžinieriai, bet i 
pirkliai, finansų tvarytoja: 
finansinių įstaigų gabūs vf 
dėjai. Suprantama, čia m 

Ibama apie tokius finans 
tvarkytojus, kurie moka p

sprendime daug lėmėXtinėR Gndiin. iJ ogus skaičiuoti, ar juos ki 
. - . ” noti iš vienos vietos į kit?

. klbama apie tokius sp
Ralistus, kurie moka pir

nistinės Gudijos karoi 
kurie kurstę ir patįStį L - '■ ■ --
todėl „laikoma laimina L . t 
lyku be kraujo lašo , T" r 
nors tiek, kiek davė"' f teis"V1

dauginti ir tuomi kapita 
Laiško autorius apie] rauginti didesniu, kad cent 

žastis, kodėl Sovietų atvestų dolerį, 
pasiliko lietuviškiausias 
niaus krašto dalis, į i 
taip rašo:

„Visai tikras dalykai 
rusai norėjo sau pas 1581 -- - - - - -
lietuvių mases, kad E I»pi« aprašymą. kur skelb: 

jas sukomumstinti, šio 
slo jie jokiu būdu 
pasiekti dabar prie 
prijungtuose lietuvių 
tuose (žmonės iš arti 
tę Sovietų armijos s 
administracinę bo 
kos - santvarkos ne 
pasidarė komunizmui 
nepalankias išvadas), 
yra rimtas didelis patf , ± . . .
kad lietuviai bus ilsėja

savo sodybų ir nuvarytu 
sijos gilumon. Mat, į 
sienos apsaugos ^1 Lietuvoj ir su^

dauginti ir tuomi kapita

Lietuviška tvirtovė

Skaitydamas lietuvišk 
laikraščius, „Draugo” die 
raštyje pastebėjau pusę pi

ma Chicagos lietuvška : 
inė įstaiga, Standa 

erai Savings and Lo 
ciation of Chicago.

rardo negalima būtų spręs 
;ad tai lietuvška įstaiga; t 
jerskaičius jos valdybos 
lirektorių sąstatą, tenka įs 
ikinti, kad tai tikrai lieti 
ių finansinė įstaiga. Tar 

dos garbės pirmininku yi

»onas C. Lewe, lietuvių g( 

 

draugas; jis 1938 n

i gražiai apie Lietuv 
siliepė.

>: Toliau randu vardą te 

 

taigos įkūrėjo Justin 
Ulevičiaus (Mackewich 

kuoti',20-3o”kiiometn>!7a pirmininku; ki 
mo ruože. Visi lietrf*? Wkok

ventojai būsią n 
Minsko, kur jau nuo 
yra sudaryti dideli lift' 
ki kolchozai. Jei ši 
duok Dieve, įvyktų, 
sų apie 200,000 ar 
tautiečių ištiktų labai 
likimas. Jų gyvenimai! 
neatitaisomai sugria 
palaužtas.

„Jau ir dabar rus 
tekusių lietuvių 
labai liūdnas. Dar ____
jie negali gauti pirmo bok nuosavybėse (Rea. 
lingumo prekių: žibal 
skos, muilo, cukraus, |je - $333,775.01; banko 
kų. Lenkų nualintus vertinamas $80,326.- 
šus žmonelius dabar if,Tu milžiniška pinigų su- 

 

jo „vizituoja” tavarfĮ, kokios, man rodosi, jo- 

 

už gyvulius ir grūdus ft kita lietuvių finansinė 

 

darni beverčiais rub’Įiiga Amerikoje neturi, 
laisvąją Lietuvą pabėj 
veik visi okupuotų | 
šviesuoliai, jų tarpe ir 
gai. Pabėgo daugelis f 
mo žmonių, ypatingai! 
mo. Daug šeimų 
daug giminių išsis 
sidarė tikra suirutė 
ūkių likusių lietuvių 
labai sunkus ir n 
Jiems 
tiek ilgai su lenkais 
dabar atiteko dar bai 
vergijai, kai kita 
brolių džiaugiasi lai

„Rašantis šiuos 
tiki, kad Amerikos Ii 
visados kovoję už pa 
jų lietuvių teises, 
atitinkamų žygių ir

reikalauja, kad 
būtų niekeno neapgynė 

 

ti. Iš Rusijai priskirtų^ 

vių ateina žinios, 
kraštų gyventojai būs^

nauskas, vicepirm.; Bri 
iShukis, antras vicepirm 

na Kuchinskas, sekreto 
izčmmkė; S. A. Šimkevi 
is. iždininkės asistentas

Giniotis, Dionizą: 
evičius, Zenonas Po 
ir Adomas Bartus, di- 

iij tarybos nariai. Visi 
gerai žinomi lietuviai. 

Įstaigos augimas

P metų apyskaita ro- 
štai ką: Pinigai nejudina-

) — $3,710.06; atgar-

i 
( 
v 
g

ūdriniais1
(Tęsinys)

® to laiko, kai 
f Klevinskaitė,

mirė 
pra- 

ypač skaudtfhip sapnas keliolika 
Kiekvienas jų tu- 
istoriją Kleopat- 

F k Eugenijaus augime; 
^kiekvieno pavasario 

laužė ledus, tirpdė 
nešė čiurlenančius 

ausdavo žalią ge- 
su kuria apsupdavo 
žemės pečius; išpin-

za: 

dži 
„bi 
sue

I 
met 
džii 
ska: 
daui

gelbėti brolius, patek® J darželius žiedais, vi- 
tokius didelius pavoj ®is, apsukdavo medžių 
vargą”. apyniais, apkrėsda-
- —žiedais, nu-

tuvių vaiazios organai pra-1 Kai esame patenlšvPauy 
dėję šį miestą moderninti, linksmi, visa gamta *7®®, ypatingai 
didelis dėmesys kreipiamas į juokiasi su mumis, kalvas.

tus mokyklų tinklas, ūkinin- tesnės,_zemė graznų W tarpoj jnennaf 
kai nap’cidauia lietuvišku ■ da’ S^les gardžiau Įėvą links-

žemės ūkį, sudaromas pla-; dos sveikesnis, dausos

kai pageidauja lietuviškų 
mokyklų.

— Viena didžiausia Kauno 
spaustuvių ’’Spindulys” nuo 
gruodžio 15 d. galutinai įsi
rengia Vilniuje, kur turi iš
sinuomavusi trijų aukštų na
mo 35 kambarių patalpas 
spaustuvei ir redakcijoms.

paukščiai gražiau gi* 
saulė, mėnulis ir 
rodosi mums kur kas 
žesnės.

žmonės žinotų, 
į garbę visiems

— O. S.

Atėniečiai pastatė 8 
paminklą, kurs gimė* 
kad 
lias

genijus tylėjo.

Šekšti. Augo ne- 
įjD drauge su ja 

. Arijus, kurį jos 
^listaip vadino.

knygos visai 
®jMengė gilią pa- 
JH, bet Kleo-

šia 1 
visai 
:ai t 
jaus 
pavei

Ta 
stūmi 
bet v 
kai n 
suome 
pasku 
ankai 
gimna 
knygų

Nela 
prityki 
iš miei 
užkam] 
nuodin

^nojo, tėvas jai no jau 
' Mus tylėjo. Nela. 
w utėlės su juo iškentė,
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Lietuvių Miliįonine Įstaiga
AMERIKA

Viešame gyvenime mažai 
svarbos turi žmonių priva- 

Lietuvos įdomų laišįl tiškas gyvenimas, nes vals- 
^tybės sveikatai ir stiprybei 

tas reikšmės nesudaro. Vals
tybei reikalingi specialistai, 
kurie ne tik moka šį ar tą 
sutverti, bet ir išlaikyti. 
Tam reikalingi ne vien me
chanikai ir inžinieriai, bet ir

„Garsas” sausio U 
skelbė savo bendra^

name paduodama žijį 
Lietuvos vyriausybės 
derybas su Sovietais j 
niaus krašto 
Laiške pažymima, b 
tuviškiausių Vilniaus 
sričių palikimas už 
Lietuvos sienų „^pirkliai, finansų tvarytojai, 
Vilniaus atgavimo į finansinių įstaigų gabūs ve- 
mą”. Ten pat u® dėjai.
kad Vilniaus į kalbama apie tokius finansų 
sprendime daug lė^^ ' - . . J. . '

Suprantama, čia ne

tvarkytojus, kurie moka pi- 
nistinės Gudijos kaį|nigus skaičiuoti, ar juos kil- 
kurie kurstę ir patj|noti iš vienos vietos į kitą; 
todėl „laikoma laiii^ ^ia klbama apie tokius spe- 
lyku be kraujo lašo 
nors tiek, kiek davė’ 

. į
Laiško autorius apį 

žastis, kodėl Sovietą 
pasiliko lietuviškiau 
niaus krašto dalis, 
taip rašo:

„Visai tikras dalyt
rusai norėjo sau praštyje pastebėjau pusę pus- 
lietuvių mases, kad lapio aprašymą, kur skelbia- 
jas sukomunistinti 
slo jie jokiu būdu 
pasiekti dabar prie
prijungtuose lietuvį Association of Chicago. Iš 
tuose (žmonės išarti vardo negalima būtų spręsti, 
tę Sovietų armijos sį fad tai lietuvška įstaiga; tik 
administracinę H perskaičius jos valdybos ir 
kos santvarkos ne direktorių sąstatą, tenka įsi- 
pasidarė komuuizmį Skinti, kad tai tikrai lietu- 
nepalankias išvadas), rių finansinė įstaiga. Tary- 
yra rimtas didelis pĮbos garbės pirmininku yra 
kad lietuviai bus 
savo sodybų ir nu 
sijos gilumom Mat, 
sienos apsaugos j 
reikalauja, kad 
būtų niekeno nea 
ti. Iš Rusijai priski 
vių ateina žinios, Įstaigos

noti iš vienos vietos į kitą;

•cialistus, kurie moka pini
gus saugoti, teisingai juos 
dauginti ir tuomi kapitalą 
auginti didesniu, kad centas 
atvestų dolerį.

Lietuviška tvirtovė
Skaitydamas lietuviškus 

laikraščius, „Draugo” dien-

verti

Loan 
augi-

lapio aprašymą, kur skelbia
ma Chicagos lietuvška fi-

1 nansinė įstaiga, Standard 
Federal Savings and Loan

vardo negalima būtų spręsti,

riminalinio teismo teisėjas 
onas C. Lewe, lietuvių ge- 
as draugas; jis 1938 m. 
ankėsi Lietuvoj ir sugrįžęs 
abai gražiai apie Lietuvą 
tsiliepė.

į Toliau randu vardą tos 
įkūrėjo Justino 

kraštų gyventojai iciaus (Alackewich),
kuoti 20-30 kilometrįfuris Yra pirmininku; kiti 
mo ruože. Visi lieturraldybos nariai: Mykolas 
ventoj ai būsią n asnauskas, vicepirm.; Bru- 
įfinsko,’ kur Tau nuo 1° Shukis, antras vicepirm.; 
/ra sudaryti dideli [Pe'eria Kuchinskas, sekreto- 
<i kolchozai. Jei ši
iuok Dieve, įvyktų, tf*us’ iždi*rinkės. as^tentas; 
sų apie 200,000 ar 
tautiečių ištiktų iabaifankevičius, 
likimas. Jų gyveni 
neatitaisomai sugris 
palaužtas.

„Jau ir dabar 
tekusių lietuvių 
labai liūdnas. Dar i|o štai ką: Pinigai nejudina- 
jie negali gauti pirmohose nuosavybėse (Real 
tingumo prekių: žibalCstate) — $3,710.06; atsar- 
skos, muilo, cukraus,joje — $333,775.01; banko 
kų. Lenkų nualintus lamas vertinamas $80,326.- 
šus žmonelius dabar iv - Tai milžiniška pinigų su- 
jo „vizituoja” tavaba, kokios, man rodosi, jo- 
117 gyvulius ir grūduslia kita lietuvių finansinė 
d am i beverčiais mbf taiga Amerikoje neturi, 
laisvąją Lietuvą pabė 
veik visi okupuotą 
šviesuoliai, jų tarpe i 
gai. Pabėgo daugelis 
mo žmonių, ypatingai 
mo. Daug šeimą 
daug giminių išsis 
sidarė tikra suirutė 
ūkių likusių lietuvių 
labai sunkus ir n 
Jiems ypač skaudi 
tiek ilgai su lenkais 
dabar atiteko dar 
vergijai, kai kita 
brolių džiaugiasi lais'

„Rašantis šiuos 
tiki, kad Amerikos Ii 
visados kovoję už pa 
jų lietuvių teises, 
atitinkamų žygių ir 
gelbėti brolius, pa 
tokius didelius 
vargą”.

ė-iždininkė; S. A. Šimkevi-

eonas Giniotis, Dionizas 
, Zenonas Po

lus ir Adomas Bartus, di- 
ektorių tarybos nariai. Visi 
an gerai žinomi lietuviai.

Įstaigos augimas
1939 metų apyskaita ro-

Pats banko namas tikrai yra 
vertas $250,000; nežinan
čiam darosi nuostabu, kodėl 
jis įvertinamas tik $80,326.- 
47. Firmos vedėjas paaiški
no, kad taip įvertintas tiks
liai, kad namo kaina nebūtų 
išpūsta perdaug, nes ir taip 
rezerve pinigų yra užtekti
nai. Tuo pačiu pagrindu ir 
banko visi baldai knygose 
įvertinami tik $4,812.37, nors 
už tokius pinigus nebūtų 
galima nupirkti vienas di
džiosios kasos duris. Tikre
nybėje, banko baldai 
$85,000.

Federal Savings and 
Association įstaigos
mas ir stiprėjimas žymus. 
1938 m. gruodžio 31 d. ji 
turto turėjo $2,756,495, o už 
metų, 1939 gruodžio 31 d., 
jos turtas pasiekė jau $4,- 
259,121.70. Vadinasi, per 
vieneris metus turtas padi
dėjo pusantro milijono dole
rių! O jos atsargoje trečda
lis milijono dolerių. Tai liu
dija, kad banko reikalai yra 
geniališkai vedami, ir visas 
jo turtas visais atžvilgiais 
saugus. Tai vis dėka prity
rusio finansų vedime įstai
gos įkūrėjo Justino Mockevi
čiaus, kurį aš pažįstu iš se
nesnių laikų ir turėjau su jo 
įstaiga reikalų. Tai yra labai 
teisingas ir patikimas žmo
gus, tikras specialistas įver
tinime nejudomųjų nuosavy
bių. Šis žmogus sugebėjo sa
vo įkurtą finansinę įstaigą 
išauginti iki daugiau kaip 
keturių milijonų dolerių tur
to, įsigyti pasitikėjimą žmo
nių, net ir didžiųjų įstaigų, 
kurios su juo turi santykius.

Pasitikėjimas lietuvių 
įstaiga

Justino Mockevičiaus įkur
toj ir išauklėtoj Federal 
Savings and Loan Associa
tion banke dabar turi savo 
pinigų pasidėjus valdiška 
įstaiga, Federal Home Loan 
Bank, $587,475.00, o tai pa
rodo, kad lietuvių įstaiga 
turi pasitikėjimą ir pas at
skirus žmones, ir valdžioje, 
nes kiekvienas indėlis ap
draustas penkiais tūkstan
čiais dolerių. Reikia dar ir 
tai pastebėti, kai visi 
bankai dabartiniais laikais 
visur už indėlius moka tik 
pusantro nuošimčio, čia mi
nimai lietuvių įstaigai val
džia leidžia mokėti pusket
virto nuošimčio, šios įstai
gos bankan savo taupmenas

deda lietuviai ir kitų tautų 
žmonės ne vien iš Chicagos, 
bet ir už Chicagos gyveną, 
net 500 ir 700 mylių, nes 
juos traukia didelis nuošim
tis, kokio joks bankas kitur 
nemoka. Tai yra faktai, pa
tikrinti valdžios revizorių.

Ir paskolos už nejudina
mas nuosavybes duodamos 
be didelio vargo, net iki $75, 
000. Ši lietuvių įstaiga, iš
mintingai ir sumaniai veda
ma, gali ir privalo būti vi
siems lietuviams pasididžia
vimu ir pasigėrėjimu, nes 
tai yra milijoninė lietuvių 
įstaiga, kuri niekad nieko 
neapvylė. Būtų labai pagei
daujama, kad tokių ar pana
šių finansinių įstaigų turė
tume visose didesnėse lietu
vių kolonijose.

Teisingas įstaigos vedėjas
Šios milijoninės lietuvių 

įstaigos vedėju yra man ge
rai pažįstamas p. Justinas 
Mockevičius, sumanus ir at
sargus mūsų tautietis. Jis 
su savo vadovaujama įstai
ga pergyveno 1929 m. finan

sinę krizę, nieko nenuskriau
dęs.

J. Mockevičius Chicagoj 
yra plačiai žinomas savo 
duosnumu, kaipo rėmėjas 
visų naudingų tikslų. Nebu
vo lietuvių gyvenime tokio 
reikalo, kurio jis nebūtų pa
rėmęs savo stambiomis au
komis, ypač lietuvių tautos 
vardui kelti ir garbei pakel
ti, neišskiriant ir Lietuvos 
valstybinių reikalų, kurių 
paramai p. Mockevičius vi
suomet atsižymi savo dos
numu.
Kaipo ištikimas žmogus, jis 
nesibaido ir vietinės politi
kos, jei galima veikti lietu
vių naudai; vienu jo politiš
ku pasidarbavimu yra tai, 
kad lietuviai Chicagos teis
me turi teisėją savo tautie
tį, p. Joną Zurį. Smulkesnių 
jo politiškų darbų čia nemi
nėsiu. Tik priminsiu, kad 
lietuviai turėtų remti p. 
Mackevičiaus vedamą Fede
ral Savings and Loan įstai
gą, o kuo daugiau paramos 
jai suteiks, tuo daugiau nau
dos bus visiems.

J. J. Bačiūnas

Pasakoja Mūsų „Tėvukas WATERBURY, CONN.

Iš Musų Veikimo Centro
Federacijos Tarybos 

suvažiavimas
Susidėjus į krūvą daug 

tautos ir visuomenės reika
lų, kurie reikalauja skubaus 
ir rimto aptarimo, Federaci
jos Centro Valdyba nutarė 
kviesti A.L.R.K.F. Tarybos 
suvažiavimą. Nustatyta, kad 
tokiam suvažiavimui pato
giausias laikas bus — penk
tadienis, vasario 23 d., 10 
vai. ryte, Hotel New Yorker, 
New York City.

Suvažiavimo tikslą ir die
notvarkę paskelbs Tarybos 
pirmininkas dr. Antanas 
Rakauskas. Taip pat bus nu
rodyta, kas pagal Federaci
jos konstituciją Tarybos su
važiavimuose turi sprendžia
mą balsą.

Spaudos ir Federacijos 
vajus

Jau yra įėję pas mus į tra
diciją, kad kiekvienais me
tais gavėnios metu vedamas 
lietuvškos katalikiškos spau
dos ir Federacijos auginimo 
bei stiprinimo vajus. Nors 
šiemet buvome ir tebesame 
susirūpinę atgautojo Vil
niaus krašto ir, apskritai, 
Lietuvos reikalais, tačiau jo
kiu būdu negalima pamiršti 
ir pas save organizuotis,

stiprintis, platinti savo 
spaudą, kuri mūsų gyvenime 
vaidina be galo svarbų vaid
menį.

Šiuo vajaus metu Federa
cijos veikėjų pareiga bus 
gyvu žodžiu ir laiškais pa
kviesti visas kolonijų lietu
vių katalikų draugijas, sky
rius ir klubus dėtis prie Fe
deracijos veikimo, surengti 
prakalbas ar paskaitas apie 
spaudos reikšmę ir Katalikų 
Akciją. Reikia surasti ir to
kių pasišventėlių, kurie eitų 
per namus užrašinėdami lie
tuvių katalikų laikraščius ir 
pardavinėdami knygas. Lai
ko nedaug, pasiruoškime ir 
padirbėkime.

Pittsburgiečnj aukos Vilniui
Pittsburgh, Pa. lietuviai 

kunigai klebonai, kaip anuo 
metu trumpai buvo praneš
ta, gražų ir tikrai patrijotiš- 
ką darbą atliko. Nutarė baž
nyčiose parinkti aukų at
gautojo Vilniaus krašto 
biednuomenei šelpti, gavo 
vyskupo pritarimą ir nutari
mą sėkmingai vykdė, šv. Ka
zimiero bažnyčioj, kur kle
bonauja kun. M. Kazėnas, 
surinkta $104.10; Šv. Vin
cento par.bažnyčioj, kur kle
bonauja kun. Jonas Vaišno-

. Aš dar buvau mažas, bet 
atmenu, kaip mano tėvą bu
vo paėmę į rekrūtus (kariuo
menėn). Turėjo jis keturis 
brolius, visus nevedusius; 
jie slapstėsi, tad jų negalėjo 
sugauti ir paimti į kariuo
menę. Anais laikais rekrū
tus gaudydavo, bet ne šauk
davo, kaip dabar daroma. 
Ponai atiduodavo į kariuo
menę tuos savo žmones, ku
rie kuo prasikalsdavo, ar 
tingūs prie darbo buvo. Ki
tus iš pavieto (apskrities) 
atvykę valdininkai gaudyda
vo kaimuose, laukuose, kaip 
kokius zuikius. Sugavo — 
jų laimė, vyruko nelaimė. 
Sugavę nebepaleidžia, veža 
į apskrities miestą, sugau
tam gi vyrukui sudiev tėve
liams, broliams, sesutėms ir 
visai tėvynei. Mat, seniau 
carui tarnaudavo dvidešimt 
penkeris metus.

Pakliuvęs į kariuomenę 
jaunikaitis per tą laiką spė
ja pasenti, grįžęs namo daž- 
naiusiai neberanda gyvais 
savųjų. Bet paprastai tebe
tarnaudami gauna mirti. 
Juk seniau būdavo kitaip, 
kareivius nabagus mušdavo 
kaip kokį piktą ir reikalingą 
mušti daiktą. Lietuviai gi 
rusiškai nemokėdavo kalbė
ti, tai jiems sunkiau būdavo 
išmokti ir „muštros” (ri
kiuotės). Ir gaudavo jie!

Grįžtu prie savo tėvelio. 
Vieną dieną ateina į mūsų 
namus iš pavieto tokie val
dininkai ir sako: „Mes tavo 
brolių negalime sugauti, jie 
slapstosi miškuose, ar kur

ras, suaukota $114.15; Šv. 
Antano bažnyčioj, kur kleb. 
kun. A. Jurgutis (Bridge
ville) $15.00; Į Dangų Įžen
gimo bažnyčioj (kleb. kun. 
Jon. Misius) sudėta $50.16; 
Šv. Petro ir Povilo bažny
čioj, Homestead, kur kleb. 
kun. E. Vasilauskas, surink
ta $75.20. Nuoširdžiai ačiū 
kunigams klebonams ir vi
siems aukotojams. Reikia 
manyti, kad jų gražų pa
vyzdį paseks ir visos kitos 
mūsų kolonijos.

Neužmirškite iškilmingai 
minėti Lietuvos Nepriklau
somybės Dieną — Vasario 
16 d. ir ta proga parinkti 
aukų Vilniaus krašto bied
nuomenei šelpti.

Leonardas Šimutis, 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago, Ill.

kitur, užtat tave paimsim į 
rekrūtus”. Teisinasi tėvelis 
ir motinėlė verkdama, kuo 
jie kalti, kad broliai slapsto
si, prašo atsižiūrėti į vaikus 
ir visą šeimą, kuri nustotų 
maitintojo, jeigu paimtų šei
mos paskutinį darbininką. 
Prašymai ir verksmai nieko 
negelbėjo; surakino tėvelį į 
geležinius pančius ir išsive
žė.

Lietuvoj seniau prie vieš
kelių būdavo tankiai karčia- 
mų (smuklių) su staldomis 
pakeleiviams pasiganyti, pa
sistiprinti, na, ir išsigerti. 
Tos karčamos būdavo dide
lės, erdvingos ir stotomos 
dvarponių; pastarieji išnuo
modavo jas žydams, kurie 
svečius pagal „stoną” (padė
tį) mokėdavo priimti ir pa
vaišinti. Taigi, jiems beva
žiuojant pasitaikė viena to
kia karčiama. Kaip gi ponai 
pralenks ją neužsukę! Žyde
lis tuoj aus pastatė didelį 
samavorą (virdulį), prie sa- 
mavoro butelių skystimo, 
žinoma, gero, kaip pritinka 
retiems pavieto ponams. Po
nai geria arbatą, užsigeria 
skystimėlio, giria žydo tavo- 
rą ir patį žydą ir taip besi- 
vaišindami nepajuto, kaip 
ten pat prie stalo sudribo ir 
saldžiai miegu sumigo.

Prie tėvuko jie buvo pri
statę sargą daboti, kad kar
tais nepaspruktų. Bet nuo 
ponų stalo ir sargui teko 
truputėlis, nuo ko jis nusilp
nėjo ir lygiai kaip ponai 
tvirtai užmigo. Tuomet žy
das ateina pas tėvelį ir sako 
į ausį: „Nu, Peliksai, ne
snausk! Dabar tau laikas 
pasiliuosuoti iš tų ponų na
gų”. Tėvas paklausė žydo 
gero patarimo; geležinius 
pančius, kad nežvangėtų, 
ranka palaikė, iš karčiamos 
išėjęs nuėjo pas artimiau- 
siąjį kaimyną, kur geležiniai 
pančiai buvo nudaužti, tė
vas gi liko laisvas.

Išsimiegoję ponai pabudo; 
žiūri, jų sargas stipriai mie
ga, rekrūto gi nebėra. Na gi 
barti, keikti sargą visokiais 
žodžiais, blaškytis į visas 
puses! Subruzdo ieškoti pa
bėgėlio. Bet kur tu rasi! 
Grįžę į mūsų namus, pagrą- 
sino motinai visokiais bū
dais jeigu pabėgėlis neatsi
rastų, pikti išvažiavo. Bet 
tėvuks jiems nesirodė ir il
gą laiką buvo atsargus. Vai-, 
dininkai, Dievas žino, ar jie j 
pamiršo mus, ar ranka nu-1

Sekmadienį, vasario 4 d., 
7 vai. vak. šv. Juozapo par. 
mokyklos auditoriume, įvyk
sta 17 metinis parapijos Vy
čių choro teatras — koncer
tas. Bus suvaidinta trijų 
veiksmų komedija „Sugrįžo 
laimė”. Dalyvauja gausingas 
choras, gabūs vaidintojai, 
solistai, muzikantai, šokėjai 
ir svečiai vaidintojai iš 
Hartfordo.

Visas pelnas parapijai. 
Po vaidinimo ir koncerto 
smagūs šokiai ir kitos įvai
rybės. Šokiai nuo 9:30 vai. 
vak. Visi kviečiami, visi lau
kiami.

Waterburieciai prašomi 
įsidėmėti ir sekančius paren
gimus: vasario 16 d. Lietu
vos nepriklausomybės su
kakties minėjimas ir vasario 
27 d. prof. dr. K. Pakšto 
prakalba.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Tėvynės gyvenimo dvasia 
reikalinga ne vien tiems, 
kurie su ginklu rankose gi
na tėvynę. Tikrai nenugali
mas kraštas bus tiktai tas, 
kurio visi gyventojai ir dide
li ir maži, ir vyrai ir mote
rys brangins savo krašto 
laisvę ir kaip galėdami ją 
stiprins ir gins. Tebūnie vi
si mūsų darbai nušviesti tė
vynės meilės.

— Vladas Putvys

Tapyboje — pirma būk 
dailininkas, o galvoto j as 
paskui. — Stevens

Mes kaltinam kitus tose 
klaidose, iš kurių patys nie
ko nelaimime.

— Alex Durnos

mojo, '77^-
beatvyko.

O buvo kalba jau anais 
laikais, esą bus laikai, kuo
met patys tėvai turės vežti 
savo vaikus į pavietą, kad 
atiduotų į kariuomenę. Žmo
nės tam netikėjo. „Mat, tė
vas atsižadės savo vaiko ir 
atiduos jį kam. Tas negali 
būti” — sakydavo. Bet atėjo 
laikas ir jaunikaičiai patys 
stoja į karinės tarnybos ko
misiją, kaip stojau aš pats 
užaugęs.

Tais žodžiais užbaigė savo 
kalbą senelis, kurį mes savo 
Aarpe vadinam tėvuku.

Meškuitis

Marija Aukštaitė

ūdriniais Vieškeliais
mirė 
pra-

Kai esame patent 
linksmi, visa gamta' 
juokiasi su mumis, ® 
dos sveikesnis, dausos 
tesnės, žemė gražiau 
ja, gėlės gardžiau

(Tęsinys)
Nuo to laiko, kai 
arytė Klevinskaitė, 
inko kaip sapnas keliolika
vasarių. Kiekvienas jų tu- 
jo savo istoriją Kleopat- 
s ir Eugenijaus augime;

to, kiekvieno pavasario 
ostai laužė ledus, tirpdė 
iegą, nešė čiurlenančius 
ndenis, ausdavo žalią ge
mbę, su kuria apsupdavo 
ikos žemės pečius; išpin- 
vo darželius žiedais, vi- 
kliais, apsukdavo medžių 
menis apyniais, apkrėsda- 

o sodus baltais žiedais, nu- 
irstydavo miškus ir pau- 
ius žibuoklėmis, ypatingai 
puošdavo Šilujų kalvas.

lube 
, Ji

pavasarių vainikai 
tarpstančią Kleopat- 

augb pas tėvą links-
paukščiai gražiau j ut6 ir Šekšti. Augo ne- , — _ ° Ano • oiicrn rlmnrm on m
saule, menulis ir .. \ . .-
rodosi mums kur ifrolls„ E^™1JUS' kur, jos 
žesnės.

augo drauge su ja

Atėniečiai pastate 
paminklą, kurs gimė 
kad žmonės žinotų, 
lias j garbę visiems

— 0. S.

ivas Kanklis taip vadino, 
ors metrikų knygos visai 
į kitą sakė, dengė gilią pa- 
aptį brolystės, bet Kleo- 
įtra to nežinojo, tėvas jai 
Jsakė, ir Eugenijus tylėjo. 
Nuo pat mažumėlės su juo

žaidė, bėgiojo, jį kūdikiškai 
mylėjo, ir jei kas teikė jai 
džiaugsmo — ji dalinosi su 
„broleliu” Genučiu, kurį v; 
suomet taip vadindavo.

Kanklis per tą keliolika 
metų pergyveno gana skau
džių dienų. Marytė Klevin- 
skaitė į jo namus atnešė 
daug sielvartų ir nelaimių.

Iš nelaimių, buvo didžiau
sia viena, kuri ištiko Kanklį 
visai nelauktai, netikėtai, 
tai buvo Marytės ir Eugeni
jaus pamotės kerštas, kurs 
pavertė Kanklį neregiu.

Ta moteris nesitenkino iš
stūmus našlaičius į gatvę, 
bet virė jos širdy pavydas, 
kai matydavo Eugenijų vi
suomet gražiai aprengtą, 
paskui jau ir mokyklą be
lankantį, ir pagaliau net 
gimnazisto uniformėlėj su 
knygų ryšuliu vis skubantį.

Nelaimė... Vieną vakarą ji 
pritykojo, kai grįžo Kanklis 
iš miesto, puolė iš tamsaus 
užkampio, kaip pantera, ir 
nuodingais skysčiais išpliki
no jam akis.

Nelaimingas Kanklis daug 
iškentėjo. Nors ilgai gydėsi,

daug pinigų paklojo, bet 
persmarkiai sužeistos akys 
visiškai užgeso.

Kentėjo ir rūpinosi Kank
lis, užvis skaudžiausia jam 
buvo, kad žmonės už gerą 
tik tiek atlygina. Bet savo 
nelaimę visa galia stengda
vosi pamiršti, o rūpinosi, 
„kaip dabar gyvens vai
kai?!”

Labiausia jam rūpėjo Kle
opatra. Ji vis bėgo ūgiu kaip 
nendrė, vis grožėjo, o čia 
septynių klasių gimnazistas 
Eugenijus, jau visai vyras! 
Ir kas gali nutikti tarp šių 
dviejų širdžių, kada rūpes
tingos tėvo akys neseka?.. 
Juk Eugenijus aiškiai žino, 
kad Kleopatra ne jo sesuo...

Vienok tylėjo Kanklis. 
Tūnodavo ištisas valandas 
prislėgtas ir rūpesčiuose su 
gniužęs, sena smuiką iška
boje keletą metij jo nepalies
ta... Jis dabar daugiau savo 
mintis keldavo už debesų... 
maldavo Visagalį už Euge
nijų, už Klevutę.

Šios gi dvi sielos, arti 
Kanklio širdies prisirišu- 
sios, jautė jo visas kančias, 
jį mylėjo, gerbė, ir tėvelio 
žodis — buvo jiems šventas, 
nieku nesugriaunamas.

Eugenijus išaugo aukštas, 
petingas, gražus ir protin

gas jaunikaitis. Tik retkar
čiais nuogąstavo savo min
čių, kurios kildavo baisios, 
kad kuo nors įgiltų pamotei 
už savo brangų globėją, bet 
tuomet jis atsimindavo, kad 
tėvelis Kanklis jį visai ne 
keršto pamatais auklėjo ir, 
nors matydavo retkarčiais 
ją gatvėj pro jį praskuban- 
čią, net kartais užkabinė
jančių, praeidavo išdidžiai 
knygas pažastėj pakelda
mas, mokinio uniformoj iš
sitiesdamas.

Kleoparta tėvelio nelaime 
susirišo širdy: ji daugiau 
jam atsidavė, taikė geresnį 
kąsnelį, atidžiau klojo pata
lą, skaitė parinktus kūri
nius, glostė vis labiau bą
lančius plaukus, dažnai pa
klūpodavo prie tėvo kelių.

Kanklis jautė jos švelnu
tes rankas, bet tik vaizduo
tėj juto jos bręstantį grožį, 
dėlto labiausia ir nerimo. 
Juk seniau matydavo, kiek 
Eugenijus išsižada malonu
mų vien dėl jos! Pataikau
ja, asistuoja, gerbia pasi
tarnauja, jos šypsnelius ar 
liūdesį suskaito!

Ilgai slypėjo Kanklio šir
dyje baimė dėl šių dviejų 
jaunų sielų... Jis likęs vienas 
gūsčiavo: „Juk Eugenijus ją 
mažutę užnešiojo! Vygelėj

jos pirštelius po vieną nubu
čiuodavo! O kas žino?.. Kas 
gali nutikti?!”

Susirūpinęs Kanklis nuta
rė šias dvi sielas išskirti. 
Nors Eugenijus visa siela 
pamiltas kaip tikras vaikas, 
bet negi Kanklis ruošiasi jį 
išmesti iš savo širdies?., su
galvojo, nutarė visai pakeis
ti savo gyvenamą vietą ir ta 
proga Kleopatrą ir Eugeni
jų išskirti.

Gaila Kankliui Eugeni
jaus... Kaip čia išmesti iš sa
vo šeimos lizdo... Jis tiek 
čia teikia paguodos, džiaugs
mo; žodžiu, įneša širdies ši
limos ir be jo bus Kankliui 
kažkokia baisi, tuščia spra
ga... O kažin ką pasakys 
Kleopatra?.. Juk ji gins bro
lį! „Ir, kaip čia išvedus?!..,, 
planuoja Kanklis, nešioja 
opią žaizdą širdy, su nieku 
nepasidalindamas.

Vieną vakarą pasišaukė 
Eugenijų pas save, uždėjo 
ranką ant jo peties, susijau
dino, ir pasakė ne tą, ką no
rėjo; tik ištrūko nesavi keis
ti žodžiai, kaip pabaidyti 
paukščiai:

— Sūnau, tai jau baigi 
gimnaziją?...

— Taip, tėtuši, baigiu. 
Paskutiniai egzaminai.

— O ką paskui?...

— Nežinau...
Eugenijų apsupo kažko

kia keista gėda ir baimė... 
Į šį globėjo klausimą jis ne
rado daugiau žodžių, tik pa
žvelgęs į jo gilias akių duo
bes, geriau pažino save, juk 
be šio žmogaus jam viskas 
griuvę. Eugenijaus amatas, 
dar tik glėbys knygų... O čia 
stovi prieš jį besišypsanti 
jaunutė moteris, kuriai vie
nai pražydo saulėta jaunys
tė.

Vienok suvaldė savo pa
krikusį jausmą, sukaupė šir
dį ir pajudino teisingiausią 
posmą:

— Tėtuši, aš tamstai be 
galo dėkingas.

— Jaučiau, vaike, iš elge
sio, iš darbų. Man gaila ta
vęs...

Nukrito Kankliui sunki 
ranka ant kelių, į akių duo
bes įsiveržė sūrios rasos 
graužulys, nervai sutruk
čiojo veido muskulus, į širdį 
nugulė sunkesnis kamuolys, 
Kanklis nuleido stambią ap
žėlusią galvą, ir nutilo.

— Tėtuši, tamsta atrodai 
neramus... Kogi susirūpinęs? 
Aš tą pastebiu jau seniai... 
— jausmingu tonu šnekėda
mas, pritulo šalimai Eugeni
jus.

Kanklis, gniauždamas ne

tai kosulio, ne tai vidujinio 
krūtinės slogučio, lengvai 
kriokštelėjo, ir iš lėto sudė
stė jo lūpos užkimusius žo
džius :

— Taip, vaike, aš rūpi
nuosi...

— Ir ko gi?...
Šį klausimą Eugenijus pa

statė tik kaipo dekoraciją, 
už kurios slankiojo sunki, 
miglota abejonė, kuri ūmai 
pradėjo griauti jo ramumą 
ir drąsą. Momentaliai širdis 
sudunksėjo, pabudo sieloj 
dar pirma tokia gižli haliu
cinacija, jis save pajuto iš
mestu gatvės vaiku, kurs sa
vo sunkia vargų našta už
gulęs ant šio žmogaus pečių; 
tik per save pajuto, kad šie 
pūliuoti Kanklio akių vokai, 
jo giminės atnešta ir tėkšta 
nuodėmė... Pagailo globėjo 
visa siela... Prisispaudė kū
nu prie sienos, siekė Kank
lio rankos, bet gysluotoji 
stambių pirštų letena paki
lus graibėsi ir pati kažko 
siekė.

— Sūneli... — virpėjo 
Kanklio žodžiai, išsinešdami 
iš sielos gilią kovą, bet ne
buvo atviras šį’ kartą, neno
rėjo įskaudinti auklėtinio 
širdies, o čia ir Kleopatra 
paskubo su vakariene.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Pas mus atostogas pralei

dęs, newarkietis kun. T. Poš
ka išvyko į Quebec toliau 
tęsti studijų.

Parapijonas
JERSEY CITY, N. J.

Sausio 28 d. šv. Onos pa
rapijos vardu surengtas Vil
niaus atgavimo ir Lietuvos 
nepriklausomybės 22 metų 
sukakties minėjimas, kuris 
praėjo labai gražiu pasiseki
mu. Šaltas oras nesukliudė 
gausiai atsilankyti. Minėji
mo programą pradėjo kleb. 
kun. M. Kemėžis, pasakyda
mas įžanginę kalbą ir pa
kviesdamas visus sugiedoti 
Lietuvos ir Amerikos him
nus. Abu himnai gražiai su
giedoti, akompanuojant var
gom Justui.

Atitinkamas kalbas pasa
kė kun. J. Bogušas (praeitą 
vasarą atvykęs iš Lietuvos, 
dabar lankąs Fordham uni
versitetą), adv. K. Paulaus
kas ir „Amerikos” redakto
rius Juozas B. Laučka.

Klebonui paprašius, pada
ryta rinkliava Vilniaus lie
tuviams sušelpti. Rinko pats 
klebonas ir K. Marcinka su 
J. Lipinsku. Aukų surinkta 
76 dol. 65 c.; šie pinigai bus 
persiųsti parapijos vardu 
per Kat. Federacijos centrą.

Minėjimo programą pa
įvairino ir visus dalyvius 
maloniai nuteikė par. cho
ras, sudainavęs kelias dai
nas. Visi dalyvavę choristai 
buvo per visą minėjimą ir 
labai domėjosi kalbėtojų pa
reikštomis mintimis. Tai 
tikrai lietuviškas jaunimas.

Stambesnes aukas aukojo 
šie asmens:

$25.00 — vienas vilnietis; 
$5.00 — amerikietis; po 2 
dol. — Kalinauskienė, O. 
Minkienė, J. Ragauskas ir 
Antanas Teleiša.

Po 1 dol. — Mrs. And
rews, J. Andrews, Barkaus
kienė, iC'Basanavičius, A. 
Bansevičius, P. Blažinskas, 
J. Bartkus, Borutienė, A. 
Bernodišius, J. Černiauskas, 
Dedelienė, J. Delionis, Jo- 
saitienė, Jočiuvienė, Keme- 
žienė, J. Kisielius, Kvieskie- 
nė, R. Moldeikis, Marcinkie
nė, J. Morgevičius, Morgevi- 
čienė, C. Link, J. Lipinskas, 
F. Minkus, Paršelienė, F. 
Paršelis, Rogauskienė, Skar- 
dienė, Šmigelskienė, A. Šid
lauskas, V. Stanis, S. Ven
cius, B. Verbetskas, 
betskienė, C. aikezas,
kienė, S. Zutkis, J. Žvirblis.

dzūkiškai; 3. „Oi, jieva jie- 
vuže”; 4. „Mikita”. Paskuti
niame ratelyje vaidintojų 
kepurės buvo padarytos kaip 
radastos su žaliais lapais ir 
sudarė gražų vainiką, kurs 
nustebino publiką. Visi sa
kė: „iš kur galėjo gauti to
kių didelių radastų”. Prog
ramai skambino pi j anų bro
lis Banys.

Visos veikėjos buvo apsi
rengusios vakariniais dra
bužiais, mėlynos ir ružavos 
spalvų.

Antrą programos dalį ati
darė pirm. M. Svetikienė, o 
vakarą vedė Ona Daukšienė. 
Dr-ja turi 8 garbės nares, 
kurios per 25 metus neėmė 
ligos pašalpos: M. Svetikie
nė, K. Šarkienė, J. Laurinai
tienė, S. Kuzienė, E. Ponelie- 
nė, O. Barkauskienė, Ap. 
Galauskienė, P. Atkočiūnie- 
nė. Dalyvavo trys draugijos 
tvėrėjos: Ona Daukšienė, 
Agota Pranienė ir Juzefą 
Valukonienė. Visom garbės 
narėms ir tvėrėjom įteiktos 
sidabrinės sagutės. Įteiktas 
ženklelis labai daug pasidar
bavusiai finansų raštininkei 
S. Drazdauskienei.

Draugijų pirmininkai ir 
kleb. kun. Kelmelis apdova
noti gėlėmis ir pasakė svei
kinimo žodžius.

Telegramomis sveikino J. 
Trečiokienė iš Floridos ir 
vietinė vyčių kuopa.

Buvo atsilankę apie 400 
labai gražių svečių, kurių 
skaičiuje kun. Tomas Poš
kas, Rose ir Mildred Grau
šis iš Rumford, Maine; taip 
pat iš Kearny, Harrisono, 
Hillside, Lindeno ir iš kitur.

Širdingas ačiū visiem da
lyviams. J. T.

L. Vyčių 29 kp. „bowling” 
žaidėjai turėjo du žaidimus. 
Prieš Kearny komandą lai
mėta, o Elizabethui pralai
mėta.

Buvusių žaidimų daviniai: 
Newark 
V. Daukšys 
E. Daukšys 
J. Montvydas 
V. Barkauskas 
A. Laukžemis

Newark
V. Daukšys
E. Daukšys
J. Montvydas 
V. Barkauskas
A. Laukžemis

Kearny No. 1
M. Kazlauskas
K. Daškevičius 
Dalinskas 
Vilkis
K. Kazlauskas

Elizabeth No.
Motches
Newalli s 
Gedmanis 
Vaičiulevičius
Surplis

Ver-
Zim-

Metinis parapijos blynų 
balius įvyksta šį šeštadienį, 
vasario 3 d., par. salėje, 
Grand St. ir Manning Ave. 
Visi parapijiečiai ir apylin
kės draugai kviečiami atsi
lankyti į šią paskutinę pra
mogą prieš Velykas. Para
pijos moterys pasiruošusios 
iškepti gardžiausių blynų.

Parapijoje rengiami du 
tradiciniai parengimai; vas. 
4 d. par. salėje įvyks kala
kutų vakarienė, o vasario 
6 d. metinis blynų balius. 
Šeimininkės kalba, kad šių 
metų vakarienės toli pra
lenks iki šiol buvusias. O 
mes, kurie lankėm praėju
sias vakarienes, žinome, kad 
kas nors labai ypatinga ruo
šiama. Šeimininkės, rengi
mo komitetas ir net pats 
klebonas nuoširdžiausiai 
kviečia visus atsilankyti ir 
pasinaudoti širdingu priė
mimu. Neužmirškime šios 
progos. Galėsite prie lietu
viško stalo, lietuviškų valgių 
širdingai pasišnekučiuoti. 
Ar eisime? žinoma, visi ei
sime.

prie 
vaka- 

ang-

160
139
178
179
202

156
187
223 
214 
169

190
162
208
148
195

858

180
189
161
156
192

878

191
128
135
175
201

830
2

202
178
230
176
220

948

145
136
149
171
184

785

187
179
118
211
158

853

205
167
167
203
215

903

204
168
185
159
182

898

186
156
159
159
161

821

194
224
184
193
156

1006 957 951
K V.

BAYONNE, N. J.

Novenos pamaldos 
šv. Onos antradienių 
rais: lietuviškai 7:30, 
liškai — 8:15. Pažymėtina, 
kad ir kitataučiai labai gau
siai lanko šias pamaldas.

Lietuvių kalbos pamokos 
jaunimui trečiadienių vaka
rais 7:30. Jas veda kun. 
Kemėžis.

M.
J.

NEWARK, N. J.

Šv. Rožančiaus moterų 
draugija sausio 21 d. minėjo 
25 metų sukaktį. 8 vai. ryte 
buvo mišios, kurias atnaša
vo kleb. kun. Ig. Kelmelis. 
Narės priėmė Komuniją. Vi
sos buvo pasipuošusios rau
donomis rožėmis. Vakare 
turėta vakarienė su puikia 
programa, kurią išpildė 25 
narės. Sušokti ir sudainuoti 
4 rateliai:

1. Vainiko pynimas ir dai- 
darželį” ir 
2. „Audėjė- 
kapsiškai irnu.

nos „Eisim į 
„Vaikščiojau”; 
lės” — audė

Vargoninko vietą užėmė 
J. Burke, jaunas, energin
gas, susipratęs lietuvis, ge
ras muzikos žinovas, ypač 
nusimanąs gerai apie vokali
nę muziką. Yra daug vilties, 
kad Newark© choras atgys 
ir veiks kaip kad ir seniau 
yra daug veikęs. Newarkas 
pasižymi balsingu ir muzi
ką mėgiančiu muzikaliu jau
nimu ; tas duoda vilties, kad 
Švč. Trejybės bažnyčioje 
bus skoningai sutvarkytas 
giedojimas. Taigi, jaunime, 
prisidėkite prie šio darbo ir 
Newarkas liks pavyzdys, 
kaip kad ir seniau. (Pasta
ba: panelės, vargonininkas 
dar nevedęs, tad ateikite, 
nes per šias iškilmes bus 
proga pamatyti ir pažinti 
mūsų naują vargonininką).

— Vasario 4 d., sekmadie
nį, 7 vai. vak. par. salėje 
įvyksta tradicinis metinis 
parapijos blynų balius. Šie
met jis bus paįvairintas tuo- 
mi, kad jame bus žemaitiškų 
kukulių iki valiai. Jais rūpi
nasi parapijos veikėjos ir 
darbščios šeimininkės Mar
cinkienė, Gurskienė ir Vai- 
vadienė. Julius Mickevičius 
savo šauniu orkestru žada 
specialius Užgavėnių šokius 
pagroti. Visi, kas gyvas, į 
blynų balių. Kviečiame Ba- 
yoniečius, o taip pat lygiai 
ir kaimynus. Visiems užtik
rintas geras ir smagus lai
ko praleidimas.

— Tautos šventė — Va
sario 16 d. iškilmingai bus 
minima šeštadienį, vasario 
17 d. Lietuvos Vytauto D. 
Universiteto profesorius dr. 
K. Pakštas sakys prakalbą 
apie tos šventės reikšmę ir 
nuodugniai išdėstys dabarti
nę Lietuvos padėtį. Numato
ma koncertinė programa. 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Dailininkas J. Subačius 
pradėjo didžiojo altoriaus 
puošimą. Jo darbais visi su
žavėti.

— Varg. A. Jakupčionis 
pradėjo mokyti naujas mi
šias Sveikiname. Malonu pa
sidžiaugti, kad choras didė
ja.

— Artistų mėgėjų grupė 
labai entuziastingai ruošia
si suvaidinti linksmą kome
diją. Jau turi du pakvietimu 
kitose kolonijose vaidinti. 
Bravo.

PITTSBURGH, PA.

Brolis muz. J. Banys, 
M.I.C., čia patarnavęs kurį 
laiką, grįžta į Marianapolį. 
Ačiū jam, kad malonėjo pa
tarnauti.

Linksma newarkieciams, 
kad kun. dr. J. Vaškevičius, 
M.I.C., žinomas newarkietis, 
paskirtas Aušros Vartų pa
rapijos, Chicago, Ill., klebo-

Sausio 25 d. šv. Vincento 
par. salėje, moterų klubas 
turėjo bankietą . Klubas 
įsteigtas prieš 7 metus; tada 
buvo jame tik 7 moterys, o 
dabar jau yra 80.

Bankiete pagerbta sena ir 
nauja valdyba^ kurią suda
ro pirm. E. Millerienė, vice- 
pirm. O. Peremba, rašt. O. 
Skrabienė, ižd. Elena Skra- 
bis.

Klubo moterys savo pasi
aukojimu daug padeda para
pijai užlaikyti. Kasmet jos 
per 1,000 dolerių sukelia pa
rapijai. Retai, kur rasi to
kias veiklias moteris įvai- 

I raus amžiaus.

Newarko šv. Rožančiaus moterų dr-jos vaidintojų grupė, dalyvavusi dr-jos 25 metų 
sukakties minėjime. Plačiau apie tai korespondencijoje.

dirba vienam tikslui, vienai 
idėjai.

Vakarienė įvyko William 
Penn viešbutyje. Viskas pui
kiai paruošta.

Kalbas pasakė 
Vaišnora, Misius 
kus, adv. Schultz, 
žeika, grab. Heser.

Malonu ir linksma atsilan
kyti į tokias pramogas. Di
dis malonumas klebonui tu
rėti savo parapijoje tokias 
veikėjas.

kę ir iš kitur darbus gauna, 
o darbų yra įvairių, dau
giausia karo pabūklams.

Nugirdęs

Vasario 2 d., 1940 m.

LIETUVOS GENERAlRin 
KONSULATO NEW YORK?

AUKŲ PAKVITAVIMAS
Nr. 23

■ yggflrio 2 d-,VIETOS
Vilniaus reikalams:

L.D.S. 1 .
Valst. $5.00; Moterų ApšviįĮjj
Klubas, Minersville, Pa, 5$

William Wolf, Great NeeH
Y., aukojo $1.00, prishuį
$2.00 — $3.00; Lietuvių Vaj 
bos Butas, Pittsburgh, fį
158.00; J. Gudaitis, Carl®, „j® klube, kur buvo ati-
N J. 1.00; Lietuvių Polttfe iama paskaita.
Klubas, Scranton, Pa, 20.$ - r___________
J. Dičkienė, New-Haven, Coj 
prisiuntė suaukotus 6.00; 
Nakutėnienė, Elizabeth, N.' 
svečių suaukoti 16.00; Liet. į I --------
teratūros D-jos 7 Apskr, kaulinės Parados vado-

Iiė pranešė, kad Suomija
Westfield, N. J. 5.00; Lieto .Piliečių Klubas, Yonkers, NJ Pirm0J1 uzs_iem° valstY;
50.00; J. K. Urbonas, Shį įtikusi vėl dalyvauti

Apskr., Masaį Į KUN. A. MILUKO
■ t SUKAKTIS

ALDLD, Phiiapelphia, Pa. l • dienomis sukako 
William Wolf. Great iW v &oiniS , * Mihl.

metų, kai kun. A. Miiu-
dirba visuomeninį dar
gi sukaktis paminėta

įVOJnJA DALYVAUS 
PARODOJE

sutikusi vėl dalyvauti 
doah^Pa., prisiuntė 12.45;(į iiilinėje parodoje. Užsie- 

valstybių dar labai ma- 
skaičius sutiko dalyvau-

tral Patricia, Ont., Canada,į 
tuviai 27.00; Amerikos Lietusi 
Klubas, 
50.00; Lietuvių Piliečių Miį 
Hudson, P ” 
Kanados Lietuvių Sąjmę 
Montreal, Canada, 26.00; b 
tuvių Piliečių Klubo, Pittsta 
Pa., surinkta, 31.41.

Viso S4331 f , .
Anksčiau skelbta $4,264, ^®erik°s Nazarui gauta

meta New Yorko
Mass., surinkta rodoje. Sutartį jau pasi-

- ■ ‘ ir Belgija.

aukos bazarui

kunigai 
ir Skrip- 
inž. Ma-

PHILADELPHIA, PA.

pramogą, kurios pelnas Vil
niaus lietuvių reikalams. 
Visi amerikiečiai lietuviai 
prisideda aukomis, tad ir 
Great Neckas turėtų taip 
pasielgti. Bilietas 50 c., o tik 
į šokius 35c. Pradžia 7 vai. 
vak.

Idaiktais ir pinigais:

Ten buvęs

Kadangi sesutės pranciš
konės, reikalo verčiamos tu
rėjo pradėti didinti mokyk
lą, geri žmonės rūpestingai 
remia jų darbą ir vasario 4 
d., 3 vai. p. p. liet, piliečių 
salėje, 1721 Jane St. rengia 
didelį kortų vakarą, kurio 
pelnas bus mokyklos staty
bai. Kiekvienas ateidamas 
prisidės prie gero darbo. 
Malonėkite atsilankyti visi.

Rengėjai'

BRIDGEPORT, CONN.

— Susižeidęs jaunuolis A. 
Mockevičius dar guli ligoni
nėje; kai tik 
imsis platinti 
„Darbininką”.

— Praeitą

pasveiks, vėl 
,,Ameriką” ir

22 metų 
programa 
šv. Kazi- 
331 Earp

— Vietos lietuviai ruošiasi 
iškilmingai minėti Lietuvos 
nepriklausomybės 
sukaktį. Minėjimo 
bus vasario 18 d. 
miero par. salėje,
St. Tuo rūpinasi katalikų dr- 
jos su kunigais priešakyje.
Visi laukiame prof. Pakšto. 

Truputėlį yra nerangumo 
ruošiantis šiai iškilmei, nes 
anksčiau tokioms iškilmėms 
buvo ruošiamasi kelis mė
nesius. Nė vienas nepraleis- 
kime šios progos ir visi atsi
lankykime. Programa bus 
paįvairinta dainomis; gal ir 
seselės mokytojos paruoš 
vaikučius.

Visi gerai žinom, kad ,,A- 
merikos” didžiulis bazaras 
įvyks penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį Maspetho 
par. salėje. Būtų gražu, jei
gu Great Necko lietuviai 
nuvyktų šį penktadienį arba 
šeštadienį ir paremti „Ame
rikos” bičiulių pramogą.

Vietinis

BALTIMORE, MD.

visada 
įvairia

pirmose 
parama, 

Ona ir 
kun. Ig.

— Ilgą laiką sergąs Juo
zas Balčiūnas, turįs valgomų 
daiktų krautuvę, 301 Whar
ton st. Jis 
eilėse su
taip pat jo žmona 
duktė Teklė. Kleg 
Valančiūnas, jo brolis ir vi
si parapijiečiai linki Bal
čiūnui veikiai pasveikti.

penktadienį 
par. choro metiniame susi
rinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. L. Ribokas, vi- 
cepirm. O. Tuskaitė, rašti
ninkės EI. Anušauskaitė ir 
K. Andriulaitienė, ižd. Alb. 
Mačiukaitis, iždo globėjai V. 
Brilvičius ir V. Buzevičiūtė, 
raporteriai spaudai p. Moc
kevičiūtė, St. Jakštaitė ir N. 
Stankaitytė; atstovai į CLC 
Ed. Tamošiūnas, EI. Vilso- 
naitė ir P. Radzvilas. Nutar
ta gavėnios metu turėti kor
tų žaidimo vakarą, kovo 9 d. 
par. salėje. Į chorą įsirašė 
Aldona Dulbytė.

— Po Velykų bus šie svar
būs parengimai: kovo 31 d. 
sodaliečių vakaras; balan
džio 14 d. svarbi jubiliejinė 
vakarienė; balandžio 28 d. 
priaugančiųjų parapijos cho
ro juokų vakaras; dalį prog
ramos atliks choras, o kitą 
dalį suaugusiųjų grupė, su
vaidindama gražią komedi
ją, „Nenori duonos, grąžink 
plytas”.

— Gegužės 12 d. bus Moti
nų Diena, suaugančiųjų cho
ras turės koncertą ir suvai
dins labai juokingą komedi
ją, „Cingu-Lingu”. šiais va
karais niekas nieko nerenki
te, o visi dalyvaukite paren
gimuose; pelnas parapijai. 
Visiems turi rūpėti sukelti 
lėšų, nes bus taisomi bažny
čioj vargonai. Visi padirbė- 
kim, o po to galėsime jais 
pasidžiaugti.

— Pas mus šiuo metu
Visos kartu dirbtuvės geimai dirba; atvy-

— Visiems jau nusibodo 
dideli šalčiai. Daug žmonių 
serga ir miršta. Visi lau
kiam šiltesnio oro.

— Šv. Kazimiero par. ba
žnyčioje misijos prasidės 
vasario 12 d.; jas ves kun. 
dr. Matulaitis, marijonas. 
Pirma savaitė moterims, 
antra vyrams, o trečia bus 
angliškai. Visi tikintieji ra
ginami pasinaudoti.

— Kat. Susivienymo 10 
kp. pirm. Užumeckio rūpes
čiu sudarytas Susivienymo 
Philadelphijos apskritis; va
sario 18 d. šv. Kazimiero 
par. salėje turės savo pra
mogą, kurios būsimiems da
lyviams iš anksto reiškiama 
padėka.

K. Dryža

GREAT NECK, L. I.

Federacijos skyriaus ren
giama svarbi pramoga įvyks 
šį sekmadienį, vasario 4 d., 
Kasmočiaus salėje. Pramoga 
seniai rengiama, tik reikia 
geros paramos. Bus vaidini
mas, koncertas ir šokiai. 
Programą atliks Maspetho 
choras, suvaidinsiąs komedi
ją „Jaunikis iš Kauno”. (Pa
matysim vėl Jonelį,
mums pernai labai patiko 
„Slidžiuoju keliu”), 
petho choras ir sudainuos. 
Po visos programos bus šo
kiai.

Čia gera proga viešiems 
Great Necko ir apylinkės 
lietuviams atvykti į svarbią

kuris

Mas-

ir Lt. M
Bendrai S4.P.Lj«Įs aukojo 

ir Lt. FF
Visiems aukotojams ir |Gustavičiene — 5 dol., 

darbavusiems aukų Karalienės par. šv. 
Generalinis Konsulatas dr-ja__15 dol.,

erų S-gos 29 kp. — 10 
K. Susivienymo 134 kp. 

5 dol. Moterų S-gos 24 
-5 dol., šv. Jurgio klu- 
-5 dol., šv. Jurgio par.

džiai dėkoja.

— Šaltis visą sausio mė- . 
nesį laikėsi pastoviai, tai 
Baltimorėje, retas įvykis, : 
silpnesni sveikatoje mirė 1 
praeitą savaitę J. Gražulis, 
Zigmantas Dulskis, Sim. 
Gervinskas, Liud. Žilinskas 
(pavasarį apie jo mirtį buvo 
pramanyta, bet dabar tikrai 
mirė).

— Brooklyne mirė Juoza
pas Stankevičius, Karalių 
giminietis, apie 80 m. am
žiaus; Elzb. Poškienė ir jos 
sūnus Poška buvo nuvykę į 
laidotuves. Stankevičių šei
mai dėl tėvelio mirties reiš
kiame gilios užuojautos.

— Vincas Čiplinskas, pra
eities veikėjų narys, gatvė
je paslydęs nusilaužė kairės 
rankos nykštį; dar kelios 
savaitės negali dirbti.

— Akrobatas Šidlauskas, 
iš Chicagos atvažiavęs kita
taučių sportininkų klube, 
aukštai ant vielos dviračiu 
važiavo, o antras ant jo pe
čių rankom pasirėmęs ir ko
jas aukštyn ištiesęs laikėsi; 
šiam pasprūdo nuo peties 
ranka ir krito numušdamas 
lietuvį su dviračiu žemyn; 
lietuvis puldamas susilaužė 
kojų kaulus ir dabar sun
kiai serga ligoninėje.

— New Yorko siuvėjų 
vienas darbdavis buvo užda
ręs Baltimorėje savo siuvyk
lą, Remsey gatvėje, Gabrie- 
lavičiaus senoje vietoje; pa
statė naują viršininką ir vėl 
ten dirbę lietuviai gauna 
darbą, džiaugiasi po kelių 
mėnesių nedarbo.

— Moterų Rožančiaus 
Altoriaus draugija minėjo 
savo dešimtmetį sausio 28 
d.; ryte buvo mėnesinė Ko
munija, o vakare draugiška 
arbatėlė; dalyvavo tik na
res. J. R.

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.

Nr. 24

L.R.K.S.A. 294 kuopa, H 
house Ponit, Conn. $10.00. -5 dol, sv. Jurgio par.

Brokton Liet. Piliečiu Diįiametės sodalietės — 2 
— $100.00;

Šv. Roko pašalpinė Dr-ja 
$25.00, Montello, Mass. Slf 
Jonas Stoškus, viso $126.00;[f

Lietuvių Kontraktorių 
šis, Brooklyn, N. Y. — $

Liet. Katalikų Studentų 
Waterbury, Conn. $5.00;

Ignas Gerzūnas, 
Arizona $1.00;

Šv. Liudviko dr-ja, 
ter, Mass. $10.00;

New York, N. Y. penkių 
dr-jų parengimo, sausio 1 
aukos ir pelnas $158.09.

Jonas Dudėnas, McK 
Island, Ont., Canada, sun 
Cocheneur kasyklose dir 
lietuvių ir kitataučių $15.31®

E. Danylienė, Wo 
Mass. $5.00; M. Pond, Ja 
Henghts, N. y., V. ^jjrniZ’TT'n’ GATT 
čius, Jamaica E. N. Y, AalIvAUJCj bAU 
deris, Brooklyn, N. Y., P. 
takis, Furness, Sask, c 
$9.00;

A. P. Slavin, Dequesne,
V. Andrejauskas, Young 
Ohio $10.00;

Grand Rapids, Mich, li 
ganizaeijos ir visuom. $21

Gasparas ir Monika Pe 
čiai, Bronsville, N. J. $5.

Bendras organizacijų 
tetas V ilniaus kraštui
W. Lynn, Mass. $171.00;

Kazys Žibikas, So. 
Mass. $5.00;

V. Yomantienė, New 
N. Y. $5.00;

S.L.A. Sekretorius Dr.
Vinikas prisiuntė $15.00 1 
jo: S.L.A. 192 kuopa, New ,_______ ___
sington, Pa., S.L.A. 266 kAfea dideUs: „Bedroom s’ets’’" 
Pittsburgh, Pa., S.L.A. 270 - -
Niagara Falls, N. Y.—po S

Liet. Verslininkų, Amai 
kų ir Profesionalų SąiJ 
Philadelpnia, Pa. $17.00.

N. N. — 5 dol., Dau- 
ir Užčinienė surin-

■3 dol., J. Jonaitienė —

Wo

ity), Starkas ir Užči- 
po 50c., Raskauskienė

Dčikas, J. Mikolaitis, K. 
įfepė, K. Eidukaitis, Ve- 
įFredikiene, M. Adomė- 
I T. Bulovienė, K. Ma-, 

K, J. Garšva, J. Stas
ei. Gelažinienė, Saba-i 

K, 0. Minkien ė (Jer-

Anksčiau paskelbta $4,S
Lt. 1'

Iš viso $5,56
Generalinis Konsulatas^ 

siems aukotojams ir rinkė.# 
nuoširdžiai dėkoja. |

Vokietijos valdžia m 
konfiskuoti visą Lea 
j ūdom ą ir nejudomą va 
binį turtą. Įsakyta tau 
surašyti visoje ūžia 
Lenkijoje namus ir K 
turtą.

e įvairius rakandus labai 

^^tndlo Couches", „Kitche 

MD CHAIR CO 
LETUVLAI RAKANDĮ 

ANT. PETRAITIS, Bizi 

^136 Grand Street,

Tel. EVergreen 7

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS
kaitros už jūsų pini- 

f ’kaimynai naudoja 

Coal Co. anglis ir 
Kodėl jums nepa. 

It™ h pavyzdžiu.

Laisniuotas New Yor 
ir New Jersey va$

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWmiS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTO^

310 John Street, Ik .pWKOMPAN]

Harrison, N. J. Į
7.J661



Vasario 2 d., 1940 m asario 2 d., 1940 m.
IETUVOS GENER 
ONSULATO NEW T 
AUKŲ PAKVITA

Nr. 23 ETOS ŽINIOS
Vilniaus reikalams,

^ar” M'kun. A. MILUKO
alst. $5.00; Moterų Aik 
lubas, Minersville, Pa, 
LDLD, Phiiapelphia, Pa 
rilliam Wolf, Great omis dienomis sukako 
., aukojo $1.00, prį netų, kai kun. A. Milu- 
2.00 — $3.00; Lietuj 
□s Butas, Pittsburgh, 
58.00; J. Gudaitis, Caį 
L J. 1.00; Lietuvių Pų 
dubas, Scranton, Pap 
. Dičkienė, New-Haven, j 
risiuntė suaukotus fn 
lakutėnienė, Elizabeth, 
večių-suaukoti 16.00; L 
eratūros D-jos 7 Apskr, 
i.OO; Felicija Bakui 
r__
čiliečių Klubas, Yonkem 
>0.00; J. K. Urbonas, 
ioah, Pa., prisiuntė 12, 
xal Patricia, Ont., 
nviai 27.00; Amerikos 
Klubas, Amsterdam, 
50.00; Lietuvių Piliečių 
Hudson, Mass., 
Kanados Lietuvių 
Montreal, Canada, 
tuvių Piliečių Klubo, 
Pa., surinkta, 31.41

Viso
Anksčiau skelbta

ir Lt
Bendrai £ 

irLl
Visiems aukotojams į 

darbavusiems ausų į 
Generalinis Konsulatas 
džiai dėkoja.

SUKAKTIS

dirba visuomeninį dar- 
Ši sukaktis paminėta 
dos klube, kur buvo ati- 
ima paskaita.

OMIJA DALYVAUS 
PARODOJE

____saulinės Parados vado- 
Vestfield, N." J. 5.00;"]J pranešė, kad Suomija 

pirmoji užsienio valsty- 
iutikusi vėl dalyvauti 
ulinėje parodoje. Užsie- 
alstybių dar labai ma- 
kaičius sutiko dalyvau- 
ais metais New Yorko 
doje. Sutartį jau pasi- 
ir Belgija.

Nr.24

AUKOS BAZARUI

Daiktais aukojo:
Shimanskas ir Petkaus- 

kas, A. Nobara, G. Matuse- 
vičienė, A. Vikrikas, Užči- 
nienė, Daukantienė, S. Jat- 
kauskienė, J. Vaškevičienė, 
T. Žostautienė, O. Karalie
nė, A. Slivinskienė, Krikš
čiūnas, Misiūnienė, J. Pata
šius, K. Bielevičienė, A. Cir- 
kelienė, M. Varnis, Valantie- 
jienė, ,,Varpas” kepykla, G. 
Matusevičienė, U. Mikulskie
nė, Mrs. A. Butan, A. Vai
čiulienė, M. Juozapaitytė, E. 
B., Končius ir kiti.

Kitų aukotojų sąrašą pa
skelbsime kitą savaitę. Vi
siems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

MIRĖ

63 
St., 

24

tatu

AMERIKA

Juozas Stankevičius, 
metų, gyv. 25 Maujer 
Brooklyne, mirė sausio 
d. Palaidotas sausio 27 d.
šv. Trejybės kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios.

MASPETHO ŽINUTĖS

merikos” bazarui gauta 
daiktais ir pinigais:
is aukojo:

Gustavičienė — 5 dol.,
lų Karalienės par. šv. 
o vyrų dr-ja — 15 dol., 
rų S-gos 29 kp. — 10 
K. Susivienymo 134 kp.
dol., Moterų S-gos 24 
5 dol., šv. Jurgio klu- 
5 dol., šv. Jurgio par.

L.R.K.S.A. 294 kuopi 
house Ponit, Conn.

BE?kt°n Liet Piliečj|Įametės sodalietės — 2 
N. N. — 5 dol., Dau- 

ienė ir Užčinienė surin- 
3 dol., J. Jonaitienė —

— $100.00;
Šv. Roko pašalpinė 

$25.00, Montello, Mas. 
Jonas Stoškus, viso

Lietuvių Kontraktoraj 
šis, Brooklyn, N. Y. -

Liet. Katalikų 
Waterbury, Conn. $5.0(1.

Ignas Gerzūnas, 
Arizona $1.00;

Šv. Liudviko dr-ja, 
ter, Mass. $10.00;

New York, N. Y. 
dr-jų parengimo, sausi: 
aukos ir pelnas $158.05.

Jonas Dudėnas, 
Island, Ont, Canada, 
Cocheneur kasyklose į 
lietuvių ir kitataučių SU

E. Danylienė, 
Mass. $5.00; M. Pond, 
Henghts, N. Y., V. 
čius, Jamaica E. N. Y, 
deris, Brooklyn, N. Y, 
takis, Furness, Sask. 
$9.00;

A. P. Slavin,
V. Andrejauskas, Y 
Ohio $10.00;

Grand Rapids, Mich, 
ganizacijos ir visuom.1

Gasparas ir Monika 
čiai, Bronsville, N. J.

Bendras organizacijų 
tetas Vilniaus kraštui
W. Lynn, Mass. $17W

Kazys Žibikas, So. 
Mass. $5.00;

V. Yomantienė, Ne» 
N. Y. $5.00;

S.L.A. Sekretorius ft 
Vinikas prisiuntė $15.00

j 
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siais laipsniais Commercial 
High School.

Sausio 20 d. par. salėje 
įvyko Šv. Vincento draugi
jos 37 metinis balius. Atsi
lankė apie 200 asmenų. Gro
jo K. Tamašausko orkestras.

Pirmą dovaną 10 dol. lai
mėjo Nellie Milkas, iš Wa
terbury, Conn.; $5.00 — J. 
Stačiokas; $4.00 — M. Me- 
reskevičius; $3.00 — F. Kar- 
sokas; $2.00 — V. O’Donnell 
ir $1.00 — J. Žiūkas.

Susirinkimas
Draugijos susirinkimas 

bus vasario 3 d. V. Zabiels- 
kio salėj, 61-38 56 Rd., 8 vai. 
vak. Visi nariai prašomi at
silankyti, nes bus svarbių 
dalykų aptarti.

Met. namų savininkų ba
lius įvyko sausio 26 d. pilie
čių klubo salėje, 60-39 56 
Drive. Kadangi oras buvo 
šaltas, tai ir publikos nebu
vo daug. Matyt, kad lietu
viai nenori palaikyti organi
zacijos, kuri tiek daug gero 
nuveikė savininkams. Valdy
ba susideda iš energingų vy
rų; pirmininkauja adv. S. 
Bredes, kuris nuolat pataria 
ir praneša apie miesto ir 
valstybės veikimą, taksų 
klausimą ir kitus svarbius 
dalykus. Jau reikalas Mas- 
petho lietuviams susiprasti 
ir paremti šią organizaciją, 
kuri dirba lietuvių gerovei.

Mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 13 d., 8 vai. 
vak. klubo salėje.

Narys

plūdęs ponus Šlekius netikė
tai, atvykę į gražų ežerą pa- 
sičiūžinėti. Svečių tarpe bu
vo Long Island lietuviai: 
Augūnas su žmona, p. J. 
Spurga iš Port Jefferson su 
dukterim ir svečiais, kurių 
tarpe buvo keletas iš brook- 
lyniečių.

Šlekiai yra stambūs biz
nieriai, užlaiką puikų vasar
namį ir užeigą „Blue Birds 
Inn”, prie gražiojo Roncon
coma ežero. G. D.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

ti? Kiek man teko būti jo 
prakalbose, niekas jam ne
kliudė kalbėti.

T. Cirkelis

ir geri buvo, bet dabar jie 
netinką. Todėl mokinės ruo
šia naujos rūšies valgiams 
nurodymus.

valstybės komisija namų 
įkainavimui peržiūrėti, tai 
tik tie galės į tą komisiją 
apeliuoti, kurie bus išpildę 
protesto blankas.

Kuriems nepatogu pa
tiems sužinoti, kiek jūsų na
mai sekantiems metams yra 
įkainuoti, kreipkitės į lietu
vių namų savininkų organi
zacijos centrą, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, pas že
miau pasirašiusį ir pas ki
tus valdybos narius, kurie 
ne tik sužinos kiek jūsų na
mai įkainuoti, bet pagelbės 
ir protesto blankas išpildyti 
— be jokių išlaidų. Patarti
na visiems atsilankyti ir at
sinešti „taksų bilas” į se
kantį lietuvių namų savinin
kų organizacijos susirinki
mą, kuris įvyks penktadienį, 
vasario 9 d. 7:30 vai. vak. 
Shalins — Šalinsko grab. įs
taigoj, 84-02 Jamaica Ave„ 
Woodhaven, N. Y. (Jamaica 
linija važiuojant reikia iš
lipti Forest Parkway stoty).

Šiame susirinkime bus iš
rinkti atstovai važiuoti į Al
bany, vasario 12 d. protes
tuoti prieš mokesčių didini
mą. Bus išaiškinta daug įdo
mių dalykų, turėsime ir sve
čią kalbėtoją. Visi namų sa
vininkai kviečiami atsilan
kyti.

J. P. Mačiulis, pirm.

Sheepsheod Bay užšalo. 
Retas atsimena, kad minėta 
įlanka būtų užšalusi, žuvi
ninkai turi prie pečiaus sė
dėti.

New Yorko valstybės ne- 
judomųjų nuosavybių mo
kesčių mokėtojai rengiasi 
važiuoti į Albany ir kovoti 
prieš valstybės daromas di
deles išlaidas ir už sumaži
nimą valstybės biudžeto.

Pratt Institute, Brooklyne, 
mokinės mokosi gaminti val
gius. Išmėginę senovės kny
gose esamus patarimus vir
ti, kepti, surado, kad senes
niais laikais gal tie valgiai

Velnio mieste, Conn, sau
sio 20 d. buvo šalčiausia vie
ta — 10 laipsnių žemiau ze
ro.

Šį mėnesį bus sudėtos Fo
rest Ave. gatvės šviesos.

KAS DARYTI KADA 
TURITE SLOGA...

Pirmutinis dalykas, turint slogą, rei
kia nueiti pas savo daktarą, išgydyti 
slogą yra jūsų daktaro reikalas. Dak
taras pats pasakys, kada jūsų kūno 
atsparumas yra geras Ir Jūs nepagau- 
nate taip greit slogos.
Laikantis ’’reguliariai” yra vienas 16 
būdų padėti Išlaikyti kūno atsparumą! 
Prižiūrėk savo Įpročius! Kada jūs jau
sitės reikalingi lluosuotojo — vartoki
te atsakingą Ex-Laxl Ex-Lax yra švel
nus, bet tinkamai veikiantis. Jie pa- 
lluosuoja jūsų vidurius legval, pato
giai... be Įsitempimo arba nemalonumo.

Nuo vasario 1 d. jau gali
ma sužinoti, kiek jūsų na
mas yra įkainuotas mokes
čių tikslams 1940-1947 m. 
terminui. Nusineškite perei
tų metų savo namo mokes
čių kortelę į tą namą, kuria
me mokate mokesčius ir ten, 
paklausę informacijų, kur 
galima patikrinti namo „as
sessed valuation”, rasite 
knygą, kurioje įrašytas jū
sų namo įkainavimas.

Jeigu jūs manote, kad jū
sų namas jau pereitais me
tais perdaug buvo įkainuo
tas ir radę, kad sekantiems 
metams įkainavimas nesu
mažintas, o gal dar padidin
tas, — ten pat reikalaukite 
protesto blankų, kurias iš- 
pildę įteikite arba pasiųski-. 
te Taksų Komosijonieriui. 
Tik reikalaudami blankų bū
kite tikri, kad gaunate tik
rą blanką, nes šiemet blan- 
kos yra trijų rūšių: geltonos 
spalvos — vienos ir dviejų 
šeimynų namams, baltos 
spalvos — 3-jų ir daugiau 
šeimynų namams, gi mėly
nos blankos biznio namams, 
viešbučiams ir t. t.

Protesto blankos turi bū
ti išpildytos ir grąžintos 
taksų komisijonieriui prieš 
kovo mėn. 15 d. Protesto 
blankas išpildyti šiais me
tais yra labai svarbu, nes 
jeigu bus paskirta bešališka

HAVEMEYER 8'0259 << 
KRUCH 

FOTOGRAFAS
- - . ■< £-•<!■ ■ -ų?< - 

65-23 GF»AN.D AVENUE 
'> į^/MASPETk-^K

Geriausias iš visų, Ex-Lax yra malo
nus priimti. Jis gardus kaip šokoladas. 
Ex-Lax yra geras Jaunuoliams, kaip ir 
suaugusiems taip pat. Visose vaistinėse 
po 10c. .r 25c.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rel-

Sausio 28 d. sąjungiečių 
suruoštas čigonių balius gra
žiai pavyko. Už gražius ko
stiumus dovanas laimėjo P. 
Morkūnienė, M. Kulienė, M. 
Budrikienė, M. Jenulienė, 
A. Juočienė, Vezvikienė.

Laimėjimui dovanas auko
jo kuopos narės

Serga
Sąjungietė Marcelė Ado

maitienė (ji prašo kuopos 
narių atlankyti) ir jos duk
relė E. Šlapikienė.

DĖL ATSTATYMO BEND
ROVĖS TURTO

Elena Unikauskaitė, gyv. 
60-41 56 Dr., baigė geriau-

PIRKITE SAU RAKANDUS

Sausio 30 d. Cleveland 
High School baigė Kost. 
Petrulis, Eug. Adomaitis, J. 
Rakauskas.

olerį:
Očikas, J. Mikolaitis, K. 
ienė, K. Eidukaitis, Ve- 
, Fredikienė, M. Adomė- 
, T. Bulovienė, K. Ma

inė, J. Garšva, J. Staš-
O. Gelažinienė, Saba- 

nė, O. Minkienė (Jer- 
ity), Sturkas ir Užči- 
po 50c., Raskauskienė

Maspetho lietuvių pilie
čių klubas nutarė įsteigti 
pomirtinį skyrių; būtent, 
mirus nariui, po šešių mėne
sių bus išmokėta $50.00 vie
toj vietoj gėlių vainiko, kaip 
pirma buvo daroma. Narių 
mokestis bus tik 25c. į mė
nesį. Įstojimas dabartinio 
vajaus metu dykai, o po ko
vo 1 d. bus $1.00.

Pelno nuo biznio 1939 m. 
liko $758.60. Narių duoklių 
$102.00.

Matyt, kad klubas gerai 
progresuoja.

BŪRIŲ ROGĖMIS

Lietuvos Atstatymo B- 
vės reikalu rašydamas „Vie
nybėje” J. Nienius siūlo dar 
turimus pinigus paskirti Vil
niaus atstatymo reikalams 
arba L. pavilijonui pasauli
nėje parodoj išlaikyti. Girdi, 
tada pa vili jonas būtų tauti
ninkų rankose ir dr. šliupas 
galėtų kalbėti.

Bet ar Atstatymo bendro
vėje Šerus turi tik tautinin
kai? Aš žinau du kunigus, 
kurie turėjo Šerų. Antra, 
kas gi neleidžia dr. š. kalbė-

LIETUVIŠKASRESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri 
kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS
GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be cheml* 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų Ir valkų. Pa
tarimai veltui. 
VALANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte Ud 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

jO' SLA 192 kuopa,Nf įduodame įvairius rakandus labai preinamomis kainomis. Pa- 
sineton Pa SLA M inkimas didelis: „Bedroom Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir 
rvJLu. ’ u bn CT 4! ringsus, „Studiosington, Pa., S.L.A. 2bt 
Pittsburgh, Pa., SLAJ 
Niagara Falls, N. Y.-F

Liet. Verslininkų, k 
kų ir Profesionalų $ 
Philadelpnia, Pa. $17#

Viso1
Anksčiau paskelbta S ir <36 Grand Street, 

U 
Iš viso £ _

Generalinis Konsule - 
siems aukotojams ir ii 
nuoširdžiai dėkoja.

Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

i

Tel. Harrison RB. J. MII
(Ašakūnaf)

GRABOBlO' 
BALZAMUOTO1

Vokietijos valdžia 
konfiskuoti visą l 
judomą ir nejudoml 
binį turtą. Įsakyta 
surašyti visoje 1 
Lenkijoje namus ii 
turtą.

COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

Atviro oro sportą mėgstą 
entuziastai išgalvoja įvai
rių įdomybių. Kino (jud. pa
veikslų) kronikoj dažnai 
tenka matyti būrinėmis ro
gutėmis (Ice scooters) be- 
lenktyniaujaučius ant ledo, 
panašiai kaip būrinėmis val
timis vandenyj. Tik būrinės 
vėjo varomos rogės išvysto 
nepaprastai dideli, per 100 
mylių per valandą greitį.

Neseniai vienas radijo in
žinierius pagamino ypatin
gas būrių roges, kurių vai
ruotojas sėdi uždarose bu
rėse, viduje.

Sausio 28 d. tokios būri
nių rogių lenktynės įvyko 
Pachogue, L. I., kuriose da
lyvavo ir radijo inžinieriaus 
naujoviškos rogės. Jos bū
tų laimėjusios pirmą vietą 
veik per pusę to laiko, kurio 
reikėjo greičiausioms seno 
modelio rogėms, bet naujo
viškų rogių vairuotojas dėl 
greičio nepastebėjo vieno 
ženklo ir dėlto pralaimėjo. 
Pirmą vietą ir 50.00 dovaną 
laimėjo Fred Gervis su 
George Ackerly iš Belport, 
L. I., Scooters Club.»

Po lenktynių pirmą vietą 
laimėjusiu „scooteriu” pava
žinėti visi p-lės Genevaitės 
Spurga (Port Jefferson, 
L. I.) svečiai: Anita Garš- 
vaitė, Vivian Dreyer, Leo
poldas Grigonis, Vytautas 
Budraitis, J. Spurga ir K. P. 
Vilniškis. R. V.

------"------ --------- --- ------ ---------m------o------«■------a------a------m------a------a------ >-------a------a------a------a------a------a------ a------a------a------a------a------a. •{<
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I Vakarienė ir Šokiai i
'■ I

| Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS* į
■ ■

i Sekmadienį, Gegužės-May 5 d., 1940 Į
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME,

I No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. i 
Į i

Pradžia 5 vai. vak. 
• i

« Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai 1
Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.

KOMITETAS

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITB8:

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

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

Laisniuotas New 
ir New Jersey1

310 John Stt 
Harrison, N<

Brooklyno G^ab oriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

IRU - EMBER MINĖJO GIMTADIENĮ

Sausio 28 d. Ona Šlekienė, 
gyv. Lake Ronconcoma, L.I., 
minėjo gimtadienį, kurį pa
įvairino būrys svečių, už-

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK 
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

BROOKLYNE

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prlež pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 -----  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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Vasario 2 d., 1940

“Amerikos D džiulio
Visi nariai kviečiami at

silankyti ir užsimokėti savo 
duokles. Kitas susirinkimas 
įvyks gegužės mėnesį.

135 kp. Valdyba

Paskutines Dienos
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario - Feb. 2,3 ir 4 d. d., 1940
64-25 Perry Avenue, V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE, Maspeth, N. Y.
KIEKVIENĄ VAKARĄ MUZIKA, ŠOKIAI, VILIOJANČIOS DOVANOS, GAUSŪS IR STAMBŪS LAI

MĖJIMAI, LIETUVIŠKA NUOTAIKA.

Bazaro Pradžia Labai Gera

aiškią 
Jurgio 
malo- 

nuošir-
kurie
savo 
kvietimo ir 
bazarą. Ry-

Sausio 26 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje, pradėtas ,,A- 
merikos” bazaras, kuris ten 
tęsėsi tris dienas. Kiekvieną 
vakarą susilaukta labai gra
žaus ir gausingo „Ameri
kos” bičiulių skaičiaus. Kiek
vieną vakarą grojo orkest
ras, todėl gausiai lankėsi ir 
jaunimas, kuriam buvo pui
ki proga pasilinksminti ir 
savo tėvų mėgiamą laikraštį 
paremti. •

Kun. K. Paulonio rūpes
tingumu ir palankumu, visų 
keturių parapijų draugijų 
skyriams pastatytos nepa- 

_ prastakurių 
statybon įWta daug ir ar
tistiškumo. Ypatingai jau
kiai ir skoningai įrengtas šv. 
Jurgio parapijos draugijų 
skyrius. Čia daug prisidėjo 
ir seselės pranciškonės.

Lankytojų labai 
daugumą sudarė šv. 
parapijiečiai, 
niai paklausė 
daus klebono 
gausiai lankė
šium su „Amerikos” bazaru, 
čia visos jėgos buvo nu
kreiptos į bazaro rėmimą, 
todėl ir jo vaisiai labai gra
žūs, net nuostabūs turint 
dėmesy buvusį labai šaltą 
orą.

Visus vakarus kleb. kun. 
Paulonis buvo bazare pirmu
tinis atidaryti salę ir pasku
tinis ją uždaryti. Jis buvo 
tikras bazaro šeimininkas, 
visus matė, visiems padėjo 
ir patarnavo. Jo darbštumu 
sužavėti labai uoliai dirbo ir 
visų skyrių darbininkai. Prie 
šv. Jurgio parapijos sky
riaus ir užkandžių ir kitų 
darbų dirbo M. JBrangaitie- 
nė, M. Kučinskienė, R. Ru- 
dzinskienė, Ant. Slivinskie- 
nė, Al. Kazlauskienė, A. Ber- 
tulienė, Lad. Kazlauskienė, 
P. Jurevičiūtė, U. Daukan
tienė, J. Uščinienėį Bartku- 
vienė, V. Pakinkis, M. Ku
činskas, A. Spaičys, J. šeš
tokas, P. Geležinis. Čia taip

pat tenka pažymėti, kad ba- 
zarui būdas įruošti daug pa
gelbėjo Mar. Pauloytė. Kiek
vieną vakarą lankėsi ir kun. 
V. Masiulis.

Prie Apreiškimo par. sta
lo dirbo M. šertvytienė, S. 
Subatienė, Gražienė, Karu- 
šaitienė ir Bendziuvienė. 
Prie Maspetho stalo — O. 
Laukaitienė; J. Kunickienė, 
V. Vaičaitienė, P. Šimkienė, 
J. Paulauskienė, J. Zamb- 
rauskaitė, Pr. Ražickienė, 
ir jos dukrelė Teresė; būdą 
papuošti pagelbėjo F. Zamb- 
rauskaitė ir O. Vyšniauskai
tė. Šiaipjau pagelbėjo Ra- 
žickas ir Paulauskas.

Angelų Karalienė par. 
skyriuje dirbo K. Krušins- 
kas ir EI. Bartkevičiūtė; 
jiems pagelbėjo A. Vasaus- 
kaitė, N. Sirgedienė ir kiti.

Paskutinį vakarą praves
tas stambiosios dovanos lai
mėjimas; A. Petraičio ve
damos Grand Chair Corp, 
rakandų krautuvės padova
notą rakandų rinkinį (kit
chen set) laimėjo 
denis. Į bazarą 
pats Petraitis su 
stebėjo laimėjimo
mą. Jo padovanotą antrą 
virtuvės rakandų rinkinį 
bus galima laimėti Mas
pethe, kur įvyks bazaro už
baiga.

bazarą, kuris šios savaitės 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, vasario 2, 3 ir 4 
d. d. bus V. J. Atsimainymo 
par. salėje, 64-25 Perry Av., 
Maspethe. Penktadienį ir 
šeštadienį bazaro pradžia 
7:30 vai. vak., o sekmadienį 
6 vai. vak.

Kadangi apie bazarą jau 
apie jį kalbėta, todėl, bran- 
labai daug rašyta ir daug 
gūs skaitytojai, Jūsų savo 
kvietimais daugiau nebevar- 
ginsime, o tik trumpai pa
sakysime :

Visiems būsime labai dė
kingi už atsilankymą. TSTe tik 
patys atsilankykite, bet ir 
savo pažįstamus pakvieski
te. Taip pat praneškite jau
nuomenei, kad ir ji atsilan
kytų, nes turės progą gra
žiai, linksmai, saugiai pra
leisti laiką, pabūti tarp sa
vųjų. Kiekvieną vakarą gros 
muzika, tad šokius mėgstan
tieji galės pašokti kiek tik 
norės.

Iki pasimatymo Maspethe, 
„Amerikos” bazare!

antų dovanas laimėjo šie: 
kun. B. Kruzo už tikybą — 
Julia Ražanauskaitė ir My
kolas Stelmokas; Amerikos 
•Legijono už Amerikos istori
ją — Carmela Leonardis; 
kun. N. Pakalnio už pavyz
dingiausi elgesį — Ona Vai
čiūnaitė ; sesers Nicodemos 
už aritmetiką — Virginia 
Trakauskaitė.

Sausio 17 d. įvyko Mote
rų S-gos 29 kp. metinis su
sirinkimas. Išrinktos darbi
ninkės į „Amerikos” baza
rą, kuriam kuopa paaukojo 
10 dol. Išrinktos delegatės 
į apylinkės seimelį. Iš sausio 
5 d. baliaus pelno liko $26; 
pelnas pusiau su parapija. 
20 dol. paskirta bažnyčiai.

Pranešta apie visas kuo
pos pramogas. Piniginė apy
skaita parodė, kaip gražus 
veikimas buvo pereitais me
tais.

Baigus svarstyti reikalus, 
rinkta valdyba. Visos narės 
apgailestavo, kad pirm. P. 
Grigienė atsisakė toliau pir
mininkauti; nauja pirminin
ke išrinkta M. Šertvytienė, 
vicepirm. V. Gaigalienė, f in. 
rast. O. Dobrovolskienė, nu- 
tar. rast. E. Vaitekūnienė, 
ižd. O. Belevičienė.

Dar serga narė O. Hof- 
manienė; per Kalėdas sąjun- 
gietės ją apdovanojo gražio
mis gėlėmis. Visos narės 
kviečiamos prie darbo ir pa
vyzdingos tvarkos. Linkiu 
visoms stiprios sveikatos 
šiais metais.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryto 
1—2 p. p.

161 No. eth Street
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR. A. PETRIKĄ
VALANDOS: 

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

1—8 vak.
Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

giškus vakarėlius, kur įžan
ga dykai, čia susirenka gra
žaus jaunimo.

Krepšininkai pereitą sek
madienį ėmėsi su juodukais. 
Imtynės buvo nepaprastos. 
Mūsiškiai nelaimėjo. Jau
nesnieji žaidė su lenkučiais 
nuo Grand St., (Polish Fal
cons) ir juos sumušė. Ap
skritai, žaidimas buvo labai 
įdomus.

Koresp.

APYLINKĖS SEIMELIS

APREIŠKIMO PARAPIJA

M. Skro- 
atsilankė 
šeima ir 
pravedi-

BAZARO UŽBAIGTU VĖS

gausus

„Amerikos bičiulių ruošia
mas bazaras pirmąsias tris 
dienas šv. Jurgio par. salėje 
praėjo labai gražiu ir net ne
sitikėtu pasisekimu. Jo pa
sisekimą nulėmė šv. Jurgio 
parapijiečių labai
lankymasis; iš kitų parapijų 
ten nelabai daug atsilankė. 
Kadangi buvo blogas oras, 
labai šalta, todėl daugumas 
„Amerikos” bičiulių pasitei
sino laukią geresnio oro, ko
kio tikimasi šios savaitės 
gale. Štai ir yra paskutinė 
proga atlankyti „Amerikos”

SPECIAL

ukiain Vasario 16 
keičiasi lenkai?

žta Voldemaras 
mkimosi ribos 
itykiu esmę 
bent informuoja!

įtį savaitę viso pasau- 
jjeturiai, kur jie gyventų, 
ij užsiėmimą jie turėtų, 
A dieną susijungs sir* 
į grandine ir jausmingai, 
|ir daugelyje vietų tykai,

Įėka, nepriklausoma Lie- 
[sulaukusi naujo nepri- 
gonio gyvenimo 22 metų 
įties! Sveika?, Vasario 
uitoji, nušvietusi vie- 
icniausių pasaulyje tau- 
įoja gyvybės ir meilės 
įį, kurios šiltais spindu- 
, džiaugiasi lietuvis jau

vak. ruošia labai sm 
šokius, kuriems grosj.fi 
bo orkestras. Vyčiai kvi 
vietos ir apylinkės jad 
ir visus savo draugus 
šiai atsilankyti. VyčiaiĮ 
sada maloniai priima 
svečius.

Office

Kvorta-------------------
Pint------------------------------

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)
REPUBLIC LIQUOR STORE

415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof

- $1.07

Mokyklos metų užbaigtuvės
Sausio 28 d. Apreiškimo 

par. pradžios mokykla išlei
do naują būrį savo auklėti
nių, kurie užbaigė aštuone- 
rių metų kursą ir dabar sto
ja į vidurines mokyklas. 
Šiai svarbiai progai atžymė
ti suruoštos atitinkamos iš
kilmės, prasidėjusios bažny
čioje ir užsibaigusios vakare 
mokyklos auditoriume labai 
turininga programa.

Iškilmių pažiūrėti ir drau
ge su mokyklos šeima pasi
džiaugti susirinko labai 
daug žmonių, užpildžiusių 
erdvų auditoriumą. Progra
ma pradėta berniukų ir mer
gaičių beno muzika ir gradu- 
antų eisena. Programa susi
darė net iš 17 dalių, kurių 
kiekviena buvo įdomi ir lei
do pasireikšti visų skyrių 
mokiniams, pradedant pir
muoju ir baigiant vyresniuo
ju. Eilėraščiai sakyti, tautiš-

Mokyklą baigė Bertha Bo- 
saitė, Leonardis Carmela, 
Sofija Mickevičiūtė, Julia 
Ražanauskaitė, Elena Tylai- 
tė, Virginia Trakauskaitė, 
Ona Vaičiūnaitė, Pranciška 
Juškaitė, Alfonsas Sinkevi
čius, Mykolas Stelmokas ir 
Danielius Zenka.

Mokyklos mokinių vardu 
atsisveikinimo žodį pasakė 
B. Trakauskaitė. Iškilmės 
baigtos klebono kun. N. Pa
kalnio kalba.
ki šokiai šokti, smagios dai
nos dainuotos.

Gabiausi ir darbščiausi 
mokiniai apdovanoti įvai
riomis dovanomis. Iš gradu-

Šv. Pranciškaus Tretinin
kai turėjo savo metinį susi
rinkimą sausio 28 d. Atsi
lankė kun. Kruzas. Išklausy
ta draugijos atskaita, kiti 
pranešimai; viskas buvo ge
roje tvarkoje.

Tretininkai kas mėnesį ei
na bendrai prie šv. Komuni
jos, turi užsiprašę mišias, 
kurios įvyksta kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadie
nį; tą pačią dieną būna kon
ferencija ir susirinkimas.

Šiems metams valdybą su
daro: dvasios vadas kun. B. 
Kruzas, pirm. Teresė Palu- 
binskienė—Paulin, vicepirm. 
P. Bendziuvienė, rašt. Juli
jona Skarulienė, ižd. Ona 
Šarkaitė.

Draugija dėkinga poniai 
Onai Stagniūnienei už jos il
gą darbuotę; kaipo iždinin
kė ji atliko geriausiai savo 
pareigas. T. P.

Šv. Vardo suaugusių vyrų 
draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
vasario 4 d., tuoj po sumos, 
par. salėje.

Vasario 11 d., sekmadienį, 
draugijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos 8 vai. 
mišių metu. Visi prašomi 
dalyvauti. Valdyba

L.R.K.S.A. 135 kp. susi
rinkimas įvyks vasario 11 
d., tuoj po sumos, Apreiški
mo par. salėje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts.,

New Yorko Apylinkės Ka
talikų Seimelis įvyks vasa
rio 11 d., sekmadienį, 2:30 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, No. 5 ir Havemeyer 
gatvių kampas.

Seimelio programoje — 
svarbiausi dienos klausimai 
ir apylinkės visuomenės gy
vybiniai reikalai. Apie tai 
kalbės atskiri pranešėjai, o 
seimelio dalyviai pranešimų 
turinį patys išplės ir suteiks 
jiems reikšmingos prasmės. 
Kiekviena katalikų draugija 
siunčia po 5 atstovus. Drau
gijų valdybos įpareigojamos 
pasirūpinti, kad kiekvienai 
draugijai būtų atstovauja
ma šiame seimelyje.

Feder. Apskr. Valdyba

Gyvojo Rožančiaus Drau
gija, šį sekmadienį, 9 vai. 
mišių metu, eis bendrai prie 
šv. Komunjios. 4 vai. po 
pietų, po mišparų bus proce
sija bažnyčioje.

Parapijos lietuvių kalbos 
ir tikybos mokykla būna 
antradienio ir ketvirtadienio 
popiečiais, nuo 4 iki 6 vai.; 
šeštadienį nuo 9 vai. iki 12 
vai. Tėvai raginami siųsti 
savo vaikelius. Sesutės 
Pranciškonės moko daug 
gražių dalykėlių.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugzija šian
die dalyvaus incorpore „A- 
merikos” bazare, Maspethe. 
Mūsiškiai visas geras pas
tangas nuolankiai remia, tai 
ir bazare nutarė visi daly
vauti ir pasiskyrė penkta
dienio vakarą. Visi mūsų pa
rapijos vyrai turi atsilanky
ti į bazarą, jeigu jau ne 
penktadienio vakarą, tai šeš
tadienio ar sekmadienio va
karais. Bazaras penktadie
nio ir šeštadienio vakarais 
7:30 vai., sekmadienį 6 vai. 
vak. Vyrai, visi dalyvaukime 
ir remkime savąją spaudą!

Parapijos jaunimo klubas 
su savo krepšininkais dar 
nepailso. Trečiadieniais jie 
rengia parapijos salėje drau-

Bažnytiniam koncertui vi
si rengiasi, perka bilietus. 
Patartina iš anksto nusi
pirkti bilietą ir kovo 3 d. 
nedaryti jokių „dates”, bet 
laiku būti bažnyčioje, kur 
bus galima pasirinkti sau 
tinkamiausią vietą. Naudo
kitės šiuo patarimu, o neap
sigausite.

NEW YORK, N. Y.

Sausio 27 d. lietuvių 
mokratų klube, Bronxe, 
rengta puota Onai ir Juozui 
Kščenaičiams, minint jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Į puotą atsilankė 
daug svečių; buvo ir iš toli
mesnių vietų. 
Kščenaičius ir 
daug laimės.

Kščenaičiai
šeimyną: dukteris Emiliją 
ir Birutę ir 
Juozą. Turi 
namą, yra 
Vartų par.
organizacijų veikėjai, 
rikos” skaitytojai.

de- 
su-

Visi sveikino 
linkėjo jiems

turi gražią

sūnus Albiną ir 
savo 8 šeimynų 
žinomi Aušros 
nariai, lietuvių

Ame-

L. Vyčių 12 kuopa šį se- 
madienį, vasario 4 d., 8 vai.

Kare

Vt 
nešit 
cūzij 
čių i 
skeli 
šį la 
rinii 
laivi 
Vok 
apie 
ir a 
šiuo 
lėkt 
5,00 
kiet 
lėkt

lagu. kad amerikiečiai 
bjai, vyresnioji ir jau- 
joji karta, nepamiršta 
po 16 minėjimo. Tūks- 
į tūkstančių jų šią 
įminės, pasirinkę sau 
pansią laiką.
oilyno ir apylinkės 
jai, Katalikų Federaci- 
sdovybėje, šią šventę
pačią laisvės dieną—

7 “I io šešioliktą. Jiems
" 'prof, dr. Kazys Pak-

Snrbu, kad visur mi-

D 
yra 
tak 
tą i 
tad 
nar 
visi 
binį 
suki 
vos’ 

25 metų sukaktį, kuriifcP™1^ ^aziau31u Ši 
bai 
sien 

vyriausybė, vei- Lieį

ZEIKŲ SUKAKUS

Elena ir 
brooklyniečiai, 
skaitytojai šiomis dieni 
minėjo vedybinio gyve

minėti artimi draugai 
rengė puotą; rengėjų 
šaky buvo p. MičiuProgramai vadovavo pi ^cuzijoje _slur‘ trau

linskas. Pasakyta daug 
bų ir įteikta dovanų. Čii 
sirinko gražus būrelis 
draugų bei pažįstamų,! 
tarpe buvo atvykisių 
kitų miestų. Ta pačia d 
paminėtas ir Zeikų n 
Edvardo gimtadienis.

PRANEŠIMAS

Prie dabartinių Liet 
dr. ■ programų prisidėjo 
ja programa. Dabar pf 
dama tris kartus iš 
(1500 kc.) stoties: 
dieniais nuo 8:30 iki 9 
ketvirtadieniais nuo 
7:30 v. v. ir
nuo 5:30 iki 6 vai. v

Šias programas v 
Ginkus; pranešėjas V 
ra, o muzikalinę dalį

jocaais pasmerkė su
bs Lenkijos paskuti- 
^vyriausybes ir bu- 
fenną. Ji sudarė vadi- 
tnlstybės tarybą, ku- 
įrią daugumą sudaro 
bacininkai su Pade- 
|priešakyje. Bet ar 
tos lenkų galvose- 
ihiy atžvilgiu pasi-

teiybos narių

I 
„Lie 
savo 
dent; 
įdom 
rikie 
mo, 
mai 
tais, 
netel 

aus

šeštadi

ko R. Kurdinaitis.

Greenpoint piliečiai 
kad miestas leistų a’ 
sus naujai Meeker A 
statytų tiltų, nes į ta 
dauguma turi eiti pės!

LICENSES
Beer, Wine, Llq 
Wholesale, Retai)

NOTICE is hereby given that Ii 
GB 11779 has been issued to thee 
to sell beer at retail under Sect) 
the Alcoholic Beverage Centre! 
268 Brooklyn, Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consume! 
premises.

LOUIS & IRVING GROS 
D-B-A Gross Brothers , 

268 Brooklyn Ave.

Lietu- kaip i 
Kai tokie ponde: 

vis dar pripa- 
jokios vilties 

laukti, kad len- 
ir vystytųsi 

pajautimas Lie-

didžiausias

nėms 
kad či; 
pamak 
mokėti 
taip pi 
t t.

Galir 
vos Žiiuniversiteto hu- 

mokslų fakulte- čia nei
Voldemarą is- nyčia r 

Šis pla- tinio mi 
asmuo vėl grįš- aukoja, 

kūrybos gy-Įri, tam 
jis buvo il-

kaip ir 
padarė 

bet niekas ne- 
kad tai reta 

tenka tik

atviros, 
ir pamė 
nyčias.

Lietuv 
padangėj 
mu, kaip 

bd jam būtų lem- manyti, 
ssliniais ir kitais pasimojo 
& to daugiausia 
SStonj tortai.

rokai pa] 
jų naujas 
šio pradž

2^ s&eniy reikalų stambių,
NOTICE is hereby priven that Ut į u. TTwkXiw, 
RL 7982 has been issued to the t® * >W2S UlDSySj
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Bers 
trol Law at 52 Tompkins Ave., K 
Brooklyn, County of Kings, to I*1 
on the premises.

RUTH KRULIK & DAVID ffl 
Bar & Grill

reikalais,

Lietuvos Nepriklausomybes 22 m

Sukakties Minėjimas
Penktad., Vasario 16 d., 8 vai. vak

GRAND PARADISE SALEJE,
Grand Street,

Įžangos bilietas 10 centų
PROGRAMOJE: Prof. Dr. K. Pakšto prakalba, Parapijų Chorų dainos, Apreiškimo par. mokyki®3 

mokinių tautiški šokiai ir t. t.

su šventuo- 
„liečia vy- 

Atvijus su gau- 
krašto pi- 

M katali- 
7 -santykiai su 
‘ santykiai su 

krašto pilie-

Brooklyn, N.

su jos re-

J. Urbšio 
lPie tautos 

reika- 
taktiką.

i, piancių ss 
■ apie jų n 
• vyriausiai: 
. sprendėjai 
- Užkliūva 

Bažnyčia, 
veikimas 1 
kiek jis d( 
bes siekim; 
nyčia, atsi 
gaus antpri 
siniams rei 
tikti taikini 
rios vaistyto 
bus nukreip 
dorovę? Ar 
tylėti Meksi, 
)ės vardu d 

kų tikybinis 
galėtų Bažny 
fyti, jei Liei 
atėjusi bet 
cistų prieštil 

mus?
Bažnyčia g 

ir pagerbti t 
okius valstyl 
k^ie nepries 
gaus dvasiniai

grosj.fi
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