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isburgh Bridge Plaza)

ir įžan- 
ka gra-

tą savaitę viso pasau- 
Btuviai, kur jie gyventų, 
[užsiėmimą jie turėtų, 
L dieną susijungs šir- 
Agrandine ir jausmingai, 
Įr daugelyje vietų tyliai, 
|s:
Ika, nepriklausoma Lie- 
Į sulaukusi naujo nepri- 
Įomo gyvenimo 22 metų 
kties! Sveikaf, Vasario 
liktoji, nušvietusi vie- 
feniausių pasaulyje tau- 
.uja gyvybės ir meilės 

kurios šiltais spindu- 
džiaugiasi lietuvis jau

SAVAITES ĮVYKIAI

tą sek- 
>dukais. 
prastos.
i. Jau- 
įkučiais 
sh Fal
se. Ap- 
70 labai

vak. ruošia įtus!
>okius, kuriems, agU) kad
o orkestras, yj vyresnioji ir jau- 

yietos ir apylįį jjį karta, i 
ir visus savo į Įfo ifj minėjimo. Tūks- 
siai atsilankytį L- "L _ 
sada maloniai j g minės, pasirinkę sau 
Svečius. iaiiRia laika

agu, kad amerikiečiai

nepamiršta

ri tūkstančių jų šią

jausią laiką.
- oklyno ir apylinkės 

SU įai, Katalikų Federaci- 
adovybėje, šią šventę 

Elena ir p- pačią laisvės dieną— 
• fio Šešioliktą. Jiems

3 Drau- 
, 9 vai. 
.rai prie 
vai. po 
s proce-

kalbos 
a būna 
•tadienio 
i 6 vai.; 
1. iki 12 
i siųsti 
Sesutės 

) daug

brooklynieeiaj, 
skaitytojai 3 prof. dr. Kazys Pak- 
minėjo vedybų Svarbu, kad visur mi- 
25 metų sukaktį 
minėti artimi 
rengė puotą; R : 
šaky buvo j 
Programai vad? 
linskas. Pasakr. 
bų ir įteikta derk 
sirinko gražus | 
draugų bei paiį< 
tarpe buvo atrl 
kitų miestų Tif 
paminėtas ir 2® 
Edvardo gimtai

ai praeitų gražiausiu 
kimu.

?ertui vi- 
bilietus. 
o nusi- 
vo 3 d. 
tęs”, bet 
)je, kur 
ikti sau

Naudo- 
, o neap-

kų vyriausybė, 
. Prancūzijoje, 
žodžiais pasmerkė su
los Lenkijos paskuti- 
ietų vyriausybes ir bu- 
fežimą. Ji sudarė vadi- 
| valstybės tarybą, ku- 
iarių daugumą sudaro 
ppozicininkai su Padė
tu priešakyje. Bet ar 
btomas lenkų galvose- 
fetuvių atžvilgiu paši
las?
Etos tarybos narių 
lyra .ir_geuerolas_želi- 
Is, didžiausias Lietu- 
kriaudikas. Kai tokie 
Is lenkų vis dar pripa- 
pi, nėra jokios vilties 

ato laukti, kad len- 
gimtų ir vystytųsi

vei- 
šiur-

PBANM

Prie daba™ 
dr/programų a 
ja programa M 
dama tris karts 
(1500 kc.) sJ 
dieniais nuo 8:5 
ketvirtadieniais I 
7:30 v. v. ir i 
nuo 5:30 iki6n rūmo pajautimas Lie-

Šias programs 
Ginkus; pranešę 
ra, o muzikaliu jaus universiteto hu- 
ko R. Kurte: irinių mokslų fakulte-

atžvilgiu.

uvių 
mxe, 
ir Juozui 
it jų ve- 
25 metų 
atsilankė 
ir iš toli- 
sveikino 

ėjo jiems

de- 
su-

------ - igustiną Voldemarą iš- 
Greenpointpl profesorium. Šis pla- 

kad miestas 1& nasto asmuo vėl grįž- 
sus naujai Meek etuviškos kūrybos gy- 

buvo ii-statytų tiltų, nes į, iš kurio jis 
dauguma turi K ją išskirtas.

LICEI
Beer, Wi».
Wholesale,:

kaip ir 
padare

i gražią
Emiliją

Albiną ir 
šeimynų

Aušros 
lietuvių 

ii, „Ame-

L Vildemaras, 
mas žmogus, 
riaidų, bet niekas ne- 
aneigti, kad tai reta 
ybė ir todėl tenka tik 

—' ėti, kad jam būtų lem- 
o moksliniais ir kitais 
ijimais ko daugiausia

NOTICE is hereto F® 
GB 11779 has been to1-; 
to sell beer at reUU 4 
the Alcoholic Berr-f 
268 Brooklyn. Are.J aufį hetUVlU tautai. 
County of Kings, to •

pa šį se- 
d., 8 vai.

premises.
LOUIS t 

D-B-A W 
268 Brooklyn Aw-

NOTICE Is hereto 
RL 7982 has been IS* 
to sell beer. wine,u;; 
Seeuuu 
trol Law at 62 
1 
on the premises.

RUTH KBUIff* 
Bar*

imas

uvos užsienių reikalų 
eris, Juozas Urbšys, 
amas tautininkų su- 

Section 132A of ti»_g ie, pasisakė ir santy- 
trol Law st 62 IMįį } v v. ......
Brooklyn, Cormtj oi» i Bažnyčia reikalais, 

į reiškė, kad, kalbant 
antykius su Šventuo- 
tu, reikalas „liečia vy- 
bės santykius su gau- 

tsia mūsų krašto pi- 
kategorija, katali- 

\ todėl „santykiai su 
•stu yra santykiai su 
a savo krašto pilie- 
limi”.
ii džiaugtumės, jei į 
žodžius įsigilintų visi 
tams nedraugingai nu- 
i asmenys, bei jų gru- 
irie į valstybės santy- 
u Bažnyčia, su jos re- 
i Gaiva, žiūri, kaip į 
dus su bet kuria eili- 
ienio valstybe.

1 vai. vai*
ALEJE,

BrookU1

inos, Apreiškimo par.

ai įdomus J. Urbšio 
Irimas ir apie tautos 
ąsi bei kartais reika- 
ątsitraukimo taktiką. 
į> žodžiai:

Karo sukaktis
Vasario 3 d. sukako 5 mė

nesiai, kai Anglija ir Pran
cūzija, atsakydamos į vokie
čių užpuolimą Lenkijos, pa
skelbė Vokietijai karą. Per 
šį laiką anglai neteko 19 ka
rinių laivų, 4 pavandeninių 
laivų ir apie 200 lėktuvų. 
Vokietija neteko 4 karinių, 
apie 30 povandeninių laivų 
ir apie 300 lėktuvų Anglija 
šiuo metu turinti apie 10,000 
lėktuvų, Prancūzija apie 
5,000. Kaip spėliojama, Vo
kietija turinti apie 22,000 
lėktuvų.

„... atsitraukimo taktikai 
yra ribos. Jei atsitraukimo 
taktika turėtų privesti tau
tą ir valstybę prie išnykimo, 
tada, žinoma, taurūs tautos 
nariai, o tokiais turėtų būti 
visi, pasirinks geriau gar
bingai žūti, negu leisti nu
sukti sau sprandą be gal
vos”.

Šiuose žodžiuose glūdi la
bai aiškus atsakymas didie
siems Lietuvos kaimynams: 
Lietuva daugiau nebesi
trauks !

Liaudininkų 
„Lietuvos Žinios 
savo keliaujantį korespon
dentą, kuris parašydavo 
įdomius pranešimus iš ame
rikiečių ir lietuvių gyveni
mo, nors neretai jo praneši
mai būdavo nepagrįsti fak
tais, lyg ir išgalvoti. Bet dar 
neteko skaityti tokio netik
slaus aprašymo apie katali-

dienraštis 
turėjo čia

kaip aprašė „L. Ž.” 
pondentas. Lietuvos 
nėms jis suteikė 
kad čia ,, 
pamaldų 
mokėti”, 
taip pat 
t. t.

Galime 
vos Žinių 
čia nei viena katalikų baž
nyčia neima jokio privers
tinio mokesčio; kas gali, tas 
aukoja, kas negali ar neno
ri, tam bažnyčių durys irgi 
atviros. Prašom atvažiuoti 
ir pamėginti aplankyti baž
nyčias.

kores- 
žmo- 

,,žinių”, 
,už įėjimą bažnyčion 
pasiklausyti reikia 
kad „už išpažintį 
reikia mokėti” ir

užtikrinti „Lietu-
redakciją, kad

Lietuvos vidaus politinėje 
padangėje nėra taip jau ra
mu, kaip daugelis norėtų 
manyti. Tautininkų partija 
pasimojo kilstelti pernai ge
rokai palinkusias galvas ir 
jų naujas pirmininkas sau
sio pradžioje paleido keletą 
stambių, neva drąsa kve
piančių sakinių, kurie kalba 
apie jų norą ir toliau būti 
vyriausiais valstybės reikalų 
sprendėjais.

Užkliūva tautininkams ir 
Bažnyčia. Girdi, Bažnyčios 
veikimas tik tiek leistinas, 
kiek jis derinasi su valsty
bės siekimais. Bet ar Baž
nyčia, atstovaudama žmo
gaus antprigimtiniams, dva
siniams reikalams, gali su
tikti taikintis prie bet ku
rios valstybės siekių, jei jie 
bus nukreipti prieš žmogaus 
dorovę? Ar gali Bažnyčia 
tylėti Meksikoje, kai valsty
bės vardu draudžiamas vai
kų tikybinis auklėjimas? Ar 
galėtų Bažnyčia nieko nesa
kyti, jei Lietuvos valdžion 
atėjusi bet kuri grupė iš
leistų prieštikybinius įstaty
mus?

Bažnyčia gali pripažinti 
ir pagerbti tik tada ir tik 
tokius valstybės siekimus, 
kurie neprieštarauja žmo
gaus dvasiniai paskirčiai.

Darbininkų vadų nuomonės
Amerikos Darbo Federaci

jos kelių dalių 10 vadų išlei
do bendrai pasirašytą parei
škimą, kuriame apkaltinama 
Roosevelto valdžia, kad ji 
per 7 metus nepagerinusi 
šalies padėties, kad dėl jos 
veiklos įvykęs organizuotų 
darbininkų susiskaldymas, 
kad bedarbių šalyje vis yra 
per 10 milijonų. Šis pareiš
kimas skamba lyg griežtu 
pasisakymu prieš prezidento 
Roosevelto kandidatūrą tre
čiam terminui. CIO vadas 
Lewis jau kiek anksčiau pa
sisakė prieš Roosevelto ad
ministraciją. Kitaip kalba 
siuvėjų darbininkų unijų 
pirmininkas Dubinsky, kurs 
250,000 darbininkų vardu 
pareiškė, kad Lewis labai 
nedėkingas prezidentui ir 
kad jo vadovaujami siuvėjai 
darbininkai stovėsią už Roo
seveltą.

Balkanų padėtis
Jugoslavijos, Turkijos, Ru

munijos ir Graikijos užsie
nių reikalų ministerių pasi
tarime vieningai susitarta 
išlaikyti Balkanų valstybes 
visiškai neutralias, nepasi
duodant nei vienos kariau
jančių pusės įtakai.

Demokratų susirinkimas
Šios savaitės pradžioje 

Washingtone įvyko demok
ratų partijos centralinio ko
miteto posėdis, kuriam va
dovavo partijos pirm. James

vietą partijos atstovų suva
žiavimui, kuriame bus iš
rinktas kandidatas preziden
to rinkimams. Dėl vietos 
varžėsi Chicago, Philadel
phia ir Los Angeles. Laimė
jo Chicago, kur Roosevelt 
pirmą kartą nominuotas 
prezidento vietai. Ryšium 
su parinkimu Chicagos vėl 
daugiau kalbama apie Roo- 
sevelto kandidatūros galimu
mą. Pensylvanijos demokra
tų partijos komitetas pasi
sakė už Rooseveltą trečiam 
terminui.

„Anglai — baltieji žydai”
Vokiečių nacių spauda pa

skelbė ilgus straipsnius, ku
riuose įrodinėja, kad anglai 
nėra jokie vokiečių pusbro
liai, kaip buvo anksčiau 
tvirtinama, bet tikri baltie
ji žydai. Anglų episkopalų 
tikėjimą vokiečių nacių 
spauda nevadina protestan
tišku, bet grynai žydišku, 
kadangi jis remiąsis tik Se
nuoju Įstatymu.

Dėl Indijos nesusitariama
Indijos vicekaralius ir In

dijos tautinio judėjimo va
das Mahatma Gandhi turė
jo visą eilę naujų pasitari
mų Indijos nepriklausomo 
gyvenimo klausimais, bet 
susitarimo nepasiekta. Indi
jos tautinio judėjimo vadai 
reikalauja savo tėvynei to
kio pat savarankiškumo, ko- 
kiuo naudojasi Australija, 
Naujoji Zelandija ir Kana
da. Anglijos vicekaralius sa
vo vyriausybės vardu žada 
savarankiškumą, bet tik ta
da, kai atrodysiąs patogiau
sias metas. Indai reikalauja 
dabar, tuoj aiškaus žodžio. 
Gandhi yra pasakęs, kad in
dai nedurs anglams į nuga
rą, kai Anglija užimta karu, 
bet ir jų kantrybė išsenkan
ti. Kiti indų vadai daug 
griežtesni reikalavimuose 
nei Gandhi.

Maskvoje, Tikima, Galutinai Nustatys Lietuvos Sienas
VASARIO 16 BUS MINIMA

KUKLIAI

Kaunas. — Atsižveigiant 
į tarptautinę padėtį, šiemet 
vasario 16 ir Vilniuje ir 
Kaune bus švenčiama kuk
liai.

Meksika be tikybinių 
mokyklų

Meksikos vyriausybė jau 
paskelbė neseniai priimtą 
įstatymą, kuriuo draudžia
ma bet kokiose mokyklose 
ką nors aiškinti apie tikybą. 
Įstatymas įsigalios po 6 mė
nesių. Manoma, kad katali
kams dar pavyks padaryti 
atitinkamą įtaką, kad šio įs
tatymo taikymas nebūtų nu
kreiptas prieš privatines ka
talikų pastangas išauklėti 
savo vaikus katalikų tikybo
je.

Suomių bėgikai
Praeitos savaitės gale į 

New Yorką atvyko Suomijos 
geriausi bėgikai — Nurmi 
ir Maki, kurie yra geriausi 
bėgikai atletai ir visame pa
saulyje. Juodu lankysis A- 
merikos įvairiuose miestuo
se, stengdamies pasirody
mais bei bėgimais sukelti 
savo tėvynei paramos. Maki, 
29 metų, buvo fronte. Nur
mi, jau 42 metų, į frontą ne
buvo išėjęs, bet buvo paim
tas į kariuomenės pagelbi- 
nius būrius, kurie rūpinosi 
moterų, vaiku ir senelių iš- 

gias vietas nuo lėktuvų bom
bardavimo.

Švedijos parama
Į New Yorką atvyko Suo

mijos kariuomenės vado 
maršalo Mannerheimo se
suo, vieno Švedijos dailinin
ko žmona; jos sūnus gyvena 
New Yorke. Mannerheimo 
sesuo pareiškė, kad kiekvie
na skubi parama suomiams 
gali išgelbėti tūkstančius 
žmonių. Ji pasakė, kad šve
dai sukėlė suomiams apie 
20 milijonų dolerių ir nu
siuntė kelis legijonus 
norių kovotojų.

Pasižymėjęs kunigas
Prancūzų Lorraine fronto 

apylinkėje karių tarpe iški
lo nauja didvyriška asmeny
bė, apie kurią jau pinamos 
įvairios legendos. Ta asme
nybė — „baltasis Tėvas”, 
kunigas, misijonierius iš Af
rikos. Jis vadovauja fronto 
sargybinių būriui, pasižymė
jęs nepaprasta drąsa ir lai
mėjęs savo vadovaujamų 
karių pasitikėjimą. Katalikų 
kunigų prancūzų kariuome
nėje labai daug; kapelionais 
ten tik seno amžiaus kuni
gai, kurie karinei tarnybai 
nebetinka. Didžiojo karo 
metu Prancūzijos kariuome
nėje kovojo per 30,000 kata
likų kunigų, kurių 6,000 žu
vo ,o 16,000 laimėjo garbės 
ženklus.

sava-

kun. Coughlin
sekmadienį kun.
radijo prakalbų

VILNIAUS VARGUOME
NĖS ŠELPIMAS

BERNARDAS BRAZDŽIO
NIS LAIMĖJO PREMIJA

Nekalbėjo
Praeitą 

Coughlino 
nuolatiniai klausytojai labai
nustebo, kai tą pačią valan
dą pranešta, kad kun. Coug
hlin nekalbės ir nepasakyta 
priežastis. Ir šiuo metu ne
žinoma jo nekalbėjimo prie
žastis. Manoma, kad jo baž
nytinė vyriausybė rado kal
bos tekste ką nors priešin
ga viešajai gerovei ir todėl 
neleido kalbėti.

Vilnius. — Vilniaus kraš
to varguomenės šelpimu la
bai daug rūpinasi valdžios, 
savivaldybės ir labdaros įs
taigos, o ypač Vilniaus 
Kraštui Remti draugija, ku
rios surenkamomis aukomis 
stropiai vilniečiai šelpiami. 
Vilniaus sąmata šiems me
tams sudaryta 40 milijonų 
litų sumai.

KOMUNISTŲ VADAS 
PRALAIMĖJO

New York. — Vasario 6 d. 
New Yorko 14-tos apylinkės 
gyventojai rinko savo atsto
vą į Kongresą. Buvo trys 
kandidatai: demokrat. Edel
stein, resp. Lefkowitz ir ko
munistas Browder. Rinki
mus labai didele balsų dau
guma laimėjo demokratas. 
Komunistų partijos gen. 
sekretorius Browder surinko 
tik 3,080 balsų. Komunistai 
vedė plačiausią propagandą, 
išmėtė tūkstančius atsišau
kimų.

Browder, nuteistas 
klastojimo byloje 
riems 
gino 
kaip 
mas
kos”, nors susipratę piliečiai 
žino, kad už kriminalinius 
nusižengimus šioje šalyje vi
si piliečiai prieš įstatymus 
yra lygūs. _____

Kaunas.—Vasario 5 d. ati
daryti administracijos kur
sai valdininkams. Atsilankęs 
ministeris pirmininkas Mer
kys pareiškė, kad ateityje 
valdininkai bus keliami į 
aukštesnį tarnybos laipsnį 
tik išlaikius atitinkamus eg
zaminus.

Kaunas. — 1939 metų val
stybės premija už geriausią 
literatūros kūrinį pripažinta 
poetui Bernardui Brazdžio
niui, išleidusiam kelias eilė
raščių knygas ir daug ra
šiusiam įvairiuose žurnaluo
se ir laikraščiuose. Valsty
binė premija yra 5,000 litų.

Bernardas Brazdžionis yra 
žinomas ir Vytės Nemunė
lio slapyvardžiu; šiuo vardu 
yra išleista jo daug eilėreš- 
čių vaikams, kurie labai 
mėgsta Brazdžionio eilėraš
čius. Kilme Brazdžionis yra 
biržietis, baigęs gimnaziją 
Biržuose. Tai dar jaunas 
asmuo, tik ką 30 metų bai
gęs, bet jau suskubęs pra
turtinti lietuvių literatūrą 
labai stambiu įnašu ir yra 
dar daug žadanti jėga.

,,Spaudos fondo” premiją 
laimėjo prof. V. Krėvė — 
Mickevičius.

Kaunas. — Šią savaitę į 
Maskvą išvyko Lietuvos de
legacija, kuri susitars su So
vietų Rusijos vyriausybe 
dėl galutinio sienų tarp abie
jų valstybių nustatymo.

Šiomis dienomis pasirašy
ta sutartis su Sovietų Rusi
ja dėl susisiekimo geležin
keliais. Dėl karo sutrukdytas 
susisiekimas Berlyno-Kauno 
-Vilniaus-Maskvos - Vladivo
stoko geležinkelio linija vėl 
atstatomas.

KLAIPĖDIŠKIAI APGAU
DINĖJA SAVO VAL

DININKUS
pasų 

ketve- 
metams kalėjimo, mė- 
patekti į Kongresą, 
kankinys persekioja- 
„buržujinės santvar-

— Su buvusios Vilniui Va
duoti Sąjungos vadovybe ir 
likvidacine komisija susita
rus, likęs WS turtas per
duodamas Vilniaus Geleži
niam Fondui, kaip buvusiam 
ir veikiančiam WS daliniui, 
kurs naujais įstatais veikia 
savarankiškai.

Klaipėda. — Klaipėdiškiai 
kitą kart juokdavosi iš til
žiškių, kad jie ant žąsų puo
lą, kaip katinai. Dab^w^ir 
klaipėdiškiams galima pri
taikinti toks pat posakis. 
Jie ne tik puola ant žąsų 
„kaip katinai”, bet dar iš- 
sigudrino savo muitininkus 
prigautL Eidami į Lietuvos 
pusę su maisco kortelėmis; 
jie atsineša anties galvą, čia 
nusiperka žąsį, jai prisiuva 
anties galvą ir jau nešasi 
atgal į Klaipėdos kraštą, 
kaip „antį”. Mat Vokietijos 
muitų taisyklėse antis yra 
leidžiama įsigabenti be 
muito. Mat žąsis yra nepa
lyginamai didesnė ir riebes
nė už antį, tai po anties gal
va jie parsigabena ne tik vi
są žąsį, bet ir jos taukus.

— Lietuvos galingoji radi
jo stotis 60-120 KW, prie 
Babtų baigiama statyti. Ki
ta galinga stotis bus Vilniu
je, kuri taip pat sparčiai at
statoma.

VOKIETIJA TURINTI TAIKOS PLANUS
Kopenhaga. — Danų laik

raščiai praneša, kad Vokieti
jos vyriausybė ruošiasi tar
pininkauti Suomijos — So
vietų Rusijos kare ir taip

ANGLIJOJE PAKARTI 
DU AIRIAI

Birmingham. — Airių 
„respublikonų armijos” du 
nariai, pasmerkti mirti už 
teroristinius veiksmus, vasa
rio 7 d. pakarti. Juos sten
gėsi išgelbėti įvairios drau
gijos, siųsdamos pasigailė
jimo prašymus, bet 
atmesti. Už jų mirtį 
stos organizacijos 
gąsdiną didesniu
Per paštą nusiųstos kelios 
bombos, kurios sprogo su- 
žeisdamos kelis pašto tar
nautojus.

visi jie 
uždrau- 

nariai 
teroru.

REKTORIUS PASKIRTAS 
VYSKUPU

Washington. — Katalikų 
universiteto rektorius, mons. 
Joseph M. Corrigan, paskir
tas vyskupu. Jam suteiktas 
Bitos vyskupo titulas.

pat pasiūlyti taikos sąlygas 
vakarų fronto mūšiams nu
traukti.

Suomijos atžvilgiu, kaip 
praneša prancūzų spauda, 
Vokietija norinti pasiūlyti 
tokias sąlygas:

1. paliaubos vienam mėne
siui, kurių metu abiejų ša
lių kariuomenės palieka to
kiose vietose, kokiose buvo 
paliaubas paskelbiant; 2. 
paskelbti Suomijoje plebis
citą, kuriame Suomijos gy
ventojai galėtų pasisakyti 
už dabartinę vyriausybę ar
ba už Maskvos paskirtą; 3. 
Rusija turėtų gauti laivynui 
ir aviacijai bazes, bent da
lį, kiek ji anksčiau reikala
vo ir dalį Karelijos, už ką 
Rusija duotų savo valdomos 
teritorijos šiaurėje; 4. Suo
mija ir Rusija pasirašytų 
sutartį, kurioje pasižadėtų 
neperleisti svetimos kariuo
menės per savo teritoriją.

Hagos mieste esą atvykę 
Anglijos ir Prancūzijos at
stovai, kurie turį santykius 
su atitinkamais vokiečių at
stovais. Vokietijos vyriausy
bė šias žinias griežtai už
ginčija.

Pranešimas, kad iš Kauno 
išvyko Lietuvos paskirti at
stovai į Maskvą galutinai 
susitarti dėl valstybinių sie
nų nustatymo, gali nudžiu
ginti visus lietuvius. Neži
nia, ar spalių 10 d. Molotovo 
ir Urbšio parašais priimtas 
žemėlapis galės būti pakeis
tas teisybės naudai, bet pats 
faktas, kad dėl sienų dar ta
riamasi, labai reikšmingas.

Lietuvoje visą laiką reikš
tas didelis nepasitenkinimas, 
kad už laisvos valstybės sie
nų paliko lietuviškiausi že
mių plotai su lietuviškiau- 
siais gyventojais. Vyriausy
bė viešai nieko negalėjo aiš
kinti, bet, matyti, ji veikė ir 
dirbo, kad Lietuva gautų 
kiek tik galima daugiau Lie
tuvai priklausančios žemės 
erdvės ir lietuvių gyvento
jų-

ATSARGOS KARININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

čia įvyko Lietuvos atsargos 
karininkų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo ir kalbą pa
sakė ministeris pirmininkas, 
ats. pulk. Antanas Merkys. 
Min. pirm. Merkys savo il
goje kalboje pabrėžė reikalą 
visada būti pasiruošus ginti 
Lietuvos laisvę, jei kiltų pa
vojus. Jis pažymėjo, kad da
bar Lietuva žymiai stipres
nė, nei nepriklausomybės 
pradžioje. •

RUSAI PADIDINO 
PUOLIMUS

Helsinkis. — Vasario 6 d. 
Sovietų Rusijos kariuomenė 
fronte prie Mannerheimo li
nijos padidino savo puoli
mus. Per naktį gaudė arti
lerijos patrankų šūviai, o 
dienos metu puolė pėstinin
kai ir tankai. Pasikartoję 
nauji kruvini vaizdai, kai 
rusų kariai prisiartino labai 
arti Mannerheimo linijos, 
kur juos pasitiko suomių šū
viai. Per vieną dieną rusai 
surengė penkis puolimus, 
kuriuos suomiai atrėmė, bet 
turėdami didelių nuostolių. 
Rusai netekę 22 tankų, 
taikęs rūkas sukliudė 
lėktuvams atlėkti ir 
barduoti.

Šiaurinėje Suomijos
je Sovietų lėktuvai atgabeno 
daug karių parašiutininkų, 
kurie sėkmingai nusileido; 
jie apsiginklavę kulkosvai
džiais, bet jų likimas prana
šaujamas labai liūdnas — 
mirtis nuo šalčio ir bado ar
ba nuo suomių kulkų.

SNIEGAS IR PŪGOS

Pasi- 
rusų 
bern

daly-

Kaunas. — Visame Lietu
vos krašte dar tebėra įsiga
lėjęs didelis šaltis ir siaučia 
didelės pūgos. Daugelyje 
vietų sutrukdytas susisieki
mas, nes smarkiai užpusty
ti keliai. Daug kur trūksta 
kuro ir padaryta daug nuo
stolių.
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Juozas Urbšys, Lietuvos užsienių reikalų ministeris, 
sausio pradžioje pasakė kalbą apie Lietuvos užsienio po
litiką. Jo kalba buvo trumpa, bet gili, išsami. Norime šioje 
vietoje paduoti iš p. Urbšio kalbos kelias ištraukas, kurios, 
mūsų nuomone, giliai įsidėmėtinos amerikiečiams lietu
viams, ypač Vasario 16-tos minėjimų išvakarėse.

Kai tautinis atgimimas pradėjo narplioti mūsų žmones 
iš apniukusių juos svetimų įtakų voratinklio, kai buvo im
ta raginti lietuvį, kad jis susiprastų nesąs koks lenkas, ar 
rusas, ar vokietis, o tik lietuvis, tada tai ir gimė mūsų 
valstybės modernioji užsienių politika. Lietuvių tauta pra
dėjo atgauti savo tautinę sąmonę, subrandino savo tautinę 
asmenybę, nusprendė, kad joje yra dar gana jaunatvės jė
gų tam, kad ji savarankiškai gyventų ir tvarkytųsi, o ne
būtų, kaip kieno buvo norima, tik etnografinė medžiaga 
kitoms tautoms.

Lietuvis ėmė atkariauti žingsnis po žingsnio savo tei
ses kalbos srityje, savo teises bažnyčiose, savo teises vie
šajame gyvenime, kol pagaliau priėjo prie ligi ginkluotos 
kovos už savo tautinę erdvę, už tą žemę, kurioje iš senų 
senovės jo padermės žmonių buvo gyventa, dirbta ir kurta.

Dvidešimt vieneri su viršum naujos nepriklausomybės 
metai buvo Lietuvos paženklinti kovomis, sunkumais, ku
rie kildavo dėl to, kad vienas ar kitas iš aplinkinių veik
snių nenorėjo Lietuvai pripažinti kurios norint jos gyvy 
binės teisės. Būdami negausi tauta, būdavome, gal būt, 
vienas kitas iš mūsų apninkami kartais abejonės, ar ver
ta iš viso tiek kovoti ir tiek aukotis tam, kad išlaikytume 
savo atskirumą kitų tautų tarpe, ypačiai, kad aplinkui 
mūsų matėme gausias, galingas, ekspansijos kupinas tau
tas. Galėjo rastis, gal būt, mūsų tarpe vienas kitas tokios 
kovos nuvargintas, tokio nuolat pavojingo gyvenimo pail
sintas, kuriam nedaug tetrūko, kad būtų ėmęs svajoti, gal 
net ir svajojo apie ramų priebėgos uostą, žinoma, sveti-

_______________________  ___ ________ — .

Apreiškimo parapijos choras su dvasios vadu kun. B. Kruzu ir vadu muz. J. Jankum priešakyje, šis choras ma
loniai sutiko dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės 22 metų sukakties minėjime, įvyksiančiame ateinantį penkta
dienį, vasario 16 d., 8 vai. vak., Grand Paradise salėje, Brooklyne.

kun. Masiulis reikalauja pa
rapijinio centro, šaukte šau
kia tautinio centro „kad 
bendromis jėgomis būtų ga
lima daugiau padaryti, ko 
negali padaryti viena pati 
kuopa”, ko negali padaryti 
viena pati parapijinė organi
zacija. Ji tikrai negali vie
na prisiauklėti gerų vadų 
ir palaikyti per ilgesnį laiką 
entuzijazmą.

Atmesdamas kuopas diri
guojantį viršparapijinį cent
rą kun. Masiulis iš anksto 
pasmerkia savo jaunimą bū
ti tik vienos parapijos ribo
se. Tam nereikia 
organizacijos.

Toliau kun. M. 
taip pirmiausiai
suorganizuotas visas jauni- 

jnua rurdni a- faąi _ Lzxlz i/i tifone

Bern. Brazdžionis

TIKIU...
Tikiu, kad Tu, o, Dieve, Tu pašaukei mane čia, 
iš amžių glūdumos,
man Tavo žvaigždės einant per tamsią girią šviečia, 
kad eičiau giedras ir ramus.

Tikiu, kad Tu, o, Dieve, iš karo ir žudynių 
tautų tautas vedi,
kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę 
išvedęs tarsi: auk, žydėk!

ne naujos

sako, jog 
parapijose

Šiandien; kai beveik po visą Europą milijonai karių iš-1 milžiniško darbo arba veiki-1
rikiuoti arba kovoje tyko kitų žmonių, netekę pastogių, 
netekę maisto, netekę tėvynės, vargą vargsta svetur, mes, 
dėkui Dievui, esame palyginti saugūs, neatitrūkę nuo savo 
nuolatinių darbų, palyginti sotūs ir viskuo, kas reikalin
giausia aprūpinti. Iš tikro galime pasakyti, kad lietuvių 
tautinis atgimimas ne tik kad atliko aukštesnį tautos iš
likimo ir jos misijos ieškojimo uždavinį, bet taip pat sutei
kė savo tautiečiams, o su jais drauge ir visiems mūsų kra
što piliečiams, geresnio materialinio gyvenimo ir pragyve
nimo galimumus.

Tačiau turime saugotis, kad nenutoltume nuo to dvasi
nio šaltinio, kuris vienas tegali atnešti pilnesnę ir tobu
lesnę laimę. Didesnė materialinė gerovė yra, žinoma, svar
bus veiksnys, bet jei vien juo matuoti mūsų veikimą, tai 
netektų ilgai laukti, kai pasekmės pasirodytų pražūtingos. 
Pirm visa ko turi būti išlaikyti gyvi tautinis idealizmas, 
tautinės misijos nuovoka, pasiaukojimo dvasia, iš kurių 
yra kilę viskas, kuo mūsų kraštas ir mūsų tauta gali šian
dien pasidžiaugti. Ne tas bus gyvas, kuris nuolat baimin
sis dėl savo gerovės, dėl savo sveikatos, bet tas, kuris yra 
pasiryžęs mirti, jei reikia, už savo tautos ir už savo krašto 
gyvybę.

pra-

kas 
jau-

tokio 
veda-

Masių-

Vasario m. 9 d., 1940
. m o į 1940 m. ynpono m. A —

Mote
Spausdinami kas antra s

— Šilutėj nuteista 12g 
tų kalėti viena vokietėj 
gina už susidėjimą su fe 
belaisviu, kurių čia j 
dirba ūkiuose.

— Šiuo metu Lietu, | 
yra 915 medicinos gydyti . 
kurie tautybėmis taip į 
skirsto: lietuvių — 480, 
dų 385, rusų 16, lenfeį 
vokiečių 11, gudų 3 ir ui 
niečių 1. Į šį skaičių .
traukti Vilniaus krašto r

— Vilniaus krašte steį Minint Vasa 
mi sveikatos teikimo p I 
tai: Švenčionėlių apsk,H
šte, Ignaline, Kaltinėnų : gjandien tamsūs, audringi 
Švenčionėliuose, Pabraoi laiko sukaustę Eu- 
Valkininkų apskr.: Jašį • valstyb^ padangę, 
se, Varėnėje II, Valkir giau$a patrankų 
ir Rūdiškėse. bombų sprogi-

„Lietuvos Vaiko"] brangi tėvynė 
ja išlaiko 56 vaikų darai ' vasario 16 d., Nepri- 
qii anip 100 daryliu va P

Šiandien tamsūs, audringi

431, girdis bombų sprogi

Nauji Metai - Senos Bėdos

(Tęsinys)

Neaiški siūloma organizaci
jos santvarka

Vienoje paskaitos vietoje 
kun. Masiulis sako:,, ir sapne 
sapnavome tokias draugijas, 
kurios būtų neapribojamos 
nė centro nė draugijos...”, o 
toliau pats siūlo „suimti į 
vieną organizaciją” visas 
draugijas.

Niekaip negaliu tikėti, 
kad kun. Masiulis būtų ga
lėjęs parašyti šį sakinį kaip 
„svajojome apie draugijas... 
neapribojamas draugijos...”. 
Tai turi būti raidžių rinkėjo 
padaryta klaida ir į ją ne
kreipiu daugiau dėmesio. 
Bet negalima praleisti tylo
mis, kai autorius sako: „sva
jojome apie draugijas, ku
rios nebūtų apribojamos 
centro”, (m. p. Kunigas). 
Kaip gi galima sakyti, jog 
centras draugiją apriboja? 
Visai priešingai! Centras

draugiją praplečia. Iš vieti
nės, parapijinės, padaro tau
tinę, nacijonalinę, ar net 
tarptautinę. Centras įjungia 
kuopą į didesnį kūną, užmez
ga ryšius su visos šalies jau
nimu ir jo idėjomis. Argi ne 
sucentrinimo draugijų rei
kalauja pats kun. Masiulis, 
sakydamas, kad parapijoje 
reikia suimti visas draugi
jas į vieną, kad „bendromis 
pajėgomis būtų galima dau
giau padaryti, ko negali pa
daryti viena pati kuopa”?

Čia aiškių aiškiausiai siū
loma anksčiau atmestas 
centras, tik, matyti, vieto
je galingo, plataus nacijona- 
linio vienos draugijos cent
ro siūlo parapijinį įvairių 
draugijų centrelį, ar, tik
sliau sakant, federacijėlę, 
kaip teisingai pastebėjo kun. 
Dr. Matulaitis, M.I.C. „Drau
ge” apie tą referatą rašyda
mas. Tačiau tie patys moty
vai, kuriais remdamasis

mo”, nes „vienos minties 
jaunimas, kur bebus, dės vi
sas savo pastangas atlikti, 
kas glūdi arti jo širdies, jei 
tas jaunimas atskirai 
lavintas”.

Norėčiau klausti: o 
duos tam parapijiniam
nimui tą vieną mintį įvairio
se parapijose? Kas tą vieną 
mintį skleis, jei nebus jai 
skleisti centralinės, visų pri
pažintos įstaigos? Daugelis 
išsisklaidžiusių vienetų su
tartinai veikti gali tik vado
vaujami iš vienos vietos, 
pagal vieną nustatytą planą. 
Kitais žodžiais betariant — 
centro vadovaujami. Pats 
jaunimas neprieis prie jokio 
milžiniško darbo, jei jis ne
bus kieno nors prie 
veikimo auklėjamas, 
mas.

Šitas punktas kun.
lio programoje labai neaiš
kus ir iki jis bus visai iš
aiškintas — iš jaunimo or
ganizacijos vargiai kas išeis. 
Gal taip kalbėdamas kun. M. 
norėjo patenkinti tuos, kurie 
vra nusistatę prieš bet ko
kius centrus, kuriems reiktų 
siųsti iš parapijų šiokias to
kias pinigines duokles, ir ku
rie galėtų kištis į parapijų 
kuopų vieikimą. Bet tokiu 
nusileidimu nieko gero ne
pasieksime. Jei kam tas ne
patinka, tai tas dar neturi 
nė mažiausio supratimo pa
čių pagrindinių visuomeniš
ko veikimo dėsnių ir su to
kiais niekada nesusikalbėsi-

Nesinorėtų tikėti, jog 
atsirasti 

supratimo

me.
Amerikoje galėtų 
tokio trumpo 
žmonių, bet laikraščiuose tas 
buvo jau ne sykį įvairių ko
respondentų ir rašytojų pa
žymėta, tai, matyti, yra tie
sa. Tokiems „priešcentri- 
niams” veikėjams paprašy
kime Dievą daugiau švento
sios Dvasios.

4. Pasigedau kun. Masiu-

Tikiu, kad Tu, o, Dieve, ir meilės giesmei žodį 
skambėjimu vaiskiu,
ir sielai saulės amžių, ir vargui laisvę duodi 
už vieną atdūsį — tikiu...

lio siūlomoje organizacijoje esame 
aiškausj^jaunimą žavinčio :

tikslas yra labai miglotai 
nusakytas ir dėl to negali 
nieko uždegti. Jis rašo: ’’Bū
dami katalikais ir lietuviais, 
pagrindinis jų tikslas, žino
ma, bus veikti Dievui ir Tė
vynei.” Tikslas busimosios 
draugijos, kaip matome, dvi
lypis. Nėra ko aiškintis pir
mosios jo dalies — Dievui, 
nors ir čia dar reikalinga 
būtų išsiaiškinti kaip, kuomi 
pasirodys „veikimas Dievui” 
praktiškame gyvenime. Iš 
pirmo požiūrio atrodo aiški 
ir antroji tikslo pusė — 
„Tėvynei”. Bet atidžiau pa
galvojus, ši tikslo dalis ame
rikiečiams lietuviams, kol 
kas, yra labai neaiški. Net 
patiems „seniesiems” veikė
jams. Turiu įspūdį, jog ne 
vienas tyčia vengia tai gerai 
išsiaiškinti. Bet be to išsi
aiškinimo gražus tikslas 
„Dievui ir Tėvynei” ne
trauks jaunimo.

Tekalba gyvenimas. Turi
me Vyčius. Buvo laikai, kad 
Vyčių tikslas „Dievui ir Tė
vynei” traukė visus ideališ- 
kesnius jaunuolius. Bet da
bar taip nebėra. Jei tas bū
tų — nereiktų mums rašyti 
apie organizacijos reikalą. 
Kas gi tame šūkyje nebe
traukia? Dievas? Nemanau. 
Visgi mūsų katalikiškose 
mokyklose auklėtas jauni
mas Dievą brangina, gal net 
labiau už daugelį senosios 
kartos žmonių. Tai liudija 
uolus bažnyčių lankymas ir 
dažnesnis ėjimas prie šven
tų Sakramentų. Taigi „vei
kimas Dievui” ir organizaci
joje turėtų jaunimą traukti.

Belieka antroji šūkio pu
sė — „Tėvynei”. Kun. Ma
siulis rašo: „kaip lietuviai... 
veiksime tėvynei.” Atrody
tų, kad tėvynei Lietuvai. 
Bet ar gali amerikiečius 
jaunuolius žavėti veikimas 
„tėvynei” Lietuvai? Juk 
„Tėvynė” tai kraštas, kur
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gimę augę, kuris 
mums ne tik

venimą teikė, bent per ilges
nį mūsų gyvenimo laikotar
pį. Bet didžiulei daugumai 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
Lietuva, išskyrus tėvus, nie
ko to nedavė. Kitų jau ir tė
vai Amerikoje gimę. Norime 
nenorime, turime pripažin
ti — Amerikoje gimusio ir 
augusio jaunimo tėvynė yra 
Amerika. Todėl, kai kas sa
ko: esame lietuviai, tai, ži
noma, dirbsime tėvynei, tas 
labai neaiškiai kalba. Jauni
mas manys, kad organizaci
joje turės dirbti Lietuvai 
(„yra lietuvis”) ir senimas to 
tikrai lauks. Tuo tarpu kiek
vienas susipratęs jaunuolis 
jaučia, kad jo tėvynė Ameri
ka. Jis niekada negalės ža
vėtis ta tėvyne, kurios jis 
niekada nematė, kuri jam

nieko nedavė, apie kurią jis 
iš savo tėvų ir net iš dauge
lio kitų girdėjo, jog tai esąs 
vargų, skurdo kraštas. To
kia tėvynė, man rodos, Ame
rikos lietuviukų nežavės, ir 
tokia draugija, kuri nori 
veikti dėl tokios tolimos tė
vynės, daugumos jų nepa
trauks. Bet jei Amerikoje 
gimusių ir augusių lietuvių 
tėvynė yra Amerika, tai 
kaip turėtų skambėti tikslas 
tokios draugijos, kuri būtų 
100% katalikiška, ir 100% 
amerikoniška, ir 100% lietu
viška? Kuo turėtų pasižymė
ti tokios draugijos veikla, 
kad ją teisingai būtų galima 
vadinti lietuviška ir kad taip 
„lietuviškai” veikdamas a- 
merikietis jaunuolis nesi- 

; savo tik-

su apie 100 darželių vei 
mokytojų.

— Vilniaus mieste jau 
kia atidaryti 6 vaikų dj 
liai ir naujai atidaryti 
želi ai Švenčionėliuose,' Rupimo šventė bus ji 
kuose, Varėnojell, Na hienai lietuvei. 
Vilnioj ir Valkininkuose linkui žvanga ginklai, lie- 
Naujų Metų atidaroma j kraujas, lietuvės širdis 
10 vaikų darželių ir t jli nejausti dėkingumo 
Vilniaus atidaroma į gausiajam, kad ją pali- 
vaikų kolonija.

— Tik dabar iš Klaipi 
atgauti baldai iš vaikų 
želių, kurių ten, prieš i&os maldų plauks Au- 
čiams užimant, buvo 44 i Vartų švenčiausiajai

— Vilniaus miesto a kad lietuvės sūnui, 
šiems metams sūdau 
sieks apie 25 milijonus 
Miestas laukia visos 
pagrindinių darbų, 
ir taisymų. Vienu iš balne jau plevėsuoja 
miausių uždavinių bus 
ti Turniškių hidroeleifc^ jTa paruo§įag Lie- 
stotį ant Neries lietuvis ginti savo že- 
Vilnius ir apylinkiniai pasirengusi ir

susi jam padėti kraš- 
ime ir Lietuvos mote- 

ten yra moterų 
-inteligenčių ir pa- 

[ darbininkių. Kiek ten 
itiečių, ir šiaip 

i ligonių slaugimo 
(išėjusių moterų, kad, 

r lietuvė ne- 
agalėtų eiti į pagal
vės gynėjui. Lietuvei gi 
' užtektinai pergyve- ne 
spaudos, persekioji- ją, 
dabar pasiliktų a be- tol 

^įsimananti tėvy- ( nei
. Ji yra apsi- reil 

i mokslu, žiniomis, ( apk 
i patyrimu. Kas ( diet 
vyksta kitose šaly- ji te 

$ai atjaučia ir su- veni. 
tavos moteris bu-( rado 
ės sargyboje kartu (vaiki 

bos,
D15 d. švenčia viso (jimų, 
tuviai. Švęsime ir kui ti

iiisomybės Šventę jau tu- 
įjania laisvąją sostinę Vil

mo džiaugsmo ir gilaus

Kada

įr nepaliestą naujų kan- 
bei pergyvenimų. Ne 

aa, bet tūkstančiai tylių

ią ar broliui dar nėra 
ii budėti karo lauke, kad 
liros laukuose dar nė- 
I svetimieji, kad Gedi-

ė vėliava.

tai turėtų šviesos ir 
nė pigios energijos, 
statyta kelios moderni 
tys, nes Vilniaus mi 
šiol tos pagrindinės 
priemonės neturėjo.

— Stambiausios ūki 
laimės Lietuvai 
metais, -laidomos Ju

tėvus, bet ir jaustų skriaudžiąs 
tiurą _ ____

1 4. i eSąS jos ištikimas pilietis i/1 trys prekybos lai
dar net labai daug padedąs 
Amerikai pačiai savo „lietu
višku” veikimu? štai yra 
būtinai reikalingas išspren
dimo klausimas. Iki nebus 
visiško aiškumo tuo klausi
mu, daugelis jaunuolių nesi- 
dės prie mūsų geidžiamojo 
veikimo, nes jiems jis bus 
svetimas. Gal malonėtų kun. 
Masiulis tuo reikalu aiškiau 
išsitarti, t. y. kaip jis su
pranta žodį „tėvynei”, kaip, 
jo nuomone, turėtų atrodyti 
„lietuviškoji veikimo” pusė.

Kunigas
(Bus daugiau)

Red. Pastaba: šis straip
snis diskusinis ir maloniai 
lauksime šiuo klausimu dau
giau straipsnių.
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IŠ TĖVŲ ŽEMES
—Lietuvoje buvo įsisteigęs 

ir kurį laiką veikė tabako 
fabrikantų sindikatas ir spe
ciali bendrovė, kuriai fabri
kai pristatydavo savo gami
nius ir ta bendrovė juos 
skirstydavo rinkai savo nuo
žiūra. Atsitikdavo, kad la
biau mėgiamųjų tabako dir
binių markių pritrūkdavo ir 
jų nebūdavo galima gauti 
tol, kol išpirkdavo mažiau 
mėgiamąsias markes. Kainų 
tvarkytojas tabako sindika
tą ir bendrovę likvidavo. 
Vilniuj pradėjęs veikti vals
tybinis tabako fabrikas turi 
didelį rūkytojų pritarimą ir 
daugelis rūkytojų pradeda 
mieliau palaikyti savo vals
tybinę gamybą.

— Susisiekimo ministerija 
Lietuvos prekybiniam laivy
nui ruošia 30 naujų jūrinin
kų, kuriems duodamos sti
pendijos. Daugumas busimų
jų jūrininkų mokosi Latvi
jos jūrininkų mokykloje, 
kur mokslas trunka 4 metus.

— Vilniaus sveikatos ins
pekcijoje įsiregistravo 440 
medicinos gydytojų, iš kurių 
21 lietuvis, 250 lenkų, 18 ru
sų, 10 gudų, 135 žydai ir 6 
kitų tautybių. Dantų gydy
tojų yra 3 lietuviai, 38 len
kai, 3 rusai, 67 žydai, 2 ka
raimai. Medicinos pagalbinio 
personalo įsiregistravo 667.

— Klaipėdos ypatingasis 
teismas nuteisė 12 lietuvių 
darbininkų ir 1 darbininkę 
už Kauno radijo muzikos 
klausymą įvairiomis bausmė
mis nuo pusantrų iki pusės 
metų kalėjimo.

— Ligi pereitų metų pa
baigos Vilniuje buvo užre
gistruota 21,306 atbėgėliai, 
iš kurių lietuvių 3,723, gudų, 
lenkų ir rusų 10,146, žydų 
7,437.

— „Lietūkis” perėmė di
džiulį linų fabriką Naujoj 
Vilnioj. Ligi šiol tame fab
rike dirba 200 darbininkų; 
dabar fabrikas žymiai padi
dinamas.

— „Kaunas”, užpla 
minos, „Panevėžys”, 
ant povandedinės 
„Nida”, žuvusi ant 
mos; sudegė apie 
miestelių, Gargždai, 
Tryškiai, Miroslavas, 
Kuliai, Židikai, Užve 
kelj miško gaisrai, 
džiausiąs buvo prie 
nes, kur sudegė keli 
hektarų miško.

— Šiuo metu Li 
gyvena apie 60 Jungi, 
rikos Valstybių piliei 
merikos konsulatas 
nenori pratęsti vizų, 
tams taip pat vizos 
nebeduodamos. Pad 
prašymus emigruoti 
riką virš kvotos esai 
5 tūkstančiai, taigi h 
semta iki 1945 metų.

— Šiomis dienomis 
statyti Šventosios - 
bėnų geležinkelio sai 
kurią dar pernai vasal 
vo pradėję kasti dari mje.
kos savanoriai. Iii Akiračiais Paunu^
kad jau pavasarį geli mokslag į. “ 
lis bus galutinai nutii skfces- pastoj

j ie j i Trakai šiemet b I lūpas ;
jungti geležinkeliu. Ta ’ buokles s
žas turės 4 kilometru b mintingu!

jis net šoko iš

»dingais Vi<
'Hys)

Eugenijus ry- 
^baibary susirū-

i šalį pastū-

Žiūri 
išminti* 
pų ir ži 
jo širdis 
ri tiesia

rausvoj

KMiges-ir“,"-1;
, brolius, syetoiites

įpusėti ir pavasarį bus
ti. Laukiama, kad rffl J?8, ^t apsitaisė j 
geležinkelis galės veikt hh.. su’ Neramus

— Šiuo metu vau J’aPie P° ?eros_ 
šelpti Vilniuje išleid Pdna
kas mėnuo per pusę mi hįA668 kvapų 
litų, tačiau į pavassų k tiesėsi į sa 
dar daugiau išleisti.

— Vilniaus miesto 
valdybei pradėjus patil 
rasta, kad apie 30 no 
čių šelpiamųjų visiški 
šalpos nėra reikalingi 
kiama į visą tą p® 
darbą įsikišant val^ 
kuri turi planus, ka 
skirti tikrai pašalpos 
lingus ir tokius, kuri! 
dirbti ir turės patysj 
dirbti.

škantį inkil 
i^wigiau- Lėną ir, nu 

J8 jo- šakelę, neji 
4 ^išrauti, tuose, žings 
l^orrtd1^0 rasa

F1“011”8- an 
Wjmediiuo. vo gloWo t 
lį^ilinguo. F Derin^

Pačiai
% n?1’ Kleopatra' u 

či°j-Ji sugrįž 
ae' timi nusiteiki 

St^^ięimąsčius. Sė( 
A i Eugenijų su

t t
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AMERIKA 3
— Šilutėj 

tų kalėti viena voM 
gina už susidėjimą] 

belaisviu, kurių jį 
dirba ūkiuose.

— Šiuo metu į 

yra 915 medicinos ? 
kurie tautybėmis į 
skirsto: lietuvių-, 
dų 385, rusų 16, į

Moterų Gyvenimo Aidai
Alfa Sušinskas

Kūrybiniu Moters Keliu
ŠIŲ DIENŲ ŠEIMOS

vokiečių 11, gudų ’> L———— 
niečių 1. Į šį shį Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė
traukti Vilniaus b:________________________________________________________ ____________ ____________ __________________________________
dytojai.

— Vilniaus krat 
' mi sveikatos teikį 

tai: švenčionėliių 
šte, Ignaline, į

Minint Vasario 16 Diena
G

i-
1-

Švenčionėliuose, p 
Valkininkų apskr.: 
se, Varėnoje H, 

ir Rūdiškėse.
— „Lietuvos V 

ja išlaiko 56 vaikų 
su apie 100 dari 
mokytojų.

— Vilniaus mi 
kia atidaryti 6 vjįfių. 
liai ir naujai ati 
želiai Švenčionėb 
kuose, Varėnoje! 
Vilnioj ir Vaiki® 

Naujų Metų ati 
10 vaikų darželių 
Vilniaus ati 
vaikų kolonija,

— Tik dabar ii 
atgauti baldai iš 
želių, kurių ten, p 

i čiams užimant,
— Vilniaus m 

šiems metams 
Į sieks apie 25 iĄ 
Miestas laukia ii 
pagrindinių dark

Šiandien tamsūs, audringi 
ebesys laiko sukaustę Eu- 
jpos valstybių padangę, 
plinkui siaučia patrankų 
viai, girdis bombų sprogi
as. Mūsų brangi tėvynė 
ęs vasario 16 d., Nepri- 
ausomybės Šventę jau tu- 
dama laisvąją sostinę Vil-
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Kokio džiaugsmo ir gilaus 
sikaupimo šventė bus ji 
ekvienai lietuvei. Kada 
linkui žvanga ginklai, lie
si kraujas, lietuvės širdis 
gali nejausti dėkingumo 
kščiausiajam, kad ją pali- 
dar nepaliestą naujų kan- 

ų bei pergyvenimų. Ne 
ena, bet tūkstančiai tylių 
dėkos maldų plauks Au- 
os Vartų švenčiausiajai 
nelei, kad lietuvės sūnui, 
ui ar broliui dar nėra 

mta budėti karo lauke, kad 
etuvos laukuose dar ne- 
ipia svetimieji, kad Gedi- 

ir taisymų. Visnijino kalne jau plevėsuoja 

 

miausių uždaviišįspalvė vėliava.

iek yra paruoštas Lie- 
os lietuvis ginti savo že- 
, tiek yra pasirengusi ir 
siruošusi jam padėti kraš- 
gynime ir Lietuvos mote- 
Kiek ten yra moterų 

lių — inteligenčių ir pa
stų darbininkių. Kiek ten 

samaritiečių, ir šiaip 
cialiai ligonių slaugimo 
sus išėjusių moterų, kad, 
alui ištikus, lietuvė ne
ošdama galėtų eiti į pagal- 
tėvynės gynėjui. Lietuvė 
eris užtektinai pergyve-

ti Turniškių bi 
stotį ant Neries 

i Vilnius ir apylii 
tai turėtų šviesos 
nė pigios energij 
statyta kelios 
tys, nes Vilniaus 
šiol tos pagrindi 
priemonės neturi

— Stambiausios 
laimės Lietuvai 
metais, laikomu

lip
niai 
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ru- 
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— „Kaunas”, 
minos, „Pane 
ant povandedinėl prįespaudos, persekioji- 
„Nida”, žuvusi 
mos; sudegė jis 
miestelių, Gargi 
Tryškiai, Miroslav 
Kuliai, Židikai, U 
keli miško gaisrai 
džiausiąs buvo 
nės, kur sudegė 
hektarų miško,

— Šiuo metu 
gyvena apie 60 J 
rikos Valstybių^ 
merikos ko 
nenori pratęsti t 
tams taip pat vū 
nebeduodamos, 
prašymus emigre: 
riką virš kvota < 
5 tūkstančiai, taię 
semta iki 1945 ui

— Šiomis diec" 
statyti Šventos 
bėnų geležinkelio 
kurią dar pernai' 
vo pradėję kasti 
kos savanoriai 
kad jau pavasarį L 
lis bus galutinai:

— Senieji Tfit

jieji Trakai s® vi kaip sakalai., 
jungti geležinkeli*

žas turės 4 W i Kanklio globa, jis net 
mės sukasimo s laug tėviškai geras, bet 
įpusėti ir pavasS

, kad dabar pasiliktų abe- 
a, nenusimananti tėvy- 
reikaluose. Ji yra apsi- 
lavusi mokslu, žiniomis, 

ktišku patyrimu. Kas
dien vyksta kitose šaly- 
ji puikiai atjaučia ir šu
nta. Lietuvos moteris bu- 
tėvynės sargyboje kartu 

ynėjais.
asario 16 d. švenčia viso 
aulio lietuviai. Švęsime ir

mes. Išeivėms lietuvėms ne
reikia rūpintis, kad gal ne
užilgo pašauks jos vyrą, my
limą ar sūnų į karą, nereikia 
pačiai ruoštis kurioms nors 
karinėms pareigoms. Nerei
kia drebėti, kad gal nameliai 
virs pelenų krūva, visa kas 
sava ir brangu bus svetimų
jų paniekinta. Mums nerei
kia ruoštis karui, kuriame 
praliejamas kraujas, bet 
mes turime ruoštis karui ir 
drąsiai stoti į kovą su mūsų 
apsileidimu lietuvės parei
gose. O tos pareigos yra: 
kad visur ir visuomet liktu- 
mėm lietuves ir savo šeimos 
židiny neužgesintumem lie
tuvybės liepsnelės.

Daug vargusi tėvynė tiki
si ir iš tavęs, brangi sese 
išeive, kad budėtum jos lais
vės sargyboje kartu su Lie
tuvos lietuvėmis. Tavo pa
reiga vienodai garbinga tik 
mažiau aukos reikalaujanti. 
Žinoma, neatliksi tos parei
gos tinkamai, sėdėdama ran
kas sudėjusi ir vien aima
nuodama, kad nelengva vai
kus lietuvių kalbos išmokyti, 
kad vistiek iš to nieko ne
bus.

O kaip apie pastangas? 
Ar daug jų padėjai išmokyti 
sūnų, dukrą lietuviškai? Ar 
Lietuvos kaimo motutei, 
spaudos draudimo metu, bu
vo lengviau prie ratelio mo
kyti lietuviškos abėcėlės, ži
nant, kad kiekvieną minutę 
gali įsiveržti žandaras ir už 
nekaltą elementorių ištremti 
ją, ar ką kitą iš namiškių, į 
tolimąjį Sibirą? Ar ji irgi 
nebuvo namų ruoša, ūkio 
reikalais ir kitais darbais 
apkrauta? Nelengvos jos 
dienos buvo tada. Neturėjo 
ji tokių patogumų, tokių gy
venimo sąlygų, o vis tik su
rado laiko ir progos savo 
vaikus išmokyti lietuvių kal
bos, nežiūrint visų persekio
jimų, nežiūrint, kad jos vai
kui teko ir rusų mokyklą

Salomėja Nėris

JAUNYSTĖ

Saulės nudeginta, basa, 
Tu — amžina sielos daina. 
Tau akyse dangaus šviesa, 
Tu man viena, viena, viena.

Žiedų, nei auskarų brangių, 
Nei šilko rūbų neturi. 
Plaukuose gėlės iš rugių.
O veide šypsena skaidri.

Vai kad žinočiau, kur takai
Į kraštą, kur tu gyveni!
Bet tu šypsais ir nesakai.
Tik ateini ir nueini...

O saulės mylima daina!
Laukinio juoko skambesys — 
Auksinio ryto dovana 
Ir vakarinis ilgesys.

Skambėk rugiagėlių rasa:
Širdis jauna, jauna, jauna.
Saulės nudeginta, basa 
Tu man viena, viena, viena.

lankyti. Ji suprato ir žinojo, 
kad, nežiūrint kokią mokyk
lą jos vaikas lankys, jei kū
dikystėje išmoks tėvų kal- 
bos-rašto, nepamirš ir visą 
savo gyvenimą. Įpratęs skai
tyti lietuvišką knygą vaiku 
būdamas, domėsis ja ir su
augęs.

Kaip lietuvės, tavo parei
ga yra visomis išgalėmis pa
laikyti lietuvišką spaudą, ją 
platinti. Neužtenka pačiai 
užsirašyti ir perskaityti 
laikraštį, reikia pasirūpinti, 
kad kuo daugiau pažįstamų 
ir nepažįstamų skaitytų jį. 
Štai, šį vasario mėnesį, skel
biamas katalikiškos spaudos 
vajus. Parodyk, sese, ką tu 
gali padaryti, ar sugebi at
likti savo pareigą, kaip susi
pratusios lietuvės ir katali
kės. Šį mėnesį — ir kiekvie
ną kitą mėnesį, pasistenk 
surasti nors vieną naują 
skaitytoją. Gal žinai kokią 
lietuvę, gal net tau artimą, 
kuri labai norėtų skaityti, 
bet skurdas ir gyvenimo są
lygos neleidžia užsisakyti. 
Kodėl jai neužrašyti laikraš

čio, nors vieniems metams, 
arba pasirūpinti, kad drau
gija, prie kurios tu priklau
sai, tai padarytų? Už spaus
dintą lietuvišką žodį lietu
viai kalėjimuose merdėjo, 
turtą, sveikatą, gyvybę pa
aukojo. Argi iš tavęs, bran
gi sese, perdaug reikalauja
ma?

Šią vasario 16 d. Laisvojo 
Vilniaus išvargę lietuviai iš
tiesę rankas laukia tavo pa
galbos. Jei tavo namuose 
dar nėra sk-trrdo ir ties lan
gu neslankioja bado šmėkla, 
išklausyki iš anapus okeano 
atklydusio, tavo išvargusių 
brolių, paramos šauksmo. 
Lietuvoje, visi nuo turtin
giausio iki mažiausiai pasi
turinčio, aukoja savo dienos 
uždarbį Vilniaus kraštui. Ar 
tu už juos mažiau išgali? 
Išgali kartais ir daugiau, 
tik gal jau širdies nebe- 
griaudina brolių-sesių šauk
smas.

Tinkamai eidama lietuvės 
pareigas, švęsk vasario 16 d. 
kaip pridera garbingai lietu
vei. E. B.

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

'er naktį Eugenijus ry- 
o savo kambary susirū- 
įs, knygas į šalį pastū- 
i, nei mokslas, nei mie- 

nesikišo. Akiračiais 
ko draugų mokslas ir 
idimas visai skirtinges- 
.. Jie tūri tėvus, brolius, 
ris... Jie gyvena linksmi,

brs Eugenijui brangi,

ir slapčių uždanga su- 
ti. Laukiama, Siusi su Kleopatra, apie 
geležinkelis gal® ji visai nežino! O Euge- 

s?... Nuo mažumėlės su- 
binęs su ja už rankų ir

pa- 
žre- 
liai, 
udų, 
ydų

! di- 
ujoj 
fab- 
ikų; 
adi-

— šiuo 
šelpti Vilniuje 
kas mėnuo pertai* jaučia, kad ji įaugus 
litų, tačiau j f !_ 
dar daugiau ^ūno vena,

— Vilniaus 1 
valdybei pradėję 
rasta, kad apie 
čių šelpiamųjų 
šalpos nėra 
kiama į visą ** 
darbą įsikišau!

kuri turi plaut gaie susįvįjęs didelis 
skirti tikrai r liinų keras, apkritęs žie- 
lingus ir t°B Biigįa, pulsuoja gamta 
dirbti ir turės r tia., vieninga tonacija, 
dirbti. 1

Žiūri Eugenijus į Kūrėjo 
išminties nutiestus žalių la
pų ir žiedų tinklus, ir bunda 
jo širdis skaisčia šilima, ku
ri tiesiasi į Kleopatros tylų, 
jaunutį pasaulėlį... Jis mato 
rausvoj žydinčioj lange ra
dastoj, tik besiklostančias 
švelnutes, nekaltos koralų 
lūpas; įmerktas stikle ži
buokles siūlo jos blaivias, iš
mintingumu degančias akis.

Šoko iš pagautos ekstazės, 
apsitaisė ir išbėgo į sodą. 
Neramus vaikščiojo, ir tik 
po geros valandos 
pilna krūtine gėrė 
rio kvapų aromatą, 
tiesėsi į saulę, sekė
škantį inkilo tarpdurėly var
nėną ir, nusiraškęs jazminų 
šakelę, nejusliai vartė pirš
tuose, žingsniavo tuščiomis 
ryto rasa dvelkiančiomis al
tanomis, analizuodomas sa
vo globėjo 
ir nerimą.

Pusryčiai 
Kleopatra
čioj. Ji sugrįžo dieviška rim
timi nusiteikus, tylutė ir su
simąsčius. Sėdėjo prie stalo 
į Eugenijų su meile pažvelg-

aprimęs, 
pavasa- 
didingai 
bečiau-

sielą, kaip reikalingiau- 
, kurios jo- 

rankos neprieis išrauti.

aušo sekmadienio rytas 
etas, gražus. Pro atvirą 

•j- ą čiaukši sodų medžiuo- 
aukščiai, lengvai linguo- 
ioletinės žydinčios alyvų 
>s, baltuoja ilgosios alta-

inų keras, apkritęs žie-

neaiškų

buvo 
užtruko

rūpestį

vėlokai.
bažny-

dama, broliškai šypteldama. 
Ji dėstė tėveliui parinkdama 
valgius, pakeisdama lėkštes, 
o stambios tėvo rankos ap
graibomis netiksliai slidinė
jo ir nešė kąsnius prie išvar
gusio veido, raukšlėmis ap- 
gijuoto.

Eugenijus sekė. Jo širdy 
kūrėsi ir plėtėsi gailesčio 
ugnys, sirpo ir brendo dides
nės abejonės, šis žmogus 
buvo jam daugiau, negu 
brangus, jo tėviškas glėbys 
nekartą jam šluostė ašaras, 
tuleno prie savo širdies, ir 
užtad šių stambių rankų 
kiekviena išsikišusi gysla, 
jam artimai pažįstama, šie 
platūs delnai, nekartą su tė
viška meile, vožinėjosi ant 
jo galvos.

Kaip pusryčiai, taip ir 
pietūs, praėjo gilioj tyloj, 
apart Kleopatros retkartinio 
nusičiauškėjimo, nieks nė 
žodžio. Bet kada vakaro var
pai sudundėjo pro atidarus 
langus, kada graudi ir šven
ta aimana paplito sodais, 
p] ūkė j o tolyn, ir veržėsi arti 
į širdį, Kanklis gyvai pabu
do.

Jis pakilo sunkiu kūnu iš 
kėdės, apsigraibė lazdele, ir 
atkišęs dešinę ranką į prie
kį, vaikščiojo erdviame sa- 
lione neramus; vidujinė ko
va veržėsi į žodžius:

— Sūnau, Eugenijau, — 
jis pašaukė, eikš...

Eugenijus pakilo nuo pie
šinio, Kleopatra užvožė kny
gą, ir abu žvilgsniais įsmigo 
į tėvą, nes jo žodžiai virpė
jo kaip išsikentėjusio ligo
nio, ranka ieškojo, graibė 
orą.

— Aš čia tėtuši — priėjo 
Eugenijus. Jo širdis lyg ap
tirpo, sieloje susibeldė prisi
minimais „gatvės vaiko” 
skrupulai, į veidus išsimušė 
rausvi lankai, pasijuto tarsi 
daug kuo nusikaltęs. Bet 
Kanklis apkabino jautriai 
jo pečius ir, iš lėto žings
niuodamas, pareiškė:

— Sūnau, aš manau, kad 
būtų gera, jei mes iš čia kur 
išsikeltumėm. Aš noriu nuo
savos, ramios, tylios viete
lės; kur būtų arti miškas, 
tyvuliuotų upelis, aš bent 
pasiklausyčiau medžių oši
mo, vandens čiurlenimo. Pa
rink man kur, kad ir prastą 
lūšnelę, aš nusipirksiu, ap
sigyvensiu...

— Tėveli! — atbėgo ir 
pritulo išsigandus Kleopat
ra. Ji paėmė tėvą už paran
kės. ir pasodino į sofą. Kiek 
susikaupus, iš lėto nedrą
siai išsireiškė:

— Tėtušėli, paskutiniu 
laiku tamsta vis taip keis
tai... Kodėl nesakai „apsigy-

(Tęsinys)

2. Moteris — šeimos smege
nys bei širdis

Natūraliu gamtos dėsniu 
moteris skirta šeimai, šeima 
yra didelė kūrybinė moters 
veiklumo sritis.

Vyras šeimoj lyg techni
kas: jis parūpina, išviršinę 
šeimos pusę formuoja. Mo
teris gi čia yra kūrybinė 
ašis, kuri viską suka aplink 
šeimos centrą, kuri kuria ir 
jungia. Moteris šeimoj yra 
vidinė kūrėja.

Moteris šeimos kūrėja yra 
ir vyrui ir savo vaikams. Vi
sa šeimyninė aplinka, visas 
šeimyninis jaukumas daugių 
daugiausia eina iš moters.

Moteris šeimoj, kaip mot- 
ris — šeimos smegenys ir 
kaip motina — šeimos šir
dis.

3. Moteris — socialine 
kūrėja

Reikia pasakyti, šeimos 
moteris iš savo šeimos pa
saulio visuomeninį gyvenimą

veikia netiesiogiai, nors ši
tas netiesiogis jos veikimas 
dažnai didesnis už tiesiogį 
vyro socialinį veikimą.

Įvairiems žymiems visuo
menininkams, gyvenimo re
formatoriams, įvairios rū
šies veikėjams moteris daž
nai yra turėjusi milžiniškos 
įtakos.

Tiesiogiai į visuomeninį 
veikimą moteris išeina ne- 
tiesiogiu savo pašaukimu, 
bet vis vien reikalingu, būti
nu.

Tiesa, vyro socialinė veik
la greičiau atsibaigia revo
liuciniu sprogimu. Moteris 
staigioms socialinėms revo
liucijoms mažiau tinka už 
vyrą. Tačiau moteris daug 
rečiau sugriauna, ką pati 
stato, negu vyras.

Moteris žengia lėtesnį so
cialinį žingsnį, bet patvares
nį ir lankstesnį.

Iš viso, moteris visuome
niniam darbui yra jautres
nė už vyrą. Ji puiki sociali
nė kūrėja.

(Bus daugiau)

ŠEIMININKĖMS

Sūrio tortas
IV2 svaro grietininio sū

rio (cream cheese)
IV2 puoduko cukraus
6 kiauš. tryniai,
2 šaukštai vanilos,
V2 citrinos sutarkuotos su 

žieve ir sunka,
5 šaukštai miltų, (galima 

vartoti Presto),
IV2 puoduko tirštos rūg

ščios grietinės,
6 kiauš. baltymai gerai iš

plakti,
V2 dėžutės sausainių 

(zwieback) ar iy2 puo
duko džiovintos baltos 
duonos trupinių,

3 šaukštai sviesto.
Gerai ištrinti sūrį su cuk

rumi, sudedant po vieną 
kiauš. trynį. Sudėti vanilą, 
miltus, citriną ir grietinę.

Ištirpinus sviestą, užpilti 
sausainių ar duonos trupi
nius. išminkyti kol sudrėgs, 
ir iškloti skardos dugną.

Išplaktus baltymus įmai
šyti į tešlą ir supilti virš 
trupinių. Kepti valandą vi
dutiniame karštyje.

N. Sirgėdiene

% puoduko tiršto balto 
soso,

1 gerai išplaktas kiauši
nio trynys,

2 šaukštukai citrinos sun
kos,

V2 puoduko džiovintos bal
tos duonos trupinių,

1 išplaktas kiaušinis,
2 šaukštai šalto vandens, 
% šaukštuko druskos; pi

pirų pagal skonį.
Į baltą sosą sudėti vištie

ną, kiaušinio trynį, citrinos 
sunką ir visus prieskonius. 
Atvėsinus daryti vidutinio 
aukštumo piramides. Gerai 
subarsčius duonos trupiniais, 
pamirkyti į lengvai išplaktą 
kiaušinį, praskiestą vande
niu, ir vėl pavolioti duonos 
trupiniuose. Kepti pečiuje 
40 min. prie temp. 35 F.

M. Juozapaitytė

Šių dienų šeimos gyveni
me yra daug pakrikimų, 
sunkių nusikaltimų. Šeimos 
griūva, nes žmonių sielos 
serga. Moterys skundžiasi, 
kad blogi laikai ir nedarbas 
slegia šalf. Pasidairius ap
link matome, kad daug mū
sų brolių ir sesučių vargsta 
ir kenčia ne dėl nedarbo ar 
mažo uždarbio, bet dėl gir
tavimo. Girtybė žmogaus 
gyvenime yra didžiausia ne
laimė. Padaro žmogų Dievo 
priešu ir degtinės vergu. 
Girtavimas daugiausia ken
kia moterims, griauna jų gy
venimą. Per girtybę moteris 
praranda gražiausius savo 
sielos bruožus, moteriškos 
meilės jausmus, kurie šildo 
ne vien mūsų širdis, bet ir 
visos tautos. Girtybė suardo 
šeimas. Persiskyrusių tėvų 
vaikai lieka nuskriausti. To
kiems vaikams nėra tėvų, 
nėra namų. Jų gyvenime nė
ra nieko švento ir brangaus. 
Jų laukia tūkstančiai pavo
jų, kurie kiekviename žing
snyje tyko praryti jų skais
čią sielą.

Gražus ir doras vaikų iš
auklėjimas yra ateities vil
tis ir žmonijos džiaugsmas. 
Mes, moterys, susirūpinki
me jaunosios kartos tinka
mu auklėjimu, kad ji būtų 
blaiva, dora, religinga, lie
tuviška. Būkime pačios blai
vos, kiek galime kovokime 
už blaivybę.

Savo pareigoms tinkamai 
atlikti prašykime Dangaus 
palaimos.

O. Petrulienė

JUOKTIS SVEIKA

Vištienos piramides
2 puodukai šaltos, sukapo

tos, virtos vištienos,

Razinkn uogiene
1 svaras baltų razinkų,
1 didelė dėžutė sutrintų 

ananasų (crushed pine
apple) ,

2 puodukai cukraus.
Nuplauti razinkas, sudėti 

ananasus, cukrų ir virti iki 
sutirštės. Praaušinus, per
malti per mašinėlę. Vartoja
ma pertepimui tortų, pyra
gaičių ir kt.

Ne pagal skonį
— Ponas Slankius pasiūlė 

man savo ranką ir visą sa
vo turtą, — giriasi Marijo
na Onai.

— Ir ką tu į tai atsakei?
— klausia OSa/

— Aš tąjį pasiūlymą at
mečiau.

— Atmetei?
— Kad ne pagal mano sko

nį.
— Kodėl?
— Ranka per didelė, o tur

tas per mažas.

Išsipildė
Jonas: — Ar nors viena 

kūdikystės svajonė išsipil
dė?

Petras: — O, taip. Kada 
man mažam kirpdavo plau
kus, aš visuomet norėdavau 
būti plikis.

vensime”, bet tik „apsigy
vensiu” ?...

— Vaikeliai, jūs turite 
tęsti mokslą, o aš... Jūs tu
rite būti arčiau mokslo įs
taigų, ir, pagaliau... su ne
regiu...

Kanklis su šiuo klausimu 
nepajėgė susigyventi, ir lau
kė jaunų sielų išsireiškimo, 
gvildeno jų posakius, tyrinė
jo padėtį, laukė savo pla
nams platesnių vieškelių.

Eugenijus, išgirdęs iš glo
bėjo apie žadamą mokslo tą
są, atsigavo dvasioje naujos 
laimės srove, pajuto savy 
jėgų, pajuto egzistenciją ir 
vyriškos ambicijos stiprius 
jausmus pažadinęs, pareiš
kė:

— Tėtuši, duok vairą į ma
no rankas. Aš jaunas ir stip
rus. Tamsta, tėtuši, planuo
si, aš vykdysiu.

— Kokie čia planai, vaike, 
kai akys uždaros... Man rū
pi tik jūsų gyvenimas, kad 
kokią gūštelę įsigytumėte... 
Mat, ačiū Dievui, dar esu 
negrynas, bet...

— Tėtuši, aš padarysiu 
ką liepsi. Surasiu ir namelį, 
jei reiks. Apžiūrėsiu, kad 
būtų visais atžvilgiais pa
ranku; kad tėtušiui trykštų 
sveikatos šaltiniai, o sesei 
Kleopatrai šviesi laimė.

— Tėveli, koks Eugenijus 
geras! — įsi vi j o džiaugs
mas Kleopatros širdy, ji ap
kabino tėvo kaklą, prispaudė 
švelnutes lūpas prie jo kak
tos, bet mėlynų akių jūra 
nulinko į Eugenijaus akis, 
šypsą nubėgo skruostais.

— Bet ar tu įsisąmoniji, 
mano baltas, švelnus druge
li, kad jau išsiskirsim?... Tu 
į mergaičių pensijonatą, o 
Eugenijus...

Kanklio galva nulinko 
tarp dviejų delnų, prikamuo
ta mintis susivėlė į chaosin- 
gą baimę, juk Eugenijus lig 
šiol jį visame vadavo, buvo 
jam visur dešiniąja ranka, 
o Klevutė — tikra namų šir
dis, be kurios jis bus sumin
tas, kaip rudens lapas. Ir ar 
verta jau tiek savęs išsiža
dėti?... Kada Kanklis mąstė 
ir neatskyrė širdies posmo 
nuo posmo, paskubo Kleo
patra su švelnaus apsigyni
mo teise:

— Niekame lig šiol ne
prieštaravau, mano mielas 
tėveli, bet su pensijonato 
pasiūlymu griežtai nesutin
ku. Jei neklystu, aš esu tam
stai, tėveli, reikalinga, ir 
niekados nesutikčiau vieną 
savo vargšą tėvelį palikti!...

Sąmoninga rimtimi apsi
gaubė Kleopatros veidas, ji 
kiek palinko į liūdesį, susi-

mąstė, bet pažvelgus į Eu
genijų, kurs buvo nusiminęs 
ir bežodis, ji vėl pradėjo:

— Ar gi ne taip tėveli?... 
Kam čia išsidraskyti dėl 
kokių ten mūsų „patogu
mų?”...

— Klevą, mielas mano vai
ke, tu dar nesupranti... Mū
sų namuose yra šešėlis, ku
rio tu nežinai... Ir tik dėl ta
vęs aš neramus...

Kanklis savo žodžių nusi
gando, kurie nejučiomis, ne
apgalvotai išklydo iš tėviš
kos širdies...

Eugenijus sudrebėjo. Jis 
pasijuto, kaip nuplaktas kū
dikis; pažvelgęs į Kleopat
ros rankas, apsivijusias apie 
tėvo kaklą, jis juto esąs tik 
benamis valkata, kurs neat
mena ar kada bent matė sa
vo tėvą?... Suvirę širdy giž
ius sopulys, pasibeldė pavy
das, bet šis žmogus, jam at
kėlęs vartus į šviesesnį gy
venimą, perdaug šią valandą 
brangus, kad Eugenijaus 
širdis justų jam bent ma
žiausią apmaudą! Juk jis iš
reiškė gryniausią tiesą tė
višku instinktu pulsuojan
čią... Eugenijus sutrupino 
kovą į mažutes smulkmenas 
ir laukė ką toliau kalbės 
globėjas.

(Bus daugiau)
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LEIDINYS APIE LIETUVĄ 
ANGLŲ KALBA

Vietos lietuvių ruoštas ba
lius Vilniaus nukentėju- 
siems lietuviams gerai pasi
sekė ir liks pelno. Atskaita 
bus kitą kartą paskelbta.

Lietuviškos pamokos jau
nimui trečiadienių vakarais 
7:30 vai.

Man teko susipažinti su tuo žinę — yra teisingas, tam 
darbu ir turiu pasakyti, kad' mirtis yra atgimimo šviesa.

2. Land
Cooperation, 4.

Culture, 5. Root
7. Dairying,
9. Poultry

darbą:
Reconstruction 

the

didžiuojasi, taip ir 
visa tauta didingai 
Lietuvos sostinę Vil-

J. K.

„AMERIKAI”

1B TOLIAU IR 1IŠ TOL 1 
_______________________ 1

AKADEMIKIŲ LAIŠKAS PATERSON, N. J.

Jau buvo „Amerikoje” ra
šyta, kad Šv. Kazimiero 
Akademijos leidžiamas gra
žus mėnesinis žurnalas „Š. 
K. Akademijos Aidai” buvo 
atsiklausęs moksleivių, ko
dėl jos lankančios lietuvišką 
mokslo įstaigą. „Amerikos” 
redakcija įvertino kelis at
sakymus ir jų autores nuta
rė apdovanoti „Amerikos” 
prenumerata. Sužinojusios 
apie tai, lietuvaitės mok
sleivės prisiuntė redaktoriui 
tokį laišką:

Gerbiamas redaktoriau,
,Už Jūsų didį įvertinimą 

Kodėl aš 
Šv. Kazimiero 

Akademiją” ir už pasižadėji- 
' mą siuntinėti mums „Ameri
ką” kaip nepaprastą dovaną, 
maloniai dėkojame.

„Linkime Jūsų laikraščiui 
ir bendradarbiams ypatingos 
sėkmės spaudos laimėjimuo
se.

„Jums dėkingos ir lietuvy
bę gerbiančios akademikės,

(pasirašo) Silvija Račkiū- 
tė,Elena Gudauskaitė, Juli
ja Kazakauskaitė, Noreen 
O’Donell, Marė Balkiūtė, 
Ona Masiliūnaitė, Sofija Mi- 
čiūnaitė.

Lietuvos nepriklausomy
bės 22 metų sukakties minė
jimas bus sekmadienį, vasa
rio 11 d., 3 vai. popiet, Wa
shington Ball Room salėje. 
Šv. Cecilijos choras, muz. B. 
Voverio vadovaujamas, su
dainuos keletą gražių daine
lių; dainuos ir vyrų choras. 
Kalbės Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys, vietinis kleb. 
kun. J. Kinta, miesto mayo- 
ras ir keletas kitų kalbėto
jų. Programa bus graži, 
įvairi.

Kviečiam visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir paminėti Lietuvos 
nepriklausomybę, nes Pater- 
sone mažai kada tokių pro
gų būna.

Įėjimas visiems laisvas ir 
dykai; durys atdaros 2 vai.

Ruoškimės į prof. K. Pak
što prakalbas, kurios ren
giamos pirmadienį, 
19 d„ par. salėje, 
mūsų trūkumai bus paten
kinti Vilniaus lietuviams 
pagalbos reikalu; tik pasi- 
ruoškime nors vieną dolerį 
paaukoti Vilniaus krašto lie
tuviams. Bus visiems įdomu 

ų išgirsti Lietuvos mokslinin-
ko zS^'ą^Te mūsų tėvų žė- 
mės dabartinę padėtį ir kit
ką. > ■ . ■ i ... nu,

Vasario 4 d. įvyko Užga
vėnių vakarienė, kurią pa
ruošė Altoriaus Rožančiaus 
moterų draugija. Svečių bu
vo nemažai. Po vakarienės 
sekė lietuviški šokiai. Gavė
nios metu visi vakarienių 
mėgėjai turės daugiau laiko 
sužadinti savo meilę Vil

niaus pagalbai, nes tai yra 
Lietuvos dangus. Kokios ten 
puikios bažnyčios 
širdį žadina prie 
grožybės. Dar caro 
lietuviai grįždavo
niaus pilni nepaprasto susi
žavėjimo Dievo namų gražu
mu. Mūsų dabar nors men
kos aukos turi padėti tas 
grožybes atnaujinti, 
svetimtaučiai sakytų: 
nius tikrai Lietuvos
gus”. Per gavėnią visi au- 
kokim, kiek išgalim. Kai pa
rapija pasistato puikią baž
nyčią, kurios bokštai spindi 
visai parapijai, visi kasdien 
tuomi 
mūsų 
minės 
nių.

dr. K. Pakštas turės paskai
tą aktualiais klausimais. 
Bus ir koncertinė dalis. 
Kviečiam visus lietuvius, 
kaip Bayonne kolonijos, taip 
lygiai ir iš kitur atsilankyti.

— Gavėnios pamaldos Šv.
Mykolo parapijos bažnyčio
je: trečiadieniais 7:30 vai. 
vak. graudūs verksmai, pa
mokslas ir palaiminimas; 
penktadieniais 7:30 vai. vak. 
kryžiaus keliai.

Parapijos susirinkimas
Kun. J. Čepukaitis prane

šė bažnyčioje, kad Šv. And
riejaus parapijos metinis su
sirinkimas bus sekmadienį, 
vasario 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėje salėje.

Klebonas prašė, kad visi 
parapijiečiai būtinai ateitų 
ir pareikštų savo nuomones. 
Sakė:... „kurie nori pareikšti 
savo nuomonę parapijos ge
rovės reikalais, bet dėl ko
kių nors išskaičiavimų neno
ri ar nedrįsta prabilti, išsi
tarti, kad „nenusidėtų”, bet 
po parap. susirinkimo visuo
met priešingai kalba, lai pa
rašo savo nusiskundimus, 
aiškius paklausimus, gerus 
sumanymus ir prisiunčia į 
kleboniją arba priduoda pa
rapijos susirinkime”.

Is Musų Veikimo Centro

Kaip jau buvo skelbta pe
reitame numeryje, Šv. Onos 
parapijos surengtos prakal
bos Vilniaus atgavimui ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti praėjo 
labai sėkmingai. Pereitą sa
vaitę dar vienas žmogus, pa
sivadinęs „Meškučių”, paau
kojo $20.00 tam pačiam tik
slui — vilniečiams šelpti. Iš 
viso surinkta $96.65. Didelė 
garbė susipratusiems Šv. 
Onos parapijos nariams.

Metinis parapijos blynų 
balius įvyko pereitą šešta- 
dienį-.- Žmonių atsilankė ne
tikėtai daug. Padėka šeimi
ninkėms už iškepimą skanių 
blynų.

Gavėnios metu Šv. Onos 
Novenos pamaldos bus ant
radieniais: lietuviškai 7:30, 
angliškai 8:15. Penktadienio 
vakarais, 7:30, bus Kryžiaus 
Keliai. Klebonas ragino vi
sus dažnai lankyti pamaldas 
gavėnios metu ir tinkamai 
prisiruošti Velykoms, atlie
kant savo metinę pareigą.

Praeitą savaitę įvyko svar
bus vyčių kuopos susirinki
mas. Pranešta nariams, kad 
šiais metais kuopos dvasios 
vadu bus kun. Collins, mūsų 
parapijos naujas vikaras, 
gerai pažįstamas vyčiams. 
Pirmiausia susipažinom su 
juo parapijos metiniame ba- 
zare, kuriame vyčiai gerai 
pasidarbavo, o vėliau jį ma
tėm susirinkimuose 
rengimuose.

Kovo 10 d. bus 
bendra Komunija ir 
čiai. Girdėti, kad 
daug jaunimo dalyvaus ben
droje Komunijoje. Vyčiai 
kviečia visą jaunimą daly
vauti drauge su jais. Komi
tetas žada aplankyti visą 
jaunimą, raginant prisidėti 
prie lietuviško jaunimo vei
kimo. Per pusryčius bus ap
dovanotas 1939 metų veik
liausias vytis. Kas šį svarbų 
ženklelį gaus, niekas iš ank
sto nežinos.

Nariai pasižadėjo pasi
darbuoti naujų narių vajuje 
ir padidinti mūsų gražaus 
jaunimo būrelį. Prašom vi
sus tėvelius paraginti savo 
jaunimą prisirašyti prie Vy-

— Blynų balius įvyko sek
madienį, vasario 4 d. žmo
nių atsilankė nemažas būre
lis. Darbščios šeimininkės 
Marcinkienė, Gurskienė ir 
Vaivadienė prikepė labai 
skanių žemaitiškų kukulių ir 
mandagiai patarnavo sve
čiams. Navickas, Kalanta ir 
Senkus pasidarbavo prie ki
tų darbų. Vakaras praėjo 
jaukioje nuotaikoje ir para
pijai padarė pelno.

— Vasario 3 d. parapijos 
salėje suruošta „surprise 
party” Pranui šedvydžiui ir 
Julei šedvydienei, jų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties proga. Šedvydžiai 
geri lietuviai ir visoje šeimo
je vyrauja lietuviška dva
sia. Savo dukrelę išleido į 
juristus, o kita mokosi dar 
mokykloje. Patys labai gra
žiai sugyvena su kitais, tat 
nenuostabu, kad atsilankė 
daug svečių giminių ir šiaip 
sau draugų. Pasakyta daug 
gražių kalbų ir pareikšta pa
linkėjimų. Linkime ilgiausių 
metų.

— Vasario 17 d. šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. par. salė
je bus minima Tautos šven
tė — Vasario 16 d. Šia pro
ga Lietuvos Vytauto Didžio- 

Jonas Karalius jo Universiteto profesorius

Dievo namai
Šių metų „Garse” J. A. 

Karalius rašė apie Dievo na
mus — bažnyčią. Verta tas 
straipsnis visiems perskai
tyti. Autorius mus atveda į 
Dievo namus ir viską aiškiai 
parodo, ko visą gyvenimą 
negalėjom įsivaizduoti, žo
džiai „Dievo Namai” taip 
malonūs, kad lyg iš dangaus 
darželio alyvos šakelė prie 
krūtinės prisegta. Kur pa
matau bažnyčią, sakau — 
Dievo Namai. Nustebau, kad 
kai kas pradėjo mane svei
kinti už tą straipsnį; vi
siems sakau: nesiklaidinkit; 
Karalių yra daug, ne tik 
Baltimore j. Visi linkėjimus 
suteikime Gerb. J. A. Kara
liui, kuris parašė tą malonų 
raštą apie Dievo Namus.

Delegatai pranešė apie 
Vyčių apskrities seimelį ir 
nauji delegatai išrinkti se
kančiam apskrities seime
liui, kuris įvyks kovo 3 d. 
Brooklyne. Bus 6 atstovai ir 
jie dalyvaus apskrities bend
roje komunijoje, kovo 3 d., 
11 vai. ryte, Apreiškimo par. 
bažnyčioje, Brooklyne.

Sausio 13 d. baliaus komi
sija pranešė, kad kuopai li
ko 85 dol. pelno. Kuopa dė
kinga komisijai už gražų 
pelną ir linksmą parengimą.

Vytis

A.L.R.K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas

Remdamasis Federacijos 
Centro Valdybos nutarimu 
ir atsižvelgdamas į momento 
svarbą, skelbiu A.L.R.K. 
Federacijos Tarybos suva
žiavimą penktadienį, vasa
rio 24 d., Hotel New Yorker, 
(Parlor — F. G.), 34th St. 
ir 8th Ave., New York, N.Y. 
Suvažiavimo pradžia 
ryte.

Pagal Federacijos 
tuciją Tarybą sudaro 
važiavimą kviečiami:

a) Federacijos 
Valdyba.

b) Apskričių pirmininkai 
ir sekretoriai.

c) Centralinių organizaci
jų pirmininkai ir sekretoriai.

d) Lietuvių katalikų laik
raščių redaktoriai.

e) Taip pat kviečiu mūsų 
vienuolijų viršininkus ir 
aukštesniųjų mokyklų di
rektorius.

Tuo pačiu kartu skelbiu ir 
suvažiavimo dienotvarkę:

1. Vilniaus biednuomenės 
šelpimo reikalai.

2. Amerikos lietuvių kata
likų talka Vilniaus krašto 
atstatymo darbe.

3. Santykių klausimas su 
kitomis lietuvių grupėmis.

4. Jaunimo organizavimo 
ir palaikymo reikalai.

5. Spaudos ir Federacijos 
vajus.

6. Amerikos « Pilietybės 
Komisija prie Katalikų Uni
versiteto.

7. Trumpi centralinių or
ganizacijų pranešimai.

8. Sumanymai.
9. Rezoliucijų priėmimas.

Po medžioklės
Jurgis: — Kur aš galiu 

gauti leidimą?
Valdininkas: — Leidimą 

medžioklei ?
— Jurgis: — Ne, medžiok

lė jau baigta. Aš noriu gau
ti leidimą vesti tą mergelę, 
kurią sumedžiojau.

New Yorko žydai vetera
nai pasiuntė suomiams am- 
bulansą: karo veteranai žy
dai pasižadėjo kovoti prieš 
komunizmą.

Neabejoju, kad suvažiavi
me iškils daugiau aktualių 
tautos ir Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės reikalų, 
negu čia suminėjau. Tarybos 
nariai, turintieji naujų su
manymų, malonės juos pa
tiekti suvažiavimui raštu. 
Bus priimami sumanymai ir 
įvairios pastabos dienotvar
kėj nurodytais klausimais ir 
ne iš Tarybos narių. Prašau 
juos siųsti į Federacijos sek- 
retorijatą arba tiesiog į su
važiavimo vietą.

Vajui prasidėjus
Federacijos sekretorius, 

pildydamas kongreso nutari
mą, jau kelis kartus skelbė 
savo pranešimuose visuome
nei, kad katalikiškos spau
dos ir geresnio mūsų susior- 
ganizavimo vajus šiemet, 
kaip ir kitais metais, bus ve
damas Gavėnios metu. Tad 
jau yra prasidėjęs. Iš savo 
pusės raginu Federacijos 
skyrius ir apskritis, taip 
pat visus sąmoningus lietu
vių katalikų veikėjus šiame 
vajuje nuoširdžiai padirbėti, 
kad mūsų garbingieji laik
raščiai susilauktų daugiau 
skaitytojų, kad katalikiško 
turinio knygų būtų daugiau 
išplatinta, kad mūsų visuo
meninis veikimas eitų pla
tesne vaga, kad mūsų orga
nizacijų ir draugijų vienybė 
— Federacija būtų sustip
rinta. Vajaus metu reikia 
surengti prakalbų, paskaitų, 
reikia pereiti spaudos ir or
ganizacijų reikalais per vi
sus lietuvių namus. Tad, 
dirbkime, apaštalaukime!

Dr. Antanas Rakauskas 
A.L.R.K.F. Pirmin.

Amerikoje trūksta 
leidinio apie Lietuvą 
kalba. Didelis' darbas 
rašyti, o dar sunkiau
ti. Nieks nesiima rizikos to
kio leidinio spausdinimą fi
nansuoti. Vienas Columbijos 
universiteto studentas lie
tuvis ekonomikos magistro 
laipsniui — Master of Arts 
— įsigyti parašė 
„Economic
of Lithuania after 
World War”.

Darbo turinys: 
Economic Reconstruction

Lithuania after the 
World War

I. Introduction.
1. Historic Background, 2. 
People, 3. Land and its Re
sources, 4. Climate.

II. Agriculture. 1. Gene
ral Outline and Basis of Re
construction, 2. Land Re
form, 3. 
Grain 
Crops, 6. Flax, 
8. Live Stock, 
Farming.

III. Industry.
Outline, 2.Textile Industry, 
3. Food and Luxury Goods 
Industry, 4. Timber Indus
try, 5. Paper and Polygra
phic Industry.

IV. Foreign Trade. 1. Va
lue of Foreign Trade and 
Trade Balances, 2. Shifting 
of the Commodities Invol
ved in Foreign Trade, 3. 
Lithuania’s -Foreign Trade 
according to Countries.

a. Trade with the United 
Kingdom, b. Trade with 
Germany, c. Trade with So
viet Russia, d. Trade with 
Belgium, e. Trade with Lat
via, f. Trade with the United 
States of America.

V. Finance. 1. Currency, 
2. State Finance, 3. Public 
Debt.

VI. Conclusions.
Kaip matoma iš turinio, 

apimtos visos Lietuvos eko
nominio gyvenimo sritys.

jį vertėtų padėti išleisti, nes 
autorius savo lėšomis to pa
daryti negalės. Be pagalbos 
diplomantas pasitenkins pri
valomu skaičių egzempliorių 
Universitetui įteikti ir pla
čios visuomenės veikalas 
nepasiektų. Tuo tarpu ver
tėtų ne tik kiekvienam pro
fesionalui įsigyti tokią kny
gą, bet ir išsiuntinėti bent 
svarbesnių universitetų ir 
miestų bibliotekoms. Kad 
interesas ir paklausa tokiai 
knygai yra, liudija ne šim
tai, bet tūkstančiai laiškų, 
kuriuos gauna konsulatai 
su prašymais duoti literatū
ros apie Lietuvą.

Gal profesionalų draugi
jos galėtų iš anksto užsaky
ti savo nariams bei savo 
valstybės svarbesnių univer
sitetų bibliotekoms, Buss- 
ines Schools, Law Schools ir 
viešoms (Public) bibliote
koms. Be to, ji bus naudin
ga ir Amerikos mokyklose 
besimokantiems lietuviams 
jaunuoliams, kurie dažnai 
nori šį bei tą mokykloje pa
rašyti apie savo tėvų šalį. 
Joje yra apsčiai statistinės 
medžiagos ir ilgas apie Lie
tuvą anglų ir kitomis kal
bomis knygų sąrašas.

Kiekvienas tėvas turėtų 
šią knygą nupirkti savo sū
nui ar dukrai kaip dovaną. 
Dabar sunku nustatyti to
kios knygos kainą, tas pri
klausys nuo skaičiaus, kiek 
bus spausdinta. Dabar ją 
galima užsisakyti už $1.50. 
Čia, žinoma, nėra uždarbio 
klausimas, nes bus spaus
dinta tik tiek egzempliorių, 
kiek 
vo 1

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Tenebaido mūsų žodis „ne 
greit”! Viskas gera daroma 
pamažu. Tik bloga padaryti 
galima greit. Viena valanda 
galima pagadinti žmogaus 
amžiaus darbą. Didžiausius 
žygius daro išlaikymas ir ti
kėjimas. — Vladas Ptvys

Būti gerai, skaisčiai mas
tyti ir elgtis, visą savo mei
lės ir ištikimybės lobį išsau
goti vienam, prie kurio trau
kia širdis ir įsitikinimas, 
kad jis yra to vertas, tai yra 
tikras moteriškumas.

— M. Pečkauskaitė

Visai negalima lyginti lai
ko ilgumo su jo vertybe ar 
svarbumu. Penkias minutes 
tęsiąsis sumišimas gali pa
likti įspūdį visam amžiui.

— D. Alfordas

Nėra nieko negalima žmo
gui, kurs moka norėti. Jeigu 
yra kas reikalinga, bus pa
daryta. Tai vienintelė tiesa, 
kurios priklauso sėkmė.

—Mirabo

Niekuomet neištiesk savo 
rankos taip toli, kad nebega
lėtum jos atgal atitraukti.

— Chekovas

Gamta laiko elementus 
spalvų ir formų visų paveik
slų, kaip piano klavišai laiko 
muzikos gaidas.

•— Whistler

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Draugiškai,
Eduardas Sh 1

Red. Pastaba: Ed. Sty 
yra buvęs Lietuvos vyrį 
sybės stipendininkas ir drj 
ge su EI. Bartkevičiūte Ų

dirkų”, bet mūsų 
vičių” nedaug. Todėl 
daug dirbti. Sveikinu 
bą pradėjus.

Vasario m. 9 d., 1940

Neff Yorko Apylinkės
ge su Kl. Bartkevičiūte rį Seimelis
dijavęs 2 metus Vytaiįg • sekmadienį, va- 
umversitete. Redakcija ,, į A„reiškimo pa- 
bai dėkinga Ed. Styrai^11pėdžia pra- 
laišką, bet ji lauks k į* , 'J. „oiet ui at.

(

dabar, vėliausiai iki ko- 
d., bus užsakyta.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas
S. Užsakymus ir pini- 

prašau siųsti:
A. Simutis,

16 West 75th St.
New York City.

2:30 vai. popiet, bet at- 
,rai prašomi rinktis pus-giau jo raštų. Praš __ 

kviečiame ir laukiame! C;7^iau. W M-

i ADU D A.> lis , j jg pramato-
trumpas, bet jo laikas 
turtingai išnaudotas 

Iriausiems mūsų apylin- 
reikalams apspręsti.

Kiekvienos draugijos val- 
privalo pasirūpinti, 

kiekviena draugija sei-

Amerikiečių spauda 
Berlyno pranešė, kad ;.f* 
vienoje ligoninėje, 18 
jaunuoliui padaryta ne; 
rasta operacija. Jauni 
skundėsi dideliu 
skaudėjimu; manyta, 
jo galvos smegenyse a> rfyje turėtų bent 5 atsto- 
koks nariklis ir gydyto is. Maloniai laukiami dr- 
labai nustebo, kai kai? 
galvos

veikėjai, kad ir nebūtų 
pusėje, smegenj t draugijų atstovais išrink- 

rado tris dantis. Operas (Tįsi veiklūs lietuviai ka- 
pavyko gerai, dantys p; ikai, kuriems rūpi mūsų 
Tinti ir jaunuolis nesisk ylinkės katalikų gyvybi- 
džia galvos skaudėjimu įai reikalai, tikime, suras 

fflmumo šiame seimelyje 
iyvauti. Tad, iki pasima
to Apylinkės Katalikų 

helyje.

Feder. Apskr. Valdyba

K.

PROF. DR. K. PAKŠ] 
PRAKALBOS

Pagal ligšiol gauta 
kvietimus, prof. dr. K. Pi 
to prakalbos vasario t 
numatomos tokia tvarka:

Detroitu Mich.^lietuti ja^ag u^sį.agyįj
—■ hiviii kaibOs ir istorijos 

_ Vasario 11 d. Re ^^g, vecĮamį ę0.

LIETUVIŲ KALBOS
KURSAI

— vasario 9 ir 10 d.

Gerbiamas Redaktoriau:
Sveikinu Jus pakvietus 

savo laikraščio redakciją to
kią puikią bendradarbę, Ele
onorą Bartkevičiūtę, šiais 
laikais, kada Lietuva pergy
vena įvairių staigmenų — 
jauku yra, kada jaunimas 
ateina į talką painformuoti ; 

apie pasaulio įvykius. Kole
gė Eleonora tikrai yra kvali
fikuota tokiam darbui, nes 
per dvejis metus, kada kar
tu studijavome Kaune, ji la
bai daug laiko praleisdavo 
seminaruose, skaitydama 
apie Lietuvą ir jos kultūrą. 
Mes ją pirmiau gal daugiau 
žinojome iš Lietuvių Meno 
Draugijos, bet, pasirodo, ko
legė neblogai ir plunksną 
valdo.

Mano nuomone, kolegė ga
lėtų mus painformuoti apie 
Lietuvos studentų gyvenimą 
ir, apskritai, apie jaunimą 
Lietuvoje. Tas gyvenimas 
jai yra labai artimas, o A- 
merikoje gyvenantiems ir 
seniai Lietuvoje buvusiems 
jis labai svetimas.

Po kelių metų senieji mū
sų veikėjai pradės užleisti 
vietas kitiems. Bet ar bus tų 
kitų perimti jų vairus ir 
juos kompetentingai valdy
ti? Juk patys žinome, kad 
labai mažas nuošimtis Ame
rikos lietuvių jaunimo įdo
maujasi ar net stengiasi iš
mokti lietuvių kalbos. Gal 
dėlto, kad jiems tėvai nie
ko gero apie Lietuvą nepa
sakoja. Tik „bakūžės, pur
vynas ir juoda duona”. Jie 
nepažįsta „Naujosios Lietu
vos”, o kad ir pažįsta, tai 
nesupranta nei jos kultūri
nio gyvenimo, nei jos vysty
mosi stadijų.

Malonu, tad, sveikinti nau
ją žvaigždę mūsų literatū
ros padangėje, kuri gal pa
jėgs jaunimą suįdominti 
„Senu Krajum”.

Kolegei šiame darbe lin
kiu daug ištvermės. Kantru
mo ir veiklumo nelinkėsiu, 
nes jai to užtenka. Tebūna, 
kolege, Tavo straipsniai kaip 
Basanavičiaus, apie kurį V. 
D. universitete mokėmės. Jis 
Kudirką atvertė į lietuvybę. 
Mes turime daug jaunų „Ku-

i

N. Y. lietuviams;
Amsterdam, N. Y. f 

viams — vasario 14 d. |
Vasario 15 d. Newark

J. lietuviams;
Vasario 16 d. Broo

nbia universitete. Pilnas 
suteiks prof. Claren- 

r.„įA Manning, 505 Philo- 
hy Hall, 116th St. ir Am- 
dam Ave., New York Ci- 
Kursus veda dr. J. Ry
žius — Raymond.

p

Bayonne, N. J. lietu
— vasario 17 d.

Vasario 18 d. ' 
phia, Pa.;

Baltimore, Md. Ii 
ir amerikiečiams — 
19, 20 ir 21 d. d.

New Haven, Conn, 
viams — vasario 25 d, 

Waterbury, Conn, 
viams — vasario 27 d,

Binghamton, N. Y, ir 
shua, N. H. lietuvių 
joms prakalbos bus p 
tos kiek vėliau, suderimi 
jas su kitais kvietimaBlma”"^6^ £

Iki vasario 7 d. Prof, 
štui prašoma rašyti , 
go” adresu: 2334 
Oakley Ave., Chicago, 
o vėliau — į „Amerik 
dakciją: 423 Grand St, 
oklyn, N. Y.

KALBĖS LIETUVOS 
ATSTOVAS?

iškų org-jų ruo- 
rasario 16 minėjimo 

imuose pranešama, kad 
gamoje dalyvaus 

ros ministeris P. žadei-/ 
iau Chicagos laikraš- 

skelbia, kad tą pačią 
p. Žadeikis dalyvaus 

ir ten vasario 16i 
sakys kalbą.

Uorkas lyg ir peri

F

d.
ik

j

suskubtų ir į Brook- 
M Kiek iš patiki- 

y žinoma, Lietu-, 
dalyvaus vasa-

i Chicagoje, o ne

ĮSI 

je

Kristaus Kančios ni ' 
„HMM . ' KdUmai prasidės vasario 

560 32nd St. Union l 
N. J. Vaikams paskirta 
madienio popiečiai: va! jT?
4, 11, 18 ir 25 d. d. Sua
siems bus kiekvieną ai 
dienį ir ketvirtadienį. B

vai 
'die 
viri 
virt 
Did, 
dien 

6. 
gaili 
tose

Etnose lapeliuose 
^plakatuose taip

, L J progra
mos C.Y.A. Lie
jos merginų grupė, 

■^tsakingi asmenys
1 nei C.Y.A., pasui 
šios organizaci- sišku;

priež

North Arlington, 
vienas ugniagesys mokė 
tus, kaip apsisaugoti n®) 
laimingų atsitikimų; 
gęs kalbą jis puolė ir 
laužė ranką.

niais pradžia 2:30 vai
TE SAU RA

Iš Bostono pranešama, 
ten išrastas prietaisas 
tyti tolį rūkų metu. Gal 
gerai laivams ir lėktų

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKOIIIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS -
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yori 
ir New Jersey vaisi

labai preinan 
„ — octs”, „Parlor a. kitchen Sets" 

J Win CORPOR 
^JĄKANDŲ IŠD] 

^TIS, Biznio Vedėj

TeL ^ergreen 7-8451

310 John Street, 
Harrison, N. J.
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sybės stipendinjį^
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bai dėkinga Ed. j0 (j Apreiškimo pa- 
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PROF. DR. K
FRAKAI

ai, kuriems rūpi mūsų 
linkės katalikų gyvybi- 
i reikalai, tikime, suras 
inumo šiame seimelyje 
panti. Tad, iki pasima
to Apylinkės Katalikų 

^Įnelyje.
Feder. Apskr. ValdybaPagal ligšiol g 

kvietimus, proU.i 
to prakalbos RIETUVIŲ KALBOS 
numatomos tokia b KURSAI

Detroit, Mich. L
- vasario 9 ir J-)abar lalkas užsirašyti 

Vasario 11 d. i Jvi'l kaJbo® ir .istorijos 

N. Y. lietuviam;
Amsterdam, N.I

viams — vasario 1!
Vasario 15d.Nei' n n^t. • a 

ly Hall, 116th St. ir Am- 
dam Ave., New York Ci- 
Kursus veda dr. J. Ry- 
ičius — Raymond.

suose, kurie vedami Go
bia universitete. Pilnas 
as suteiks prof. Claren- 
A. Manning, 505 Philo-

KALBĖS LIETUVOS 
ATSTOVAS?

utininkišk’ų org-jų ruo- 
o vasario 16 minėjimo 
imuose pranešama, kad 
programoje dalyvaus 
vos ministeris P. Žadei-

tačiau Chicagos laikraš- 
skelbia, kad tą pačią

J. lietuviams;
Vasario 16 i S

N. Y.;
Bayonne, N. J. fe

— vasario 17 d.
Vasario 18 i 

phia, Pa.;
Baltimore, W

ir amerikiečiams- 
19, 20 ir 21 d. i

New Haven, 
viams — vasario 25

Waterbury, C® 
viams — vasario 2i

Binghamton, N J įą p. žadeikis dalyvaus 
shua, N. H. lieta, pagoję ir ten vasario 16 

 

joms prakalbos bffi^jime sakys kalbą.

tos kiek vėliau, ®|ew Yorkas lyg ir per 

 

jas su kitais kvietį nuo Chicagos, kad at- 
s suskubtų ir į Brook-

Iki vasario 7 d. _
štui prašoma raijti a yktL Kiek ls Patlkl’ 

1 Iri n ill QinnYYlU I
go” adresu: 
Oakley Ave. 
ovėliau-Į,>tt 
dakciją: 423 Grand if V 

oklyn, N. Y.

altinių žinoma, Lietu- 
atstovas dalyvaus vasa-
8 d. Chicagoje, o ne

ausdintuose lapeliuose 
deliuose plakatuose taip 

Kristaus Kančios f paskelbta, kad progra
mai prasidės dalyvaus C.Y.A. Lie- 
560 32nd St. Uniefs Dainos merginų grupė. 
N. J. Vaikams įV. atsakingi asmenys 
madienio popiečiai:įiškė, kad nei C.Y.A., 
4, 11, 18 ir 25 d. d.ipet kuri šios organizaci- 
siems bus kiekvieną 
dienį ir ketvirtadieni 
dės 8:15 vai. vak. 
niais pradžia 2:30

Vasario 5 d. L. vyčių 110 
kp. turėjo savo susirinkimą, 
kuriame priimta ir prisaik
dinta nauja narė, Uršulė 
Augulytė. Dalyvavo ir nu
matoma nauja narė Barbora 
Girard. Tartasi dėl būsimų 
draugiškų pramogų. Vasario 
17 d. bus „Valentine’s So
cial”; į šią pramogą visi 
kviečiami, visiems bus daug 
staigmenų. Vasario 24 d. 
bus kortų žaidimų vakaras.

Sveikinimai ir geriausi lin
kėjimai Jonui Lizūnui ir 
Onai Plekaitytei, susituoku
siems vasario 4 d. Taip pat 
sveikiname Juozą Giedrį, 
apsivedusį sausio 28 d.

Į apskrities suvažiavimą, 
įvyksiantį kovo 3 d. Brook
lyne, kuopos atstovais iš
rinkti Pat. Keršulytė, M. 
Augustinaitė ir Al. Tamo
šauskas. Visi vyčiai ruošiasi 
savo kuopos bendrai Komu
nijai ir bendriems pusry
čiams kovo 3 d. Kor.

PASNINKAS IR SUSILAI
KYMAS NUO MĖSIŠKŲ 

VALGIŲ GAVĖNIOS 
METU

1. Pasninkas ir susilaiky
mas nuo mėsiškų valgių pra
sideda Pelenų Dieną ir bai
giasi Didžiajame šeštadie
nį — vidurdienį.

2. Sekmadieniais nėra nė 
pasninko, nė susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių.

3. Visose Gavėnios dienose, 
išskyrus sekmadienius, yra 
pasninkas, kuriose leidžiama 
sočiai pavalgyti tik vieną 
kartą.

4. Pasninko ir susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių yra se
kančios dienos:

a) Kiekvienas Gavėnios 
penktadienis.

b) Ketvirties metų šešta
dienis ir Didysis Šeštadienis 
iki vidurdienio.

c) Kiekvienas trečiadienis, 
išskyrus trečiadienį Didžio
je Savaitėje.

5. Mėsiški valgiai leista 
vartoti vieną sykį: pirma
dieniais, antradieniais, ket
virtadieniais, išskyrus ket
virties metų šeštadienį ir 
Didįjį šeštadienį iki vidur
dienio.

6. Mėsiški valgiai ir žuvis 
galima vartoti dienose leis
tose mėsiškiems valgiams.

7. Tie, kurie dėl svarbių 
priežasčių yra atleisti nuo 
pasninko, gali vartoti mė
siškus valgius prie kiekvie-

PIRKITE SAU RAKANDUS

Tel. Harrison

Iš Bostono praneš 
ten išrastas prie 
tyti tolį rūkų metu 
gerai laivams ir 1

North Arlington 
vienas ugniagesys’ 
tus, kaip apsisaugoti 
laimingų atsitiki^ 
gęs kalbą jis puolė 
laužė ranką.

Parduodame įvairius rakandus labai preinamomis kainomis. Pa
linkimas didelis: „Bedroom Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir 
pringsus, „Studio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

09 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

(Ašakūntf

GRABORIUS
BALZAMUOS

Laisniuotas Ne< 
ir New Jersey’

310 John Str* 
Harrison, N-

Angelų Karalienės parapijos benas su savo vadu kun. J. Laurynaičiu priešakyje. 
Beno vadas mielai sutiko paįvairinti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šven
tės minėjimo programą, ruošiamą penktadienį, vasario 16 d., 8 vai. vak. Grand Pa
radise salėje, Brooklyne. Benas pagros smagių patrijotinių maršų.

je išlaikyti, kaip buvo spau
doje siūlyta. Jis pataria vi
siems šėrininkams urmu 
reikalauti, kad likęs turtas 
būtų paskirtas Vilniaus at
statymo reikalams.

VIEŠOS DISKUSIJOS

kuopų veikimo apžvalga ir 
t. t.

Atskiro šio žurnalo nume
rio kaina 20c. Jį galima įsi
gyti ir „Amerikos” adminis
tracijoje. „Studentų žodžio” 
redakcijos ir administracijos 
adresas — Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

metu

Vys- 
leidi-

no valgio, žinoma, leistose 
dienose mėsą valgyti.

8. Taukai galima vartoti 
valgiams gaminti vietoje 
sviesto.

9. Kiaušiniai, pienas, svies
tas ir sūris galima vartoti 
per visą gavėnią sykį į dieną 
sočiai pasivalgant ir taipgi 
vakare, tik mažai.

10. Iš ryto galima vartoti 
valgiui tik mažą gabalėlį 
duonos, kavos, arbatos arba 
skysto šokolado puoduką.

11. Yra leidžiama sočiai 
pavalgyti vieną sykį į dieną, 
nesvarbu kada: pietų 
ar vakare.

12. Jo Ekscelencija 
kūpąs, Apaštal. Sosto
mu atleidžia nuo susilaiky
mo nuo mėsiškų valgių visus 
darbininkus, kuriems būtų 
sunku išpildyti bendrą baž
nyčios įsakymą, visose gavė
nios dienose, išskyrus penk
tadienius, Pelenų Dieną, Vi
liją prieš Kalėdas ir Didįjį 
Šeštadienį iki vidurdienio. 
Tas leidžiama ir darbininko 
šeimai. Visi tie, kurie naudo
jasi vyskupo leidimu, ragi
nami kitokiu būdu atžymėti 
Gavėnios laiką, kaip tai: su
silaikyti nuo svaiginamų gė
rimų, uoliai lankyti gavėni- 
nes pamaldas.

13. Velykinės išpažinties 
ir Komunijos laikas Brook
lyn© vyskupijoje yra nuo 
pirmojo sekmadienio 
nios ir Švenčiausios 
bes sekmadienio.

14. šventojo Sosto
liu leidimu Amerikos Vysku
pams, J. E. Brooklyn© Vys
kupas atleidžia savo vysku
pijos tikinčiuosius nuo pas
ninko Lincoln’© gimimo die
ną, vasario 12d. ir Washing
ton© gimimo dieną, vasario 
22 d. Norintieji pasinaudoti 
minėta privilegija, privalo 
padaryti kokį nors gerą 
darbą, k. t. šelpiant neturtė
lius ir t. p.

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingas Klubas rengia 
viešas diskusijas vasario 9 
d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
piliečių klube, 280 Union Av. 
Brooklyne. Diskusijose bus 
paliesti Lietuvos laisvės 
klausimai, Rusijos imperia
listiniai žygiai ir t. t. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
visiems dykai.

Komitetas

VILNIAUS PLĖŠIKAI 
NAIKINAMI

STUDENTŲ ŽODIS”

Gavė-
Trejy-

specia

Jau išėjo „Studentų žo
džio” žurnalo vasario mėne
sio laida, kurios turinyje: 
Balio Laučkos — Naujus 
laisvės metus pradedant 
(šiame straipsnyje minima 
Lietuvos nepriklausomybės 
22 metų sukaktis) ; Viliaus 
Aksurdnos — Lietuvos jau
nimas dainuoja; Jono Skro- 
denio — Gavėnios reikšmė; 
Gintaro — Garbės takai; V. 
Raitelio — Amerikos tėvas; 
A. P. Čechovo — Berniukai; 
Valerijos Jakštaitės veda
mas mergaičių skyrius; Vil
niaus moksleiviai nelaisvės 
laikais (įdomios žinios kaip 
vilniečiai moksleiviai veikė 
lenkų nelaisvės laikais) ; 
Įvairumai; Juliaus Baniulio 
eilėraščiai; juokų skyrius 
Gaudeamus; Sportas; plati 
pasaulinių įvykių apžvalga;

Vilnius. — Lietuvai per
imant Vilnių ir sritį, visame 
krašte siautė ginkluoti plė
šikai, kurių daugumą sudarė 
iš kalėjimų paleistieji įvai
rūs kriminaliniai nusikaltė
liai. Nežiūrint į griežtus val
džios įspėjimus, plėšimai ne
siliovė iki kriminalinei poli
cijai pavyko išaiškinti ir su
imti plėšikų vadus ir gaujos 
narius. Iš visos eilės plėšimų 
buvo nustatyta, kad juos at
lieka tie patys asmenys, su
siorganizavę į gaują. Buvo 
susekta, kad tos gaujos būs
tinė yra Vilniuje ir kad plė
šikai iš vakaro išvyksta į 
kaimus ir miestelius, iš ank
sto aptarę ką ir kaip api
plėšti. Pagal būstinę buvo 
išaiškinti ir patys plėšikai 
ir vienas po kito suimti.

Kratose pas plėšikus rasta 
nemaža daiktų, kuriuos api-

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retai]

NOTICE is hereby piven that License No. 
EB 3408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDERICK .1. PARTHEYMULLER 
Bushwick Inn

39-41 Kossuth Pl. Brooklyn, N. Y.

ŠVENTES MINĖJIMAS

Tautininkiškų org-jų gru
pė Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties ir Vilniaus at
gavimo minėjimą ruošia va
sario 18 d. 4:15 vai. popiet, 
Grand Paradise salėje. Pro
gramoje attache Stašinsko 
ir J. Tysliavos kalbos, vai
dinimas, dainos, šokiai. Bi
lietai po 1 dol. ,75 ir 50c.

Kom.

DAR DEL ATSTATYMO 
BENDROVES

Atstatymo Bendrovės šė- 
rininkas T. Cirkelis prašo 
paaiškinti, kad bendrovės 
turimo turto atžvilgiu jis tu
ri tokią nuomonę:

Lietuvos Atstatymo bend
rovės turtas turi būti paves
tas gen. konsului Budriui 
Vilniaus atstatymo reika
lams arba šėrininkams iš
dalintas, bet ne Lietuvos pa- 
vilijonui pasaulinėje parodo-

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi nlkandžlal, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS Ii geriausių 

bravorų. Parengimams priimam*, užsakymai. KREIPKITĖS:

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

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

Manhattan Liquor Store

plėštieji atsiėmė. Ši plėšikų 
gauja susidėjo iš 18 asmenų, 
kurių 16 suimta. Gruodžio 
28 d. karo lauko teismas Vil
niuje gaujos narius nuteisė 
sekamai: plėšikus J. Sinke- 
viez, A. Paszkievicz, M. 
Stankiewicz, V. Kolenda, V. 
Zagranowicz, S. Wanckie- 
wicz, S. Jezerski, S. Sinke- 
viez ir M. Sakowicz nuteisti 
mirti. Pastarajam padavus 
malonės prašymą, 
bausmė pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. Kiti iki gy
vos galvos nuteisti: B. Pa
leckį ir S. Kowalsbi. Po 3 
metus kalėti nuteisti V. Pa- 
szkewicz, V. Sadowski ir A. 
Sinkewiczowa. Likusieji iš
teisinti.

Vilniaus mieste nusikalti
mai smarkiai sumažėjo, bet 
krašte vis dar lieka besi-

i HAVEMEYER 6 0259
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS
. - • '•
6 5.-23 jSRA'ND AVĖNUE

>• '• ■ . -mąŠpęth n y.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7350

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

slapstančių pabėgusių kali
nių ir kitokių nusikaltėlių, 
kurie dažnai veikia apsi
ginklavę lenkų kariuomenės 
išbarstytais ginklais, bet po
licijai geriau susipažįstant 
su apylinkėmis ir gyvento
jais, ir čia nusikaltimai kas
kart mažėja. Sparčiai besi
organizuoją šauliai pradeda 
ateiti į talką kovojant su nu
sikaltimais.

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją
Kai kurie tėvai nežinodami suerzina 
savo valkus, dažniausiai nugąsdiną 
Juos priverkiant nuryti stiprų, neskanų 
liuosuotoją Jų Jaunutėms gerklėms. Tai 
yra klaida — ir tai visai nereikalinga!

Kai Jūsų valkams reikalingas liuosuo- 
tojas, laimėk Jų pasitikėjimą, duoda
mas Jiems Ex-Lax! Jie tikrai pamėgs, 
nes Ex-Lax yra gardus, kaip Šokoladas. 
Ir ne vien tik tai, Ex-Lax yra švelnus 
liuosuotojas — malonus mažyčiams vl- 
durėllams. Jis paliousuoja vidurius už
tikrintai, bet patogiai, be Jokių pilvo 
skaudėjimų arba nusilpimų.
Nepamiršk, kad Ex-Lax yra velkius su
augusiems taip pat ir vaikams. Visose 
vaistinėse po 10c. ir 25c. dėžaitės.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides ’’E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnallo Ex-Lax.

m

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS
GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be chemi
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai veltui. 
VAI-ANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenials ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Grab oriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

‘ EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

GraboriuB — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktoriua

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 Arenu®.

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

^230

402 Metropolitan Ava., 
Brooklyn, N. Y.

(PrleS pat Apreiškimo bažnyčią)

Duoda automobilius vestuvėms, 
krtkStynams Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. 8HALINS 
(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. VALANTIEJU8
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—7 2nd Stret, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

Lietuvos

Sukakties
Penktad., Vasario

Dėkodami visiems bilietė
lių platintojams ir jų ėmė
jams, o ypač A. Petraičiui, 
sveikiname laimėjusius, — 
Skrodenį ir Subatienę, linkė
dami jiems puikiausiai pasi
naudoti laimėtomis dovano
mis. Visuomenės patogumui, 
norime priminti, kad Pet
raičio baldų ir rakandų par
duotuvė yra visai prie „A- 
merikos” įstaigos, 409 ir 436 
Grand Street. Kam reikalin
gi nauji baldai, prašom ap
lankyti šią lietuvišką par
duotuvę, kuri pasiruošus pa
tarnauti visiems.

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

Grand Street,
GRAND

PRAMOGA VILNIAUS 
LIETUVIAMS

Įžangos

PROGRAMOJE: Prof. Dr. K. Pakšto prakalba, Parapijų Chorų dainos, Apreiškimo par. mokyklos 
mokinių tautiški šokiai ir t. t.

Minėsime Lietuvos Nepriklausomybes Šventę
Vasario šešioliktoji yra 

nepaprastai brangi kiekvie
nam Tėvynę mylinčiam lie
tuviui. Tai laisvės ir džiaug
smo diena, kurią Lietuvos 
žmonių rinktieji sūnūs pa
skelbė amžinoje Lietuvos so
stinėje, Vilniuje, Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigi- 
mą. 1918 metų vasario 16 d. 
Vilniuje Lietuva iš nauja pa
sakė nustebusiam pasauliui 
žodį, kad Lietuva vėl tvar
kysis savarankiškai, nepri
klausomai, kad ji laisvai da
lyvaus laisvų tautų tarpe, 
kad ji savo kūrybinėmis jė
gomis rūpinsis papuošti ir vi
so pasaulio tautų gyvenimo 
lanką gražesnėmis gėlėmis.

Lietuviui Vasario 16 reiš
kia tą patį, kas amerikie
čiui liepos 4, tad ar verta 
Be^rSmntn kad ši šventė mi- 
nėtina visame pasaulyje, 
kiekvienoje vietoje, kur 
bent vienas lietuvis gyvena. 
New Yorko apylinkės lietu
viai niekada neatsiliko nuo 
visos tautos, neatsiliks ir 
šiemet, todėl visi prašomi 
atsiminti, kad šiemet Lietu- 
tuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktį minėsime pa
čią laisvės paskelbimo dieną 
— Vasario šešioliktą, penk- 
tądienį, 8 vai. vak., Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyne.

Šiame minėjime turėsime 
nepaprastą progą išgirsti 
profesorių dr. Kazį Pakštą, 
Lietuvos mokslininką, vieną 
iškalbingiausių oratorių, 
puikiausiai pažįstantį Lietu
vos pažangą, kultūrinius ir 
kitokius laimėjimus. Brook- 
lyniečiams ir jų kaimynams 
yra tikra laimė, kad į šį 
svarbų minėjimą atvyksta 
toks svarbus svečias.

ta vasario 16 d., penktadienį, 
būti Grand Paradise salėje? 
Juk tai visų susipratusių lie
tuvių švenčiausia pareiga.

AR LIKS APSILEIDIMO 
PAMINKLAS?

bičiuliuose reikiamo pritari
mo, galima drąsiai sakyti, 
kad mūsų apylinkes visuo
menės apsileidimo pamink
las bus prašalintas ir „Ame
rika” galės lankyti savo 
skaitytojus iš jai vertų pa
talpų, kurios liudys apie 
šios apylinkės lietuvių auk
štą visuomeninį susiprati
mą.

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vai.

Penitadlenlals uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Vasario m. 9 d., 19^ I

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI TAI KAIP
itaugsmo šventė 
Carlo 16-ji Vilniuje 

įjaipėdos atėjūnai 
Lkiam sugrįžtant 
g.ju metų laimėjimai 
hvės gerbimas 
įso: Kazys Vilniškis

I---------T . ' .*'■įindien Vasario šešiolik- 
į šiandien visa lietuvių

Meninės programos dalyje 
turėsime Apreiškimo, Ange
lų Karalienės ir Maspetho 
parapijų chorus, kurie pa
siruošę padainuoti šiai pro
gai tinkamiausias dainas. 
Apreiškimo par. mokyklos 
mokinių grupė pašoks tauti
škų šokių.

Ar dar reikia pasakyti, 
kad visiems lietuviams ver-

Neseniai šioje vietoje Ka
zys P. Vilniškis, rašydamas 
apie mūsų apylinkės visuo
menės svarbius klausimus, 
dabartines „Amerikos” pa
talpas pavadino mūsų apy
linkės visuomenės apsileidi
mo paminklu... Gal šis pava
dinimas kiek ir per griežtas, 
bet jame pasakyta karti tei
sybė. Turėti savo laikraštį, 
rūpintis jo nuolatiniu tobu
linimu, jo pažanga ir tuo lai
ku neturėti jo įstaigai tin
kamų patalpų lyg ir nesude- 

~rmam a77 — — -
Šis klausimas — patoges

nių patalpų įsigijimas — 
svarstytas ir „Amerikos” 
leidėjų metiniame susirinki
me, įvykusiame vasario 1 d. 
Susirinkime išklausyta pe
reitų metų apyskaita ir tar
tasi ateities veiklos reika
lais. Direktorių tarybos na
riais išrinkti kun. N. Pakal
nis, kun. J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas, K. Krušins- 
kas, K. Vilniškis ir J. B. 
Laučka.

Svarstant naujų patalpų 
klausimą, susirinkime nutar
ta steigti „Amerikos” Pa
talpoms Įsigyti Fondą, ku
riam pradžia jau sudaryta. 
Fondui lėšos bus keliamos 
platinant laimėjimų knygu
tes, kurių nusipirkti pasi
žadėjo pirmieji: Kazys 
P. Vilniškis už 50 dol. Al
fonsas Stankevičius — 50 
dol., Stanislava Subatienė — 
25 dol., Kazys Baltrušaitis 
— 25 dol., V. Daubaras — 
5 dol., K. Galčius — 5 dol.

Tai labai graži pradžia. Ji 
turės susilaukti stambių at
garsių plačioje apylinkės vi
suomenėje ir visoje „Ameri
kos” skaitytojų šeimoje. „A- 
merikos” Patalpų Fondas 
turėtų būti galutinai sukel
tas iki liepos 4 d., kai įvyks 
Apylinkės Lietuvių Diena. 
Jei Fondas ras „Amerikos”

BAZARO UŽBAIGA

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly

REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 
3 metu senumo, 90 proof A2.99

— $1.07
Kvorta------------------

Pint----------------------------
(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Vasario 2, 3 ir 4 d. d. Ma- 
spetho par. salėje įvyko „A- 
merikos” skaitytojų bazaro 
tęsinys ir užbaiga. Visas tris 
dienas vėl uoliai dirbo šv. 
Jurgio, Apreiškimo ir Mas- 
petho par. draugijų atstovai, 
išrinkti į bazaro rengimo 
komitetą. Prie ketvirto sta
lo dirbo „Amerikos” štabo 
nariai; jiems pagelbėjo An
gelų Karalienės par. soda- 
liečių pirm.-A^ Vasauskaitė 
ir stud. Balys Laučka.

Gyviausia diena buvo va
sario 4 — sekmadienis. At
silankiusiųjų tarpe buvo ku
nigai N. Pakalnis, dr. J. 
Starkus, J. Aleksiūnas, M. 
Kemežis, J. Bogušas. Kun. 
K. Paulonis pagelbėjo savo 
par. draugijų darbuotojams 
dirbti. Paskutinį vakarą at
silankė ir kun. P. Lekešis, 
tik ką iš ligoninės sugrįžęs 
ir dar neišsveikęs. Bazaro 
pasisekimu daug rūpinosi 
kun. J. Kartavičius; kleb. 
kun. Balkūnui sergant ir 
kun. Lekešiui patekus į li
goninę, jam teko didelis 
darbas.

Vasario 5 d., pirmadienį, 
dar susirinko būrys žmonių 
ir įsigijo likusių daiktų iš 
„varžytynių”. Tą vakarą iš
leistas ir antrasis virtuvės 
rakandų rinkinys; paskleista 
čia ir pluoštas laimėjimo 
lakštelių.

Maspetho darbuotojos ir 
darbininkai labai nuoširdžiai 
dirbo, kad tik būtų geresnis 
bazaro pasisekimas. Kaip 
pavyzdį galima nurodyti V. 
Vyšniauskienę, niekada ne
pavargstančių „Amerikos” 
bičiulę; ji viena išplatino ke- 
liadešimt knygučių, ypač pa
sižymėdama gražaus, didelio 
kalakuto išleidime.

Bazare pasireiškė labai 
nuoširdus „Amerikos” bi
čiulių pasiaukojimas savo 
laikraščio reikalams. Baza
ro darbas juos dar labiau 
sujungė, suartino, suglaudė 
jų eiles. Kai tokie žmonės 
rūpinasi savo laikraščiu, nė
ra jokios abejonės, kad laik
raščio ateitis turi būti švie
si.

Bazaro darbininkai
Kas dirbo bazare, kai jis 

buvo pradėtas šv. Jurgio pa
rapijos salėje, jau skelbta; 
čia norime pranešti, kas dir
bo Maspethe.

Prie Maspetho stalo ir ki
tur dirbo:

Mincikauskienė, Urbonie
nė, Petrulienė, Baltrūnienė, 
Pr. Ražickienė su dukrele, 
V. Vyšniauskienė, J. Pau
lauskienė, O. Laukaitienė, 
Kučinskienė, Gilinckienė, J. 
Kunickienė, V. Vaičaitienė, 
A. Liutvinienė, P. Šimkienė, 
M. Zamblauskienė, K. Liut- 
vinas, K. Galčius, J. Lauri
naitis, Kelmelis.

Prie šv. Jurgio par. stalo:
M. Kučinskienė, M. Bran- 

gaitienė, A. Spaičys (jis tu
rėjo daug darbo įdėti, steng
damasis susilyginti su darb
ščiausiomis moterimis, bet 
jam sekėsi).

Prie Apreiškimo stalo dir
bo:

F. Gražienė, M. šertvytie- 
nė, S. Subatienė, Karušai- 
tienė ir kiti.

Aukos
Be paskelbtų aukotojų 

praeitą savaitę, čia su dė
kingumu skelbiami kiti air-~ 
koto jai:

Aukojo bazarui daiktais:
S. Subatienė, Butauskienė, 

Gražienė, Žemaitienė, Gin- 
kus, Urbanavičius, Baltru
šaitis, M. Butkuvienė, J. 
Skarulis, C. Wuenze, W. Ba
der, Hoffmanienė, Minci- 
nauskienė, Urbonienė, Pet
rulienė, Baltrušaitienė, X. 
Strumskis, Ražickas, Stanis, 
Višniauskienė, Paulauskienė, 
Laukaitienė, Kučinskienė, 
Gilinckienė, Vaičaitienė, Ku
nickienė, Mereškevičienė, 
Laurynaitienė, Navickienė, 
J. Budėnas, B. Wolyner, Mi- 
notienė, Razminai Balkūnie- 
nė, Paulauskienė, Tarnaus- 
kienė, Seribien, Luksevitch, 
Laukaitis, Šimkienė, Januš- 
kaitienė, Maspetho šv. Var
do dr-ja.

10 dol. aukojo:
Maspetho par. Altoriaus 

Draugija.
Po 1 dol. aukojo:

J. Jaselskienė, A. Kaz
lauskienė, O. Limantienė, 
O. Samolienė ir Fogelmonie- 
nė.

Šį sekmadienį, vasario 11 
d., 5 vai. popiet, Maspetho 
par. salėje, 64-25 Perry Av., 
įvyksta Moterų S-gos New 
Yorko ir New Jersey apskr. 
rengiamas žaidimų ir lai
mėjimų vakaras, kurio pel
nas vilniečiams lietuviams 
paremti. Įžangos mokestis 
tik 35 centai. Visi kviečiami 
atsilankyti, maloniai laiką 
praleisti ir gražų labdaros 
darbą atlikti.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Vestuves
Vasario 3 d. 4:30 vai. po

piet moterystės ryšiu su
jungti Adelė Starkiūtė ir J. 
Vainoris. Šliūbą suteikė kun. 
dr. J. Starkus, jaunosios gi
minaitis. Vestuvių pokylis 
įvyko Apreiškimo par. salė
je. Jaunavedžiai išvyko „me
daus mėnesio” praleisti.

Šv. Vardo suaugusių vyrų 
draugija eis bendrai prie 
Komunijos vasario 11 d. 
per 8 vai. mišias. Tuojau po 
mišių turės Komunijos pus
ryčius.

Visi draugijos nariai pra
šomi dalyvauti bendroje ko
munijoje ir pusryčiuose.

rinkimas įvyks vasario 11 
d., tuoj po sumos, Apreiški
mo par. salėje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts.,

Visi nariai kviečiami at
silankyti ir užsimokėti savo 
duokles. Kitas susirinkimas 
įvyks gegužės mėnesį.

135 kp. Valdyba

VASARIO MENESIO 
’’THE ANNUNCIATOR”

A. PETRAIČIO DOVANOS 
LAIMĖTOJAI

Baldų ir rakandų krautu
vės Grand Chair Corp, vedė
jas A. Petraitis „Amerikos” 
bazarui padovanojo du bran
gius virtuvės rakandų rin
kinius (kitchen sets), kurių 
vienas laimėjimui atiduotas 
šv. Jurgio par. salėje, o ant
ras — Maspethe. Pirmą rin
kinį laimėjo, kaip jau buvo 
skelbta, M. Skrodenis, uolus 
Angelų Karalienės parapijos 
draugijų veikėjas, artimas' 
„Amerikos” bičiulis. Antrą 
rinkinį vasario 5 d. laimėjo 
Stanislava Subatienė, Mote
rų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskrities pir
mininkė, „Amerikos” leidi
mo įstaigos! dalininkė, arti
ma laikraščio bičiulė.

Šios savaitės pradžioje iš
ėjo Apreiškimo parapijos 
Katalikų Jaunimo Draugijos 
(CYA) leidžiamas mėnesi
nis laikraštis ’’The Annun
ciator”. Tai jau penktas iš 
eilės numeris laikraščio, ku
rį tvarko išimtinai jaunimas. 
Laikraštis įvairus, pilnas 
jaunimui įdomių straipsnių, 
žinių, apžvalgų.

Iš vasario numerio suži
nome, kad Apreiškimo par. 
salėje vasario 13 d. įvyks 
didžiulis jaunimo susirinki
mas, kuriame bus apžvelgta 
praeities veikla ir nustatyti 
planai ateičiai. Vasario 20 d. 
bus rodomi judomi paveiks
lai; vasario 27 d. įvyks 
basketbolo rungtynės tarp 
L. Vyčių ir CYA komandų; 
kovo 12 d. pobūvyje bus na
grinėjami įdomūs vedybų 
klausimai. Velykų šokiai 
šiemet įvyks Lorraine salė
je, prie Broadway ir Sumner 
Ave. CYA pramogos tokiu 
pasisekimu praeina, kad šie
met Velykų pramogai teko 
paieškoti didesnės salės, nes 
parapijos abi salės ankšto
kos.

NAUJAS ORKESTRAS

Trumpoje ateityje pasiro
dys naujas lietuviškos ir 
amerikoniškos muzikos or
kestras, kurį suorganizavo 
Feliksas Puščius, 60 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

F. P.

219 So. 4th Street, 
(Williamsburgh Bridge

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Šv. Vardo dr-jos susirin
kimas įvyks penktadienio 
vakare, po pamaldų. Visi 
nariai prašomi ateiti į susi
rinkimą, nes yra svarbių 
reikalų. Tikimasi, kad šiame 
susirinkime atsilankys daug 
jaunimo, kurie pasižadėjo 
prisirašyti prie draugijos. 
Kai kurie choristų nariai ir
gi žadėjo ateiti ir prisirašy
ti.

Bendra komunija bus sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Nariai prašomi susirinkti 
laiku į salę, iš kur visi eisi
me į bažnyčią.

Jaunimo klubas gyvuoja 
ir veikia. Planuoja, kaip 
praleisti vasaros laiką: pik
nikus, ekskursijas ir 
pramogas.

Klubo krepšininkai kiek
vieną sekmadienį žaidžia 
Transfiguration salėje. Čia 
mūsų parapijos jaunuolių 
dvi komandos imasi su kitų 
parapijų jaunuoliais. Pereitą 
sekmadienį žaidė vyresnieji 
su Mt _G&pnei italu parapi- 
jos komanėa. Mūsiškiai lai-" 
mėjo 31:28.

Jaunesnieji žaidė su At
simainymo parapijos, Mas
pethe komanda. Žaidimas 
buvo labai gyvas. Mūsiškiai 
laimėjo 29:23.

Gavėnios laiku bažnyčioje 
pamaldos būna: sekmadie
niais 4 vai. popiet, graudūs 
verksmai ir palaiminimas; 
trečiadienį — graudūs verk
smai ir palaiminimas; penk
tadienį — Kryžiaus Keliai, 
Palaiminimas ir Šv. Kry
žiaus rekolekcijų adoracija. 
Pirmadienio vakarais, 7:30 
vai. Amžinoji Novena Dievo 
Mot. Garbei lietuviškai 
8:15 vai. angliškai.

kitas

ir

Nauja draugija, Lithua
nian Ladies Auxiliary, ren
gia nepaprastą žaidimų ir 
laimėjimų vakarą su dova
nomis vasario 14 d. par. sa
lėje. Kiekvienas atsilankęs 
galės laimėti labai gražių 
dovanų. Vertėtų visiems, o 
ypač jaunimui, draugijos pa
stangas remti.

Naujai organizuojama mer
gaičių Marijos Dukterų dr- 
ja auga. Naujoji draugija 
su sodalietėmis rengia savo 
reikalams kambarį, kur ga-
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lybės dvidešimt antra 
ine laisvės sukaktimi, 
riklausomybės šventė 
didžiausi džiaugsmo ir 

ją pasiryžimų'' šventė,
„ ., k tauta gali turėti. Ta
Brooklyn, N. iškilmingai minima 

) laisvoj Lietuvoj, tiek vi- 

e kraštuose, kur tik lie-

Plaza)

jos laisvu laiku susirinb, p gyvenama- 
gražiai laiką praleisti

Mot. S-gos kuopos suė 
kimas įvyko vasario? 
kuriame s 
rūs reikalai.

iemet, nors netikrumo ir 
o pavojaus apsupta, Lie
ji pirmu kartu apvaik- 

su-apsvarstyta į
---■ sostine? - V''- 

sveikino savo narę 3 d'' kmos ™a ta«ta 
|.W, kovo] o ir teisybes 

• įojo dvidešimtį metų. 
Igi, šiemet Vasario šešio- 
jtoji lietuviams yra bega- 
Ireikšminga, nes ji papuoš- 
Jnaujų, ilgai svajotu lai- 
‘fynu, kurs liudija lietuvio 

ingumą, jo užsispyrimą

e, dėl kurios visa tauta 
ėjo, kovojo ir teisybėsskienę ir jos vyrą, suk 

sius vedybinio gyvenh 
metų sukakties, kuri 
paminėta atskira prar 
Stravinskienė sąjungie 
už sveikinimus labai j 
ga. Kuopa taip pat sv?j 
savo pirmininkės Tviį 
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let, šią Vasario šešiolik- 
, mūsų džiaugsmą su- 

msčia vienas didelis ne- 
isekimas. Mes negalime 
tiršti, kad ne tik Tilžė ir 
jainė, bet jau ir Klaipė- 
Pagėgiai ir Šilutė yra 

tekę svetimųjų rankosna, 
___ ne čia atėjūniškai šeimi- ANGELŲ KARALHįa -a

PARAP. CH0R< ’ 
ip, minint dvidešimt 
įją-Lietuvos nepriklau- 
įbes sukaktį, mes prisi-

ištinę Rusija buvo pa- 
li visą lietuvių tautą ir 

dabar vėl pradėti i^s priemonėmis ją ban- 
darbą, rengiant konr?8^11^’ nutautinti, bet 
vaidinimus. Į°vaIanda ir lietuvis lai‘ 

Nutarta: dalyvauti r
rio šešioliktosios panĮįvanaudiškoji Lenkija 
me, vasario 16 d., penkJauijngai išplėšė Lietuvos 
nį, Grand Paradise tinę Vilnių ir pačiai Lie- 
rengtis kovo 3 d. biii grūmojo nepriklauso
mam koncertui ir po Vfeės atėmimu. Šiandien 
turėti didžiulį choro rtikija sunaikinta, o Lietu-

, džiaugiasi laisve ir yra 
Avusi sostinę.

mperialistinių užmačių 
liną Vokietija panoro jai 
Reikalingo, o Lietuvai taip 
Ifigaus Klaipėdos krašto,

dukrelė Nellie, vasario 
sukūrusią šeimos židiiį 
linki jai šviesios laimėk

Vasario 13 dieną, u 
dienį, 8 vai. vak., pas 
Dumblienę, 19 Chestnut 
kuopa ruošia kauliuką K 
mo vakarą ir maloniai^ 

čia savo pažįstamus ij 
mėjus atsilankyti.

Vasario 2 d. choras^ 
jo susirinkimą, kuris 
kalbėta daug chorą 
Clų reikalų. Vėliausioji 
dėl tam tikrų aplinkylP® 
kimas buvęs mažas.

Dvasios vadas ta 
Laurynaitis tuos nuli 
užgyrė ir savo kalboje 
dė, kokiu keliu chorai 
eiti, norėdamas sus3 
gražių darbo vaisių ir 
pijiečių pagarbos. (H pasigrobė. Ta Vokietija 
das P. A. Dulkė apiidieu jau prausia savo 
choro praeitį, dalytes vargo ir skurdo aša-' 

įvairiuose lietuvių ir Jub, kurios apsčiai pra- 
kiečių parengimuose, [įlos suklaidintų ir didy- 

šdamas, kad ateityje} 
teks didžiuotis, jei r 
pasišventimu dirbsimi

Susirinkimą gražiai 
nauja 1940 m. choro į 
ba, kurią sudaro: 
vadas 
choro 
pirm.

manija užkrėstų Vokie- 
i jaunuolių krauju. Kuo 
talijos žmonių nelaimė 
pis, dar nežinia, bet ji 
o gero jiems nežada, 
mes ir norėtume pasaky- 
»d mes laukiame ne tik 
pėdos ir Šilutės, bet ir

kun. J. Lai 
vadas P. A.
K. Lesevičius, Ks ir Ragainės sugrįž- 

pirm. p-lė M. Paul, $ Prie Lietuvos. 

Zupkus, prot. rast, 
mašauskaitė, fin. 
Kisiliauskaitė. dvidešimt antrąją 

Laisvės sukaktį, 
mes ir norime 
kalbėti, nes nori- 

tautos lai- 
Ketvirtis šimtme- 

tybiniam gyvenime, 
istorijoj, yra mažu

Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIU Tačiau lietuvių

Sekmadieni, Gegužes-May 5 d.,
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUMS, 

5th ir Havemeyer Sts.,

Vakarienė ir

No.

k tag kliūčių. Prieš tri- 

P ®etų Rusijos valdo- 
Hįrtuvis tebebuvo betei- 

Bjamas ir persekioja-
Brooklyn, N.

Pradžia 5 vai. vak.
Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS P žinomas visa-

——_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pasaulyje
||lr eiliniams gyvento

laikas"; svetur gy- 
s hetuvis buvo nežino- 
' >> ~ „polakas”.— 
^lietuvio ir Lietuvos
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