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Šiandien visa lietuvių 

džiaugiasi Lietuvos 
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ne laisvės sukaktimi, 
įklausomybės šventė 
didžiausi džiaugsmo ir 
ų pasiryžimų šventė, 

tauta gali turėti. Ta 
L minima 

laisvoj Lietuvoj, tiek vi- 
e kraštuose, kur tik lie- 

ės laisvu laiku j gyvenama.

‘met, nors netikrumo ir 
pavojaus apsupta, Lie- 
pirmu kartu apvaik- 

a nepriklausomybės su- 
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Vasario 13 fe 
dienį, 8 vai. vato 
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s ginant.
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mūsų džiaugsmą su- 
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Brookl^jujamas ir persekioja- 
| „mužikas”; svetur gy- 
js lietuvis buvo nežino- 
| tautos — „polakas”.— 
(dien lietuvio ir Lietuvos 
las gerai žinomas visa- 
kultūringame pasaulyje 

ir eiliniems gyvento-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT

RAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENĮ.

Entered as Second - Class matter March 16. 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Iš Visur
Šveicarijos valdžia įsakė 

Rusijos piliečiams išsikrau
styti iš jos ribų, ypač iš Ge- 
nevos.

Vienas Vokietijos pabėgė
lių, Thyssen, pranašauja, 
kad nazių valdžiai gręsia di
delis pavojus ir greitai gali 
ji sugriūti.

Sovietai grąsina talkinin
kus, kad jie neduotų suo
miams jokios pagalbos, ki
taip, jie puls talkininkus.

Amerikos rusų prekybos 
taryba Maskvoje uždaryta. 
Jos vadas išvyko į Ameriką.

Romoje 2 nuošimčiai eks
tra mokesčių reikia mokėti 
daiktus perkant. Tik duona 
paliuosuota nuo tokių mo
kesčių.

Suomijoje, nepaisant ka
ro, valgomųjų daiktų kainos 
nepakilo. Sviestas tik pakilo 
SVz suomių markių kilogra
mui. Gyventojai turi užtekti
nai maisto.

Anglijos darbininkai išlei
do atsišaukimą, kad. kol Vo
kietiją valdys Hitleris, jokių 
taikos derybų su juo jie ne
pripažįsta.

Demokratų tautinis komi
tetas nuskyrė valstybėms 
delegatų suvažiavimui skai
čių. Viso Chicagon suvažiuos 
1,100 delegatų. New Yorko 
vilstybė turės 94 delegatus, 
New Jersey — 32, Conn. — 
16, Penna — 72.

Bėgyje dviejų metu, New 
Yorko miestas išsiuntė 
2,015 pašalpgavių iš miesto 
į jų buvusio gyvenimo vie
tas dėl to, kad jie nelegaliai 
gaudavo ar norėjo gauti pa
šalpą.

Vasario 8 d. mirė nuo šir
dies ligos kun. Paul Francis 
— pranciškonas, įsteigėjas 
prieglaudos Graymoor, Gar
rison, N. Y. Šioje prieglau- 

jams. Lietuvoj šiandien no
rėtų gyventi ir Rusijos buvę 
valdovai...

Lietuva yra padariusi di
džią pažangą visose gyveni
mo srityse, nes jos žmonės, 
per daugelį svetimos vergu
vės metų, yra išmokę ver
tinti laisvę, yra įpratę pasi
švęsti ir išsižadėti. O laisvės 
įvertinimas yra brangia val
stybės piliečio dorybe, nes 
laisvę įvertinąs, mokės pa
gerbti kito laisvę, jo įsitiki
nimus, bet jis nesileis ir pa
vergiamas. Suomių tautos 
laisvės įvertinimas daro ste
buklus taip nelygioje kovoje 
prieš rusus, kurie neturėda
mi ir negerbdami laisvės, 
bando ją ir iš suomių iš
plėšti.

Taigi šią Vasario šešiolik
tąją pasiryžkime dar dau
giau branginti laisvę, kuria 
šiandien džiaugiasi Lietuva 
ir kuria mes čia naudojamės 
Amerikoj, kaipo Amerikos 
piliečiai. Neįvertinimas ir 
nebranginimas kitų laisvės 
jau daug kartų tautas yra 
įvėlęs į kruvinus karus. Lin
kėtina, kad šis karas bent 
kai kuriuos kaltininkus iš
mokytų daugiau gerbti kitų 
troškimą laisvai gyventi... 
Tada Lietuva atgaus ir ki
tas Vilniaus krašto sritis, 
kurios dar nėra grąžintos 
Lietuvai, kurių žmonės dar 
nesidžiaugia savo laisve.

METAI VIII. PENKTADIENIS, VASARIO (FEB.) 16 D., 1940 M. Nr. 7 (313)
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Sveika, Laisva Nepriklausoma Lietuva!
doje randa pastogę tūkstan
čiai suvargusių, kaip dvasi
niai, taip ir materialiai.

Vienoje New Yorko val
gyklų, buvo surengta mote
rų pietūs. Pietų metu viena 
žydė, savo kalboje užgavo 
katalikų jausmus. 25 daly
vės pareikalavo atsiprašyti, 
bet jai atsisakius tai pada
ryti, visos 25 pametė pietus 
ir išėjo lauk pasakydamos, 
kad tai paskutinis kartas to
je valgykloje buvo susirink
ta.

— Vidaus reikalų minis- 
teris gen. Skučas padarė 
viešą pareiškimą, kuriame 
tarp kitko pasakė, kad iki 
šiol Vilniuje susektos ir lik
viduotos dvi lenkiškos orga
nizacijos, kurios siekė gink
lo pagalba smurto. Žymi 
dauguma ateiviai. Saugant 
neutralitetą, jokia svetimo 
elemento priešvalstybinė 
veikla nebus toleruojama. 
Šio sąmokslo kaltininkai 
perduoti teismui nubausti. 
Vilniaus krašte viešpatauja 
tvarka ir ramybė. Daugu
mas gyventojų padėtimi pa
tenkinti, įvertina Lietuvos 
vyriausybės darbus Vilniaus 
krašte ir yra visiškai loja
lūs, bei smerkia atėjūnų di
versinius pasirengimus.

— Lenkijos Žydų Federa
cija vasario 1 d. laivu „Guri- 
dega” Lietuvon išsiuntė nau
jų ir senų drabužių pabėgė
liams žydams, Viso 11,600 
svarų. Be to, gavę vienos 
žvdų jaunimo organizacijos 
iš Vilniaus prašymą, kabe
liu persiuntė jai 500 dol.

Lietuvos Žydų Federacija, 
nors ir žymiai mažesnė, jau 
išsiuntė kelias dideles siun
tas drabužių iš Bostono, 
Philadelphijos ir New Yor
ko. Siuntė ir pinigais, viso 
1,400 dol., iš jų 1,000 dol. 
per Lietuvos Gen. Konsula
tą.

UŽ PASIKALBĖJIMU LEN
KIŠKAI — DVI MARKĖS

Vokiečių užimtajame Su
valkų krašte yra keletas 
stambių, grynai lietuviais 
apgyventų valsčių. Žlungant 
buv. Lenkijai, lietuviai buvo 
suskatę atkutinti lenkų nu
alintą ir kultūriškai nuslo
pintą gyvenimą. Tuojau įsi
steigė apie 25 lietuviškos 
pradžios mokyklos, subrusta 
gaivinti apmirusį organiza
cijų veikimą. Tačiau neil
gam. Užėjusi vokiečių val
džia pradėjo vėl varžyti vos 
pradėjusį atsigauti gyveni
mą. Visame krašte neliko nė 
vienos mokyklos, nė laikraš
čio, nė organizacijų. Jų stei
gimas arba senų atgaivini
mas griežtai uždraustas. 
Valsčiuose, kur dauguma lie
tuvių, leista vartoti dvi kal
bas — lietuvių ir vokiečių. 
Kitomis kalbomis kalbėti 
griežtai draudžiama, o už 
pasikalbėjimą lenkiškai bau
džiama 2 markėmis.

DIDELE VĖTRA 
GEORGIJOJ

Albany, Ga. — Vasario 10 
d. Čia siautė baisi vėtra, su
griaudama nemažą pastatų 
ir padarydama tarp 5 ir 10 
mil. dol. nuostolių. Prane
šama, kad 21 asmuo užmuš
tas ir apie 500 sužeistų. Mie
ste esanti vienintelė ligoninė 
tuojau buvo perpildyta su
žeistaisiais.

Lietuvos Laisvės Paminklas, pastatytas Karo Muziejaus 
sodelyje, Kaune. Toliau matyti Karo Muziejaus bokštas, 
kuriame Vasario šešioliktąją, Amerikos lietuvių dovanotas 
Laisvės Varpas prabyla į Lietuvos žmones:

O, skambink per amžius vaikams Lietuvos: 
Tas laisvės nevertas, kas negina jos.

Nuo šiol, atgavus Lietuvai Vilnių, šis simbolingas var
pas bylos į lietuvių tautą iš senosios Gedimino sostinės — 
Gedimino Pilies Vilniuje.

LIETUVA PAPLŪDUS 
PABĖGĖLIAIS

Geneva. — Raudonojo Kry
žiaus žiniomis, Lietuva ran
dasi labai sunkioj padėty 
dėl perdidelio skaičiaus pa
bėgėlių, kurie čia susimetė 
iš Klaipėdos krašto ir iš bu
vusios Lenkijos. Vokiečiams 
užimant Klaipėdą, iš čia apie 
12,000 pabėgėlių susikraus
tė į Lietuvą, retas iš jų tu
rintis net pakenčiamą dra
bužį, nekalbant apie kitas 
gyvenimui reikalingas prie
mones. Vėliau, vokiečiams 
ir rusams dalinantis Lenki
ją, labai didelis skaičius ka
rių ir šiaip karo pabėgėlių 
veržėsi į rytus, perpildyda- 
mi Vilniaus kraštą, kurio 
grįžimas prie Lietuvos buvo 
nujaučiamas. Daugelis iš pa
bėgėliu, Vilniaus sritims ati
tekus Rusijai, veržėsi į Lie
tuvą ir apie 50,000 jų buvo 
įleista. Vėliau, užėmus dalį 
Vilniaus krašto ir patį Vil
nių, visi čia buvę pabėgėliai 
prisėjo šelpti; jie neturi jo
kių sutaupų, nė užvalkalo, 
juos visus Lietuvai tenka 
užlaikyti, kas sudaro didelę 
bėdą, stumenčią Lietuvą į 
ekonominius sunkumus.

— Vilniuje manoma ne
trukus steigti dviračių fab
riką. Tai būtų pirmasis Lie
tuvoj dviračių fabrikas.

ROOSEVELTAS RŪPINASI 
TAIKA

Washingto, D. C. — Vals
tybės vice-sekretorius Sum
ner Welles siunčiamas Eu
ropon su specialia misija. 
Tačiau iš tūlų prez. Roose- 
velto išsireiškimų darosi ai
šku, kad jis nesitiki artimų 
karo paliaubų dėka Vokieti
jos ir kitų diktatorių užsi
spyrimų. Atrodo, kad Ame
rika dės pastangas pasto- 
vesniai taikai Europoj už
tikrinti po šio karo.

AREŠTAVO DEMOKRATŲ
POLITIKIERIUS

New York City. — Mies
to prokuroras Thomas E. 
Dewey, pagarsėjęs politinių 
ir kriminalių suktybių išaiš
kinimais, vasario 13 d. iškė
lė viešumon stiprios New 
Yorko demokratų klikos — 
Tamamny Hali suktybes. 
Tammany lyderis Wm. Salo
mon ir New York State kon
trolieriaus pad. Charles Mu
llens buvo areštuoti ir pa
leisti iki teismui uždėjus po 
$10,000 kaucijos už kiekvie
ną. Prokuroras turįs įrody
mų, kad Solomonas yra ga
vęs $100,000 papirkimu ry
šy su miesto ir stato kont- 
raktoriais.

RADIO PROGRAMA PA
SAULIO LIETUVIAMS

Boston, Mass.— Darbinin
kų Radio programos vado
vybės pastangomis ,WCOP 
radijo stotis pasirūpino, kad 
Lietuvos periklausomybės 
šventės minėjimo Darbinin
kų radijo programa-lietuviš- 
kos patrijotinės dainos, mu
zikos ir kalbos pasiektų ne 
tik Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijas, bet ir visą pasau
lį, įimant ir Lietuvą.

Darbininkų radijo progra
ma, kaip paprastai, įvyks 
šeštadienį, vasario 17 d., 2 
vai. p. p. ir tęsis iki 3 vai. 
Pusvalandis tos programos 
bus, kaip paprastai, o kitas 
pusvalandis, būtent, nuo 
2:30 vai. iki 3 vai. p. p. ski
riamas Lietuvos Nepriklau
somybės švntės minėjimui.

Antroji Darbininkų radijo 
programos dalis: lietuviškos 
dainos, muzika ir patrijoti
nės kalbos transliuojamos 
ne tik iš WC0P radijo sto
ties, 1120 kilocycles, bet tos 
programos pusvalandis, bū
tent, nuo 2:30 iki 3 vai. p. p. 
bus perduodama ir trumpo
mis bangomis (short-wave) 
iš radijo stočių WRUL, 15- 
13 (19.8 metrų banga) ir 
WRUW, 11 — 79 (25 - 4 me
trų banga). Trumpomis ban
gomis Darbininkų Radijo 
progranją galės gauti visi, 
kurie negauna ilgomis MiA 
gomis iš WCOP stoties, Bos
ton Mass.

DALADIER GAVO 
PASITIKĖJIMU

Paryžius. — Nežiūrint į vi
sus vidujinius sunkumus ir 
politinę nesantaiką, Francū- 
zijos ministerių taryba, savo 
slaptame posėdyje, vienbal
siai išreiškė pasitikėjimą 
premjerui Daladier, primin
dami jo vedamą liniją, šis 
pasitikėjimo pareiškimas ro
do, kad visos Francijos poli
tinės grupės yra vieningos 
kovoje su Vokietija.

ROOSEVELTAS SMERKIA
RUSIJĄ

Washington, D. C. — Kal
bėdamas į keletą tūkstančių 
susirinkusių vadinamo Ame
rikos Jaunimo Kongreso 
(American Youth Congress) 
narių, susirinkusių prie Bal
tųjų Rūmų, Rooseveltas pa
smerkė Sovietų Rusijos dik
tatūrą ir jos žygius prieš 
Suomiją. Roosevelto pareiš
kimu, 98 nuošimčiai Ameri
kos gyventojų užjaučia Suo
miją ir norėtų jai teikti pa 
graibą. Tačiau jis pabrėžė, 
kad noras skolinti ar teikti 
piniginę paramą Suomijai, 
jokiu būdu negali A. J. V. 
įvelti į karą.

SENATAS PATVIRTINO
PASKOLĄ SUOMIJAI

Washington. — Vasario 13 
d. Senatas patvirtino ir pa
siuntė kongresui bilių, pride- 
dantį $100,000.000 Export— 
Imorpt Bankui, kad Suomi
ja iš jo galėtų gauti $200, 
000,000 paskolą nekarinio 
pobūdžio reikmenims pirkti. 
Priėmus šį bilių, ir Kinija 
galės gauti paskolą per Ex
port—Import Banką.

Šį penktadienį, vasario 16 
d., sukanka 22 metai, kai 
Lietuvos Taryba Vilniuje, 
amžinoje sostinėje, paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktą, kurio turinys toks:

NUTARIMAS
Lietuvos Taryba savo po

sėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis: 
į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo 
pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rug
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 me
tais, skelbia atstatanti ne
priklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos val
stybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti 
kiek galima greičiau sušauk
tas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visij jos 
gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba praneš
dama apie tai .........................
vyriausybei, prašo pripažin- 
ti_ nepriklausomą Lietuvos 
wistydV?’ "" s

Vilniuje,
Vasario 16 d., 1918 m.

(Pasirašo):
Dr. J. Basanavičius
I. Benaitis
M. Biržiška 
K. Bizauskas
R. Dovydaitis
J. Rainys 
P. Klimas
D. Malinauskas x 
VI. Mironas
S. Narutavičius 
Alfonsas Petrulis
K. Šaulys 
Dr. J. šaulys
I. Šernas
A. Smetona
J. Staugaitis 
A. Stulginskis 
J. Vailokaitis 
J. Vileišis

KOMUNISTŲ ĮTAKA 
VISAI SILPNA

Kaunas. — Lietuvoje gy
venimas dar pakenčiamas. 
Raudonieji lietuvių tarpe vi
siškai subankrutiję. Jū ka
riuomenė daro ubagišką įs
pūdį: arkliai nuvaryti, ka
reivių drabužiai apskurę, 
vienam per maži, kitam per 
dideli. Suomijos įvykiai Lie
tuvos darbininkams atvėrę 
akis. Be to, Vilniaus krašto 
nualinimas padarė taip pat 
įspūdžio. Atsivėrė akys ir 
patiems raudoniesiems. To
dėl jie dabar rūpestingai 
izoliuojami. Laisvai vaikš
čioja tik karininkai.

Karo pasekmės jaučiamos 
gerokai ir Lietuvoje, ypač 
kainų pašokime, suvaržyme 
užsienio produktų atžvilgiu.

Konkordato klausimas 
greičiausiai, per amžius bus 
sprendžiamas, nes vos pra
dėjus derybas, tautininkai 
vėl pradėjo spaudoje urgsti.

Žemės reforma, ypač Vil
niaus krašte, judinama ka- 
tal. ir liaudininkų visomis 
jėgomis.
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Dvidešimt Dveji Metai

Maironis

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS

Nejau gi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliuosi... dar vakar be vilties?!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Dabar tik sapnas? šmėkla praeities?

Jauna laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava!

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!.. 
Europos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šaunai.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

1918 m. vasario 16 d., Vilniuje, Lietuvos Taryba pieti
niame posėdyje, įvykusiame Lietuvių Draugijų bute, pir
mininkaujant Dr. J. Basanavičiui, visais balsais priėmė 
Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Teisiniu atžvilgiu šiuo aktu Lietuvos valstybė dar nebuvo 
įkurta. Jai trūko valdžios. Ją dar valdė svetimieji. Jai 
trūko konstitucijos, kariuomenės.

Lietuvos valstybė faktiškai buvo suorganizuota tarp 
1918 m. lapkričio mėnesio, kada buvo išleista pirmoji lai
kinoji konstitucija, buvo sudaryta pirmoji laikinoji vy
riausybė, organizuojama kariuomenė ir 1919 m. liepos mė
nesio, kada okupantai galutinai apleido šalį.

Tačiau, šie juridiškai istoriniai samprotavimai politinės 
vasario 16 d. akto reikšmės nė kiek nemažina. Lietuvos 
valstybė buvo paskelbta, be jokių pasižadėjimų ar susiri
šimu su kitais. Tauta, per Lietuvos Tarybą pareiškė savo 
valią ir tvirtą valstybinį nusistatymą. Taryba remdamasi 
Vilniaus konferencija, pasiėmė sau teisę paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę. Tai buvo drąsus žingsnis.

Šiandien mes džiaugiamės to drąsaus žingsnio vaisiais. 
Nepaisant politinių audrų, antro pasaulinio karo, Lietuva 
švenčia dvidešimt antruosius nepriklausomybės metus. 
Ne vieną vidujinį ir išorinį sukrėtimą teko jai pergyventi. 
Šiais metais dvigubu džiaugsmu apvaikščioja metinę šven
tę — su Vilnium.

Lietuvos Taryba atstovavo visą tautą, taigi ir išeiviją. 
Amerikos lietuviai nė kiek nemažiau prisidėjo prie nepri
klausomybės idėjos ir realizavimo. Dar 1917 m. sausio 10- 
11 d. d. Pittsburghe Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė 
pirmąją Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją ir įteikė 
Jungtinių Valstybių prezidentui ir užsienio ambasado
riams Washingtone.

1918 m. pradžioje Amerikos lietuvių akcija labai sustip
rėjo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tautos Fondas pa
skelbė nepriklausomybės akcijai „laisvės savaitę” kovo

1918 m. kovo 13 d. susirinko Didysis Lietuvių Seimas 
New Yorke, kuris pakartojo nepriklausomybės deklaraciją. 
Balandžio pabaigoj Washingtone suvažiavo Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kurią geg. 3 d. priėmė prez. Wilsonas ir iš
klausė lietuvių memorandumą.

Rugpiūčio 27-29 d. d. lietuvių katalikų jaunimo vyčių 
seimas priėmė rezoliuciją organizuoti atskirus lietuvių le- 
gijonus iš Amerikos kareivių ir ginklu ginti tautos teises 
į nepriklausomybę. Nors šio nutarimo teigiamų rezultatų 
nepasiekta, bet parodo išeivijos buvusius entuziastiškus 
užsimojimus.

Amerikiečiai du kartu siuntė misijas Europon diploma
tinei akcijai. Antroji misija nuvyko 1918 m. rugsėjo mėn. 
pradžioje. Jinai veikė daugiausia Šveicarijoje. Spalių mėn. 
Lozanoje tarėsi su Lietuvių Tautos Taryba Šveicarijoje. 
Ten nuvyko ir prof. Voldemaras pasitarti su amerikie
čiais. Jam misija suteikė amerikiečrų pareiškimą, kuriame 
užgirtas Lietuvos Tarybos vasario 16 d. aktas.

Toks buvo trumpais bruožais amerikiečių nepriklauso
mybės veikimas 1918 metais. Tolimesnis Lietuvos rėmi
mas liudija su kokiu džiaugsmu bei pasiryžimu išeivija 
prisidėjo prie krašto atstatymo ir valstybės stiprinimo. 
Ji gyveno per 22 metus Lietuvos laimėjimais ir pralaimė
jimais, džiaugsmu ir liūdesiu, nes jautė, kad Lietuva jai 
tiek priklauso ir tiek brangi, kiek ir Lietuvos žmonėms.

Tad Vasario 16 d. tikriausioj prasmėj yra ir amerikiečių 
šventė ne tik kaip tautos, bet taipgi kaip savo darbų rea
lizavimo šventė.

Vincas Juronis

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom?
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Perdidūs nešti jungą kalinių!

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!

Jaunimas tik imtų, tik link
smintųsi, šoktų, o už visa 
tai apmokės kiti?!' Vargiai 
rasi save gerbiantį, ne šyk
štuoliu virtusį jaunuolį — 
jaunuolę, kurs norėtų būti 
tokiu parazitu išnaudotoju. 
Visi geri dalykai brangiai 
kaštuoja. Juo geresnis, juo 
brangesnis. Ar su jaunimu 
turėtume elgtis atvirkščiai ? 
Juo geresnius dalykus jiems 
teiktume, juo pigiau tai teik
ti, ir net iš savo kišeniaus 
primokėti, kad jie tik imtų? 
Ne, tai ne jaunuoliška! Kiek 
man žinoma, kun. Masiulis 
yra gerai susipažinęs su 
Prancūzijos katalikų jauni
mo organizacijos veikimu 
(JOC). Niekas negali drįsti 
primesti- jiems- -idealizmo ir 
pasiaukojimo stokos. Ir jų 
tarpe yra labai ir labai ne
turtingų narių. Bet apie na
rių mokestį štai ką jie turi 
savo nuostatuose:

„JOCF yra mūsų sąjūdis 
(organizacija). Nario mo
kestis leidžia tam sąjūdžiui 
pačiam lavinti savo narius 
ir palaikyti savo darbininki
šką nepriklausomybę”. (Ms- 
gr. Cardyn ir „Manualo” žo
džiai). Visi nariai kas sa
vaitę moka 25 centimus: 10 
centimų centrui, antrą de
šimtį apskrities valdybai, 5

centimus kuopos iždui. Rei
kalaujama net sumokėti už 
mėnesį iš anksto! „Svar
biausieji nurodymai, kaip 
organizuoti JOCF” p. 5 sa
ko: „Nario mokestis nepa
žįstantiems jaunimo duosnu- 
mo (generosity), arba sto
jantiems katalikiškas drau
gijas dėl medžiaginių skai
čiavimų gali atrodyti perdi- 
delis. Bet nario mokestis tu
ri pirmos rūšies auklėjamą
ją vertę, (m. p. Kunigas). 
Mūsų žosistės nemylės, ne
brangins savo draugijos, jei 
jos nejaus, kad tai yra jų 
draugija, ir kad ji gyvuoja 
tik iš jų pačių, narių mokes
čio”. Kitoje vietoje: „Tiesa, 
negalima reikalauti nario 
-mokesčio pačiame pirmame 
susirinkime, lygiai kaip ne
galima pirmą sykį atėjusiai 
duoti nario ženklelio ir kny
gutės. Reikia pradėti „žosis- 
tus” „sužosistinti”. Kaip tik 
jauna darbininkė yra priim
ta į CJOF tuojau pat reikia 
be gailesčio reikalauti nario 
mokesčio. ŽMOGUS MYLI 
TIK TAI, UŽ KĄ JIS PASI
AUKOJA. Geriau turėti ma
žą būrelį, bet kad visos mo
kėtų nario mokestį.” (m. p. 
Kun.)

(Bus Daugiau)

Neatideliokime Seimelio

Nauji Metai - Senos Bėdos

(Tęsinys)

Ar reikalingi mokesčiai?
Paskutinis dalykas, kurį 

kun. Masiulis siūlo sėkmin
gam būsimos draugijos vei
kimui kelti, tai kad ji būtų 
„nevaržoma duoklėmis”. Ati
darysime savo duris ir įlei
sime be jokio užmokesčio. 
Toks griežtas nusistatymas 
būtinai reikalingas, ypač 
šiomis dienomis, nes ne vi
sas jaunimas turi iš ko už
simokėti”.

Gerbiu kun. Masiulio ide
alizmą. Toks jo „griežtas 
nusistatymas” galėjo kilti 
tik kaip reakcija prieš per 
didelį visų mūsų organizaci
jų „subizninimą”. Tačiau

reikia pasakyti, kad tas ide
alizmas šiuo klausimu per 
daug toli nuėjęs, ir jeigu 
jis būtų įgyvendintas prakti
koje, turėtų duoti pačiam 
jaunimui labai liūdnų vai
sių.

Pats kun. Masiulis pripa
žįsta, jog „bus daug išlaidų, 
kol jaunimui suteiksime tą, 
ko jis reikalauja”. Klausi
mas, kas tas išlaidas pa
dengs? Parapija iš savo iž
do? Tada vargiai rasi kle
boną, kurs tokią organizaci
ją savo parapijoje pakęstų. 
Gal kitos, suaugusiųjų drau
gijos? Vargiai ir jos sutiks. 
Ar būtų idealu sutikti? Nie
kada. Tai būtų jaunimo pai
kinimas, o ne auklėjimas.

Sužinojau, kad dėl susidė
jusių aplinkybių šios apylin
kės katalikų seimelis numa
tytu laiku — vasario 11 d. 
neįvyko. Labai apgailėtinas 
faktas.

Seimeliai mūsų apylinkėje 
reguliariai šaukiami, rodos, 
nuo 1924 metų. Susirinkę at
stovai išklauso paskaitų, 
pranešimų, diskusuoja, pa
daro nutarimus ir vėl atnau
jinta dvasia tęsia katalikiš
ką apylinkės akciją. Mūsų 
seimeliai daug įtakos įneš
davo į bendrą katalikišką 
veiklą Amerikoje. Būtų per
daug rašyti, kad išskaičia
vus visus darbus seimelių 
pradėtus ir pravestus čia 
pat apylinkėje.

Todėl, neabejoju, kad 
daug nukentės mūsų visuo
meninis veikimas, jei leng
vai atidėsim seimelį ateičiai, 
o gal ir kitiems metams. 
Reikalų turime daug. Jauni
mas, spauda, Vilniaus rėmi
mas, draugijų bendra veik
la, tarptautiniai santykiai, 
tai tik keli, kurie prašosi 
tuoj aus išrišti.

Mano manymu, gal ir ge
rai, kad seimelis neįvyko 
šaukiamo j dienoj. Nepaslap- 
tis, kad apskrities valdyba,

buvo silpnai pasiruošusi. 
Šiemet draugijos nebuvo pa
kviestos laiškais ir nekurios 
net nebuvo išsirinkusios at
stovų. Spaudoje vos keletą 
sykių paskelbtas seimelis, ir 
tai nepranešta dienotvarkė. 
Kai atstovai iš anksto žino 
kas bus tariama, koki bus 
referatai ir referentai, su 
didesniu įdomumu rengia
masi ir atvyksta seimelin. 
Be to, Federacijos Taryba 
posėdžiaus New Yorke va
sario 23 d. Taryba padarys 
svarbių nutarimų, kas ir 
seimeliui duos daugiau rei
kalų spręsti.

Todėl Federacijos apskri
čiui siūlau seimelio neatidė
lioti, bet už kelių savaičių 
vėl sušaukti, iš anksto kvies
ti laiškais draugijas daly
vauti ir spaudoje pranešti 
seimelio dienotvarkę. Gera 
diena būtų kovo 10 arba 17 
(būtinai prieš Velykas!).

Esu tikras, kad veikėjai 
ir draugijos turės laiko pasi
ruošti, išsirinkti atstovus. 
Šis atidėliojimas duos dau
giau susidomėjimo sei
meliu ir išjudins mūsų su
stingusias draugijas ir duos 
daugiau akstino veikėjams.

Kun. /Jonas Balkūnas

— Įvedama darbo prievolė 
viešiesiems miško darbams 
Vilniaus, Švenčionėlių ir 
Trakų apskrityse. Be to, pri
imami ir darbo savanoriai.

— Vasario 8 d. iškilmingai 
atidarytas Vilniaus universi
tetas. Prof. Mykolas Biržiš
ka perėmė rektoriaus parei
gas.

—Abu cukraus fabrikai 
(Marijampolėje ir Panevė
žyje) jau baigė šių metų( 
cukraus gamybos darbą. 
Šiemet pagaminti 24 tūkst. 
tonų cukraus. Iš tų 24 tūks
tančių tonų iki Naujų Metų 
jau buvo parduota 8 tūkst. 
ir 400 tonų, taigi šiems me
tams beliko 15.000 tonų. To
dėl Cukraus b-vė jau dabar 
užpirko Sovietų Sąjungoje 
800 tonų ir tariasi dėl 8,000 
tonų importo. Šiemet bus pa- 
staytas trečias cukraus fab
rikas Panevėžyje.

— Lietuvos pil. A. Kati
nas, gyv. Kanadoje, per Lie
tuvos gen. konsulatą New 
Yorke atsiuntė Vidaus Reik. 
Ministerijai prašymą, pa
keisti jo pavardę į Vaišnorą. 
Išlaidoms atsiuntė 50 litų, 
prašydamas kas liks įnešti 
į Vilniaus krašto lietuviams 
remti fondą. Pavardės kei
timas atsieina apie 20 litų, 
tad jo 30 litų auka perduo
dama vilniečiams šelpti.

— Vilniaus gatvių pavadi
nimai jau baigti atlietuvin
ti. Buv. Želigovskio parkas 
pavadintas Maironio parku, 
Želigovskio gatvė — Klai
pėdos g., Rydz Smiglio g. — 
Švitrigailos g., Zacišės g. — 
Žemaitės g.

— Vilniaus šaulių rinktinė 
nutarė išrašyti nemokamai 
„Trimitą” visiems Vilniaus 
srities šauliams, turintiems 
daug vaikų.

— Mažeikių apsk. sėkmin
gai bujoja kažkurios retos 
ikišiol smulkiojo ūkio šakos. 
Ūkininkas Bubelė, Tirkšlių 
valse., Žemalės k. turi sida
brinių lapių ūkį iš 8 patelių 
ir 4 patinų. Stambesnių pau
kščių ūkių apskrityje yra 40. 
Bičių ūkis plačiai išvystytas. 
Smarkiai plečiasi sodai. Ar
čiau didesnių miestelių yra 
keletas stambesnių daržinin
kystės ūkių. Vaistinių auga
lų augintojų yra 3; augina 
daugiausiai valerijonus ir 
ramunėles. Cikorijas augina 
20 ūkininkų, kurie pernai 
pagamino per 40,000 kg. ci
korijos.

— Stiklo importininkų pa
sitarime buvo nustatyta, kad 
šių prekių atsargų užteks 
iki ateinančio statybos sezo
no, o sekančiam statybos se
zonui tikimasi tos medžiagos 
pakankamai gauti iš SSSR, 
Latvijos ir Estijos.

— Maskvoje šiomis dieno
mis įvyksta lietuvių knygos 
paroda. Lietuvių Dr-ja SSSR 
tautų kultūrai pažinti sausio 
13 d. -išsiuntė į Maskvą 
2,478 knygas, 52 žymesnių 
lietuvių rašytojų portretus, 
10 Čiurlionies paveikslų re
produkcijų, žemėlapių, dia
gramų ir plakatų.

— Kai kurių mokyklų tė
vų komitetai ir mokytojai 
organizuoja prenumeratos 
rinkimą vaikų laikraštėliams 
Vilniaus srities pradžios mo
kyklų mokiniams, kuriems 
laikraštėliai kaip dovana 
siunčiami su laiškais. Dau
gelis pradžios mokyklų mo
kinių užmezgė glaudų bend
radarbiavimą su Vilniaus 
srities pradžios mokyklų 
mokiniais, susirašinėdami 
laiškais ir siųsdami dovanė
lių savo broliukams ir sesu
tėms vilniečiams.

— Juozas Petrulis, su di
deliu pasisekimu tebeinan
čios Valst. teatre pjesės 
„Prieš srovę” autorius pa
rašė naują keturių veik
smų muzikalinę pjesę „Leli
jų šokis”.

Šventosios uosto virši
ninko pareigoms paskirtas 
inž. Juozas Losinskis, kurs 
administruos visus uosto 
darbus.

— Švietimo Ministerija 
žada įsteigti dar 110 naujų 
viešųjų valstyb. bibliotekų iš 
jų 32 bibliotekas Vilniaus 
krašte.

— Į V. D. universitetą 
Kaune jau padavė prašymus 
120 buv. Stepono Batoro 
universiteto Vilniuje studen
tų, dauguma į medicinos fa
kultetą.

— Šiemet, kaip ir kitais 
metais literatūros premijas 
už geriausius parašytus vei
kalus skirs: Švietimo minis
terija, Liet. Raud. Kryžius, 
Spaudos Fondas, Spindulys 
ir Katalikų Veikimo Cent
ras. Spaudos Fondas jau nu
matė kandidatus savo tei
kiamai literatūros premijai 
gauti: Vinco Krėvės „Raga
nius”, Antano Venclovo 
„Naktis”, J. Marcinkevičiaus 
„Nemunas patvino” Stp. 
Pikšrio „Žemė Vaitoja”, P. 
Babicko „Elada”, Kazio Bo
rutos „Kelionės į Šiaurę”, 
Stepo Zaborsko „Pabėgėlis”, 
K. Vinvos „Prarajos pakran
tėmis”, A. Kučinsko „Vag
neris” ir J. Jurginio „Nan- 
senas”.

— Kazys Binkis, kurio 
drama „Atžalynas” jau vai
dinamas 6 kraštų teatruose, 
šiuo metu rašo naują dra
mą.

— Baigiamas spausdinti 
Juozo Keliuočio romanas 
„Svajonės ir Siaubas”, ke
liąs skaitytojuose gyvą susi
domėjimą.

— Atgavus Vilnių, visoje 
Lietuvoje jaučiamas didelis 
susidomėjimas vilniečiais 
rašytojais, kurie kviečiami 
į visos Lietuvos miestus ir 
miestelius savo kūrinių skai
tyti.

— Sausio 3 ir 4 d. d. Kau
ne įvyko visos Lietuvos, taip 
pat ir Vilniaus rabinų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
270 rabinų. Suvažiavimą 
sveikino Kultūros reikalų 
dep-to direktorius dr. Soblys 
ir miesto burmistras Rustei
ka.

—Vidaus reikalų ministe- 
ris patvirtino Vilniaus Ge
ležinio Fondo (VGF) įsta
tas. Fondas nuo šiol veikia 
kaip savaranki draugija. Jos 
tikslas apibrėžtas taip: me
džiagiškai remti ir stiprinti 
lietuvių tautinę kultūrą Vil
niaus krašte. Fondo komite
to prezidiume: pirm. kan. 
prof. F. Kemėšis, vicepirm. 
P. Brazaitis, ižd. A. Kupci- 
kevičius, sekret. J. Kalnė
nas, ir nariai: prof. M. Bir
žiška, adv. R. Skipitis, J. 
Papečkys, M. Kubiliūtė ir 
inž. B. Sližys.

— Lietuvos Muzikų Dr-ja 
rūpinasi Vilniuje įsteigti 
vargonininkų mokyklą. Tai 
bus 4 metų kursai, kuriuose 
bus paruošiami ne tik geri 
vargonininkai, bet ir dūdų 
orkestrų vedėjai.

— „Lietūkis” neseniai 
įsteigė stipendijų fondą pa
remti kooperaciją studijuo
jančią jaunuomenę. Pradžio
je buvo paskirtos 4 stipendi
jos po 1000 lt. Vyt. Didž. 
Universiteto studentams ir 
4 stipendijos po 600 lt. pre
kybos mokyklų mokiniams 
Kauno, Panevėžio ir šaulių 
prekybos mokyklose.

— Už likviduojamas Klai
pėdoje Lietuvos piliečių nuo
savybes iki šiol jau įnešta į 
Vokietijos Reichsbanko ir 
Lietuvos Banko vadinamąją 
trečiąją sąskaitą arti 8 mi

lijonai litų, kurie bus palaip
sniui išmokami tiems asme
nims ir firmoms Lietuvoje, 
kurių nuosavybės Klaipėdoje 
yra likviduojamos.

— Jau išbandyti visi nu
pirktieji čekų škodos fabri-
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Surinko
Eleonora Bartkerieij Iš Vptaato Di

(Tęsinys)
Tat tais pačiais metais, 

įai visa tai įvyko, Vytautas 
Ir Jogaila susitiko didelių 

J] miškų apsuptoje Brastos pi
lyje. Čia, nepasiekiami smal- 
jjų žmonių, jie baigtinai su- 
įtarė dėl busimojo karo, 

rinktum sau geriausiu Svarstyta tokie slapti reika- 
gu, jei toji moteris kibliai, kad aPie ^n°j° 

 

ru. - jįrltai ištikimas Vytauto rašti

škas, mozūrų kunigaikštis 
jonužis ir totorių chanas Sa
binas. Jie ten drauge su 

utu buvo. Abu valdovai 
šio pasitarimo išvyko 

iekvienas į savo kraštą.
Kryžiuočių šnipai, kurie 

kiojo po Lietuvą kaip 
jij pirkliai arba pasiuntiniai, 
udė kiekvieną slaptą žine- 

ir, ką tik nugirdę, praneš
to į Prūsus. Vienas iš jų 
trukus patyrė ir pranešė 

□uočiams, kad „Vytau- 
drauge su Lenkų kara- 

Jogaila tikrai nutari 
iauti; savo bajorams Vy

tas uždraudė ir mąstyti 
ie taiką, o Jogailai jau nu
lėk ir dirbk, kol turi tūkstančių kapų 

__ p Šaiįjpši'l kad už tuos pinigus 
dytų svetimos kariuo- 
ės”. Kitas kryžiuotis 
angelu — vieną gatviųs™0J0’ ka(J „Vytautas 
ti, o antrą valstybės 
ti, nieku būdu negali 

tų juodu prikalbėti p 
ti darbu. Ne mažiau 
ga, jog tas, kurs jauči 

Dievas skyrė jam ki 
davinį, gali būti lai 

tik tuomet, jeigu ti 
sis jį vykdyti.

— 0. S.

Mes juokiamės iš į 
kurie yra per tragiški, 
verktume. Ir liūdime j 
dalykų, kurie per kvaili 
juoktume.

Vedyboms pasirink 
tokią moterį, kokį tu

Kas vienui vienas rU 
pasaulių erdvėse, tasai 
minimo taurę geria, ir 
to nubluko visos spalva 
sim to nutilo visi balsai 
rie pasaulį puošia.

— Vincas

Bet tokia jau artistą 
lia. Jis publikos žaisli 
Dingo jo balsas ir nėra 
gaus. Jis visų apleistas, 
vaikui nusibodęs, pi 
buvęs labai mylimas 
dinis kareivėlis. Ir jei 
nori patirti neužtarna 
žeminimo, — „kalk 
kol ji karšta”, savęs

Jei Dievas nusi

Įtaikė su rusais ir vi- 
savo kraštams įsakė 

įti pasirengusiems karui ir 
ėti pakankamai maisto, 
ono pilyje nuolat budi 

karių, kuriems įsakyta 
tis tik su nedidele ka- 

ene, bet jeigu užgriū- 
kiek didesni priešo bu

ll-padegti pilį ir traukti 
i”.

'Kryžiuočiai, tai suuostę, 
kuose 6 greitieji garėjo rankų sunėrę: jie 
skirti greitiesiems pat stengėsi suburti di- 
niams vežti Lietuvoje.^ kariuomenę ir susi- 

 

domasis traukinys iš gerų talkininkų. Tam 
į Virbalį buvo paleistpojui ]yg kokia neišseka- 
kilometrų per valandįg versmė jiems buvo Va
ciu ir kelionę atliko ^Europos kraštai, kurie 
šiai. Buvo susitarta ramstė kryžiuočių 
Škodai už garvežius įį šį kartą į tuos kraš- 
svarais, kas užsakymolįyžinočiai nusiuntė ap
reiškė po 240,000 litų rimus savo žmones, kad 

 

vėžį. Tačiau anglų ^-landžiodami po kuni- 
nukritus, o litui paįj pilis, kviestų visus 

 

pastoviam, už garvežį* Vytautų. Krikščio- 
reikėjo mokėti tik po Ife jie gudriai meluodavo, 
litų. id Vytautas, girdi, tik

— Valkininkų aps ‘ y kataliko vardu, 
steigiamos dvi ligoj tikro jis pats, kaip ir 
viena bus Vaikinkifefaviai, koks buvęs, 
antra Eišiškėje. Visojį^ąg maldžionis. Su- 
kininkų apskrityje si įhisiis ir totorius, jie 
mi sveikatos punktai " ‘ 
viename valsčiuje, ku fees ir pasiekti' toli- 
dirbs po gydytoją ir ~ 
rę.

— Sovietų Sąjungai upažūtį. Kad šito rie
kusiose srityse yra Iii 
deli kiekiai Vilniaus 
pirkliams priklausą, ja 
pirkti miškio kiekiai.! 
mos pastangos, kad vili 
užpirktoji medžiaga I 
sričių būtų perleistąjį 
nių, kas pagerintų Vili 
lentpiūvių būklę.

— Miškų departaM 
užsakė Vokietijoje 101 
lių durpėms kasti mašil 
joms varyti 6 lokomol 
Visos mašinos kaštuos 
430,000 litų. Dar tris] 
pėms kasti rinkinius W 
Kauno miesto saviva! 
Visos mašinos bus pali 
į darbą ateinančio fl 
kasimo sezono pradžioj] 

— Šelpiamųjų šH 
Vilniuje šiuo tarpu 1 
apie 6,000 asmenų. Juos 
pia miesto savivaldy^ 
tik gyvenusius Vilniuj] 
mažiau kaip 3 metus R 
rinčius teisę į Lietuvį 
lietybę Kitus šelpia 
nasis Kryžius ir įvairi# 
mitetai. Miestas dar 
apie 1,700 vaikų ir 6001 
lių. Dar yra viena sfl 
šelpiamųjų rūšis, tai 
vistės” arba tų vyrų 
nos, kurie buvo paimti 
kų kariuomenėn ir žui 
ba yra paimti nelaisvi 
kių moterų esama api« 
000.

prasiveržti pro kryžiuo-

Vakarų Europos kraš- 
aešdami visiems katali-
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ta< 
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rus 
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pat 
nėr 
pat

ų reikią tuojau padėti 
ordinui, kol dar Vy-

h neužklupęs.
Mosi tokių kunigaik- 
p riterių, kurie patikė- 
'ritais kryžiuočių žo- 
P Vieni savanoriais, o 
h saują skambančių 
tetiko vykti į karą. 
^Vytautas pakišo saf 
Šakoją. Jis nurašė 
fcems krykščionių ku
tens laiškus, kad 1 
tei apie Lietuvą 
te nebūtų dalykų, 
tei jau seniai yra nis 
te kuriuos ’pats pare 
te draudžia užpuldi- vos 
rteciai, tempę kry- Lieti 
™tik dėl jų kai- ga, c 
rjėa priėmę katali- dėkii 
rMad „visi skun- laimė 
j1® Vytautas viena- .grius 
l We, _ kuriuos kiečių 
te melagingais žo- įsmig 

alingais laiškais Tač 
teįneš lietuvius, tu- tikėję; 
g nukreipti prieš riais, 
10 Iš tikro kry- per ta 
utes, jų kėslai Ikirbyr 
Pte ir jiems pa- narsųj 
tteočs krikščionių arčiau 

vis mažiau kryžiut 
Vytautas gale- Gardin

L'.hžuočių talki- žų ma; 
Ofeant. Be to, vargina 
Ej^tu kryžiuo- Tuo 

ištikimiausi i šalies t 
teininkai. Be-! nasion i

buv 
aną

kryžiut
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> Surinko Ty TT 7 vls Vytauto Didz
S. Sužiedėlis

Gyvenimo
Mes juokiamės iš

verktume. Ir liūdiį 
dalykų, kurie per k?( 
juoktume.

(Tęsinys)
Tat tais pačiais metais, 

tai visa tai įvyko, Vytautas 
r Jogaila susitiko didelių 
niškų apsuptoje Brastos pi- 
yje. Čia, nepasiekiami smal-

veik prieš pat karą jie su 
Lietuva susitaikė, pažadėję 
kurį laiką jos nebeužpuldinė- 
ti. Todėl Vytautas visą savo 
kariuųpienę galėjo nukreipti 
tik prieš kryžiuočius.

Vedyboms pasirj> (įų žmonių, jie baigtinai su- 
tokią moterį, kokį; 5j^arg ^^1 busimojo karo, 
rinktum sau geriau ;varstyta tokie slapti reika- 

... x x._ žįnoj0 įįk-
" ai ištikimas Vytauto rašti- 

linkas, mozūrų kunigaikštis 
onušis ir totorių chanas Sa- 

pasaulių erdvėse,^ idinas. Jie ten drauge su 
minimo taurę geria, /ytautu buvo. Abu valdovai 

io šio pasitarimo išvyko 
iekvienas į savo kraštą.
Kryžiuočių šnipai, kurie 

~ Vine lankiojo po Lietuvą kaip 
—— ų pirkliai arba pasiuntiniai,

litarė dėl busimojo karo.

gu, jei toji moteriai 
ru.

Kas vienui vieny

to nubluko visos spį)( 
sim to nutilo visi bį 
rie pasaulį puošia.

Bet tokia jau an ;audė kiekvieną slaptą žine- 
lia. Jis publikos g į ir, ką tik nugirdę, praneš- 
Dingo jo balsas irį avo į Prūsus. Vienas iš jų 
gaus. Jis visų apleis etrukus patyrė ir pranešė 
vaikui nusibodęs, 
buvęs labai mylim as drauge su Lenkų 
dinis kareivėlis. Ir j um Jogaila tikrai nutarė 
nori patirti neužtarj arianti; savo bajorams Vy- 
žeminimo, — „kalį autas uždraudė ir mąstyti 
kol ji karšta”, savępie taiką, o Jogailai jaū nu
lėk ir dirbk, kol Siuntė 20 tūkstančių kapų

— F. Si rašių, kad už tuos pinigus 
------  asamdytų svetimos kariuo- 

Kitas kryžiuotis

ryžiuočiams, kad „Vytau- 
kara-

l 

3

Jei Dievas duš lenės”.
angelu—vieną gab ar sužinojo, kad „Vytautas 
ti, o antrą valstybė ii
ti, nieku būdu negį ems savo kraštams įsakė 
tų juodu prikalbėti i liti pasirengusiems karui ir 
ti darbu. Ne mana 
ga, jog tas, kurs jas 
Dievas skyrė jam 
davinį, gali būti Jautis tik su nedidele ka- 
tik tuomet, jeigu ti! uomene, bet jeigu užgriū- 
sis jį vykdyti.

-0.S.

sitaikė su rusais ir vi-

irėti pakankamai maisto, 
.auno pilyje nuolat budi 
)0 karių, kuriems įsakyta
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į kiek didesni priešo bū- 
ai — padegti pilį ir traukti 
Trakus”.
Kryžiuočiai, tai suuostę, 
išėdė j o rankų sunėrę: jie 

5 ip pat stengėsi suburti di- 
■į ssnę kariuomenę ir susi- 
i sti gerų talkininkų. Tam

kuose 6 greitieji 
skirti greitiesiems 
niams vežti Lietuvei 
domasis traukinys ii 
į Virbalį buvo pate įkaiuj lyg kokia neišseka- 
kilometrų per valai versmė jiems buvo Va
ciu ir kelionę-atliko Europos kraštai, kurie 
šiai. Buvo susitarta
Škodai už garvežiu gins. Šį kartą į tuos kraš- 
svarais, kas užsakyr 
reiškė po 240,000 lit 
vėžį. Tačiau ang 
nukritus, o litui
pastoviam, už gare; tarą su Vytautų. Krikščio- 
reikėjo mokėti tik pc [nS jie gudriai meluodavo, 
litų.

— Valkininkų 
steigiamos dvi 
viena bus Vaikuti lietuviai, 
antra Eišiškėje. Vis ks tebesąs maldžionis. Su- 
kininkų apskrityje
mi sveikatos puuktllį prasiveržti pro kryžiuo- 
viename valsčiuje, 1
dirbs po gydytoją ii is Vakarų Europos kraš- 
rę. s, nešdami visiems katali-

— Sovietų Sąjungi ms pražūtį. Kad šito no
kusiose srityse yra 
deli kiekiai Vilniaus 
pirkliams priklausą.
pirkti miškio kiekiai Radosi tokių
mos pastangos, kad’ ių ir riterių, kurie patikė- 
užpirktoji medžiaga
sričių būtų perleistjiais. Vieni savanoriais, o 
nių, kas pagerintų’ 
lentpiūvių būklę.

sada ramstė kryžiuočių

s kryžiuočiai nusiuntė ap- 
krius savo žmones, kad 
;, landžiodami po kuni- 
.ikščių pilis, kviestų visus

n s jie gudriai meluodavo,
,d Vytautas, girdi, tik 

ap ngstąsis kataliko vardu, 
Iii iš tikro jis pats, kaip ir 

koks buvęs,

rę rusus ir totorius, jie

žemes ir pasiekti toli-

rktų, reikią tuojau padėti 
ūsų ordinui, kol dar Vy- 
itas neužklupęs.

kunigaik-

suktais kryžiuočių žo-
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:i už saują skambančių 
ašių sutiko vykti į karą.

— Miškų depart! >t čia Vytautas pakišo sar 
užsakė Vokietijoje!' priešui koją. Jis nurašė 
lių durpėms kasti ifi mesniems krykščionių ku- 
joms varyti 6 lokon gaikščiams laiškus, kad 
Visos mašinos kasti* uočiai
430,000 litų. DarU 
pėms kasti rinkinius 
Kauno miesto savi’ ikščionys, 
Visos mašinos bus įpiežius draudžia užpuldi- 
į darbą ateinančio
kasimo sezono prads iiočių jungą tik dėl jų kal- 

_  Šelpiamųjų ! s ^ar n®ra Priėmę katali- 
Vilniuje šiuo tarpt 1 tikėjimo. Tad „visi skun- 
apie 6,000 asmenį li> ~ rašė Vytautas viena- 
pia miesto savivaldie sav0 laiške, — kuriuos 
tik gyvenusius W ‘yžiu°čiai melagingais žo- 
mažiau kaip 3 mete dais ir vylingais laiškais 
rinčius teisę į Lieti ’skleidė priešu lietuvius,~tu- 
lietybę Kitus šelpi* v 
nasis Kryžius ir ~ •
mitetai. Miestas dar v_
apie 1,700 vaikų H 'mazel ais_keJ° ir Jiems Pa’
lių. Dar yra viena 
šelpiamųjų rūšis, tai 
vistės” arba tų vyt 
nos, kurie buvo pH. “ — ~
kų kariuomenėn ir >nkų ne,dau8 busiant. Be to. 
ba yra paimti nei* “ sunkl“. metu. kryzluo: 
kių moterų esama 
000. r

užsakė Vokietijoje!

, kad 
apie Lietuvą 

asimano nebūtų dalykų, 
ikštaičiai jau seniai yra 

kuriuos pats

ti, o žemaičiai, tempę kry-

s dar nėra priėmę katali-

tų būti nukreipti prieš 
........ . Iš tikro kry- 

ločių žabangos, jų kėslai

ims kenkė, nes krikščionių 
migaikščiai vis mažiau 
os berėmė. Vytautas gale- 

kurie“buw S krJ’žiuočl,J talki-

lis pametė ir ištikimiausi 
gaugai, kalavininkai. Be-

Ilgai nelaukdamas, 1410 
metų pavasarį, savo karo 
vadams Vytautas paliepė 
šaukti Lietuvos karius į ne
paprastą mūšį. Karo kvies
liai pasipylė po kaimus, 
miestelius ir pilis. Skardūs 
karo trimitai nuskambėjo 
po visą Lietuvą ir po toli
mus rusų kraštus. Visais 
Lietuvos keliais išsispietė 
raiti, važiuoti ir pėsti vyrai. 
Vieni iš miškų gilumų, kiti 
iš žaliųjų pavasario pievų, 
treti iš stiprių pilių — visi 
rinkosi į skirtas vietas: 
Kauną, Vilnių, Trakus, Aly
tų... O iš čia būrių būriai, 
gerai ginkluoti ir smagūs, 
telkėsi į Gardiną, kur jų lau
kė Vytautas su savo pul
kais. Čia taip pat savo vy
rus atvedė rusų kunigaik
ščiai, atvyko į pagalbą ir ke
li šimtai totorių. Susidarė 
didoka Vytauto armija, 40 
vėliavų, arba pulkų, iš ku
rių kiekviename galėjo būti 
po tūkstantį vyrų. Tik toto
riai šiems pulkams nepri
klausė, nes jie turėjo atski
rą savo būrį, kuriam vado
vavo chanas Saladinas.

Patį branduolį šios didžios 
kariuomenės sudarė Vytauto 
rūmų pulkai. Tai buvo pa
tys gerieji ir narsieji jo rai
teliai, kurie dalyvavo visuo
se mūšiuose ir tolimuose žy
giuose. Jų buvo apie 10 tūk
stančių rinktinių vyrų.

Kitos Vytauto kariuome
nės dalys taip pat buvo rai
teliai ir pėstininkai. Visi jie 
buvo apsiginklavę daugiau
sia kirviais, kardais, ietimis 
ir lankais, o apsišarvavę — 
šalmais ir skydais. Turėjo 
lietuvių kariai ir patrankų, 
bet jos anais laikais dar ne
buvo įprasta naudoti. Kry
žiuočiai, žinoma, buvo ge
riau ginkluoti už lietuvius, 
bet mūsiškiai, pranoko juos 
savo drąsa ir narsumu. Nuo
latiniai karai buvo juos ge
rai užgrūdinę ir įpratinę 
kautis su galingu savo prie
šu.

Apie birželio mėn. vidurį, 
1410 metais, Vytautas išve
dė juos iš Gardino — Balt
stogės apylinkių. Jis buvo 
jau iš anksto paskyręs laiką 
susitikti su Jogaila prie Vis- 
los upės, netoli kryžiuočių 
sienos. Tepai su kariais ir 
nužygiavo. Jo veide buvo ga
lima išskaityti jau 60 sun
kiai gyventų ir mūšiuose 
išvargtų metų. Nebejaunas 
tad buvo lietuvių vadas, ta
čiau gana dar vikrus ir jud
rus! Su savo kariuomene jis 
jojo miškais ir vingiuotais 
paupiais. Jo širdis, gal būt, 
neramiai plakė, nes jojo į 
patį didįjį mūšį. Vieną dide
lį mūšį Vorkslos šlaituose 
buvo pralaimėję, o šis už 
aną turėjo būti daug dides
nis ir svarbesnis — nuo jo 
parėjo tolesnis visos Lietu
vos likimas. Jeigu laimės — 
Lietuva bus laisva ir galin
ga, o jo vardą amžinai minės 
dėkingi lietuviai. Jeigu pra
laimės — daug nelaimių už
grius mylimą šalį, nes vo
kiečių nagai dar giliau 
įsmigs į Lietuvos kūną.

Tačiau Vytautas buvo įsi
tikėjęs savimi ir tais ka
riais, kurie skindamies kelią 
per tankius miškus, ilgomis 
kirbynėmis žygiavo paskui 
narsųjį savo vadą. Jie vis 
arčiau ir arčiau slinko prie 
kryžiuočių sienos, į kur iš 
Gardino apylinkių buvo ma
žų mažiausia 250 kilometrų 
varginančio kelio.

Tuo pačiu laiku iš pietų 
šalies traukė į kryžiuočių 
pasienį lenkų kariuomenė. Į

AMERIKA

■
Apreiškimo parapijos mokyklos mergaičių šokėjų grupė, kuri šį vakarą, Vasario 16 d., dalyvauja Lietuvos nepri

klausomybės minėjime, Grand Paradise salėje, Brooklyne.

Iš Musų Veikimo Centro
Lietuvos Nepriklausomybės 

Diena
Mūsų spauda įtikinančiai 

nurodė, kad šiemet ypatingu 
iškilmingumu turime minėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Tam priežasčių yra 
daug. Kelios iš jų: pirmą 
kartą tauta minės savo di
džiąją šventę jau atgautoje 
laisvos Lietuvos sostinėje 
Vilniuje: siaučiant karo ka
tastrofai Europoje, visur gy
venantieji lietuviai turės 
ypatingai stipriai pabrėžti, 
kad griežtai stovi už Lietu
vos nepriklausomybę; reiks 
padaryti tinkamų pareiški
mų, kad tauta sieks atgauti 
visas teritorijas, kurios ne
ginčijamai priklauso Lietu
vai. Dėl to, vasario 16 d. 
šiuos ir kitus aktualiuosius 
tautos reikalus svarstyki
me ir priimkime atitinka
mus pareiškimus. Neužmirš
kime, kad atgautasis Vilnius 
vis dar reikalauja mūsų au
kų. Tūkstančiai žmonių ne
turi ten darbo, neturi iš ko 
gyventi. Lietuvos nepriklau
somybės dieną minėdami, 
parinkime šiam tikslui au
kų ir siųskime jas per Fede
racijos centrą. Tikimasi, 
kad šiemet neliks nė vienos 
lietuvių kolonijos, kuri ne
surengtų vasario 16 d. pa
minėjimo.

Vėl pasiuntėme aukų į 
Vilnių

Šiomis dienomis Federa
cijos centras ir vėl pasiuntė 
į Vilnių biednuomenei šelpti 
stambią pinigų sumą. Šiuo 
kartu pasiųsta $722.12. Li
gi šiam laikui jau bus Fede
racijos pasiųsta į Vilnių 
$3,172.12. Tikimės, kad ne
trukus ir daugiau galėsime 
pasiųsti. Tai, žinoma, pareis 
nuo parapijų ir Federacijos 
skyrių. Kaip greit iš jų gau
sime surinktas aukas, taip 
greit pasiųsime jas skirtam 
tikslui. Vajus vilniečiams 
šelpti tebeina. Pasidarbuoki
me ir savo pareigą atlikime.

Neužmirškime ir savojo 
didžiojo reikalo

Katalikiškos spaudos pla
tinimo reikalas yra labai di
delis reikalas. Ne be reikalo 
juo yra susirūpinę vyskupai 
ir net patsai Šventasis Tė
vas. Juo yra susirūpinę ir 
mūtų tautos vadai, kurie

nuolat nurodinėja lietuviš
kos katalikiškos spaudos 
reikšmę ir energingai ragina 
ją platinti ir remti, šiuo 
spaudos vajaus metu kiek
vienas sąmoningas katalikas 
turėtų pasirūpinti gauti bent 
vieną skaitytoją bet kuriam 
lietuvių katalikų laikraščiui. 
Lankykimės tuo reikalu į 
savo kaimynų namus, renki
me prakalbas, panaudokime 
visas tinkamas priemones, 
kad mūsų laikraščių skaity
tojų skaičius paaugtų.

Laikas mokėti duokles
Federacijos skyriai ir prie 

skyrių priklausančios drau
gijos jau turi pradėti mokė
ti savo duokles Federacijos 
centrui už šiuos metus. To 
paties laukiame ir iš centra- 
linių organizacijų. Padirbė
kime, kad ir daugiau draugi
jų į mūsų veikimo centrą — 
Federaciją įtraukti. Geriau 
būsime organizuoti — dau
giau galėsime nuveikti ir 
tautai ir Bažnyčiai.

L. Šimutis, 
ALRKF sekr.

Lietuvos Konservatorija

kuriuos SSSR iš Lietuvos 
šiemet perka kiaulių už 12 
milijonų ir pieno produktų 
už 9,3 mil. litų. Jau susitar
ta ir ką Lietuva perka iš 
Sov. Sąjungos. Pagal pasi
rašytus susitarimus „Lietū
kis” šiemet perka SSSR 5,- 
400 tonų cemento, 2,000 to
nų geležies, 1,000 tonų sijų, 
160,000 kvadr. metrų stiklo, 
39,000 tonų druskos, 15,500 
tonų žibalo, 15,500 tonų ga
zolino, 3,100 tonų benzino, 
už 1,5 milijono litų žemės 
ūkio mašinų; už 250,000 litų 
siuvamų mašinų ir 50,000 
tonų zoperio. Viso „Lietū
kis” perka iš SSSR už 16 
milijonų litų.

NAUJOS KNYGOS 
APIE LIETUVĄ

Kaunas. — Iš naujameti
nės literatūros pažymėtinos: 
Kazio Binkio poema „Kęs
tutis pas Gediminą”, ilius
truota, jauniems skaityto
jams knyga, išeina šiomis 
dienomis; Petro Cvirkos pa-

Jos priešakyje jojo taip pat 
nebejaunas lenkų karalius 
Jogaila, o paskui jį lingavo 
51 pulkas raitų ir pėsčių ka
rių. Iš jų 37 pulkai buvo 
lenkų ir mozūrų, 5 už Vy
tauto pinigus pasamdytų če
kų ir 9 rusų. Visi jie buvo 
žymiai mažesni už lietuvių 
pulkus. Juose, kaip spėja, 
galėjo būti 15 tūkstančių vy
rų. Bet lenkai buvo nupratę 
nuo karo, nes daugiau kaip 
40 metų nedalyvavo didesnė
se kovose. Jogailos jie buvo 
surinkti daugiausia tik tam 
kartui. Vis dėl to ir jų para
ma Vytautui buvo labai rei
kalinga.

Abi šios kariuomenės — 
lietuvių ir lenkų — birželio 
30 dieną atvyko į paskirtą 
vietą nepasivėlavusios. Lie
tuviai sustojo dešiniajame 
Vislos krante, apie 60 kilo
metrų nuo Varšuvos, o len
kai — kairiajame. Per upę 
Vytauto pastatytu tiltu len
kai persikėlė į lietuvių kran
tą. Susidarė apie 65 tūk
stančiai karių, kurių vyriau
siu vadu buvo Vytautas. Nė 
valandėlės netrukdamas, jis 
su šia didžiule kariuomene 
tuojau traukė į kryžiuočių 
žemes ir liepos 9 dieną per
žengė jų sieną. Savo kariuo
menę jis vedė tiesiog į kry
žiuočių sostinę — Marijen- 
burgą.

(Bus daugiau)

Nevienas Amerikos lietu
vis įdomaujasi apie Lietuvos 
aukštąją muzikos mokyklą. 
Pradžioje, turiu pasakyti, 
kad vargiai kurioje nors ki
toje valstybėje suteikiamos 
tokios lengvatos, ypatingai 
amerikiečiams lietuviams, 
kaip Lietuvoje, studijuojant 
muziką.

Stengsiuos apibudinti pir
miausia vargonų ir dainavi
mo kursą, nes tuose kursuo
se teko daugiausia dalyvau
ti. Už vieną specialybę mo
kėti tenka vos 35 dol. Ame
rikoje vien vargonų specia
lybė kainuoja 375 dol. O 
kur privalomi dalykai? Kur 
instrumentų vartojimas? Vi
sa suma siektų virš 600 dol. 
Tuo tarpu Lietuvoje terei
kia mokėti 35 dol. Kaip ma
tome sumos skirtumas gali 
padengti kelionės išlaidas ir 
dalį pragyvenimo išlaidų. 
Bet jei studentas neišsigali 
tos sumos sumokėti, tai pa
davus prašymą, jis atleidžia
mas ir nuo to mokesčio ar
ba jo dalies.
Į šios specialybės privalo
mus dalykus įeina: fortepi
jono teorija (6 met.), solfe
džio, bažnytinis choralas ir 
liturgika, speciali harmonija 
(2 met.), choro rėdyba, for
mos, istorija, improvizacija, 
kontrapunktas, fuga, preliu
dija, karo kapeliacija ir kt.

Vargonų mokytojai yra 
mokslus baigę Paryžiuje, 
pas įžymų pasaulinį vargo
nininką Dupres, aukščiau
siais laipsniais. Jie būdami 
patys koncertantai, atydžiai 
seka savo mokinių pažangą 
ir stropiai dėsto pamokas.

Visas vargonų kursas reika
lauja septynerių metų. Bet 
jei mokinys gabus ir negai
lės jėgų nei laiko darbui, tai 
gali baigti ir anksčiau. Stu
dentams teikiamos nepap
rastos lengvatos. Beveik 
kiekvieną dieną, nemokamai, 
galima lankytis į simfoni
nius koncertus, dramos, ope
ros ir kitas pramogas. To
kioje atmosferoje studijuo
damas gali puikiai išvystyti 
muzikalinį skonį. O baigęs 
teoretinius dalykus gali drą
siai konkuruoti bet kurioje 
Amerikos konservatorijoje, 
ar kur kitur. Į tą skyrių pri
imami visi nuo 14 metų am
žiaus. Žinoma, suaugusiems 
didesni reikalavimai fortepi
jono ir vargonų žinyboje.

Dainavimo skyriuje griež
tai atsižvelgiama į studento 
balsą ir padaromą pažangą. 
Kartais dėl nepakankamos 
pažangos asmuo prašalina
mas.

Deja, daugumas jaunuo
lių, nestipriais, bet ypatin
gais balsais, įstoję į dainavi
mo skyrių, laikosi idėjos, 
kad, kada nors bus operos 
daininkai. Tiesa, yra sako
ma: „nėra to kareivio, kuris 
nenorėtų būti Napoleonu”. 
Tad, kartais, baigus kursą, 
tenka nusivilti, kai nepate
kus į operą reikia savo lai
mės ieškoti kitose srityse.

Dainavimo skyriuje priva
lomi yra šie dalykai: forte
pijonas, teorija, harmonija, 
solfedžio, formos istorija, 
instrumentacija, plastika, 
vaidybos technika ir operos 
klasė. Priimami nuo 20 me
tų amžiau ir 30 metų. Bet

daugiausia atsižvelgiama į 
balso kokybę.

Konservatorijoje rengiami 
mėnesiniai koncertai ir 
spektakliai, kuriuose stu
dentai ir studentės dalyvau
ja.

Trumpai apie fortepijono 
skyrių.

Šis skyrius yra labai pui
kiai pastatytas, jame dau
giausia mokinių studijuoja. 
Visi mokytojai gabūs pija- 
nistai, žymūs profesoriai, 
koncertavę žymiausiuose Eu
ropos miestuose. Todėl bai
gęs šį skyrių, mokinys yra 
geras pianistas ir su puikia 
technika. Į šį skyrių priima
mi jaunamečiai, kurie stro
piai prižiūrimi.

Atskirai nuo muzikos.
Čia noriu pakalbėti apie 

pragyvenimą Kaune. Ap
skritai, pragyvenimas kai
nuoja nebrangiai.
šviežias ir pigus. Puikius 
pietus galima pavalgyti už 
25 amerikoniškus centus, 
pusryčiai — vakarienė, pri
klausys kur valgysi. Val
gant namuose tekainuoja 10 
centų (amerikon.). Maistui 
daugiausia išeina 12 dolerių. 
Kambarys mėnesiui kainuo
ja 7 dol. ir daugiau. Iš viso 
matome, pragyventi ir stu
dijuoti Lietuvoje labai pa
lankios sąlygos. Nekalbant 
apie kitas svarbias reik
šmes. Už tą pačią sumą, ku
rią tenka čia praleisti per 
metus, ten galima studijuoti 
puikiose sąlygose net kele
rius metus. Ten Amerikos 
lietuviais studentais visi la
bai rūpinasi ir globoja, su
teikdami įvairių progų, ku
rių niekur kitur savo gyve
nime negalėtum sulaukti.

Pranykus karo šmėklai, 
visiems, kurie domisi muzi
ka ir nori studijuoti, nuo 
širdies patariu vykti į Lie
tuvą. Ten bus proga pažinti 
tėvų kraštą, smarkiai žen
giantį kultūros keliu.

Ten studijavęs,
Bronius Voveris

P. S. Bronius Voverrs yra 
čia gimęs ir augęs gabus 
jaunuolis. Muzikos mokslą 
baigė Lietuvoje, Kauno kon
servatorijoje. Pamilo Lietu
vą taip, kad jos jau ilgisi, 
nors neseniai grįžo. Žadėjo 
daugiau savo įspūdžių vė
liau parašyti. Dabar B. Vo
veris vargoninkauja Pater
son, N. J. ir jau pasižymėjo 
savo pareigose. Red.

Įvairūs Dalykai
LIETUVOS PREKYBA 

SU RUSAIS

sakos „Buvo senelis ir senu
tė”, mažiems skaitytojams. 
Abi leidžia Spaudos Fondas.

Stokholme išėjo rusų kal
ba estų poeto Aleksio Ra- 
nnito eilėraščių knyga apie 
Lietuvą, pavadinta „Via Do
lorosa” (Skausmų Kelias). 
Vertėjas žinomas rusų poe
tas Igoris Sieverianinas. 
Kaip autorius Rannits, taip 
vertėjas Sieverianinas apie 
Lietuvą, jos žmones, gamtą, 
papročius, žavinguosius pa
jūrius, Vilnių išsireiškia 
gražiausiais žodžiais. Apie 
Vilniaus grįžimo Lietuvai 
istorinę spalių 28 d. autorius 
taip išsireiškia: „širdies va
lia galima išvysti, kaip žiba 
bažnyčių siluetai ir spindi 
lietuvių veidai, atsisveiki
nant su sunkiu ir tamsiu ge
dulu” (turima galvoje 19 
metų trukusią spalių 9 d.).

KRAŠTE

Kaunas. — Prieš Naujus 
Metus „Maistas” ir „Pieno
centras” sudarė su atitinka
momis Sovietų Sąjungos įs
taigomis susitarimus, pagal

Vilnius. — Nors lenkų mo
kyklos per 19 metų labai di
delės įtakos padarė į Vil
niaus krašto jaunuomenę, 
jos išauklėjimą ir pačius 
gyventojus, tačiau daug kur 
mokinių tėvai, pasirodo, ne
laukdami, kol naujoji valdžia 
ives naują tvarką, išprašė 
lenkus mokytojus iš mokyk
lų ir pasiuntė juos ten, iš 
kur atvykę, o patys pasi
kvietė lietuvius mokytojus. 
Pavyzdžiui, Švenčionėlių ap
skrityje iš 90 lenkų mokyto
jų liko tik apie 30. Net labai 
sulenkintose vietose tėvai 
išprašė iš mokyklų lenkus 
mokytojus.

Nustatyta, kad prie lenkų 
valdinėse pradžios mokyklo
se dirbo 1027 ir privatinėse 
300 mokytojų, pačiame Vil
niaus mieste dirbo 450 mo
kytojų valdinėse ir apie 300 
privatinėse. Apie 60-70 nuo
šimčių tų mokytojų buvo at
kelti iš buvusios Lenkijos 
gilumos. Daug kur provinci
joje buvo tokių mokyklų, 
kur vienas mokytojas turėjo 
po 100 ir daugiau mokinių, 
taigi dirbo dviem pakaito
mis arba padieniui, tad ne
nuostabu, kad mokiniai vie
ną skyrių tegalėdavo baigti 
vos per kelis metus.

Mokyklų patalpos net pa
čiame Vilniuje labai prastos, 
apie mokyklas provincijoje 
nebegalima ir kalbėti. Lenkų 
valdžia mokyklų statyba ne
sirūpino, remonto nedarė ir 
patiems mokytojams algos 
mokėjo tik pradedant nuo 
130 zlotų, ir ilgą laiką ištar
navęs mokytojas išlaikęs vi
sus egzaminus tegaudavo al
gos, kiek gauna Lietuvoje 
žemiausios kategorijos tar
nautojas. Suprantama, kad 
prie tokios tvarkos mokykla 
Vilniaus krašte turėjo žemai 
stovėti.
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IS TOLIAU IR IŠ TOLI
ELIZABETH, N. J.

drau- 
pasi- 
sėk- 

pirm.

Sausio 28 d. įvyko milži
niškas metinis par. balius, 
Bendrovės salėje, dalyvau
jant tūkstantinei miniai. 
Tikslas parengimo ’ buvo su- 
kelti sumą pinigų, užmokėti 
už įtaisymą naujos apšildy- 

ij mo sistemos bažnyčiai ir 
Į! mokyklai. Viskas įvyko la- 
/ bai organizuotai: kleb. kun. 
' J. Simonaitis pakvietė 

gijų atstovus, kurie 
skirstė pareigomis ir 
mingai dirbo. Baliaus
buvo P. Kriveckas; rašt. D. 
Petručionis; ižd. J. Kaleini- 
kas. Balius prasidėjo 5 vai. 
p. p. Parapijos choras pa
ruošė koncertą su pamargi- 
nimais, vadovaujant prof. J. 
Žilevičiui. Svečiai buvo gau
siai susirinkę. Apie 10 vai. 
buvo atsilankę keletas pro- 
fesijonalų, kurie buvo su
kviesti pastangomis vietinio 
vikaro kun. Jono Šerniaus, 

■ kurie sudarė įdomų pamar- 
ginimą šokiams. Nors tikie- 
tai buvo nebrangūs (jų par
sidavė 1,058), dėka aukoms, 
gryno pelno liko apie 1000.00 
dolerių.
Pirmą premiją laimėjo Am
žinojo Rožančiaus kuopa, p. 
M. Pavalkienė, pirm., par
duodama 175 tikietus; ant- 

-• rą, Apaštalystės Maldos 
kuopa, pirm. A. Karvojienė,
— 158 tikiet.; trečią Treti
ninkų kuopa, pirm. O. Milu- 
kienė — 85 tik. ir šv. Juo
zapo pašalp. draugija, pirm. 
S. Goštautas — 83 tik. Se
kančios dr-jos pasidarbavo
— Rožančiaus 62, L. Vyčiai
— 47; Šv. Kazimiero — 42; 
Šv. Onos dr-ja — 34; Soda- 
licija — 23; šv. Petro ir Po
vilo — 10; Parapijos cho
ras—7; Šv. Mykolo dr-ja—

S. Agentas — 5; D. Petru
čionis — 6 ir kiti — 47 tkt.

Sekančios draugijos įtei
kė piniginę auką po $10.00: 
Tretininkų, Rožancavos, Šv. 
Onos, Šv. Kazimiero, Šv. Pe
tro ir Povylo, šv. Jurgio, Pi
liečių klubo. Šv. Mykolo $5. 
Asmeniniai aukojo J. Gar- 
bačauskas, $9.00; J. Vit
kauskas, $7.00 J. Skučas ir 
M. Beržanskis po $5.00. Vi
so suaukojo $101.00.

Parapijos biznieriai aprū
pino daiktais aukų vertės 
sekančiai: Ig. Budreckis 
$25.00; J. Norušis ir p. Pi- 
vonienė po $12.00 vertės; po 
$8.00 vertės; p. Kazakevi
čienė, P. Savickas, Ig. Bal
čiūnas, B. Aravičius p. Je- 
nušauskienė, Pr. Budreckie- 
nė, S. Gavelis, V. Bražins
kas; J. Marcinkonis $4.00 
vertės. $3.00 vertės p. p. Ka- 
ralevičienė ir Smolskis. Visą 
sodę, vertės $20.00 aukojo 
Boiler’s Bottling Co., B. Ber
notienė kepsnį išleido laimė
jimui ir pridavė $20.00

Baliaus užkandžius paau
kojo sekanti asmenys ir biz
nieriai: M. Putinas, J. Skau
das, D. Petručionis, K. Hai- 
ka, O. Pilipavičienė, Am. 
Šeikūnienė, R. Petručionis, 
Pinkevičius, A. Baronienė, 
U. Matuzienė, O. Barčienė, 
M. Pavalkienė, F. Čeponienė, 
K. Selelionienė, A. Karvojie- 
nė, O. Miliukienė, J. Norbu- 
tienė, V. Tumienė, A. Jankū- 
nienė, J. Akulionis, V. Kir- 
velevičienė, A. Peckuvienė, 
J. Pivonis, A. Degutienė, S. 
Krazaitienė, M. Grinčienė. 
Iš viso suaukota daiktais 
virš $250.00 vertės.

Teko girdėti, kad dar ga
lutinai visos įplaukos nesi
baigė, nes yra dar keletas 
draugijų, kurios žadėjo pri
sidėti savo aukomis. Pa
skelbsime, kada tai padarys.

Vietinė 
paaukojo 
„Radijo”,

tas kaipo „door prize”; do
vanėlė buvo brangi ir graži.

Nors dalyvavusi minia bu
vo tūkstantinė, nebuvo jokio 
nemalonumo ir labai gražus 
ūpas bei dvasia viešpatavo. 
Buvo girdėti svečių pageida
vimas, kad panašus parengi
mas būtų parapijos metinis 
įvykis.

S. J. žynius

PADĖKOS ŽODIS

Šiuomi, parapijos vardan, 
nuoširdžiai dėkoju Baliaus 
rengimo komisijai, draugi
joms, draugijų atstovams, 
darbuotojams, aukavusiems 
pinigais ir daiktais, profesi- 
jonalams ir atsilankiusiems 
svečiams už žavėtiną susiė
jimą parėmimui kilnaus pa
rengimo parapijai ir mokyk
lai.

Kun. Juozas Simonaitis,
Klebonas

„Lietuva 1918 ”, parašytas 
veiklaus kuopos nario P. 
Bernoto. Klausant bus gali
ma tikrai aiškų vaizdą susi
daryti lietuvių gyvenimo 
tais sunkiais laikais ir jaus
ti kaip lietuviai buvo pasi
aukoję Tėvynės gerovei.

Vaidins: J. Vilčiauskas, 
D. Gudiškytė. V. Jakštaite 
ir J. Raugalis.

M. Gudiškytė anglų kal
boje papasakos apie lietuviš
kus liaudies šokius. Progra
mos ved. A. Kateiva, angliš
kai paaiškins apie 
Nepriklausomybę.

Programa įvyks 
stoties WATR.

Valerija

Lietuvos

5 vai. iš

Jakštaite

PHILADELPHIA, PA.

WATERBURY, CONN.

Pavykęs vakaras
Vasario 14 d. įvyko 17-tas 

metinis Šv. Juozapo par. 
Vyčių choro užg. koncertas, 
teatras ir šokiai. Vadovavo 
komp. A. Aleksis. Pragramą 
išpildė virš 100 asmenų, du 
par. chorai ir svečiai daini
ninkai p. Kripai (tėvas ir 
sūnus) iš Hartford, Conn. 
Kun. E. Gradeckis pasakė 
kalbą. Atsilankė kun.: B. 
Gauronskas, P. Lunskis, A. 
Čebatorius ir daug kitų sve
čių. Vakaro pelnas skirtas 
parapijos reikalams.

Koncertinė dalis buvo 
įvairinta komp. Aleksio, 
Eremino, Gruodžio, Jokūbė- 
no, Kelpšos, Kudirkos, Na- 
bažo, Pociaus, Vaičiūno, Va
nagaičio ir Žilevičiaus kūri
niais. Vaičiūno 3 aktų muz. 
komedija „Sugrįžo Laimė”, 
vaidino A. Grėbliūnaitė, M. 
Andrikytė, K. Karinauskas, 
V. Klimas, J. Lušytė, A. Ja
rus, S. Valinčiūtė ir M. 
Krunklevičiūtė.

Tautos šventė
Vietinis Federacijos sky

rius ruošiasi iškilmingai mi
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukaktį, lais
vės dienoje,, vasario 16 d., 
par. salėje. Bus svečių kal
bėtojų ir atitinkama dainų 
bei muzikos programa. Atė
jo laikas rimtai susirūpinti 
tautos ateitimi bei likimu. 
Atgavę sostinę Vilnių budė
kime laisvės sargyboje. Da
lyvaukime visi.

Ekstra
Antradienį, vasario 27 d., 

į Water būrį atvyksta prof, 
dr. Kazys Pakštas 
skaita. Garbingasis 
kalbės Waterburio 
viams Šv. Juozapo
los salėje. Tikrai lauksime.

Radijo
Nepriklausomybės šventei 

paminėti bus specialė radijo 
programa sekmadienį, vasa
rio 18 d., 2:30 iki 3 vai. po
piet, iš radijo stoties WBRY 
— 1530 kc. Programos ve
dėjas komp. A. Aleksis.

Lyra

su pa- 
svečias 

lietu- 
mokyk-

Sodalicijos kuopa 
naujausios mados 
kuris buvo išleis-

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Ištrukę iš nelaisvės, kaip 
paukštelis iš narvelio, mes 
labai įvertinam laisvę. Lie
tuvos Nepriklausomybės mi-I tiems 
nėjimas įvyks vasario 18 d., 
8 vai. vak., Šv. Kazimiero 
par. salėje. Programa bus 
įvairi. Kalbės prof. dr. K. 
Pakštas.

Mes, Philadelphijos lie
tuviai, neatsilikim nuo kitų 
kolonijų. Švęskime savo tau
tos Laisvės šventę iškilmin
gai ir su entuziazmu. Susi
rinkime vasario 16 d. į baž
nyčią išklausyti šv. mišių už 
žuvusius brolius, seseris ko
voje už laisvę.

Ne tik žodžiu, bet ir dar
bais įrodykim, kad barngi- 
nam Lietuvos Nepriklauso
mybę.

Lai viešai plevėsuoja 
tuvos trispalvė vėliava 
tu su Amerikos vėliava.

Lie- 
kar-

Šv. Jurgio Parapija
Philadelphijos žmonės 

greitai pamirš Ričmondiečių 
balių, Užgavėnių vakarą. 
Daug žmonių susirinko į Šv. 
Jurgio par. metinį balių. 
•Vieni-turėjo laukti, kol kiti i 
baigė valgyti ir užleido savo 
vietas. Bet, nežiūrint to, vi
siems buvo parūpinta skani 
vakarienė.

Per vakarienę, be jokių 
formališkų perstatymų, be 
jokių perspėjimų uždrožė 
par. vaikučių benas. Nevie
nas parapijietis ir lietuvis 
nustebo ir pamiršęs savo 
gardumynus, klausėsi. Tai 
buvo visai netikėtas ir ne
lauktas pragramos paįvairi
nimas. Kai vaikučiai užbaigė 
savo pirmąjį numerį, taip 
visi buvo sužavėti, kad net 
pamiršo ploti rankomis ar 
bent kaip išreikšti savo jau
smus. Tik po antro numerio 
šiek tiek atsipeikėję visi 
ėmė ploti rankomis ir šauk
ti daugiau, daugiau. Teko 
sėdėti šalia vieno žilagalvio 
lietuvio, kuriam visai neju
čiomis ėmė akys rasėti. At
sigrįžęs į šalia sėdinčią mo
teriškę, jis pakuždomis sa
kė: „tai ne mūsų vaikučiai, 
tai pasamdyti”. O kitas dar1 
pridėjo, tai lenkų benas. Kur 
gi mūsų taip greit išmoktų 
taip puikiai groti”. O tarp 
tų dviejų lietuvių besėdinti 
moteriškė ne peršvelniai at
kirto: „Po velnių, pasamdy
tas, žiūrėk, ir mano vaikas 
ten, ir štai ten tavo kaimy
no mergaitė”. Visiems buvo 
nuostabu, kad lietuviai jau 
turi savo beną, kuris jau 
besirengiąs su visais vaikų 
benais Philadelphijoje kon
kuruoti. Jaunas vikaras pa
aiškino, kad dėl stokos vie
tos tik pusė beno dalyvavo 
ir užkvietė visus atsilankyti 
į rengiamą koncertą po Ve
lykų. Jis taipgi prašė para
mos ir pagalbos toliau tęsti 
taip gražiai pradėtąjį darbą, 
paaiškindamas, jog benas 
dabar reikalingas, verktinai 
reikalingas rūbų, uniformų.

Visiems lietuviams gera ir 
malonu matyti tokią pažan
gą, tokį prakilnų ir vertingą 
darbą, taip gražiai pradėtą

Keletas

Studentų ir Profesijonalų 
S-gos Waterburio kuopa iš
kilmingai paminės vasario 
16 d. šventę, sekmadienį, va
sario 18 d., išklausydami šv. 
mišių ir sueidami bendriems 
pusryčiams. Artimos New 
Haveno kuopos nariai daly
vaus kaip svečiai. Pusryčių 
rengimo komiteto pirm. P. 
Bernotą. Jam padės Auk- 
štikalnienė, D. Gudiškytė ir 
V. Jakštaite.

Minint Tėvynės nepriklau
somybę, bus išpildyta radijo 
programa. Rodijo programą 
sudarys dainos, muzika, kal
bos ir patrijotingas veikalas. I ir varomą pirmyn.

L &

ne-

i jau dabar ėmė remti beną 
savo aukomis, kiti susipra- 
tusieji pasižadėjo stoti į tal
ką. Tokiuo benu reta kuri 
parapija gali pasididžiuoti. 
O kas Jurgiečius ir visus 
philadelphijiečius ypatingai 
džiugina, tai, kad mūsų mo
kyklos vaikučių benui nei 
lenkai su savo benu negali 
prilygti. Tai ištikrųjų yra 
kuo pasidžiaugti, pasidi
džiuoti. Bet džiaugti ir di
džiuotis negana, reikia ir pa- 
gelboš ranką ištiesti. O ku
ris lietuvis, bent sykį išgir
dęs tuos vaikučius, neprisi
dėtų, nepadėtų? Beno moky
tojai yra pašventę savo lai
ką ir darbą, mums lieka 
jiems pagelbėti bent savo 
aukomis.

Vakarienės rengėjos vi
siems atsilankiusiems, ypač 
biznieriams, kurie taip gau
siai ir maloniai prisidėjo 
savo aukomis, taria nuošir
dų ačiū, ir visus užprašo ki- 

! metams. Klebonas 
kun. I. Zimblys su savo vi
karu dėkoja rengėjoms, dar
bininkėms, biznieriams ir vi
siems atsilankiusiems, kurie 
prisidėjo surengti tokį gra
žų, malonų ir pasekmingą 
balių.

JERSEY CITY, N. J. NEW YORK, N. Y.

su
su
su

Vestuvių pokilis įvyko 
jaunosios tėvų namuose, 246 
Dickinson St. Phila, Pa. Pa
žymėtina, kad nevartota 
svaigūs gėrimai. Pamergės 
ir pabroliai: J. Norkiūtė 
T. Williams, H. Griniūtė 
J. Mesusia, H. Tamulaitė 
E. Norkus.

Jaunasis T. Wittkamp 
dirba cukraus fabrike kaip 
prižiūrėtojas, kur taip pat 
dirba nemažai lietuvių su 
kuriais jis yra visuomet 
mandagus.

Korespondentas sveikina 
jaunavedžius, linkėdamas 
negęstamos meilės ir Dievo 
palaimos naujame gyvenime.

Praeitą savaitę buvo dar 
priduota keletą naujų aukų 
Vilniečių šelpimui. Dabar iš 
viso Šv. Onos parapijos var
du yra surinkta $101.65 
šiam tikslui.

Pastaba: Kuomet buvo pa
skelbti vardai aukotojų, per 
neapsižiūrėjimą buvo ap
leistas vardas A. Žvirblio, 
kuris buvo aukavęs 1 dol. 
Atsiprašau.

Parapijos rengiama card 
party įvyks sekmadienio va
kare, kovo 3 d., par. salėje. 
Bilietų platinimas pavestas 
įvairioms prapijos draugi
joms. Šio vakaro pelnas ski
riamas apmokėjimui naujo 
divono bažnyčioje, prie didž. 
altoriaus.

anglų kalba. Kol 
nebuvo girdėti 
sumanymą, bet 

vėl ima bruzdėti

Jaunųjų dramos klubas 
jau seniai kai rengia lošimą 
bei teatrą 
kas nieko 
apie tą jų 
jau dabar
ir kiek girdėti neužilgo pasi
rodys scenoje. Sunku įspėti 
kaip jiems pasiseks, nes tai 
bus pirmas toks mėginimas 
bei bandymas mūsų parapi
joje.

Sodalietės, nebenorėdamos 
atsilikti, jau pasirinko vei
kalą, kurį ir jos žada neuž
ilgo suvaidinti. Dar neteko 
sužinoti ar tai bus „Inteli
gentai” 
Buickas”.

ar „Nelaimingas

bet vyrai, 
paparčio

Jaunas vikaras pradėjo 
vesti tikėjimo pamokas jau
niems, ypač tiems, kurie 
lanko nekatalikiškas mokyk
las, Public High Schools. 
Pamokos vedamos antradie
nio vakarais. Pirmą vakarą 
susirinko vien tik mergaitės. 
Rodos berniukų visai nė ne
būtų mūsų parapijoje. Kai 
tik kas parapijoje veikiama 
ar rengiama, beveik visados 
rasi užtektinai moterų, mer
ginų, mergaičių, 
berniukai, kaip
žiedas, retenybė. Sunku pa
sakyti kodėl taip yra: ar jie 
taip užimti, ar jie tiek ma
žai laiko beturi ar gal tik 
apsnūdę, apsileidę. Na, vy
rai, nepasiduokime! Mamy
tės, jeigu siunčiate savo 
dukrelę į tas tikėjimo pamo
kas, nepasigailėkite ir savo 
sūnaičių, ir jiems reikalinga, 
ypač šiais laikais, bent kiek 
susipažinti su savo ir savo 
tėvelių tikėjimu. Svarbu ir 
reikalinga turėti atsparą 
prieš tą netikėjimo ir tie
siog prieštikėjimo, bedieviš
kumo srovę, kuri siaučia 
viešose mokyklose, kur mū
sų jaunuomenė, mūsų atei
ties viltis tiek žalos sau ir 
pavojaus kitiems prisisiur
bia. Pasiųskite savo vaikus 
į tas pamokas, kur jie bent 
kiek susipažins su tiesa. 
Pamokos yra vedamos ang
lų kalba tai, rodos, niekas iš 
jaunųjų nebegali išsiteisinti 
nemokąs kalbos ar nesu
prantąs kas yra ar bus aiš
kinama.

Linksmos vestuvės
Vasario 3 d. įvyko vestu

vės p-lės M. Norkiūtės su 
Thomas Wittkamp. Jaunasis 
nėra lietuvis, bet jau pramo
kęs lietuviškai. Į vestuvių iš
kilmes buvo atvykę ir jo tė
vai iš Virginijos.

Šliūbą davė kun. Vito 
Martusevičius, per 9 vai. pa
maldas. Jaunieji, tėvai ir ki
ti priėmė Šv. Komuniją.

fe
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Knygų klubo pranešimas

Liet. Knygų klubo narį 
šiomis dienomis gavo 
Kauno knygą „Išniekink 
Vėliavos”. Skaitymo komį 
ja, žada neužilgo paskelbt 
naują knygą, visiems mykor 
tiems pasiskaityti. Skaity 
jų atsiranda vis daugiau 
daugiau, net iš New HaJ Blogo oro įtaką ypatingai 
shire ir Kalifornijos. Šis Xjuto „Amerikos” įstaiga, 
seniai susiorganizavęs MT’ £ 
bas užpildo iki šiol buvud 
spragą. Jau, ne vienam aJ 
rikiečiui, davė progos Spaustuvininkas Julius Ba- 
pažinti su pirmos rūšies lįįjulis. Praeitą ketvirtadienį 
tuviškomis knygomis.

MCSV LIGONIAI

pėl ypatingai nepastovių 
- daug žmonių serga slo- 
Jinis, bronchitu, plaučių 

įdegimu ir 1.1.

mios net du nuolatiniai 
flbo nariai dėl ligos nedir-’ 
, Jau kuris laikas serga

Ii 
n 
n 
b 
U 
n

Pasivažinėjimo auka
Sausio 13 d. jaunuolis Juo

zas Stankus 19 metų, gyv. 
106 Watkins St., Philadel
phia, Pa., liko užmuštas vie
toje, automobilio nelaimėje.

Grįžęs iš darbo, vakare, 
nieko nežinodamas, jis pri
ėmė draugų pakvietimą pa
sivažinėti automobiliu. Kada 
policininkai pradėjo vytis, 
paaiškėjo, kad automobilis 
buvo „paskolintas” be savi
ninko žinios. Visu smarku
mu automobilis trenkėsi į 
gatvekarį. Kiti tik sužeisti, 
kada gerasis Juozelis jau po 
žeme.

A. a. Juozas palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, spalių 
9 d. Paliko nuliūdusius tė
velius, Adolfą ir Agotą Stan
kus, sesutę Agnis ir broliu
kus.

Visai p. Stankų šeimai 
reiškiu gilią užuojautą. Ve- 
lionies sielai tebūna suteikta 
amžina ramybė. K. D.

Richmonde, jaunam K. 
Ramonui (Ramanauskui) 
leista praktikuoti, kaip lai
dotuvių direktoriui. K. Ra
mono tėveliai, J. ir K. Ramo
nai, laiko puikią avalynės 
krautuvę Richmond ir Cle
mentine gatvių kampe. Jo nes narės daug dirbo ir vi- 
vyresnysis brolis, dantų gy- j sus parengimus 
dytojas, turi savo moderniš
ką įstaigą, 2657 Alleghemy 
Avė., (netoli Šv. Vaiteko 
bažnyčios). Savo profesijoj 
turi puikų pasisekimą.

Kazė

Klebonas pranešė, kad 
šiemet mūsų par. bažnyčioje 
gavėnios metu įvyks misijos. 
Misijos prasidės Kančios 
sekmadienį, kovo 10 d. ir 
baigsis Verbų sekmadienį, 
kovo 17 d. Misijas ves kun. 
dr. Starkus, Marianapolio 
kolegijos profesorius. Misi
jų pamaldų tvarka bus pa
skelbta vėliau.

Gavėnios pamaldos, su
jungtos su Šv. Onos Novena, 
antradieniais lietuv. ■ 7:30; 
angliškai 8:15. Penktadienio 
vakarais Kryžiaus Keliai 
7:30 vai.

Lietuvių kalbos pamokos 
trečiadienių vakarais 7:30

NEWARK, N. J.

v.

Susirinkimas
Sausio pabaigoj įvyko 

Rožančiaus Moterų pašalp. 
draugijos metinis susirinki
mas. Revizorė pranešė, kad 
knygos tvarkoje ir, kad dr- 
jos kasa puikiame stovyje,

Šv.

LINDEN, N. J.

Pranešimas
Lindeniečiams ir apylinkės 

lietuviams, kurie norite ma
tyti Pabaltijo ir Skandinavų 
valstybių filmą paveiksluo
se, Lietuvą, Latviją Estiją, 
Suomiją ir Švediją. Visi at
silankykite šeštadienį kovo 
2 d., 7:30 vai. vak., Linden 
Hall, Wood Ave. ir 16th St., 
Linden, N. J.

Šį parengimą rengia A- 
merikos Lietuvių Pašalpos 
ir Politikos Klubas, Ine. Ko
mitetą sudaro: J. J. Liudvi- 
naitis pirm., Albertas Jur- 
shus, A. E. Kruchas, J. Kru
tulis, A. Rippen, J. Raubie- 
nė ir Jurgis Malaškevičius.

Filmą rodys ir aiškins VI. 
Mučinskas iš Brooklyn, N.Y.

Vijurkas
Amerikos Liet. Pašalpos 

ir Politikos Klubas, Ine. vie
nas iš stipriausių organiza
cijų šioje kolonijoje, turi 
energingą valdybą, kurios 
priešakyje nenuilstantis org. 
pirm. J. J. Liudvinaitis. Jo 
pastangomis prieš 12 metų 
šis klubas buvo suorgani
zuotas iš 12 narių, o dabar 
turi apie 100. Priklauso 
rai ir moterys. Dabar 
narių vajus. Įstojimo 
kestis tik 1 dol. Narius
ima į klubą nuo 15 iki 45 
metų amžiaus.

Klubas deda pastangų pa
gelbėti lietuviams tapti šios 
šalies piliečiais ir taip pat 
dalyvauja politikoje rinkimų 
laiku. Yra išsidirbęs gražų 
vardą mieste ir reikale pa
gelbsti savo tautiečiams. 
Klubas turi garbės narį, po
licijos Įeit. Juozą Gumauską, 
kuris yra didelis lietuvių 
prietelius. Klubietis

rėmė. Jub. 
vakarienės raportas priim
tas su pagyrimu.

Nutarta kovo 3 d. sureng
ti kortų vakarą (card party) 
Šv. Jurgio dr-jos salėje. Pra
džia 6 vai. vak.

Naują valdybą 
pirm, 
pirm, 
rašt. 
rašt.
A. Pranienė, kasos globėjos 
— S. Biknienė ir J. Valuko- 
nienė, marš. P. Kasparaitie- 
nė.

Draugija paaukojo 5 dol. 
„Amerikos” laikraščiui. Tam 
buvo vienbalsiai pritarta.

J. Tamošiūnienė, rašt.

sudaro:
M. Svetikienė, vice- 
O. Pempienė, nutar. 

J. Tamošiūnienė, fin. 
S. Drazdauskienė, ižd.

WASHINGTON, D. C.

Amerikiečių Lietuviij Dr-ja
Sausio 14 d., 1940 me

tams išrinkta nauja valdy
ba: pirm. A. W. Shupienis, 
vicepirm. A. P. Ross, rašt. 
M. I. Andrulonis, ižd. J. Ga- 
brelowitz.

Vasario 18 d., visi draugai 
ir pažįstami išklausys meti
nes mišias 10 vai., Immacu
late Conception bažnyčioje, 
8th ir N. St., N. W.

metai Lietuvos
Nepriklausomybės

Vasario 18 d., sekmadienį, 
vai. vak., įvyks puiki va

karienė Rogers Smith Ho
tel, į kurią pakviesti: p. P. 
M. Žadeikis, kun. dr. Cart
wright, 
kun. J. 
tojas iš 
siteto.

Po vakarienės bus pasi
linksminimas. Jaunuolės lie
tuvaitės tautiškuose rūbuo
se išpildys senus tautiškus 
šokius.

Vakaro vedėjas — mūsų 
tarpe visiems žinomas dr. J. 
F. Brezinski.

Šiuo parengimu bus mini
ma Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktis.

J. J. Waicikaiiskas

7

vy- 
yra 
mo- 
pri-

Francis McCann, 
E. Giedra ir kalbė- 
Georgetown univer-

redaktorius Juozas Lauč- 
Komisiį paliko redakciją ir iki 

---------------- k dr. A. Šliupaitės gydo- 
RAŠYKIMĖS Į MOTEBfįį guli lovoj. Linkim Juo- 

įni greito pasveikimo, nes 
įe tik laikraštis, bet dauge- 
į ir kitų darbų jo laukia.
Vasario 10 d. „Amerikos” 

ifiulis ir bendradarbis kun. 
|Balkūnas, Maspetho par. 
letenas, sugrįžo iš ligoni
škame jis išbuvo 6 savai- 
& Kun. J. Balkūno sveika- 
gerėja. Linkime greito su-

SĄJUNGĄ

Kiekviena organizacija J 
skiria tam tikrą laiką, H 
riame ji atidaro duris na 
jiems nariams, šiuo lain 
tas įvyksta Moterų Sąjungį 
organizacijoj. Nuo Naa 
Metų iki birželio menei 
pabaigos skelbiamas nai 
narių vajus. T" 
įstoti, dabar nėra jokio ____________
jimo mokesčio. Tad na.’ įraugIJŲ KOMITETUI 
prašomos raginti savo dn į ____
ges bei pažįstamas prisii L aūtradienįt vasario 20 
sy^- p vai. vak. įvyksta svar-

Moterų Sąjunga yra tr visų Apreiškimo parapi- 
ta. Tą parodo jos dvide£ i draugijų susirinkimas, 
penkių metų gyvavimas iįnugijos, kurios turi iš- 
turtas, kuris siekia virš ji atstovus, tesiunčia 
000 dol. Ji per 25 metusfc gi draugijų, neišrinku- 
mokėjo 110,010.00 dol. .njatstovų, privalo dalyvau- 
šalpoms ir 33,150.00 dolypačios valdybos nariai, 
mirtinėms. as šaukiamas pa-

n ,. jijos metinės vakarienėsKam apsidrausti passf 
timtaučius, kada mes Iii į 
vės moterys turime sf 
vienintelę organizaciją, 
aprūpina savo nares 1 
tojomis ligoje ir pašai 
Mirus, pasirūpina palydė|-Nuo sausio 2 d. išgulė- 
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Išrinkta delegatės į kata
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Skaudi nelaimė
Ilgametė sąjungietė A. 

Brusokienė susilaužė dešinę 
ranką. Nuoširdžiai linkime 
greitai pasveikti.

Jaunuoliai mokosi
J. Adomaitis lanko šv. 

Jono nuiversitetą. K. Petru
lis lanko prekybos institutą 
(The Wood School, Inc.).

Serga
P. Šimkienė ir Paulauskie

nė serga sloga. Razminienė 
turėjo sunkią operaciją. S. 
Varnienė susilaukė sūnaus. 
Visoms sergančioms linkiu 
greitai pasveikti. O. P.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos susi 
rinkime, vasario 9 d., buvo 
kalbėta apie vasaros būsi
mus veikimus. Nutarta ren
gti gegužės mėn. pradžioje 
pavasarinį balių.

Draugija nutarė parengti 
parapijos jaunimui Komuni
jos pusryčius, kurie ir įvyko 
vasario 11 d., po 9 vai. mi
šių, Sunrise restaurane.

Dalyvavo didokas skai
čius narių ir daug jaunimo.

Be to, nutarė visi daly
vauti būsimame bažnytinia
me parapijos koncerte, baž
nyčioje, kovo 3 d. Ir čia pat 
buvo išdalinti nariams bilie
tai, kurių kaina 50 c. asme
niui. Koncerte dalyvaus 
Brooklyno vyskupijos cho
ras ir solistai, taip pat ir 
parapijos choras.

Parapijos jaunuolių klu
bas veikia. Rengia trečiadie
nio vakarais, po pamaldų 
bažnyčioje, susirinkimus pa
rapijos salėje. Be to, krep
šininkų komanda kiekvieną 
sekmadienį, Transfiguration 
par. salėje, žaidžia su kitų 
parapijų komandomis. Jau
nesniųjų grupė (krepšinių) 
irgi nemiega. Jie irgi ‘daly
vauja Transfiguration salė
je.

Praeitą sekmadienį vyres
nieji krepšininkai žaidė su 
Polish Falcon. Jaunesnieji 
su St. Joseph komandomis, 
nors mūsiškiai ir labai ener
gingai kovėsi, bet nepasise-

VASARIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

(Aš&kfcn1
’ GRABOBltf 

BALZAMU^

Laisniuotas 
ir New Jer&ey

310 John®“ 
Harrison,

įduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

EDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
1UCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
19 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Vasario 12 d. New Yorko 
valstybės sostinėje, Albany, 
įvyko gub. Lehmano patiek
to 1940-41 metų biudžeto 
viešas išklausymas — „Pub
lic hearing”, kuriame daly
vavo apie 7,000 atstovų iš 
įvairių New Yorko valsty
bės miestų ir apskričių. Tai 
buvo pirmas valstybės isto
rijoj toks gausus piliečių su
važiavimas, kuris vos tik 
galėjo sutilpti 10th Infantry 
Armory salėje.

Debatų programa prasidė
jo 12:15 vai. po pietų, o bai
gėsi 12:32 vidurnaktį. Suva
žiavusiųjų kalbų, patarimų 
bei reikalavimų klausė tam 
tikslui paskirta Senato ir 
Assembly finansų ir taksų 
bendra komisija, kuriai pir
mininkavo assemblyman Ab
bot L. Moffat, republikonas, 
kuriam teko gana sunkiai 
dirbti suvaldymui tokios 
minios pasidalinusių nuomo
nių sentimento. Nepaisant 
griežtų įspėjimų užsilaikyti 
ramiai ir susilaikyti nuo 
rankų plojimo, tačiau jaus
mų bangos iš žmonių minios 
okeano dažnai prasimušda
vo ir užtvenkdavo visus 
tvarkos reikalavimus, vienos 
ar kitos grupės kalbėtojui 
pareiškus klausytojams pa
tinkamą nuomonę, kuriai, 
žinoma, viena klausytojų da
lis plojo, o kita švykšte, 
baubė...

Šią milžinišką minią žmo
nių, kurie atstovavo per 800 
įvairių organizacijų ir turė
jo pasiruošusių kalbėtojų 
apie 500, sutraukė gub. Leh
mano Legislatūrai patiektas 
valstybės išlaidų biudžetas 
sumoje $396,700,000 ir pa

ke jiems svetimtaučių per
galėti.

Ateinantį sekmadienį, vy
resnieji imsis su juodukais 
Šv. Petro par. komanda. Čia 
bus smagios imtynės.

Parapijoje ne tik jaunųjų 
vyrų, bet ir mergaičių drau
gijos veikia, štai sodalietės 
su Marijos Dukterų draugija 
organizuojasi ir planuoja va
saros sezonui darbus.

Sekmadienį jos, 9 vai. mi
šių metu incorpore visos eis 
prie Šv. Komunijos. Ketvir
tadienio vakarais susirenka 
visos į par. svetainę ir pasi
kalba bėgamais reikalais. 
Kambarį, kurį jos pasirinko 
par. salėje, jau baigia re
montuoti.

Lietuvių kalbos ir tikybos 
pamokos, kurias veda sesu
tės pranciškonės, eina gra
žiu pasisekimu. Sesutės mo
ko antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 4 iki 6 vai. p.p., 
šeštadieniais nuo 9 vai. ry
to iki 12 vai. d. Tėvai, ku
rių vaikai lankosi tose pa
mokose, džiaugiasi, kad jų 
vaikai daro pažangą. Net 
keli svetimtaučiai siunčia 
savo vaikus į tas pamokas.

Parapijos jaunuolių or
kestras gyvai veikia. Čia 
daug darbo turi jo vadas, 
kuris nenuilstamai lavina 
jaunuolius muzikoje. Be to, 
dar veikia ir senasis vaikų 
benas, kuris irgi mokosi kas 
savaitė prityrusio vedėjo 
priežiūroje.

Sodalietės priims Šv. Ko
muniją per 9 vai. mišias, va
sario 18 d. Visos narės pra
šomos susirinkti 15 min. 
anksčiau par. salėje.

Sodaliečių metiniai šokiai 
įvyks balandžio 6 d., 8 vai. 
vak., par. salėje. Gros pui
kus orkestr. (Sunset Swing- 
sters). Bilietų kainos: iš 
ankssto 35 c., prie durų 40c. 
Visas pelnas parapijos rei
kalams. Nuoširdžiai kviečia
mi visi atsilankyti. A. V.

siūlymas padidinti žemesnia
jam luomui pajamų mokes
čius, kurie sudarytų apie 
$15,000,000 įeigų valstybės 
iždui. Pereitą metą biudže
tas buvo sumažintas nukir
tus 10% mokykloms skiria
mų pinigų, $122,500,000. Mo
kyklų vedėjams reikalaujant 
ši suma įtraukta į šių metų 
biudžetą be minėto nuošim
čio sumažinimo. Minėtos 
skaitlinės ir išjudino taksų 
mokėtojus, mokyklų vedė
jus, mokytojų organizacijas, 
viešųjų valdžios darbų dar
bininkų organizacijas ir 
šiaip įvairias grupes atsto
vaujančias ir tuos, kurie mi
nėtas sumas pinigų išleidžia 
ir tuos, kurie tuos pinigus 
sumoka įvairių mokesčių 
formoje.
Taigi, suvažiavime pasireiš

kė dvi viena kitai priešingos 
pusės. Vieni reikalavo, kad 
biudžetas būtų sumažintas 
nuo 15,000,000 iki 50,000,000 
dolerių, gi kiti reikalavo, 
kad pasiūlytas išlaidų biu
džetas būtų užgirtas be jo
kių nukapojimų. Namų savi-j 
ninku, įvairių taksų mokėto
jų, smulkaus biznio ir kitos 
organizacijos reikalavo, kad 
biudžetas būtų sumažintas 
prisilaikant reikalingos eko
nomijos, taupumo. Gi moky
tojų organizacijos, bijoda
mos, kad mokykloms pašal
pa nebūtų sumažinta, „civil 
service” organizacijos, įvai
rių pašalpų gavėjai — rei
kalavo, kad valstybės išlai
dos nebūtų mažinamos, nes 
kiekviena grupė bijojo, kad 
išlaidų sumažinimas neįvyk
tų jų sąskaiton. Abi pusės 
turėjo gabių kalbėtojų ir ga
na įdomių argumentų, ku
riuos čia pakartoti nėra ga
limybės. Gal čia verta pažy
mėti tiek, New Yorko vals

tybėje mokyklos daug dau
giau kainuoja, negu kitose 
valstybėse. Proporcionaliai 
skaitliuojant, kitų valstybių 
kai kuriuose miestuose vie
nas mokinys metams kai
nuoja apie 67 dol., o New 
Yorke per $140. Panašiai 
skaitlinėmis buvo išrodyta 
ir kitos išlaidos, kurias bū
tų galima sumažinti prisi
laikant taupumo kitų vals
tybių pavyzdžiu.

Suvažiavime dalyvavo gau
si reprezentacija ir spaudos 
atstovų, kurių fotografų 
aparatai žaibavo traukiant 
kalbėtojų ir minios atvaiz
dus. Čia tenka pažymėti, 
kad spaudos simpatijos pa
sirodė taksų mokėtojų pu
sėje, kalbėtojų traukiami at
vaizdai, diskusijų aprašy
mai, komentarai bei editori- 
alai rodė daugiau pritarimo 
ekonomijos, išlaidų taupumo 
idėjai, negu didesnių išlaidų

ir aukštesnių mokesčių šali
ninkams. Tur būt ir dėl to, 
kad niekad pirmiau taksų 
mokėtojai nėra parodę tokio 
gyvo susidomėjimo valdžios 
išlaidomis ir tokia gausia 
reprezentacija legislatorių 
akyse. Vien New Yorko mie
sto Taksų Mokėtojų Federa
cijos, prie kurios pridera ir 
lietuvių namų savininkų or
ganizacija, delegacija buvo 
iš 1,160 atstovų.

Lietuvių organizaciją at
stovavo : Adv. Voketaitis, 
Mačiulis, Dobrovolskis, Ka
valiūnas ir Tarnas. Ir tai bu
vo vienintelė iš visos vals
tijos lietuvių organizacija, 
kurios vardu buvo padary
tas atitinkamas pareiškimas, 
kurį patiekti buvo iššaukta 
sekančiai: „Joseph P. Ma- 
chulis, Lithuanian Home

Owners Association of Grea
ter New York”. Reiškia, 
tūkstančiai atstovų išgirdo, 
kad New Yorko lietuviai yra 
gyvi ir veikiantys. Ir tas 
veikimas galėtų pasireikšti 
dar ryškiau, jeigu visi namų 
savininkai pajėgtų suprasti 
organizuoto veikimo reikš
mę ir pasiekiamą naudą.

J. P. M.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retail

HAVEMEVER 8 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avėnue

Ar Vidurių Užkietė
jimas Kliudo Jūsų 

Darbui?
Ar jūs atsillekate savo darbe — nepa
jėgiai atlikti savo užduoties gerai, dėl
to, kad Jaučiatės prastai, nenormaliai, 
esat pavargę? Tad patikrink pats save. 
Gal dėl vidurių užkietėjimo Jūs taip 
Jaučiatės. Gal jums reikalingas lluosuo- 
tojas. Jeigu tai Jums yra — pamėgin
kit Ex-Lax 1
Paimk plytelę ar dvi prieš einant gulti 
šiąnakt... Ex-Lax gardus kaip skanus 
šokoladas. O ryte pamatysi, kaip daug 
geriau Jausies po gero visiško vidurių 
išvalymo. Ex-Lax veikla gerai — bet 
švelniai, be išsltemplmo ar nesmagumo. 
Ex-Lax yra patikimas šeimyninis liuo- 
suotojas — geras visiems, nuo senelio 
iki mažo vaiko. 10c. ir 25c. dėžutės vi
sose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
AT8ISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

NOTICE is hereby given 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 J. PARTHEYMULLER 
Bushwick Inn

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 143 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW BAVER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5014—12th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK LKVINTON 
5014—12th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1098 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be cnsumed off the premises.

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIKTUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AI8KRYMAB gamintai namie IS geriausloe smetonoK. ALU8 U geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITM:

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

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

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

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Gaminama tik vienas tlVas Ex-Lax! 
Įsidomėkite raides "E-X-L-A-X" ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlginalio Ex-Lax.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N.

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, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienials ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šalinskas)

rVestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



Vasario m. 16 d., 1940

Dalyvaukime Visi!
Įžanga tik 10 c. Pelnas 

skiriamas Vilniaus lietu
viams paremti.

Lietuvi I Savo atsilanky
mu išreikši džiaugsmą, kurį 
tu jauti, kad Lietuva jau 
švenčia šią brangią Tautai 
dieną, atgavusi senąją sosti
nę Vilnių.

ALRK FEDERACIJOS 
SEIMELIS

ALRK Federacijos seime
lis turėjęs įvykti vasario 11 
dieną, dėl susidėjusių aplin
kybių, atkeliamas į kovo 10 
dieną. Visos draugijos pra
šomos iš anksto išrinkti bent 
po penkius atstovus.

Seimelis įvyks Apreiški
mo par. salėje, 2:30 vai. po 
pietų. Kitos žinios apie sei
melį bus praneštos vėliau.

vėliava, 
daugiau. 10 
pilnos žmo- 

traukia į 
atlaikomos

Lietuvoje, Vasario 16 d. 
švenčiama visų su didžiau
siu entuziazmu. Jau iš vaka
ro, visuose miestuose ir 
miesteliuose, matai bruzdėji
mą. Gatvėse, žmonių dau
giau kaip paprastai. Visos 
krautuvės languose išstaty
tos prekės paslepia. Jų vie
toje išstato Vytauto, Dr. Ba
sanavičiaus, prezidento A. 
Smetonos ar kt. paveikslus, 
kurie skęsta gėlėse ir šilko 
trispalvėse. Kitose vietose 
atvaizduojama kurio nors is
torinio įvykio momentas.

Iš oro pusės puošiamos įs
taigos, mokyklos, namai eg- 
hičių vainikais, elektros 
lemputėmis. Visi dirba, visi 
bruzda. Tikrasis to bruzdė
jimo grožis atsiveria vasario 
16 d. ryte. Nuo ankstybos 
valandos visų namus puošia 
didžiulė trispalvė 
kitur net dvi ir 
vai. ryte gatvės 
niu. Daugumas 
bažnyčias, kur
iškilmingos pamaldos, daly
vaujant valdžios atstovams. 
Po pamaldų iki vidurnakčio 
gatvėse žmonių kaip per at
laidus.

Visi skuba į Karo muzie
jaus sodelį, kur iškilmingai 
pagerbiami žuvusieji už lai
svę, sakomos kalbos, praei
na kariuomenės, moksleivi

jos, organizacijų paradai. 
U." '

Vėliau, visose salėse, tea
truose, klubuose įvyksta pa
skaitos, spektakliai, kon
certai ir kt.

Vasario 16 d. niekas nesė
di namuose. Visi dalyvauja 
minėjime, visi vaikšto iš
puoštomis gatvėmis; gėrisi 
meniškai dekoruotomis vit
rinomis. Garsiakalbiais per
duodama tautiška muzika. 

-Ą^L ųuikįąU v 
DžTaug^i^f*^urį tik lietu
vio širdis gali jausti, spindi 
visu veiduose, žodžiai negali 
apibudinti tos, dėkingumu, 
patriotiškumu ir džiaugsmu 
degančios nuotaikos.

Mes Amerikos lietuviai — 
plačiu vandenynu atskirti 
nuo Lietuvos negalime kartu 
su savaisiais būti, bet gali
me toje pačioje dienoje, toj 
pačioj nuotaikoj, visi kaip 
vienas, švęsti Lietuvos Ne
priklausomybės dieną.

Tos garbingos sukakties 
minėjimas įvyks Vasario 16 
d., 8 vai. vak. Grand Paradi
se salėje, 318 Grand St., 
Brooklyne. Programa bus 
įdomi. Kalbės Vytauto Did. 
universiteto profesorius dr. 
K. Pakštas, dainuos Apreiš
kimo par. choras, Angelų 
Karalienės par. choras, gros 
Angelų Karalienės par. pui
kus' benas, šoks Apreiškimo 
par. mokyklos šokėjai ir kt.

šv. JURGIO PARAPIJA

Mažai susituokė
Šį laikotarpį, nuo Kalėdų 

ligi Užgavėnių, vos viena po
ra susituokė, tai p-lė Nor- 
mantaitė; gaila, kad su sve
timtaučiu. Iškilmingas šliū- 
bas įvyko vasario 3 d. Laike 
šliūbo p. Brundzienė giedo
jo dvi pritaikintas giesmes.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

11 d. par. svetai- 
rodomi judamieji 
iš Šv. Teresėlės 

Paveikslai vi-

Vasario 
nėję buvo 
paveikslai 
gyvenimo,
siems patiko. Publikos galė
jo būti daugiau.

Šiandien, Vasario šešioliktąją, Grand Paradise salėje, (318 Grand St., Brooklyn, N. Y.) kame įvyksta Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas, šis Apreiškimo parapijos- benas dalyvauja programoj. Be šio beno, dalyvauja Ange
lų Karalienės ir Apreiškimo par. chorai, Angelų Karalienės berniukų benas, Apreiškimo par. mokyklos mergaičių 
šokėjų grupė. Kalbės žymus Lietuvos svečias geografas prof. Kazys Pakštas. Pradžia 8 vai. vakaro.

tų lietuviais. Juo daugiau 
lietuvių užsirašys lietuviais,' 
tuo daugiau lietuviams, kai
po grupei bus pripažįstama 
teisių viešame šio krašto gy
venime, tuo daugiau bus su 
jų balsu skaitomasi.

Net ir emigracijos kvota 
iš Lietuvos nustatoma pagal 
čia gyvenančių lietuvių skai
čių.

Todėl, lietuvi, per šį vi
suotiną gyventojų surašinė
jimą neužsirašyk nei rusu, 
nei lenku, nei vokiečiu kaip 
praeity nekartą pasitaiky
davo, o pasisakyk esąs lie
tuvis. Šį taip svarbų reikalą

BROOKLYNAS IR
APYLINKĖ

New Yorko nejudomų nuo
savybių mokesčių mokėtojai 
nejuokais reikalauja, kad 
valstybės biudžetas būtų su
mažintas 20 milijonų dol. Pi
liečiai mato, kad daug pinigų 
eikvojama bereikalingai.

Lietuvės, apsisaugokite nuo 
nežinomų „svečių”, kurie ga
li labai daug nemalonumo 
padaryti.

Bostono vienos dirbti1 štai kaip 
darbininke, gaunanti $1(1 ' 
savaitėje, atsisakė pi3Nemini praeities 
$2.50 savaitėje pakeltos | pasiima 
£os- . ir nereikia plano?■ Ar nereikia plano? 

Tarybos posėdis
Salt Rode City viena g Kūr‘ bus prof. Pakštas? 

fė pasigarsino ieškanti Į b._____ _______
bo, bet pasisakė nesanti p [ 
tyrusi. Per dvi valandas į 
vo 6 darbo pasiūlymus.

PAKVIETDIAS

Vasario 16 d. proga apie 
jetuvą palankų straipsnį 
gskelbė Maskvos „Pvesti- 
18”, oficialus Sovietų Rusi
oj valdžios laikraštis. 

Laipsnyje tarp kitko para
ktas ir toks sakinys:
Įjuo pat pirmo Lietuvos 
jįpublikos įsisteigimo mo- 
Ljto Sovietų valdžia gynė 
r|į jaunos valstybės teises, 
Mlausomybę ir saugu- 

Straipsnyje minima, 
nepriklausomybės pra

irę Lietuvai teko kovoti 
lenkus ir... Anglijos ir 

fcizijos imperalistus.
Igmiinistų laikraštis nė 
Jįliu neužsiminė, kad Lie
tas jaunai kariuomenei 
hiausia teko kovoti prieš 
Mos bolševikus, kurie ke- 
tas užsmaugti jauną val- 
įfe Juk ir pirmas lietuvis 
iėeiris (Pov. Lukšys), žu-

Iškilmingos laidotuvės
Vasario 15 d. iškilmingai 

palaidotas su trejomis mi- 
šiomis a. a. Pranas Monse- 
vičius, 58 m. amžiaus. Laike 
laidotuvių giedojo vargoni- 
SfiKU^9XB^Laid^vėmis I paskleisk ir kitų savo pažįs-

Ilgoji sala — Long Island, 
kuriai priskirtas ir Brookly- 
nas turi susigėdinti, nes 
Sin Sing kalėjime ji turi 
apie 1,080 prasikaltėlių. 
Brooklynas turi 775, Queens
— 249 ir kiti du apskričiai
— 56.

Suffolk apskrities bulvių 
augintojai sako, kad jeigu 
oras ateinančią vasarą bus 
parankus, tai šiemet bulvių 
bus jų apylinkėje prikasta 
apie 370,000,000 bušelių. 
Valdžia nori sumažinti, bul
vių sodinimą.

Spėjama, kad 1492 m., kai 
Kolumbus atvyko Amerikon, 
šioje šalyje buvo apie 1,115. 
000 indėnų. 1890 metais 
Jungt. Valstybėse jų buvo 
291,000. Spėjama, kad jų 
šiandie yra tiek pat. Jų tar
pe dirba 250 kunigų, 450 se
selių; 9,000 jų vaikų lanko 
Misijų mokyklas.

Ateinantį sekmadienį įvyl 
didelis parengimas pamis 
Lietuvos nepriklausomi 
sukaktį ir pasidžiaugti aid 
vimu sostinės Vilniaus.] 
rengia visa eilė lietuvių J 
triotinių draugijų Prop) 
mą pildys rinktinės lietini 
jėgos. Į šį parengimą W 
čiami Lietuvos sūnūs ir da 
terys pareikšti savo džiaJ 
smą Lietuvos laisve ir a 
niaus atgavimu, kad m 
darbuotė, mūsų kovos 
Lietuvos laisvės, dėl sostid 
Vilniaus nenuėjo niekais,

Šiame parengime dalyvi 
darni sušelpsime suvaiJ 
sius vilniečius, nes visasg 
nas skiriamas tam tiksi 
Visi programos pildytojo del nepriklausomybės, 
rengėjai neima jokio atlwrao Rusijos bolševikų 
nimo, kad tik daugiau M 
pelno broliams, sesut® 
vilniečiams.

Ir Vilnių pirmieji iš 
>s išplėšė bolševikai.

0 jau taip slėpti praei-l
Kiekvienas šį sekmai ^rov§’ 

kviečiamas į šį parengi Į.. ~ -v . 
kuris įvyks Grand Para e^ra_. ^fei bū- 
salėje, kampas Grand ir 
vemeyer Sts., 1-----
Pradžia 4:15 vai. p. p.

rūpinosi direkt. P. Šalinskas.

VISUOTINAS GYVENTOJŲ 
SURAŠINĖJIMAS

Balandžio mėnesį praside
da visuotinas Amerikos gy
ventojų surašinėjimas, kuris 
Amerikoj įvyksta kas de
šimtį metų. Šis surašinėji
mas parodys tikrą dabarti
nį gyventojų skaičių, jų su
dėtį tautybėmis, užsiėmi
mais ir t. t.

Gyventojai kviečiami teik
ti surašinėtojams teisingas 
žinias, kokių jie prašys. Su
rinktos žinios nebus naudo
jamos nei mokesčių, nei jo
kiems kitiems reikalams, ku
rie galėtų paliesti atskirų 
asmenų interesus arba jiems 
pakenkti.

Per šį surašinėjimą bus 
klausiama ir tautybės. La
bai svarbu, kad visi lietu
viai, jų šeimos, jei jos net ir 
mišrios, save užsiregistruo-

tarnų tarpe. Ypač svarbu, 
kad parapijų klebonai baž
nyčiose, draugijų valdybų 
susirinkimuose paragintų 
lietuvius užsiregistruoti 
tuviais.

MINĖJO SUKAKTĮ

lie-

ir

Valstybės taryba, Albany, 
nori pravesti įstatymą, kad 
žuvininkams būtų leista žu
vauti tik pakraščiais 5,400 
pėdų atstu nuo krašto nuo 
Ploty, Ambroses kanalo iki 
Jones Beach pakrašty.

Kings County ligoninėje 
mire nuo badavimo Kotrina 
Powers ir paliko $58,980.86 
turto, kurį turėjo sudėjus į 
17 bankų. Dabar atsirado 6 
giminės, kuriems gal ir teks 
minimi pinigai.

Humboldt, la. vienas vy
ras suvalgė 52 blynus ir iš
gėrė 29 puodukus kavos iš 
karto.

; j asmenų, kurie niekada 
Brookli $° matyti laisvos Lie- 

os, kuriems lietuvių tau- 
Komit i įpratimas buvo ne- 
____ m rakštis akyse. Dabar 

iilės retėja įvairiai, net 
lis jau pasiėmė į savo 
iobstį kelis įžymius as-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Netrukus prasidės platini
mas Jamaica įlankos nuo 
Belle Harbor iki Inwood. Tą 
darbą patvirtino ir federalės 
valdžios karo atstovai.

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

Vasario 3 d., Juozas 
Petronėlė Stravinskai, gyv. 
102 McKibben St., Brookly
ne, minėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Zizie- 
nė ir Civinskienė surengė 
jiems pokylį Piliečių Klube.

P. Stravinskai širdingai 
dėkoja svočiai Kulokienei, 
piršliui Ambrazaičiui, vaka
ro vedėjui P. A. Dulkei.

Taip pat už gražius linkė
jimus ir dovanas: p.p. Pet
rauskam, Beganskam, Mar
kauskam, Mot. S-gos 24 kuo
pai, sūnui Juozui; šeiminin
kėms Klimavičienei, Ziziūtei, 
Civinskaitei Gudanskaitei ir 
Kraučiūnaitei.

Automobilistų noras buvo, 
kad prie Pasaulinės Paro
dos, miesto valdomose lygu
mose, būtų galima dykai pa
sistatyti automobilius. Mie
sto valdininkai atsisakė leis
ti tai daryti.

Jamaica statomi Housing 
Authority gyvenami namai, 
kurių dalis birželio 1 d. bus 
pabaigta. 100 šeimynų galės 
apsigyventi.

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

Padaugėjus užpuolimams 
Brooklyne ir jo apylinkėse, 
Brooklyno policija įspėja gy
ventojus, ypač moteris, kad 
jos būdamos namuose sau
gotus! įsileisti nežinomus 
žmones. Pataria turėti prie 
durų pritaisytą tam tikrą 
retežį arba padaryti duryse 
skylutę per kurią būtų ma
tomas atsilankęs „svečias”.

Brooklyne ,daugumoje ita
lai, pradėjo praeiviams, ypač 
moterims „lysti” į kišenius. 
Policija jau keletą 
„paukščių” sučiupo ir 
jai jų nepasigaili.

tokių 
teisė-

Maspetho gyventojai tu
rės naują parką, būtent 51 
St. ir Borden Ave., kur buvo 
vandens kompanijos namai. 
Parkas turės 17 akerių že
mės. Kitą savaitę pradės tą 
parką tvarkyti.

Williamsburgho piliečių 
draugija reikalauja, kad 
miestas pastatytų prie Met
ropolitan Avė. prieplaukos 
jūrų sargus, nes, sakoma, 
kiekvieną metą, vaikai besi- 
maudydami East upėje, nu
skęsta.

miesto rinko-

atgabenama.

New Yorko 
se žuvų kaina ta pati, nes 
žuvies daug
Daržovių kaina kiek pakilus,
ypač pavasarinių — šių me
tų daržovių. Jau matomos 
naujos bulvės, jų kaina 6 c. 
svaras. Mėsos kaina nupuo
lė, ypatingai kiauliena atpi
go.

Viena New Yorko bendro
vė užrašė savo namus Stali
nui ir Hitleriui...

Glendale piliečiai nori bū
tinai gauti autobusus, kurie 
vyktų į miesto salę (Bo
rough Hall) ir į 14 St. Sub
way, Brooklyne.

PARSIDUODA ŠUNHj
Parsiduoda 1 metų š 

lis Pits-Pamarenian vei į, nenorėjusius pripa- 
Sužinoti 87-26 92nd 
Woodhaven, N. Y. (H lesių.
štas). ho pradžioje Vilniuje,

- iBie viešbutyje, mirė 
pinkas Meištovičius.

■s pats asmuo, kurs it 
pnsonrojfe '-’ Lietuvoje . 
mėlis dvarus. Kai ve- ; 
I prelatas Dambrauskas < 
plas buvo parašęs at- . 
fcą į sulenkėjusius L 
taikus, juos kviesda- 
tati j lietuvių tautinį 
h ar bent jį suprasti, a 

■dvarininkų vardu jam ' 
S Meištovičius, išleis- 
i knygutę, pavadintą

= ir". fikrai, lenkai ar 
" fe dvarininkai nieka- 
= to bičiuliški Lietu-,

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 P- P- 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
9—'12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. 1
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Vakarienė ir Šokiai

lietuviams priklausan-

^uapie mirusį nei- 
ihlbėti, bet ir tiesa 
® teises. Vilniaus lie-i 
[tag skriaudos pa-1 

^ūaus vyskupas pa- .

ir

'ką
ge 
Yor( u t j 0x1 u a o

_ fas Michalkevičius,
- įvaldęs Vilniaus .. 

fe pats puikiai mo-l”iai 
Oriškai. Lietuviai v.ar^ 

cius 
me j

Gy 
o____ (kai i

M Michalkevi-'itemp 
metų vasario nizuo 

kai visa lie- moję 
Brooklyn, N. I J* sav° ”£

J 7° gyvenimo 22 timi.

.’(dari 
niai
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Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGU® ^ami IenkaL
Jungas sutapi-

No.

Sekmadienį, Gegužes-May 5 d., 1940
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts.,

Pradžia 5 vai. vak.

Tik šokiams 35 centaiBilietas $1.25

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof A J

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

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE 
415 Keap Street, Brooklyn, N.
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