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jario 16 d. proga ame- 
iai lietuviai parodė la- 
aug ir gražaus tautinio 
'atimo. Vilniaus lietu- 
I surinkta gražių aukų, 
ik galima pasidžiaugti, 
ageidautina, kad Lietu- 
Staigos suderintų savo 
į amerikiečių lietuvių 

limo atžvilgiu.
Ii gauname Vilniaus Ge
to Fondo atsišaukimą; 
lanksčiau skelbėme Vil- 
I Kraštui Remti draugi- 
Bsišaukimą, prašant au- 
glniečiams. Gal dar at- 
J kita draugija, kuri 
Fs aukų. Tiesa, prie

New Yorko teisme komu
nistų partijos finansų sekre
torius William Wienner nu
baustas' 2 metais kalėjimo 
už neteisingais dokumentais 
išgautą pasą. Wienner tikra 
pavardė esanti Warszower 
ir jis yra gimęs Rusijoje, į 
Ameriką atvykęs 1914 m. 
Bet per visą laiką jis čia sa
kėsi gimęs Amerikoje ir net 
buvo pristatęs gimimo met- 
trikus iš Atlantic City. Da
bar įrodyta, kad gimimo 
metrikai buvo suklastoti.

Teisme Wienner buvo pa
klaustas, ar jis sutiktų vyk
ti į Rusiją; jo sutikimas gal 
būtų palengvinęs bausmę, 
bet jis nepareiškė noro grįž
ti į savo partijos garbinamą 
šalį. Paskyręs bausmę, tei
sėjas vis dėlto pareiškė re
komenduosiąs jį deportuoti, 
kai atliks bausmę.

New York. — Vasario 17 
d. italų laivu išvyko valsty
bės sekretoriaus padėjėjas 
Sumner Welles ir prezidento 
atstovas prie Vatikano Tay
lor. Welles lankysis įvairiose 
Europos valstybių sostinėse, 
ypač kariaujančių valstybių, 
kur jam pavesta ištirti karo 
baigimo galimumai.

Taylor vyksta tiesiog į 
Romą, kur artimiausiu laiku 
prisistatys popiežiui Pijui 
XII ir drauge su juo dirbs 
taikai pasiekti pasaulyje.

Sovietų spauda prezidento 
atstovų išvykimą vadina A- 
merikos pastangomis įeiti į 
karą, jį prailginti ir atitin
kamai pasipelnyti...

ŠVEDIJA ATSISAKĖ PA
DĖTI SUOMIJAI

DEGĖ PANEVĖŽIO 
LIGONINĖ

Panevėžys. — Nuo elek
tros susijungimo užsidegė 
Panevėžio ligoninė. Ligoniai 
išgelbėti, bet gaisras ligoni 
nei padarė labai didelių nuo
stolių.

VGF sudaryta Vilniaus Rak
to sekcija, kuri irgi prašo 
aukų. Ar negalėtų tos nau
dingos ir reikalingos įstai
gos sudaryti vieningą planą 
ir drauge kreiptis į ameri
kiečius, nurodant gyvuosius 
reikalus. Planingas prašy
mas ir nurodymas aiškaus 
tikslo stipriau veiktų į ame
rikiečių širdis ir kišenes.

Šiandie, vasario 23 d., tik 
ką praleidus didžiąją Geor
ge Washington šventę, New 
Yorke įvyks A.L.K. Federa
cijos Tarybos posėdis, kurio 
darbotvarkėje svarbūs tauti
niai klausimai. Sveikindami 
Tarybos narius, susirenkan
čius mūsų apylinkėje, linki
me jiems sėkmingo darbo.

Gyvename tokius laikus, 
kai reikalingas visų jėgų 
įtempimas ir išeivijos orga
nizuotam gyvenimui tinka
moje aukštumoje išlaikyti ir 
gyvai sielotis Lietuvos atei
timi.

Vienintelis amerikiečių ka
talikų anglų kalboje leidžia
mas „Daily Tribune” dien
raštis šią savaitę platokai 
rašo apie prof Pakštą, jo 
mokslinius nuopelnus, jo 
lankymąsi šioje šalyje. 
Straipsnyje iškeliama min
tis, kad būtų gera, jei koks 
amerikiečių universitetas pa
kviestų prof. Pakštą į savo 
profesorių skaičių.

Jei taip įvyktų, galėtume 
pasidžiaugti, kad išeivijoje 
turėtume stambią asmenybę. 
Tik kaip pasijustų Lietuvos 
mokslinis pasaulis? Prof. K. 
Pakštas kol kas tėra vienin
telis lietuvis geografas. Kaip 
ten bebūtų, mūsų nuošir
džiausias linkėjimas, kad 
prof. Pakštas turėtų sąly
gas dirbti mokslinį darbą ir 
patarnauti savo tautai.

Stockholmas. — Suomijos 
vyriausybė kreipėsi į Švedi
jos vyriausybę karinės para
mos gynimosi kovoje prieš 
rusus. Švedijos ministeris 
pirmininkas tuojau paskelbė 
švedų spaudoje trumpą pra
nešimą, kad Švedija neteiks 
suomiams tiesioginės kari
nės paramos. Šis pranešimas 
krašte sukėlė daug neramu
mo ir iš įvairių vietų pradė
jo plaukti protesto pareiški
mai vyriausybei, kaltinant 
suomių išdavimu.

Krašto ramybei ir vieny
bei užtikrinti, šios savaitės 
pradžioje paskelbė savo vie
šą pareiškimą pats karalius 
Gustavas. Karalius nurodo, 
kad dideliu skausmu širdyje 
jis pritaria savo vyriausybės 
nusistatymui ir pažymi, kad 
Švedija negali teikti suo
miams tiesioginės karinės 
pagalbos. Apie tai jis buvo 
pranešęs Suomijos vyriausy
bei pačioje karo pradžioje. 
Karalius nurodo, kad tiesio
ginė pagalba įveltų Švediją 
į karą ne tik prieš Rusiją, 
bet ir prieš kitą didelę Eu
ropos valstybę.

Karaliaus pareiškimas nu
ramino švedus, tačiau akty
vistai išleido naujus atsi
šaukimus, kuriuose kviečia 
švedų jaunimą stoti savano
riais į Suomijos kariuomenę 
ir padėti broliškai tautai at
sispirti prieš užpuoliką. At
sišaukimuose nurodoma, kad 
su Suomijos likimu glaudžiai 
surištas ir Švedijos nepri
klausomumo likimas.

Švedijos tautos atstovų 
susirinkimas išreiškė pasiti
kėjimą vyriausybei dėl jos 
vedamos politikos. Be to, 
Švedijos vyriausybė prane
šė, kad per švedų teritoriją 
nebus praleista jokia kariuo
menė, jei tokia būtų siunčia
ma į Suomiją, nes Švedija 
nori išlaikyti paskelbtą neu
tralumą. Šis nusistatymas 
pasunkina Anglijos ir Pran
cūzijos padėtį, nes, kaip 
pranešama, šios valstybės 
turi paruošusios tris divizi
jas karių, skirtų Suomijai, 
bet dabar nėra patogaus ke
lio jiems nugabenti į Suomi
ją, kai Švedija nesutinka 
perleisti per savo žemę.

Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius Ma
tulionis, Vasario 16 d. atlaikęs Vilniaus 
katedroje iškilmingas mišias Lietuvos ne
priklausomybės intencija. Pamaldose da
lyvavo ministeris pirm. A. Merkys, minis- 
terio pirmininko padėjėjas K. Bizauskas, 
kariuomenės vadovybė, kiti žymūs parei
gūnai.

Sovietu Kariuomene Pradeda Laimėti
—

Maskva. — Fraeitos sa
vaitės gale ir ūjos pradžio
je Sovietų Ęųrįn? kariuo
menės vadovybė pradėjo 
kasdien pranešinėti apie da
žnus laimėjimus prieš suo
mius Mannerheimo tvirto
vių linijos kriptyje. Sovietai 
praneša paėmę keliasdešimt 
tvirtovių, o vasario 20 d. 
pranešė, kad užimtas Kaivi- 
sto miestas ir tvirtovė, Man
nerheimo linijos vakarinės 
dalies pats tvirčiausias cent
ras. Suomių štabas vasario 
21 d. užginčijo pranešimą 
apie Koivisto paėmimą, pa
žymėdama, kad miestas ne
užimtas, tik smarkiai puola
mas.

Suomių kariuomenės va
dovybė savo pranešimuose 
pažymi, kad rusams pasise
kė prasiveržti keliose vieto
se per Mannerheimo liniją, 
bet jie užleidę tik pirmąsias 
tvirtoves, o patys atsitrau
kę į antrą liniją, kuri esanti 
stipresnė už pirmą. Be to, 
pranešta, kad kitame fronte 
prie Ladogos ežero, pasise
kė sunaikinti naują rusų di
viziją, kuri buvo iš visų da
lių apsupta ir atskirta nuo 
susisiekimo su savo atsargi
nėmis kariuomenės dalimis.

Kaip pranešama iš Suomi
jos, vasario 20 d. rusų lėk
tuvai labai smarkiai bom
bardavo įvairius suomių

miestus ir frontus. Tą dieną 
Suomiją bombardavę per 800 
rusų lėktuvų.

Ryšium su pasunkėjusia 
gynimosi padėtimi, Suomijos 
vyriausybė pakartojo savo 
paramos prašymą iš užsie
nio valstybių. Buvo net pra
nešta, kad Suomijos minis
teris pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris išlėkė 
lėktuvu į Londoną prašyti 
anglų ir prancūzų karinės 
paramos, bet vėliau iš Hel
sinkio pranešta, kad ši žinia 
netiksli, kad abu ministerial 
tebėra Helsinkyje.

LONG PRALAIMĖJO

New Orleanas. — Louisi- 
anos valstybės demokratai 
vasario 20 d. rinko savo 
kandidatą gubernatoriaus 
vietai. Per 12 metų valstybę 
valdė nužudyto senatoriaus 
Long šeima ir artimi drau
gai. Dabartiniu gubernato
rium buvo Long brolis. Bal
savimuose Long pralaimėjo. 
Rinkimus laimėjo adv. Sam 
Houston Jones.

RUSAI BOMBARDAVO 
ŠVEDŲ MIESTĄ

TURKIJA RUOŠIASI

Ankara. — Turkų įtakin
gas laikraštis paskelbė įdo
mų straipsnį, kuriame nuro
do, kad Turkija įstos į karą, 
jei tik bet kuri svetima val
stybė žygiuos į Balkanus. 
Laikraštis nurodo, kad bet 
kurios valstybės įsiveržimas 
į Balkanus būtų tiesioginis 
grasinimas Turkijai ir to
dėl Turkija nepadarys klai
dos, bet stos į karą.

Turkai šiomis dienomis 
gavo naują Anglijos ir Pran
cūzijos 15 mil. dolerių pa
skolą, kurią suhaudos kari
niam uostui įreuigti.

Stockholmas. — Vasario 
21 d. septyni rusų lėktuvai 
bombardavo švedų Pajalos 
miestą, kurio ketvirtadalis 
paskendo ugnies liepsnose. 
Šis miestas yra apie 5 my
lios nuo Suomijos pasienio, 
šiaurėje. Švedijos vyriausy
bė per savo atstovą Maskvo
je pareiškė griežtą protestą 
Sovietų Rusijos vyriausybei.

BOSTONO PROGRAMAS 
LIETUVOJE GIRDĖJO

Kaunas. — Trumpų ban
gų radijo klausytojai dėkin
gi Bostono lietuvių radijo 
programų vedėjams (A. F. 
Kneižiui ir S. Minkui) už 
dvi radijo programas Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės proga. Abi programos 
Lietuvoje buvusios gerai 
girdimos.

Lietuva Nežino Kelio Atgal!
VATIKANO ATSTOVAS

LIETUVAI

Kaunas. — Popiežius Pi
jus XII nauju atstovu-nun- 
cijumi Lietuvai paskyrė ar
kivyskupą Centozą, kuris ne
trukus atvyksiąs į Lietuvą 
pradėti eiti savo pereigų.

Jau pernai rudenį popie
žius buvo paskyręs savo at
stovų, bet jo atvykimą su
trukdė prasidėjęs karas, o 
vėliau nuncijus nuo paskyri
mo atsisakė dėl senyvo am
žiaus. Lietuvos atstovas prie 
Šventojo Sosto yra S. Gird
vainis, kurs savo pareigas 
feną nuo rudens.

Popiežiaus atstovo pasky
rimas Lietuvai aiškiai rodo, 
kad Lietuvos ir šventojo So
sto santykiai paskutiniu lai
ku yra stipriai pasukę glau
daus bendradarbiavimo kry
ptimi. Apie tai neseniai yra 
pareiškęs ir ministeris pir
mininkas Antanas Merkys.

Kai atvyks Šventojo Sos
to atstovas, tikimasi, ir Vil
niaus arkivyskupijos padė
tis žymiai išryškėsianti.

NORVEGŲ VANDENYSE
ANGLIJOS LAIVAI

Oslo. — Norvegijos vy
riausybė pareiškė Anglijai 
griežtą protestą už įvykdy
tą vokiečių laivo užpuolimą 
Norvegijos teritoriniuose 
vandenyse. Vasario 17 d. 
anglų karo laivai įplaukė į 
Norvegijos pakraščius, kur 
plaukė vokiečių^laTvas-TpMt? 
mark”, kurs gabeno į Vokie
tiją 326 anglus jūrininkus 
belaisvius. Šiuos belaisvius 
anglus ,,Altmark” buvo pa
ėmęs iš Uragvajaus pakraš
čiuose sunaikinto karinio 
,,Graf Spee” laivo.

Anglų karo laivas „Cos
sack” prisiartino prie vokie
čių laivo, jo jūrininkai įlipo 
į vokiečių laivą, kur įvyįto ir 
susišaudymas, kurio metu 
žuvo 7 vokiečiai. Laivo apa
čioje anglai jūrininkai atra
do 326 saviškius jūrininkus, 
kuriuos tuoj išlaisvino ir nu
gabeno į Angliją. Išlaisvinti 
belaisviai Anglijoje sutikti 
iškilmingai.

Vokietijos vyriausybė pa
reiškė Norvegijai griežtą 
protestą, į kurį norvegai pa
siaiškino, visą kaltę suvers
dami Anglijos karo laivynui. 
Norvegų pasiaiškinimą vo
kiečiai priėmė kaip patenki
nantį. Anglijos vyriausybė 
pareiškė nematanti jokio 
reikalo atsiprašyti Norvegi
jos vyriausybės dėl savo lai
vo veiksmų, nurodydama, 
kad Norvegija, laikydamasi 
neutralumo, neturi teisės 
leisti vokiečių ginkluotiems 
laivams laisvai plaukioti sa
vo vandenyse.

Anglų džaugsmas dėl be
laisvių išlaisvinimo greitai 
buvo nustelbtas rytdienos 
liūdnos žinios, kuri pranešė, 
kad žuvo naikintuvas „Da
ring”, su kuriuo nenurody
toje vietoje nuskendo 157 jū
rininkai su pačiu laivo ka
pitonu priešakyje. Tai buvęs 
vokiečių kerštas už išlaisvin
tus belaisvius.

Vilnius. — Lietuvos nepri
klausomybės šventė Vilniuje 
puikiai paminėta. Ministeris 
pirmininkas A. Merkys pa
sakė tris kalbas, pabrėžda
mas, kad Vilniaus daugiau 
niekas iš Lietuvos neatims. 
Lietuva nežino kelio atgal.

Iškilmingame akte, įvyku
siame Vilniaus teatre, be 
Merkio dar kalbas pasakė 
Vilniaus burmistras K. Sta
sys ir gudų, karaimų, toto
rių, lenkų, rusų, žydų atsto
vai. Mažumų atstovai pareiš
kė džiaugsmą būti Lietuvo
je su sostine Vilniumi.

Ta proga iškilmingas pa
maldas Vilniaus katedroje 
laikė vyskupas Teofilius Ma
tulionis. Nepriklausomybei 
minėti į Vilnių iš visos Lie
tuvos buvo suvažiavę daug 
studentų, savanorių ir šiaip 
įvairių organizacijų narių. 
Nuotaika buvo labai gera.

Kaune nepriklausomybė 
švęsta kukliai. Respublikos 
Prezidentas pasakė tautai 
kalbą, ypatingai pabrėžda
mas darbo bei darbingumo 
reikalą, kaipo vieno svar
biausių nepriklausomybės 
pamatų. Nepriklausomybės 
šventės proga vyriausybė 
gavo daug sveikinimų, kurių 
tarpe buvo iš J. A. Valsty
bių, Sovietų Rusijos, Latvi
jos, Estijos, Argentinos ir 
Turkijos prezidentų. Taip 
pat gauti sveikinimai iš Vo
kietijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Ribbentroppo, Sov. 
Rusijos komisarų tarybos

StGIdivvo. 11 h i vos n&- 
priklausomybės šVėntės pro
ga „Izvestija”, Maskvoje pa
rašė palankų vedamąjį.

PREZIDENTAS 
ATOSTOGOSE

Washington. — Preziden
tas Roosevelt dar negrįžta iš 
atostogų, kurias jis pralei
džia pietiniuose vandenyse, 
važiuodamas kariniu laivu. 
Jo kelionė laikoma didelėje 
paslaptyje ir nepranešama, 
kur prezidentas sustoja. Bu
vo spėliojimų, kad preziden
tas gali kur nors susitikti su 
Italijos specialiu atstovu, 
kurs pranešiąs Hitlerio są
lygas karui sustabdyti.

LENKAS — PER KLAIDĄ

— Galutinai apskaičiuota, 
kad atgavus Vilniaus sritį 
Lietuvos teritorija padidėjo 
665,600 hektarais, kurių tar
pe yra apie 180.000 ha miš
ko ir apie 80,000ha vandenų, 
visa kita dirbama žemė. Miš
kų plote apie 60,000 ha yra 
nusavinta iš didžiųjų dvarų.

Nesenai buvo surašomi 
Suvalkų krašto gyventojai ir 
jiems išduodami pasai. Dau
gelis lenkų užsirašė lietu
viais, aiškindamiesi, kad už
sirašydami lenkais, darę 
klaidą. Jie esą tik nutautę 
lietuviai. Mat, lietuvių tau
tybės gyventojai yra vokie
čių geriau traktuojami ir 
laikomi teisėtais krašto gy
ventojais, o ne kolonistais. 
Tenka patirti, kad visi lenkų 
tautybės būsią, išvežti į len
kams skiriamą guberniją. 
Blogiausia čia su paštu. 
Paštas yra tik Suvalkuose. 
Norint išsiųsti laišką, reikia 
keliauti iki 50 kilometrų. 
Laiškai tik į Vokietiją, į ki
tas šalis uždrausti. Taip pat 
uždrausta klausytis radijo 
ir paskutiniu metu, įsakyta 
atiduoti visus radijo apara
tus, dviračius ir motociklus. 
Žmonės čia vis laukia ir ti
kisi ko geresnio.

— Vilniaus krašte šiemet 
numatyta vienkiemiais iš
skirstyti apie 200 kaimų. 
Eilė matininkų jau išsiųsta 
į Vilniaus kraštą paruošia
miems darbams atlikti. Skir
stymas prasidės pavasarį.
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baitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Kun. Vladas Draugelis. M.I.C.
-S

Neseniai atėjo iš Lietuvos 
liūdna žinia: mirė kun. Vla
das Draugelis, M.I.C., kuris 
1925-1933 m. darbavosi A- 
merikoje, duodamas misijas 
ir eidamas klebono pareigas 
Kenosha, Wis. ir Aušros 
Vartų parapijoje, Chicago, 
Ill. Amerikoje velionis pali
ko didelius būrius savo prie- 
telių ir gerbėjų, kuriems jo 
mirties žinia tikrai buvo 
skaudi.

Kun. V. Draugelis gimė 
1880 m. rugsėjo 27 d. Gude
liuose. Šunskų parapijoje, 
kur jo tėvas buvo liaudies 
mokyklos mokytojas. Drau
geliai išaugino gausią šeimą, 
visus savo vaikus išleisdami 
į mokslus. Šalia sūnaus ku
nigo yra žymūs ir kiti, kaip 
dr. Eliziejus, Valstybės Psi
chiatrinės ligoninės vedėjas, 
p. M. Galdikienė ir kiti. Lai
svės 1905 metais Draugelių 
vardas jau pradeda skambė
ti Suvalkijoje, ypač „Žibu
rio”, „žagrės”, o vėliau ir 
Ateitininkų draugijose.

Draugelių sūnus Vladas 
pirmąjį savo mokslą įgijo 
tėvo vedamoje mokykloje, 
paskui Marijampolės gimna
zijoje ir Seinų kunigų semi
narijoje. 1903 m. spalių 25 d. 
įšventintas kunigu darbavo- 

lėje. Čia be pajf^ijos darbo 
jisai sunkiai ir sėkmingai 
darbavosi besikuriančiose 
jaunose lietuvių katalikų or
ganizacijose. Šiame visuome
niniame darbe Suvalkijos 
širdyje — Marijampolėje 
kun. V. Draugelis buvo ne
pavaduojamas asmuo. Jisai 
šalia kitų pačių žymiausių 
darbuotojų stovėjo prie vai
ro visą laiką iki didžiojo ka
ro.

Užsiliepsnojus karui Lie
tuvoje, kun. V. Draugeliui 
teko keltis į Rusijos gilumą. 
Jisai sustojo Ukrainoje, di
džiuliame Odesos mieste, kur 
jam vėl teko dirbti sunkus 
katalikiškas ir lietuviškas 
darbas: čia būta nemaža at- 
bėgėlių iš karo nuteriotų 
kraštų. Kun. Draugeliui teko 
rūpintis savais lietuviais, 
kurių Odesoje būta labai 
daug. Jisai buvo jų dvasios 
vadas, politinėje suirutėje 
vadovas ir pavargėlių tėvas. 
Gerai suprasdamas gręsian
ti pavojų, jisai savomis 
taupmenimis ir gerų žmonių 
aukomis nupirko už miesto 
didelį ūkį. Lietuvius darbi
ninkus suorganizavo į savi
šalpos draugiją ir pavedė 
jiems karo metu šias aukso 
kasyklas — ūkį. Kai visame 
krašte, ypač Odesos mieste, 
siautė badas, lietuvių atbė- 
gėliai ir visi prie šio suma
nymo savo aukomis prisidė- 
iusieji bado nematė. Našus, 
Aferų darbininkų prižiūrimas, 
ūkis aprūpino ne tiktai lie
tuvius, bet ir daugelį Odesos 
varguomenės. Komunistams 
užėmus kraštą, kun. Drau
geliui teko daug iškentėti, 
kas žinoma pakirto jo svei
katą.

1921 m. sugrįžo į savo 
brangią Marijampolę, čia 
jau rado laisvoje tėvynėje 
susikūrusius vienuolius ma
rijonus. Šie vienuoliai nebu
vo jam svetimi. Kaip tik jie 
buvo jam brangūs ir artimi. 
Jis prie jų užaugo Marijam

polėje, eidamas gimnaziją. 
Jis buvo vikaru prie tėvelio 
generolo kun. V. Senkaus, 
kuris ir mirė ant kun. V. 
Draugelio rankų, aprūpintas 
šv. Sakramentais. Taigi, il
gai negalvodamas, tuojau 
įstojo į tėvų marijonų vie
nuoliją. Vėl besidarbuoda
mas Marijampolės parapijo
je, daug savo energijos įdė
jo į katalikiškos akcijos or
ganizavimą ir daug laiko pa
šventė blaivybei plėsti ir jai 
palaikyti Marijampolėje ir 
apylinkėje.

1925 m. dvasinės vyriau
sybės atsiųstas misijoms į 
Ameriką. Čia kartu su kun. 
dr. J. Vaitkevičium davė mi
sijas. Paskui buvo paskirtas 
klebonu į Kenosha, Wis. ir 
pagaliau į Aušros Vartų pa
rapiją, Chicago, Ill., kur iš
buvo iki 1933 metų, šalia pa
rapijinio darbo nemažai dir
bo marijonų rėmėjų organi
zacijai, atitrukdamas darba
vosi spaudoje, rašydamas į 
„Draugą” ir „Laivą”.

1933 m. įvykęs marijonų 
seimas Romoje, kuriame ir 
kun. Draugelis dalyvavo at
stovu nuo Amerikos provin
cijos, jį išrinko į vyriausią
ją vienuolijos tarybą. Tokiu 
būdu jis apsigyveno Romo- 
jer-Be-—pareigų 
jam teko eiti vėliau ir namų 
vyresniojo pareigos. Romos 
vienuolyno namai pilni atsa- 
komingų pareigų: čia gyve
na patsai tėvas generolas su 
savo tarybininkais; čia yra 
tarptautinė vienuolijos se
minarija, kurios klierikai 
lanko vietinius universite
tus; šių studentų tarpe yra 
nemaža kunigų. Šiuos namus 
dažnai lanko aukšti svečiai, 
ar tai iš Romos ar atvyks- 
tantieji iš užsienio. Visos 
šios pareigos atima daug lai
ko ir reikalauja nemaža 
energijos, sumanumo ir lan
kstumo. Kun. V. Draugelis 
jas puikiai atliko, nes pali
ko gražiausį atminimą, nuo
širdaus, svetingo ir malo
naus šeimininko ir vadovo.

Jo pakirstoji Odesoje svei
kata smarkiai silpnėjo; jam 
teko persirgti neviena sunki 
liga, širdis silpo. 1939 m. 
įvykęs marijonų seimas nu
skyrė jam lengvesnes parei
gas — Žemaičių Kalvarijoje, 
parapijos darbą. Rudeniop 
jo sveikata smarkiai pradėjo 
silpnėti; pradėjo sirgti ir 
šių metų sausio 24 d. mirė.

Jį arčiau pažinojusieji ku
nigai visuomet žavėdavosi jo 
gryna intencija, nuoširdumu, 
nuolankumu, klusnumu ir 
nepaprastu uolumu Dievo 
garbei ir žmonių gerovei. Jo 
mums paliktas pavyzdys ža
vi ir skatina į uolų savęs vi
siško atsižadėjimo darbą ir 
pasiaukojimą. J. N.

Nauji Metai - Senos Bėdos
(Užbaiga)

„Nario mokestis duoda tei
sę gauti organizacijos žurna
lą (laikraštį) ir naudotis vi
sais JOCF patarnavimais. 
Kiekviena žosistė atsiliku
si per tris mėnesius su savo 
nario mokesčiu yra laikoma 
atleista iš draugijos”.

Štai vienos iš ideališkiau
sių organizacijų pažiūros į 
nario mokestį. Tas pažiūras 
nustatė žosizmo kūrėjas 
Msrg. Cardyn. Jis pats ne
turtingos darbininkų šeimos 
vaikas, žino ką reiškia dar
bininkui žmogui vienas ki
tas centas. Bet jis reikalau
ja mokesčio.

Negalima sakyti, kad čia 
Amerika, ne Prancūzija. A- 
merikos jaunimas kitokios 
dvasios. Tiesa, turi ir kito
kių savybių. Bet kam teko 
matyti tuos tūkstančius jau
nuolių „Queen’s Work” su
organizuotuose vasariniuose 
kursuose, tai turi pasakyti, 
jog Amerikos jaunimas tuo 
klausimu nesiskiria nuo 
Prancūzijos. Ir amerikoniu
kai mielai mokėjo kas dieną 
po $2.00 vien už paskaitų iš
klausymą, neskaitant pragy
venimo!!! Bet jie žinojo, kad 
•tokie kursai nėra galimi su
rengti be išlaidų, kad jie 
tuose kursuose gaus tikro 
dvasiško peno, tai mokėjo 
mielai.

Taip turėtų į tą dalyką 
žiūrėti ir busimosios lietuvių 
katalikų jaunimo organiza
cijos kūrėjai: duoti jauni
mui daug, brangių dvasinių 
ir kultūrinių turtų, bet sy
kiu reikalauti, kad pats jau
nimas savo lėšomis prisidė
tų prie tos organizacijos iš
laikymo. Kas tikrai yra tiek 
neturtingas, kad pats turi 
gauti iš kitur pašalpą pragy
venimui, tokį visada galima, 
pąčiam prašant, atleisti nuo 
narto mokesčio.

Reikalinga dar aiškiau

pabrėžti auklėjamoji nario 
mokesčio pusė. Senoji karta 
mokėjo aukoti. Jų centais, 
dešimtinėmis ir net šimtinė
mis pastatytos Amerikos lie
tuvių katalikų bažnyčios ir 
mokyklos. Jie suaukojo daug 
pinigo įvairiems Lietuvos 
reikalams. Beit ar galima pa
girti dosnumu Amerikoje 
priaugusią kartą? Ne vienas 
dabar rūpinasi, kaip beišsi- 
laikys mokyklos, kai šitoji 
iš Lietuvos atvykusioji kar
ta išmirs. Kiek tenka paste
bėti, jaunesnioji karta yra 
linkusi savo pinigus išmėty
ti savo asmeniškiems malo
numams, „good time” beieš
kodama, bet bažnyčiai, mo
kykloms ir kitiems geriems 
darbams, aplamai imant, nė
ra tokia dosni, kaip senoji 
karta. Reikia dabar, kol lai
kas, pasirūpinti tą gražią 
krikščionišką dosnumo dory-! 
bę jaunime j/uklėti. Bet jos 
neauklėsime, atmesdami dr- 
jose nario mokestį.

Tiesa, viename savo pir
mųjų straipsnių aš pats pa
reiškiau, jog reikia jaunimą 
remti ir medžiagiškai, nerei
kalauti iš jų už kiekvienam 
susirinkimui duotą salę mo
kesčio ir t.t. Bet aš nesa
kiau, kad jaunimas turi nie
ko nemokėti. Nario mokestis 
yra būtinas.

Štai pluoštas pastabų prie 
gerb. kun. Masiulio referato 
„Jaunimo Klausimu”. Jos 
padarytos ne tam, kad su
niekintų kilnius referento 
siekimus, bet tik norint pri
vesti prie aiškesnio nušvie
timo kai kurių labai svarbių 
punktų, kurie, mano many
mu, ar neaiškiai buvo iškel
ti, ar net klaidingi. Skaity
tojams palieku spręsti, kiek 
aš pats suklydau.

Kunigas
Red pastaba: Lauksime 

šiuo diskbsirtiū v klausimu 
daugiau straipsnių.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Susivaldymas moterims la
biau reikalingas, negu iškal
bingumas, nes jos vargsta 
mažiau dėl geros kalbos, 
kaip dėl mažo kalbėjimo.

— Du Bos

Geriausiai išvengti visokių 
gyvenimo nemalonumų, kar
tais bereikalingų — tai ne
kreipti perdaug dėmesio į 
savo paties susidomėjimus.

— Joubert

Žmogui sunkiausia baimė, 
prieš kurią niekas yra mir
tis ir kančios, yra nuojauta, 
kad žmogus atliko nepatai
somą darbą ir nuskriaudė 
nekaltai kitą ir skriaudos 
atitaisyti nebegali. Ėda tuo
met ir graužia toji nuojauta 
žmogaus širdį, o su juo nai
kina kūno ir sielos jėgas, 
sielvartą gimdydama.

— Vincas Krėvė

Šaliapinas gyvu pavyz
džiu mūsų akyse parodė, 
kaip grynai tautinis menas 
darosi tarptautinė brangeny
bė. — B. Sruoga

Nėra beveik nė vieno neiš
juokto išradėjo nei atradė- 
jo. Tai likimas visų žmonių, 
einančių priekyje.

F. V. Foersteris

Kartais ir motina, viešpa
taujanti šeimoje tartum ka
ralienė, palieka ramų šei
mos gyvenimą dėl aukšto ir 
garsaus pašaukimo, į kurį 
jos niekas neverčia.

— O. S. Marden

LIETUVOS TOTORIAI

Iš Musų Veikimo. Centro

IŠ TĖVŲ žemes
— Lietuvos šaulių Sąjun

gos savaitinis laikraštis 
„Trimitas” birželio mėnesį 
švęs savo 20 metų amžiaus 
sukaktuves. Vasario 16 d. 
„Trimitas” išleido tūkstanti
nį numerį.
tas” turėjo 25 tūkstančius 
prenumeratorių, šiemet lau
kiama dar didesnio skai
čiaus.

Pernai „Trimi-

— Lietuvos kariuoaį 
vadovybė, norėdama pJ 
dėl karo ir mobilizacijų ; 
kentėjusiems neturtingi ;
Vilniaus krašto ūkininį 
perleidžia jiems kariuos 
netinkamus arklius.

— Kariuomenės 
brig. gen. Raštikis „fj 
atstovui pareiškė: „(į 
tris mėnesius atostogų j

Moti
Spausdinami kas ai

Pagarba yra geriausioji 
meilės dalis. Kas jos neturi, 
tas nežino vieno gražiausių
jų šiame gyvenime jausmų.

— Šatrijos Ragana

Kada esi jaunas, moki už 
meile savo išsilavinimu, sa
vo jėga, laiku. Bet kada pa- 
sensti — atmoki pinigais.

Vėjas negali būti geras 
vairininkas, nes jis nežino, 
į kurį uostą nori plaukti.

Aukos vilniečiams plaukia
Gyvename nelengvus lai

kus. Daug mūsų tarpe be
darbių ir, be to, dirbantieji 
nedaug teuždirba. Tačiau 
mūsų visuomenės dalyje yra 
tiek daug gilaus patriotiz
mo, kad aukos atgautojo 
Vilniaus krašto biednuome- 
nei šelpti vis dar plaukia, 
nors, palyginti, ir nedidžiau- 
siomis sumomis.

Šiomis dienomis yra gau
ta vilniečiams šelpti $15.90 
iš Racine, Wise., lietuvių ka
talikų surengtų prakalbų mi
nint Lietuvos Nepriklauso
mybę. Tam pačiams tikslui 
ir ta pačia proga Rocheste- 
rio lietuviai per kun. Joną 
Bakšį prisiuntė $61.00. Lo
well, Mass., lietuviai katali
kai, minėdami Lietuvos Ne
priklausomybę, surinko 46 
dol. ir prisiuntė per Federa
ciją vilniečiams šelpti. Law
rence, Mass., lietuviai kata
likai vasario 16 d. paminėji
me suaukojo $42.50.

Manoma, kad netrukus 
galėsime paskelbti ir dau
giau aukų, nes manome, kad 
dauguma Federacijos skyrių 
ir bendrai lietuvių kolonijų 
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį ir rinko au
kas Vilniaus krašto biednuo- 
menei šelpti. Taigi, visas su
rinktąsias aukas prašome 
kuo greičiausiai siųsti į Fe
deracijos centrą, kad kiek 
galima greičiau jas galima 
būtų pasiųsti į Vilnių.

Suvažiuojame
A.L.R.K. Federacijos Ta

rybos nariams primenama, 
kad svarbus Tarybos suva
žiavimas įvyksta penktadie
nį, vasario 23 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Ta
rybos nariai be jokių išsi-

kalbinėjimų turėtų dalyvau
ti suvažiavime, o jei dėl ko
kios priežasties negalėtų 
dalyvauti, turi įgalioti kitą 
į savo vietą. Suvažiavime, 
kaip jau buvo paskelbta, 
bus aptarta Vilniaus šelpi
mo ir atstatymo reikalai, 
jaunimo organizavimo ir pa
laikymo klausimas ir visa 
eilė kitų dalykų.

Ar platiname spaudą?
Gavėnios metu eina kata

likiškos spaudos vajus. Mū
sų pareiga gauti kiek galima 
daugiau skaitytojų lietuvių 
katalikų laikraščiams. Rei
kia šiam tikslui rengti pra
kalbas, eiti per namus ir t.t.

L. Šimutis,
A.L.R.K. Fed. sekr.

Nebūtų buvę nei tų didžių
jų vyrų ir moterų, kurių at
minimas mūsų širdis gaivi
na — nebūtų buvę nei Kris
taus, nei šv. Povilo, nei seno
vės laikų išminčių, nei dorų 
naujesnių laikų žmonių. Ne
būtų buvę Garrisono vergų 
išlaisvintojo, nebūtų buvę 
nei visų kitų žmonių, kurie 
tvirtai spyrėsi prieš mela
gingų skundų ir visokių ne
dorybių kaukimą, kurie iki 
galo laikėsi tvirtai savo nuo
monių ir parodė visiems 
silpnuoliams kad, pagaliau, 
ir vilkai nebedrįsta kaukti, 
jei tik žmogus pasilieka 
tvirtas ir ištikimas pats sau. 
Kas tvirtai laikosi savo įsi
tikinimų, tas perdirba pa
saulį savaip.

— F. V. Foersteris

Kaunas. — Kauno totorių 
imamas Chaleckis apie Lie
tuvoj totorius^suteikė tokių 
faktų: Totorius Lietuvoje 
įkurdinęs Vytautas Didysis 
Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino ir Minsko žemes. 
Totoriai su lietuviais pir
miausia susidūrę kovos lau
ke, kur vieni kitiems nenusi
leido narsumu. Vieni ki
tiems buvo priešai, bet gar
bingi ir narsūs priešai. Iš 
kovos lauko jie išėjo drau
gais ir vėliau į kovos lauką 
grįžo prieš bendrą lietuvių 
priešą. O didesnio draugiš
kumo negali būti už tą, kurs 
gimsta kovos lauke.

Lietuvos totoriai skirią- 
sis nuo Krymo ir kitų 
kraštų totorių ir savo būdu 
ir papročiais ir iš senovės 
dokumentuose jie vadinami 
„Lietuvos totoriais”. Šio ti
tulo jiems net rusų carai ne- 
atėmę.

Lietuvoje iki šiol buvo 
apie tūkstantį totorių, iš ku
rių Kaune yra 100. Kiek to
torių yra atgautame Vil
niaus krašte, dar nežinia. 
Vilniuje yra 250 totorių ir 
čia gyvena visos Lietuvos 
totorių, mahometonų tiky
bos galva-muftis. Didesnioji 
totorių dalis atiteko Sovietų 
Rusijai. Lietuvoje totoriai 
turi 6 mečetes: tris Vilniaus 
krašte ir 1 Kaune, 1 Butri
monyse ir 1 Vinkšnupiuose, 
Suvalkų krašte. Savo kalbos, 
nei rašto totoriai nebemoka, 
kalbasi, susirašinėja lietu
viškai ir laikraščius skaito 
tik lietuviškus. Carų Rusijos 
laikais totorių oficialioji 
kalba tebebuvusi gudiškoji, 
kurios jie buvę įpratę Lietu
vos Didž. Kunigaikščio dva
re.

— Pribačio knygynas Kau
ne išleido Adrian Paterseno 
verstų lietuvių liaudies dai
nų rinkinį anglų kalba, pa
vadintą „Old Lithuanian 
Songs”. Knygoje yra 40 se
nų liaudies dainų. Leidiniui 
įžangą parašė anglų kalbos 
lektorius Martin Lings.

— Kooperacijos sąjunga 
„Linas” šiais metais turės 
galutinai baigti įrengti Pa
nemunėlio linų apdirbimo 
įmonę ir pastatyti dar dvi 
didžiules belgiškas linines, 
vieną Mažeikių, kitą Plun
gės apylinkėje. Be to, šiemet 
bus pastatyta bent 50 nau
jų jaujų linams džiovinti.

— Kauno vartotojų bend
rovė „Parama” praėjusiais 
metais padarė apie 8 milijo
nų litų apyvartą, arba pus
trečio milijono lt. daugiau, 
kaip 1938 m.

—: Prieš kiek laiko buvo 
duotas leidimas Vilniaus 
pirklių grupei įrengti Vil
niuje elektros lempučių fa
briką. Dabar duotas sutiki
mas, kad ir Kaune būtų toks 
fabrikas įrengtas. Kauno fa
brikas gamino ir ligi šiol 
daugelį apšvietimo reikme
nų.

— Vilniuje paskelbtas įsa
kymas, kad knygynų ir vie
šųjų skaityklų vedėjai gali 
būti tik Lietuvos piliečiai, 
žodžiu ir raštu moką lietu
vių kalbą. Dabar dauguma 
knygynų vedėjų valstybės 
kalbos nemoka. Jiems duo
tas 6 mėnesių terminas kai—Uški Įminga! perduota 
bai išmokti.

— Kultūros departamento 
direktorius išleido specialų 
aplinkraštį Vilniaus krašto 
dvasiškiams ir metrikacijos 
punktų vedėjams, kad atei
tyje metrikacijų knygos ir 
išduodami raštai būtų rašo
mi lietuvių kalba. Taip pat 
aplinkraštyje numatyta, kad 
visi Vilniaus krašto vieto
vardžiai raštuose būtų žymi
mi atlietuvinti, o ne sulen
kinti.

— Vilniaus ir Kauno žydų 
rabinų delegacija 
nais Kanemanu ir 
kavičium išvyksta 
ką rinkti pinigų
pabėgėliams žydams ir rabi
nų seminarijos auklėtiniams. 
Su šia delegacija važiuoja ir 
varšuvietis rabinas, karo pa
bėgėlis Kalmanavičius.

— Pramonės ir Prekybos 
departamentas jau davė su
tikimą statyti ir antrą ce
mento fabriką. Jį statys 
bendrovė „Kalkės”, turinti 
Akmenės rajone didelį kal-

sveikatai pataisyti, šia
ga noriu pažymėti, kad j .
praėjusių metų spalių jį ■. Klirylllllli
sio gale prašiausi paleįj 
mas iš pareigų, be ką 
sveikatos pataisymo sus 
mais”. Respublikos ft 
dentas gen. Raštikio p| 
mą patenkino ir jam į 
mėnesių atostogas šią 
laikinai kariuomenės į 
pareigas eiti paskiri 
gen. Vitkauską, Ugg 
Vilniaus rinktinės vadą, 
vieton į Vilnių paskirk: 
gen. Černių, buvusį mį * 
rį pirmininką.

— Apskaičiuojama, t, 
Lietuvą yra įvežta 
6,000 rašomųjų mašinėfi 
kurių apie 3,000 yra muiena! u
jamos įstaigose. A atima vii
lems viso išleista ir. ^enlm0
lijonai litų. Vien kast“'.' - - - - - 
liams išleidžiama per j 
apie 200,000 litų. Yra ** pats 
sumanymas Lietuvoj, įf grynai 1

ti kaspinėlių gaminiml 
brikelį.

— Trys klaipėdiškiai 
nuoliai, baigę V. D. uuij 
teto teisių fakultetą ir® 
kę egzaminus, gavo pasr; 
mus prie teismų Lietui? 
P. Lokys — Kauno ai 
kės teismo kandidatę 
Tumas — advokatu į L 
nių ir Klimkaitis — ViL 
teismo kandidatu.

— Dalyvaujant ko. 
Kalvaičiui, dvylikai Lie> 
matininkų ir vokiečiu 
džios viršininkams, K

su rabi- 
sekr. Ic- 
į Ameri- 
Lenkijos

Kame Tau> sapnuojasi lai
mė ir tavo širdis alpsta troš
kimu — siek ten, nes tai yra
tavo „pažadėltoji žemė”.

— Lietuvos geležinkeliai 
dabar turi 46 keleivinius 
garvežius ir 12 automatricų. 
Keleivinių vagonų turi 285, 
bagažinių 43, pašto 19, sani
tarinių 13 ir 105 ledainės va
gonus. Prekinių vagonų turi 
4,084.

(Tęsinys)

' Pagaliau prieiname j 
‘^■jautriąją vietą: ar mc 
Įgali būti tiesiogė kuli 
įkūrėja, ar ji gali būti 
r žodžio menininkė, šauni 
T rate, net gili mokslini 

Ar ji gali būti tikra ku 
nių vertybių kūrėja? 

. šis klausimas sukeli? 
kitus ankstesnius klaus

Pati didžioji kliūtis i 
riai i grynąjį kultūros < 
yra faktiškoji jos būki 
venime. Ne tik buvusia 
jr dabarties moteriai d

a 
ka; ne tik jėgų, bet ir 
didžiąją dalį sunaikina

>inę moters kultūros v< 
r Negalima spręsti, ar i 
[ris turi teisę atsisakyt: 
juos, socialinės veiklos 

najai kultūros kūrybai.
Šeimyninis gyvenimas 

natūralūs žmogaus gy 
nas, bet ne absoliučiai 
tas. Jei katalikų kunigą 
ri teisę atsisakyti še 
jažnytiniais motyvais, 
noteris, gryna visuoi 
[rinkė, gali atsisakyti še 
uinio gyvenimo, pašiau! 
na kenčiančio, nuskria 
žodžiu, artimo, ar net 
Šios visuomenės gerove 
rytas gali“ atsiduoti 
įiokslui ar kuriai vykd 
javo idėjai, irgi atsisuk 
nas šeimos, tai ir mot 
jrynoji kultūros kūrėja.

vos įstaigoms Klai 
uosto laisvoji zona, L 
jai zonai administmot 
sudaryta tam tikra bt 
ve, kurios direktoriuj 
Klaip. lietuvis adv. ^^Įizavįm0) norėdama
^as- . . . Atsisakyti ir šeimyninio

Sausio viduryje įr socialinio vf 
kis per Rygą sulaukė L jr tik sav 
su prekėmis iš Am®|.
Stambios alyvų ir paiL moterų, grynųjų ku 
siuntos žymiai padidinu yra įaUg jr 
što išteklius. Tuo pačkįįba pražysta graž 
atgabenta ir nemaži kjL,bog žie(jais.
kolonialinių prekių, pfį^ ar taip jau , 
nių ir metalų. Ypačiaiįmoterų artisčiUt ar 
reikalingas cinas, už vyrą arti;reikalingas cinas, u- Vyrą arti;
neįmanoma konservų (į gabumais? Ar m? 
ba. Atplaukusis laivafj_____
penktasis nuo karo prlT 
Lietūkio gautas laivas.*

— Susisiekimo J •--J—* 
terio Jankevičiaus p^AUUl 
mu, cementui gaminti“ 
džiagos Lietuvoje yra i 
Iki šiol ištirtosios ® 
gos Lietuvai užtektų 61 
tų, o vėliau galima bus 
ti dar daugiau. Atgavi!
niaus sritį, jau darytilisiglaudus prie tėvo,* p?

(Tęsinys)

Bet Kanklis tylėjo. T: 
Kebo Kleopatra, smals1 
m pasigundė ir, vaikiški

kių fabriką.
— Karo Muziejaus virši

ninko gen. dr. Nagiaus (Na
gevičiaus) koja, kurią jis iš
lūžo per šlaunį beidamas ga
tve, jau operuota ir sudėta 
į gipsą. Nors operacija pa
sisekė labai gerai, tačiau li
goniui teks pagulėti ilgesnį 
laiką, nes kojos kaulas buvo 
sulūžęs ir atlūžos susmigu
sios į raumenis.

— Sausio 24 d. apie pir
mą vai. dieną Plateliuose bu
vo pastebėtas įdomus gam
tos reiškinys. Pradėjo snig
ti gana didelėmis snieguolė
mis ir telefonų laiduose žai
buoti. Mėginusieji kalbėti 
telefonu, turėjo mesti, nes 
telefone atsirado kibirkščių. 
Kibirkščių buvo matyti ir 
telefonų perkūnsargiuose. 
Danguje nebuvo matyti jo
kio žaibo. Po kiek laiko žai
bavimas telefonuose prany
ko ir buvo galima vėl kalbė
tis.

mai Merkio paupiais. I 
yra 8-10 metrų kreidos! 
dai. Čia gera vieta tri 
cemento fabrikui statys

— Turniškio hidfl 
tros stotis bus skubiai] 
tomą. Lenkai tvenkinį 
pradėję statyti ir įdėję 
pusantro milijono lity, 
metu stoties įrengimas 
tuos apie 18 mil. 
Turniškių stoties (antį 
ries upės, netoli VM 
bus aprūpinama švid 
energija visas Vilui! 
apylinkės miesteliai ir 
mai už žymiai pigesnę 
ną, negu dabar mokan! 
elektrą.

— Šiemet bus pastai 
Naujuosius Trakus s’ 
giąs su Vilniaus — & 
šaka geležinkelis. Šis I 
pas geležinkelis (pusket 
klm.) turės didelės tS 
nes reikšmės ir ūkiška 
kels apleistąjį Trakų® 
su jo gražiomis apylW

wise:

v— Tėveli, tas šešėlis—ta 
® būt, aš tokia negera ?. 
Kanklis paplojo delnai 

$as Kleopatros pečius 
diegtai nusišypsojo; į jo 
^simą neatsakė; tik, lyy 
Nui Eugenijui netyči? 
hto smūgio, jį pasišau 
I paėmė jo ranką į save 
R, paliepė šalimai sės-

."Sūnau, atleisk... — su
oslė tylūs tėviški žo- 
R sutrūkčiojo raukšlėti 

muskulai, valandėlę 
pję sustojo vietoj, 

skulptoriaus užbaigtoj
nudailinti kirčiai, ir 
rimtimi persunkta 

^pradėjo:
' Neliūsk, nusiramink., 
^Kad myli mokslą, tad 
J^ons — ruoškis į uni- 

Pasirink sau mė- 
Jj^šaką, pasiruošk... 
rKbvutė nenori su ma- 

^tis, nenori į penai-



VŲ ŽEMES
Vasario m. 23

Vasario m. 23 d., 1940 m.

įjun- 
aštis 
ėnesį 
žiaus 
16 d. 
anti- 
rimi- 
ačius 
lau- 

skai-

Kau- 
•seno 
dai- 

, pa
iniau 
0 še
iniui 
ribos

— Lietuvos 
vadovybė, norė^ 
dėl karo ir niobi 
kentėjusiems 
Vilniaus krašto į 
perleidžia jiems į 
netinkamus arklį

— Kariuomeį 
brig. gen. Raštiį 
atstovui pareišį 
tris mėnesius alį 
sveikatai pataisą

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

8

Alfa Sušinskas

Kūrybiniu Moters Keliu
MŪSŲ GIMTOJI KALBA

nei su kaimyne, patarkite, 
kaip aš galėčiau išvengti 
šios keblios padėties.

Susirūpinus Terese

dant į stalą užpilti baltu so- 
su, padarytų iš sviesto, mil
tų ir vandens. Prie to duo
dami žirniai. S. Subatienė

JUOKTIS SVEIKA

unga 
:urės

Pa- 
bimo 
' dvi 
lines, 
?lun- 
emet 
nau- 
i.
>end- 
siais 
ilijo- 
pus- 
giau,

praėjusių metą ę 
šio gale prašiaus 
mas iš pareigą, į 
sveikatos pataisyt 
mais*. Respublį 
dentas gen. utriąją vietą: ar moteris 
mą patenkino ir iii būti tiesiogė kultūros 
mėnesių atostogų irėja, ar ji gali būti didi 
laikinai kariuos įdžio menininkė, šauni lite- 
pareigas eiti s ,tė, net gili 
gen. Vitkauską, 
Vilniaus rinktinės 
vieton į Vilnią g

(Tęsinys)
Pagaliau prieiname pačią

mokslininkė? 
r ji gali būti tikra kultūri- 
ų vertybių kūrėja?
Šis klausimas sukelia dar 

gen. Černių, buv® tus ankstesnius klausimus. 
‘ ‘ ’ I Pati didžioji kliūtis mote

buvo 
liaus
Vil- 

į fa- 
itiki- 
toks 
o fa- 
šiol 

<me-

rį pirmininką.
— Apskaičiuoji ai į grynąjį kultūros darbą 

Lietuvą yra įį ■ > 
6,000 rašomąjį)® « 
kurių apie 3,000 j 
jamos įstaigose 
lems viso išleistai pšys ir gyvenimo 
lijonai litų. Via 
liams išleidžiama 
apie 200,000 litą

tą faktiškoji jos būklė gy
nime. Ne tik buvusiai, bet 
dabarties moteriai didžią- 
jėgų dalį atima virtuvė, 

apyvo- 
i; ne tik jėgų, bet ir laiko 
džiąją dalį sunaikina. Va- 
nas, pats gyvenimas pik- 

sumanymas lip tormozuoja grynai kūry- 
ti kaspinėlių gas n? moters kultūros veiklą. 
‘ IkCiį Negalima spręsti, ar mote-

— Trys klaipėž s turi atsisakyti šei- 
os, socialinės veiklos gry-

brikelį,

i įsa- 
vie- 
gali 

čiai, 
ietu- 
uma 
ybės 
duo- 
kal-

ento 
rialų 
ašto 
rijos 
itei- 
s ir 
ašo- 
pat 
kad 
eto- 
uni- 
len-

ydų 
abi- 
Ic- 

eri- 
ijos 
abi- 
ms. 
a ir 
pa-

bos 
su- 
ce- 
tys 
inti 
cal-

rši- 
Va- 
iš- 
?a- 
ėta 
pa-
li- 

snį 
ivo 
?u-

»ir- 
DU- 
m- 
ig- 
lė- 
ai- 
ėti 
ies 
ių. 
ir 

se. 
jo- 
li- 
y- 
>ė-

nuoliai, baigę V. D- . . 
teto teisių takute kūrybai,
kę egzaminus, gar 
mus prie teismą!
P. Lokys — Kam 
kės teismo k: 
Tumas — advok; 
nių ir Klimkaitis- 
teismo kandidatu.

— Dalyvaujant 
Kalvaičiui, dvylikai 
matininkų ir vok 
džios viržiui 
iškilmingai 
vos įstaigoms 
uosto laisvoji asu

Šeimyninis gyvenimas, yra 
įturalus žmogaus gyveni- 
as, bet ne absoliučiai būti- 
is. Jei katalikų kunigas tu- 

■ teisę atsisakyti šeimos 
žnytiniais motyvais, jei 
oteris, gryna visuomeni- 
nkė, gali atsisakyti šeimy- 
nio gyvenimo, pasiaukoda- 
a kenčiančio, nuskriausto, 

žiu, artimo, ar net pla- 
j)s visuomenės gerovei, jei 

as gali atsiduoti vien 
kslui ar kuriai vykdomai 

• j ■ J70 idėjai, irgi atsisakyda- 
jai zonai admink §eįm0S) tai įr moteris, 
sudaryta tam tite ynojį kultūros kūrėja, dėl

moterų poečių, rašytojų, li
teračių? Argi nėra ir gryno
jo mokslo atstovių: matema
tikių, gamtininkių, gydyto
jų?

Jeigu šių skaičius būtų ir 
mažesnis už vyrų skaičių, 
tai ne tik dėl to, kad jos 
moterys, kiek dėl nepalan
kių gyvenimo sąlygų.

Taigi moteris nėra vien 
įkvėpėja vyrui kūrėjui; ji 
pati gali būti kultūrinių ver
tybių kūrėja. O ir galia, su
gebėjimas kitam įkvėpti kū
rybinį veiklumą taip pat sa
vo laipsnio kūrybinis pajė
gumas.

Kai moteris suras naujų 
formų, naujų būdų ir prie
monių šeimos laimei, kai ji 
kurs šeimos laimę, ji ir pa
ti bus laiminga. Kai visuo
meniniu darbu moteris kurs 
visuomenės gerovę, ji ir pa
ti bus laiminga bent tuo, 
kad kiti dėl jos laimingi, 

menui, 
ji bus 
kūrėja, 
yra au-

Ši auka gali 
šei-
mo-

sudaryta tam tih E ‘
- , . >■ u. ““J* ------------- --------- -----------ve, Kurios airei?. vo kūrybinio sugebėjimo 

Klaip. lietuvis adv.
kas.

alizavimo, norėdama gali 
si sakyti ir šeimyninio gy- 

— Sausio vidury, nįm0, įr socialinio veiki- 
kis per Rygą sula: ? įr gyventi tik savajai 

• ižai.
O moterų, grynųjų kultū- 
s kūrėjų yra daug ir jų 

gražiais

su prekėmis iš! 
Stambios alyvų ii 
siuntos žymiai pat 
što išteklius. Tuo p ryba pražysta 
atgabenta ir nemai rybos žiedais, 
kolonialinių prekių 
nių ir metalą. Y|& 
reikalingas cinas, 
neįmanoma konsen įįs gabumais? 
ba. Atplaukusia b Į_____________
penktasis nuo kare 
Lietūkio gautas lai,. _

— Susisiekimo t 
terio Jankevičiaus 
mu, cementui gar 
džiagos Lietuvoje! 
Iki šiol ištirtosios 
gos Lietuvai užtekt Bet Kanklis tylėjo. ° ’ Irt4-Tz 1 nnr\n 4-v>o o-n
tų, o vėliau galima 
ti dar daugiau. Atf 
niaus sritį, jau ik' 
mai Merkio paupė 
yra 8-10 metrų kf 
dai. Čia gera vieta r būt, aš tokia negera 
cemento fabrikui £

— Turniškio 1 
tros stotis bus sfc‘islėgtai nusišypsojo; į jos 
tomą. Lenkai tveri aušimą neatsakė; tik, lyg 
pradėję statyti ir i 
pusantro milijono; ;< 
metu stoties įrengi į 
tuos apie 18 mil 
Turniškių stoties 
ries upės, netoli 
bus aprūpinama 
energija visas f 
apylinkės miesteli* 5 
mai už žymiai pi? ^-virpėję sustojo 
ną, negu dabar 
elektrą.

— Šiemet bus?fnklis rimtimi persunkta 
Naujuosius Trak® 
giąs su Vilniaus;, 
šaka geležinkelis.1 nau> kad myli mokslą, tad 
pas geležinkelis (P6 Jf ruoškis į uni-
klm.) turės didelė5 
nes reikšmės ir $ '
kels apleistąjį Trak1 kad Klevute nenori su ma- 
su jo gražiomis mi skirtis’ nenori i Pensi’

Argi nėra, ar taip jau ma- 
moterų artisčių, ar jos 

mkesniais už vyrą artisti- 
Ar maža

Kai moteris save 
mokslui atiduos, ir 
laiminga, nes ji bus 

Kiekviena moteris 
kos moteris.
būti sukrauta altoriui, 
mai, visuomenei, menui, 
kslui...

Tik ta moteris ne kūrėja, 
kuri nėra aukos moteris, ne- 
siaukoja kitam, o tas kitas 
yra labai platus, įvairus pa
saulis su visokiausiom savo 
sritim, su įvairiausiais rei
kalais, rūpesčiais ir siekiais.

Moteris, kuri nenori ir ne
moka aukotis, nėra kūrėja, 
ir dėl to ji nelaiminga. Bet 
moteriai lyg ir įgimta auko
tis: moters dvasia — aukos 
dvasia. Moteris be aukos, be 
pasiaukojimo lyg ir negalėtų 
būti. Tik pats aukos objek
tas įvairus, įvairi pasiauko
jimo sritis, įvairus ir mo
ters kūrybinis pasireiški
mas, įvairi kūrybinė sritis.

Moteris kuria ne vien pro
tu, bet ir širdim. Kūrybinis 
moters sugebėjimas yra jos 
proto ir širdies kūrybinė

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

. Tik 
istebo Kleopatra, smalsu- 
u pasigundė ir, vaikiškai 
isiglaudus prie tėvo,-pa- 
ausė:

■— Tėveli, tas šešėlis—tai,

Kanklis paplojo delnais 
gius Kleopatros pečius,

Midui Eugenijui netyčia 
įduoto smūgio, jį pasišau- 
i, paėmė jo ranką į savo 
dną, paliepė šalimai sės- 
s.
— Sūnau, atleisk... — su- 
klostė tylūs 'tėviški žo- 
liai, sutrukčiojo raukšlėti 
lido muskulai, valandėlę

> vietoj, 
lip skulptoriaus užbaigtoj 
atuloj nudailinti kirčiai, ir

rasia pradėjo:
— Neliūsk, nusiramink.

irsitetą. Pasirink sau mė- 
amiausią šaką, pasiruošk...

jonatą, tegu su manim gy
vens ir baigs Šilujų gimna
ziją.

Kleopatra pakilo grakš- 
tutė ir linksma. Apkabino, 
pabučiavo tėvą, užkibo Eu
genijui už kaklo, bet pa
žvelgus į jo pilkų akių gra
žius traukiančius skendi
nius, nusigando savęs, ūmai 
iškilia Eugenijaus krūtine 
nušliaužė jos gražutės bal
tos rankos, sučiaupė ji kie
tai puošnias koralų lūpas ir 
kaip gražus miražas nutolo, 
išnyko.

Eugenijus sustabėjo. Čia 
jautė dar jos rankas, šiltu 
kvaituliu kutenančias jo 
kaklą, čia matė jos nekaltų 
akių artėjančią jūrą į jo 
akis, o ten, pro ąžuolinių 
dunj juodą keturkampį ova- 
lį, dar vis plasnojo papuręs 
jos baltas rūbas, kurio ru
piomis raukšlėmis kabojo 
dvi ilgos palaidos lininės ka
sos.

Jis ilgai stovėjo įviržęs 
minty, ilgai jo sieloj plasno
jo Kleopatros baltas rūbas, 
o širdy pasiliko tuštuma be 

jos. Visu ūgiu išdygo prieš

Lietuvių kalba yra mūsų gimtoji,
Mes ją jau kalbėjom maži;
Tai dovana mums nuo tėvelių šventoji, 
O kaip ji maloni, graži.

Ji skamba gražiau net už balsą paukštelių,
Kad sveikina saulę rytais,
Už plaukiantį garsą sidabro varpelių
Ir bokšto padangių skliautais.

Išgirdęs lietuviškai kalbant jaunimą,
Vaikus, ar kuprotus senius,
Jauti tuoj sieloj malonų dvelkimą/ 
Lyg lyros akordus švelnius.

O jei susitarę kuomet uždainuoja
Lietuvių būrelis linksmai, —
Širdis neberimsta... Krūtinė banguoja...
Tuoj nyksta liūdnumas, skausmai.

Ir kaipgi negerbti, ir kaip nemylėti
Mieliausios pasauly kalbos?!
Niekuomet neliausim mes jąja kalbėti, 
Nors kardas ant mūsų kabos.

Palmyros Laiškai
Klausimas

Brangi Palmyra,
Jausdama Tamstos kilnią 

sielą, žinodama, kad manęs 
nepajuoksi, esu atvira, ir 
prašau patarimo. Prieš kiek 
laiko, prasidėjo mūsų na
muose stačiai nepakenčiama 
atmosfera. Mano vyro se
niau buvusi draugė (kai 
dar buvome nevedę), atsikė
lė gyvent į mūsų kaimynys
tę. Ji gyvena su savo vyru, 
ir turi du gražiu vaikučiu, 
berniuką ir mergytę. Kadan
gi mes neturime kūdikių, tai 
mano vyras labai myli šiuos

harmonija. Kam moters kū
ryboj pirmoji vieta: protui, 
ar širdžiai — sunku pasaky
ti, nes moters protas 
skiriamas nuo širdies 
biniam jos gyvenime.

Moteris tikra mūzų
čiuotinė, jų siųsta aukotis 
bekūriant ir besiaukojant 
kurti.

neat- 
kūry-

išbu-
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vaikučius. Aš tam nepriešin- 
ga, bet mūsų kaimynė jau 
tiek įsidrąsino, kad šiems 
vaikučiams leidžia mano na
muose visur laipioti, viską 
kiloti, vartyti ir glamžyti 
mano kruopščiai surinktas 
ir saugojamas fotografijas 
iš albumo, šie vaikučiai šei
mininkai visur! Mano vyras 
tik juokiasi, kaimynė net di
džiuojasi jų .tikrumu, na o 
man?.. Turime susipirkę gra
žius baldus, puikią kanapą ir 
fotelius, kur šie vaikučiai 
šoka ir supasi, mat jų tėve
liai daug skurdžiau gyvena, 
tad jie jaučia gyvą praban
gą, kūdikišką džiūgavimą.

Man gaila vaikučių, bet 
labiau gaila jų motinos, kad 
ji nuo mano vyro neatitrau
kia akių!.. Aš taupau jo už- 
vargtų valandų menkiausią 
pinigėlį, bet matau, kad į 
trumpą laiką mūs visi bal
dai nueis niekais, o kas ži
no ir mano kaimynės idėjas? 
Dėl to viso, genda mano ner
vai, nenoriu pyktis su vyru

Atsakymas
Rūpestingoji Terese,

Visai bereikalingai gadi
nate savo nervus leisdamos 
savo namuose šeimininkauti 
kaimynės vaikučiams. Pa
aiškinkite jai, kad auklėji
mas reikalauja iš motinos 
sekti savo vaikučių žings
nius, kad jie niekam ir nie
kur nedarytų žalos. Tą gali
te padaryti apeinančiai ir 
švelniai, duodamos suprasti 
jūsų nuomonę. Jeigu ir po to 
kartotųsi panaši kaimynės 
vaikų „šeimininkystė” jūsų 
namuose, pačios paėmę vai
kučius už rankelių, paaiškin
kite, kiekvieno daiktelio 
reikšmę, svarbą ir brangu
mą. Kūdikiai svetimų pasta
bas priima kartais paklus
niau, nė kad pačių tėvų. Ži
noma, sunku Tamstai sveti
mus vaikus savo namuose 
auklėti, nepatogu subarti, 
bet kai nenorite su kaimyne 
dėl jos ir dėl tų vaikučių 
pyktis, tad nelieka kito ke
lio kaip tik sekti mažas ne
normalumas.

Kas kita dėl pačios kai
mynės! Matomai ji mėgsta 
flirtą su svetimu vyru, ir 
tai kažin ar visai nekaltą?.. 
Pabandyk, kol dar nevėlu 
tuo klausimu pasitarti su sa
vo vyru, ir tokią viešnią abu 
susitarę aiškiai ištirkite, ir 
jeigu pasirodys moteris že
mos moralės, lengviausias 
dalykas uždaryti jai ir jos 
vaikams Jūsų namų duris.

Palmyra
(Bus daugiau)

Skanūs blynai
3 kiaušiniai,
iy2 puoduko pieno,
2 puodukai persijotų mil

tų,
y2 šaukštuko druskos,
1 šaukštukas kep. milte

lių.
Išplakti kiaušinių trynius, 

supilti pieną. Sudėti miltus 
sumaišytus su druska ir 
kep. milteliais. Gerai išplak
ti. Galima įpiaustyti ir obuo
lių. Vėliausiai įmaišyti iš
plaktus baltymus. Kepti 
kiaul. taukuose, aliejuje ar 
svieste.

Iškeptus apibarstyti cuk
rum ar aptepti medum.

O. Sijevičienė

Obuolių pyragėlis
2 puodukai miltų,
1 kiaušinis,
y2 puoduko cukraus,
3 šaukštai sviesto,
% puoduko pieno,
4 šaukštukai kep. miltelių,
3 svarai obuolių.
Ištrinti sviestą su cukru

mi, įmušti kiaušinį. Sumai
šius miltus su kep. milte
liais įmaišyti į ištrintą ma
sę, supilant pieną.

Tešlą nestorai ištiesti 
skardoje, pripiaustyti obuo
lių apibarsčius cinamonu ir 
cukrumi, kepti karštoje kro
snyje 20 min. Į stalą paduo
ti papuošus išplakta grieti
nėle.

O. Narbutienė

NESLĖPKITE SAVO 
AMŽIAUS

ŠEIMININKĖMS

Jautienos šutinys
iy2 svaro neriebios jau

tienos,
1 svogūnas,
8 jaunos morkos,
2 puoduk. karšto vandens,
2 puodukai konservuotų 

pamidorų,
3 šaukštai sviesto,
3 šaukštai miltų,
1 puodukas konservuotų 

žirnių,
Truputis sukapotų petruš- 

kų ir druskos pagal sko
nį.

Į skardą supiaustyti svo
gūną, petruškas, morkas, 
mėsą mažais gabalėliais; su
dėjus druską, pamidorus, 
visą užpilti vandeniu ir kep
ti krosnyje 3 vai. prie leng
vos temperatūros. Prieš duo-

Nuo balandžio mėn. 2 d. 
prasidės gyventojų surašinė
jimas, kuris, kaip paprastai, 
vyksta kas dešimtį metų.

Ne paslaptis, kad moterys 
dažnai save „jaunina” nu-- 
traukdamos 2 net 20 metų, 
nuo savo tikrojo amžiaus. 
Todėl visos moterys — mer
ginos raginamos, laike sura
šinėjimo, pasakyti savo tik
rus metus. Tas bus laikoma 
paslaptyje, tad nėra ko bi
jotis.

Maža melagystė metuose 
sudarys didelius keblumus, 
kada teks kreiptis į valdžią 
kuriais nors reikalais, ypa
tingai, Socialinės Apsaugos 
arba seno amžiaus pensijos 
reikale.

Taip pat turime nepamirš
ti užsirašyti lietuvėmis. Tuo 
labai daug pagelbėsime savo 
tautos reikaluose. L.

ten že- 
žolynai, 
marga- 
liūliavo

jį viena puošni Šilujų kalva, 
kur seniau vasaromis juodu 
susikabinę už rankų nubėg
davo, susėsdavo ant žalia 
veja apsigaubusios daubos, 
ir jis Kleopatrai sekdavo pa
sakas. Vėjas taršydavo 
jiems plaukus, smuikuodavo 
pro žalius beržus, o 
miau — linguodavo 
banguodavo smilgos, 
vo žiedais pievos,
laukais rugiai, o apjuostoj 
melsvoj girių juostoj—dunk
sojo Šilujų miestelio puiki 
panorama. Čia tysojo lyg 
gulbė ilsėdamasi baltutė go- 
tiko stiliaus bažnyčia, ištie
sus bokšto viršūnę į debesius 
švelnus jo visas masyvas 
primindavo liūdnus morus, 
ant kurių bevaliai dunksojo 
pilkas, vainikais apsuktas 
sesers Marytės grabas. Eu
genijus, prisiminęs dieviškai 
gerą sesutę, apsikabindavo 
Kleopatrą, nuliūsdavo, kad 
jis vienui vienas, ir kad ne 
šilkaplaukė Klevutė, jis da
bar neturėtų kam gyventi.

Pabusdavo kūdikiška mei
lė šiai vienai! Galvatrūk
čiais pasileisdavo kreivu ta
ku nuo kalvos, pririnkdavo 
pievoj žiedų, ir kai atsigrįž
davo iš pakalnės — ten... 
aukščiausioj kalvos plot
mėj, ant žalios daubos gau-

burių, stovėdavo ištiesus į 
jį rankas grakštutė Kleopat
ros figūrėlė, ir šaukdavo jį 
vardu.

— Ū-ū... — jis atsiliepda
vo bebrisdamas smilgomis, o 
ji pasileisdavo iš kalno kaip 
baltas balandis ir, apdulkė
jus į pievą, subardavo:

— Nei žiedelio iš tavęs ne
imsiu! Kam juos nuskynei?! 
Žiūrėk, kaip ašaroja šių mel
svų pūkučių nutraiškyti ko
teliai...
Eugenijus įsižiūrėdavo... Ir, 

iš tiesų, jam rodydavosi, 
kad visi žiedai ašaroja. Pats 
savęs nusigąsdavo, kad už jį 
žymiai jaunesnė Klevutė au
klėjimui atodairesnė. Susi
kaupdavo, tylus ir sąžinės 
baramas, įbrisdavo į besiri
tantį pabirusiais akmenu
kais čiurlenantį upeliuką, 
sumerkdavo nuraškytąsias 
gėles, paleisdavo vandens 
sūkurėliais, ir tada vėl jis 
atgydavo, vaikydavosi tarp 
švendrų bebirzgiančius žio
gelius, ir sugavęs nešdavo į 
krantą karklų kerais besi
džiaugiančiai Klevutei. Ir 
vėl jos veidelis išbaldavo, 
ašarėlė dideles mėlynas akis 
apsemdavo, ir trūkčiodamos 
luputės suvirpėdavo:

— Žiūrėk, kaip jis spardo
si ir čirškia. Tai jo kova už

laisvę. Jis neturi ilgų rankų 
su tavim peštis ir apsiginti! 
Jo laukia maži vaikučiai, jie 
numirs badu, jei tu jų moti
ną nusmaugtum! Žiūrėk, 
kad sparneliai liktų sveiki... 
Paleisk, žiogelį, tada aš ta
ve mylėsiu, mylėsiu.

Ji nusiimdavo rankeles, 
angelišką žvilgsnį įremdavo 
Eugenijaus veide ir tąsyk 
jame tirpdavo visas bešir
diškumas, švelnėjo šiurkštu
mas.

Ir dabar, iš saliono, prieš 
jį nuplasnojo tik tas mažas, 
nekaltas balandėlis, kurs jo 
šiurkščią sielą perdirbo tik 
menkais žodeliais, tik jaut
riomis pastabomis.

— Ar tu čia, Eugenijau?.. 
— pašaukė Kanklis.

— Čia, tėtuši. Pabudo iš 
ekstazės Eugenijus, priartė
jo-

— Ar galiu tėveliui kuo 
pasitarnauti ?

— Ne, ne, vaike. Aš tik 
norėjau vieną pastabą.

— Laukiu, tėveli, — pa
kėlė iškritusią nosinę, 
įspraudė į globėjo rankas, 
laukė kažko daug nulemen- 
čio, įsakančio.

— Man rodos, vaike, kad 
tave Kleopatra apsikabino? 
A?.. Būk atviras. Be išsisu-

kinėjimų, be melo, be klas
tos!

— Taip, tėtuši. — išsitem
pė visu ūgiu Eugenijus, šir
dy sublizgo pasigerėjimo ug
nys, siela pasididžiavo, lū
pos šyptelėjo. Juk tai buvo 
prieš valandėlę tik paties tė
vo pažado spindulys, mo
mentui užkibęs ne tik už ka
klo, bet ir už širdies. Mat, 
Kleopatra, džiūgavo pažadė
tu mokslu.

— Vaike, nežaisk ugnimi! 
—atsilošė Kanklis, dvi stam
bios raukšlės įviržo tarp 
antakių, sąmonę užgulė ait
rumas, pasibeldė nepasitikė
jimas.

— Nebūk laisvasparnis 
drugys! Žinai, kuo yra tau 
Kleopatra! — griežčiau pa
brėžė šį sakinį, aiškiau iš
skyrė iš kitų, kurs Eugeni
jui susipynė į puošnią baltą 
leliją, nutolo svajonių dar
žais, kurios nei pasiekti, nei 
prisilytėti.

Suprato globėjo mintį, 
įvertino pastabą, tik širdy 
prasipiovė gilesnė žaizda, 
nes tik dabar jam paaiškėjo 
Kanklio rūpstis ir nerimas, 
kurs gali sugriauti jo visą 
lig šiol plasnojančią laimę, 
gali tėvo globojamos rankos 
— išplėšti jam Kleopatrą.

Valandėlę stovėjo prieš

Tvarkingas
Burmistras: — Kodėl 

šiandie parkas taip prišiukš
lintas? Aš niekad nemačiau 
jo tokio netvarkingo.

Prižiūrėtojas: — Parko 
direktorius išblaškė tūkstan
čius atsišaukimų, kuriuose 
ragina piliečius nemėtyti po
pierių.

Įrodė
Girtuoklis: — Vanduo už

mušė kur kas daugiau žmo
nių nei degtinė.

Blaivininkas: Kuo tu tai 
įrodysi, gerbiamasis?

Girtuoklis: — Pradžiai... 
pradėsim nuo potvynių.

Paaiškino
Plantatorius: — Dabar

čia tamsta matai tabako 
plantaciją, pačiame žydėji-
me.

Svečias: — Ar galima pa
klausti, kada bus prinokę 
cigarai?

Plantatorius supykęs: — 
Kai užsirūkysi.

Susitikus
Nepažįstamasis: — Galz 

tamsta žinai, kur čia yra 
paštas?

Užklaustasis: — Aš irgi 
pašto ieškau. Tai tamsta eik 
į šiaurės — o aš į pietų pu
sę; kai susitiksime, tai viens 
kitam pasakysime.

ATVIRAS LAIŠKAS

Leiskite ir man pasveikin
ti šio skyriaus vedėją EI. 
Bartkevičiūtę garbingame 
švietimo darbe. Tie pirmi 
šviesos spindulėliai reiškia 
norą ir viltį pasiekti šviesos, 
meilės, tiesos bei doros dės
niais visų to skyriaus skai
tytojų širdis.

Tikrai naudingas ir gra
žus sumanymas. Nuo mote
rų, šeimininkių bei motinų 
veik visas žmonijos gyveni
mas priklauso. Jei moteris, 
šeimininRe TP- 
tikrai susipratusi lietuvė, 
katalikė, tikrai pažins kas 
gera ir bloga, tada mūsų 
tarpe išnyks visokie „izmai” 
ir perskyros.

Nors aš ne moteris, bet 
savo gyvenimo prityrimu 
mačiau tą tuštumą, kurią 
reikėjo užpildyti.

Taigi, iš visos širdies lin
kiu, kad Tamstos darbas vi
sai tautai atneštų genį ir 
garbingų vaisių. Savo ge
riausius linkėjimus siunčiu 
ir visoms šio puslapio skai
tytojoms.

J. K. Milius
Los Angeles, California

globėją bejėgis ir susimai
šęs, paskum vyriškai išsitie
sė ir supratęs, kad Kanklis 
laukia jo atsako, nusižemino 
ir nusilenkė:

— Klausau, tėveli. — len
gvu, lygiu baritonu susidės- 
tę žodžiai, prakošė saliono 
tylą, švelniai pasiekė Kank
lio įveržtus dirksnius, kurie 
atslūgo, atkrito, suvystė šir
dį gailysta, sąžinė prikišo 
peršiurkštų toną. Jis girdė
jo Eugenijaus tolstančius 
žingsnius, retus ir stambius; 
kai girkštelėjo užsispausda- 
mos durys, Kanklis prisimi
nė, kad pro šias duris savo 
glėbiu įsinešė gyvenimo iš
kankintą Marytės lavoną, ir 
per šiuos slanksčius — įsi
vedė sustirusia rankele skur- 
luotą našlaitį Eugenijų. Nu
skandino jį savo glėby, iš
bučiavo kaip sūnų, išvilko iš 
lopų, ir jis pats pirmas pri
vedė prie Kleopatros vyge- 
lės...

(Bus daugiau)

Panašus
— Kada aš tave, Petrai, 

matau man vis prisimena 
Jurgis.

— Bet, aš visai nepanašus 
į Jurgį.

— O, taip. Jūs abu man 
skolingi 100 dolerių.
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BROLIAMS IK SESERIMS 
IŠEIVIJOJE

BALTIMORE, MD.

Džiaugiamės, galį vieni kitus 
sveikinti, atgavę Vilnių ir Vil
niaus krašto dalį. Vilniaus Ge
ležinio Fondo Komitetas, svei
kindamas Jus, užjūrio broliai 
ir seserys, jau iš mūsų Vilniaus, 
reikšdami didžią padėką už tai, 
kad kovoje dėl Vilniaus Jūs 
veikliai dalyvavote ir gausiomis 
piniginėmis aukomis ir savo 
naudinga propaganda Ameri
kos spaudoje ir jos plačioje vi
suomenėje. Sudarytoji visame 
plačiame pasaulyje viešoji opi
nija mūsų Vilniaus naudai, be 
abejo teigė Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai. Pirmasai darbas, ku
rio mūsų tauta bei valstybė, 
Vilnių atgavusi, ėmėsi — buvo 
„alkanus papenėti ir nuogus 
pridengti”. Visas Vilniaus kraš
tas buvo labai nuvargintas 19-os 
metų okupacijos ir pereito ru
dens lenkų-vokiečių karo. Per 
susikūrusį paskubomis Komite
tą Vilniaus kraštui remti trum
pu laiku suplaukė iš viso kraš
to ir iš brolių išeivių milijoninės 

Ši žiema ir pavasaris 
kraštui bus dar labai 

virgingi, bet bado šmėklos ne- 
prileisime.

Tačiau ne viena duona žmo
gus gyvas. Vilniaus dvasia ilgą 
laiką buvo svetimos kultūros 
troškinama. Daugeliui mūsų 
kraujo brolių buvo išplėšta lie
tuviškoji kalba. Per mokyklas, 
per knygą, per laikraštį ir dai
ną, per lietuvišką poterį ir ele
mentorių tikimės palengva už
migusią dvasią prižadinti ir su 
Lietuvos dvasia ir kultūra su- 
tapdinti. Dirbs čia galingai mū
sų valstybė, bet turės jai ateiti 
į pagalbą ir mūsų plačioji vi
suomenė.

Vilniaus Geležinis Fondas, 
kaip savarankiška organizacija, 
paveldėjęs WS darbus ir tur
tą, įkūrė savo centrą Vilniuje 
(Žygimantų g. 8, b. 5). Čia 
Fondas ketina išplėsti kultūrinę 
veiklą, planingai remdamas 
kiekvieną gražią iniciatyvą ir 
darbą. Tad, ir Jus, broliai ir se- 

kviečiame,

Yiukos. į 
Vilniaus

serys, nuoširdžiai

jpptafe—Padėkite vi
siems nepasiturinčių tėvų vai
kams (o tokių Vilniaus krašte 
daugiausia) įduoti į rankas ele
mentorių, vadovėlius, sąsiuvi
nėlius; padėkite aprūpinti vai
kų darželius visais jiems reika
lingais dalykais; padėkite įsteig
ti visur kaimuose lietuviškus 
knygynėlius, o miesteliuose lie
tuviškos kultūros centrus. Kiek
vienas Jūsų atsiųstas centas 
bus kuo tinkamaiusiai panaudo
tas.

Tad prašome Jus: a) steigti 
visur savo kolonijose VGF Ko
mitetus, b) platinti Vilniaus pa
sus ir ženldeius, kurie turėtų 
būti lipinami kiekvienų metų 
atskirą Vilniaus paso puslapį, 
c) skirti bent dalį gryno pelno 
nuo savo rengiamų vakarų 
VGF K-tui, d) įvesti paprotį li
pinti ant vokų 5 centų ženkle
lius su užrašu: Neužmiršk Vil
niaus, e) prisiminti Vilniaus Ge
ležinį Fondą per tautos šventes, 
ypač Nepriklausomybės šven
tėj Vasariol6 ir Spalių 10, ku
ria Vilniaus sritis grąžinta Lie
tuvai, arba Spalių 27-28, kada 
mūsų kariuomenė peržengė 
19-ka metų skyrusią demarka
cijos liniją ir įžygiavo į Vilnių.

Aukas prašome siųsti ir vi
sais VGF reikalais kreiptis šiuo 
adresu: Vilnius, Žygimantų g. 
8, b. 5, Vilniaus Geležinis Fon
das.

Su broliška pagarba,
Vilniaus Geležinio Fondo 

Centro Komitetas

Baltimoriečiai gražiai pa
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį Vasario 16 
d. Kai kurie lietuviai buvo 
savo dirbtuves uždarę, o kiti 
dirbo. Dieną buvo parodavi- 
mas automobiliais, apkaišy
tais Amerikos ir Lietuvos 
vėliavukėmis, kurie važiavo 
į stotį pasitikti Lietuvos 
gen. konsulo J. Budrio. Da
lyvavo Maryland gubernato
rius, miesto mayoras ir dau
giau politikų. Patrankų 12 
šūvių atiduota pagarba Lie
tuvos konsului. Iš stoties va
žiuota į lietuvių bendrovės 
salę, kur jau buvo susirinkę 
lietuviai. Visi pasakė sveiki
nimo prakalbas. Liet. Lyros 
choras padainavo lietuviškų 
dainelių. Vakare įvyko pa
gerbimo vakarienė. Siuvėjai, 
kurie negalėjo švęsti tą die
ną, buvo nepatenkinti, o į 
vakarienę eiti bilietas kašta
vo $1.10.

Vasario 18 d. Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų su
kaktis minėta šv. Alfonso 
lietuvių parapijoje. Bažny
čioje 11 vai. ryte buvo iškil
mingos mišios už Lietuvą. 
Kun. dr. L. J. Mendelis pa
sakė pamokslą, kuriuo ste
bino klausytojus pritaikin
damas dienos evangeliją 
apie persimainym z Taboro 
kalne, Lietuvai. Pamaldose 
buvo ir gen. konsulas J. 
Budrys; vakare parapijos 
salėje įvyko paminėjimas. 
Bažnytinis choras, vadovau
jamas varg. Kaprešiūno, su
dainavo daug lietuviškų dai
nelių. Choras savo progra
mėlę atliko be jokių pertrau
kų.

Gen. konsulas kalbėjo apie 
Lietuvą ir Amerikos lietu
vius. Vilniaus lietuviams su
rinkta 121 dol.; kai kiek 
daugiau kas dar prisidės. 
Mokyklos vaikučiai vaidino 
įvairių apie Lietuvą dalykė
lių. Visą vakarą buvo lietus, 
bet publikos buvo per 400. 
Po visų mišių prie bažnyčios 
durų rinktos aukos 
tėms Kazimierietėms.

Vaikučiai vaidinimo gale 
išnešė rėmeliuose Aušros 
Vartų Panelės Švč. paveiks
lą, kurį dvi mergaitės laikė 
aukščiau pasilypėjusios; iš 
vieno šono žemiau Lietuva 
apsisiautus trispalve vėlia
va, iš kito šono žilas barzdo
tas senelis — Vilnius; jau
nos lietuvaitės sugiedojo 
Aušros Vartų Marijos gies
mę. Visi stebėjosi, kur sesu
tės mokytojos gavo tą pa
veikslą !

— Vasario 17 d. parapijos 
salėje įvyko Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Iš
kilmės prasidėjo bažnyčioje, 
kur pasimelsta už Lietuvą, 
atgiedota Te Deum Lauda- 
mus. Iš bažnyčios žmonės 
nuėjo salėn. Čia parapijos 
choras, muz. A. Jakupčionio 
vedamas, sudainavo Lietu
vos ir Amerikos himnus ir 
šiaip keletą dainelių patrio
tinio turinio. Kalbėjo klebo
nas kun. S. Stonis ir Lietu
vos Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorius dr. K. 
Pakštas. Dr. K. Pakštas sa
vo turiningoje ir iškalbingo
je kalboje labai gražiai api
budino Vilniaus reikšmę Lie
tuvai'. Pertraukos metu bu
vo padaryta Vilniaus reika
lams rinkliava. Antroje sa
vo kalbos dalyje prof. dr. K. 
Pakštas atsakinėjo į paklau
simus. Profesoriaus kalba 
visus sudomino ir paliko 
gražų įspūdį. Programos ve
dėju buvo p. C. Kalanta.

— Vasario 16 d. parapi
jos salėje krutomus spalvo
tus paveikslus apie Lietuvą 
rodė Januškevičius. Paveiks
lai gana vykusiai nuimti.

— Vasario 23 d. Pietarie
nės ir Mickevičienės inicia
tyva ruošiama seserų pran
ciškonių naudai, kurios mo
ko katekizmo ir lietuvių kal
bos vaikučius, kozyrių vaka
ras.

— Kovo 3 d., sekmadienį, 
7:30 vai. vak. rengiamas ko
zyrių ir bunko vakaras pa
gražinimui didžiojo alto
riaus. Dovanų parinkti suti
ko Novickienė, Nanortienė, 
M. Novickaitė ir O. Dimai- 
tis. Kviečiam svečius atsi
lankyti.

— Novena į šv. Juozapą 
prasidės kovo 11 d. Noveną 
ves kun. dr. Matulaitis.

Sudarytas šy. Jurgio par. 
komitetas surengti jubilieji
nę vakarienę, balandžio 14 d. 
parapijos salėje. Bilietai jau 
platinami. Vakarienė labai 
svarbi, visi įsigykite bilietus 
iš

HARRISON—KEARNY, 
N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

katalikai 
paminėjo

sesu-

Mirė C. Kondratienė, A. 
Kičas, V. Daubaris, Bikule-| 
vičiaus duktė, 25 metų. Pr. 
Aniulis susirgo; jis vis lai
kydavo siuvėjų dirbtuvėlę, 
bet jau ją paleido. VI. Drai- 
ginio didžiulė siuvykla iš 
Sonabourn persikraustė į ki
tą vietą, Manroy St.; darbi
ninkai vieną savaitę buvo be 
darbo.

Mūsų kolonijos 
šįmet iškilmingai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, vasario 16 d. bažny
tinėmis pamaldomis. Kleb. 
kun. J. Kazlauskas atlaikė 
iškilmingas mišias už Lietu
vos Nepriklausomybės kovo
tojus ir žuvusius karo laiku. 
Žmonių bažnyčioj buvo daug, 
bet turėjo būti ir daugiau.

Būtų gerai, kad katalikai 
sudarytų komitetą iš katali
kiškų draugijų, kad būtų ga
lima surinkti kiek aukų Vil
niaus lietuviams. Dar būtų 
gerai pakviesti Bridgeporto 
žydus, kilusius iš Lietuvos; 
jie prisidės prie šio svar
baus šelpimo darbo. Lietu
vos Žydų Federacija Ameri
koje jau šelpė Lietuvos žy
dus, jau daug drabužių ir 
pinigų pasiuntė saviems. Pa
judinus juos čionai, tegu ir 
dirba Lietuvos labui. Pamė
ginkime.

anksto.

PATERSON, N. J.

nepri-

vedėjas
Lietu

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas vasa
rio 11 d. gerai pasisekė. Pu
blikos prisirinko apie 500; 
dar pirmą kartą Patersone 
tiek publikos buvo sutrauk
ta.

Martynas Ragauskas, k-to 
pirm, pradėjo susirinkimą, 
kurį vedė Jurgis Jasulaitis; 
parapijos šv. Cecilijos cho
ras, muz. Broniaus Voverio 
vedamas, sudainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus ir 
Žilevičiaus „Pabuskim iš 
miego”. Kleb. kun. J. Kinta 
gražiai pakalbėjo, ypač pa
žymėdamas, kad Amerikoje 
augęs jaunimas neužmirš 
Lietuvos, kol dainuos lietu
viškas dainas.

Dažytojų unijos pirm. J. 
Knappik palietė darbininkų 
reikalus, iškeldamas 
klausomumo vertę.

Miesto pašalpos 
J. Vigoritto priminė
vos istoriją. Nors kitatautis, 
bet pasirodė gerai žinąs apie 
lietuvius.
Vyrų choras, vad. muz. Vo
veriui, sudainavo tris daine
les, kurios labai gražiai pa
vyko.

Svarbiausias kalbėtojas 
buvo generalinis konsulas 
Jonas Budrys. Jis labai įdo
miai ir aiškiai papasakojo 
apie Lietuvos dabartinę pa
dėtį. Buvo klausimų, į ku
riuos tinkamai atsakė. Visi 
žmonės buvo patenkinti jo 
kalba. Svečias Antoni Ame- 
ratto sveikino lietuvius ir 
linkėjo gerų pasekmių Lie
tuvai. Užbaigoje choras su
dainavo porą dainelių. Gar
bė priklauso rftttz. Voveriui, 
kuris per trumpą laiką pri
rengė chorą gražiai visas 
dainas išpildyti.

Aukų vilniečiams per pra
kalbas surinkta. $63.75. Iš 
bendro baliaus pelno liko 
$254.63.

Prakalbų išlaidas paden
gus, gryno pelno liko 309.38 
dol., kuriuos komitetas per
duoda konsulatui persiųsti 
į Vilnių.

Garbė Patersonui, kad to
kia maža kolonija galėjo su
kelti tokią sumą pinigų. Per 
prakalbas garsiakalbiu 
tarnavo Jonas Zelenius.

Prakalbose aukojo:
Kun. J. Kinta $10.00, 

Lukas $2.00; po $1.00 J. 
sulaitis, Mazurkevičius,
Lapinskas, Šatkuvienė, Bin- 
gelienė, M. Ragauskas, J. 
Spranaitis, J. Marcinkevi
čiūtė, V. Agulkis, A. Gavelis, 
B. Kerševičius, S. Vitkus, 
S. Jackevičius, A. Černelis, 
J. Mereckis, Uždavinienė, 
Rebnerienė, Suranka, A. Mi-' 
siūnas, J. Lekavičius, šūkis, 
M. Urbaitis, J. Navickienė, 
D. Bazevičius.

Baliui aukojo St. Jackevi
čius toną anglių išlaimėji- 
mui ir kiti: G. Linka, J. Mi
linavičius, M. Navickienė, M. 
Bakanauskas, J. Sudaunikas, 
J. Matusas, M. Gacevičienė, 
D. Sinkauskienė, A. Lapins
kas, A. Varaškevičius, Reb
nerienė, P. Jasukevičius, 
Bulionis, Moterų klubas, 
Lekavičius, Zdanavičienė 
P. Rinčeliauskas.

Visiems aukojusiems šir
dingas ačiū.

Vienas kalbėtojas, buvęs 
teisėjas, H. Joelson, negalėjo 
atvykti į prakalbas ir pri
siuntė tokią telegramą:

Sorry I cannot be with 
you. Accept my congratula
tions and best wishes. May 
The People of Lithuania en
joy the blessings of peace 
and liberty (through the 
ages. Lithuania forever”.

' J. Spranaitis

Vasario 18 d. įvyko vietos 
lietuvių Dievo Motinos So
pulingos parapijos susirinki
mas, kuriame kleb. kun. L. 
Voiciekauskas pranešė 1939 
metų finansinę apyskaitą. 
Pernai parapija turėjo paja
mų 12,326 dol. 86 c. Į naujos 
bažnyčios statymo fondą 
pernai padėta 4,000 dol.; da
bar šiame fonde yra 14,354 
dol. 55 c.

Parapijos naujais trustis- 
tais išrinkti čia gimę ir au
gę vyrai, Kazimieras Liut
kus ir Antanas Žilinskas. 
Visi patenkinti, kad parapi
jos gyvavimu rūpinasi para
pijos ribose gimę ir išaugę 
lietuviai. Parapijos trustistu 
per 10 metų buvo Antanas 
Gerulis, pasižymėjęs veikė
jas.

Susirinkime nutarta ati
tinkamai paminėti parapijos 
25 metų sukaktį. Liepos mė
nesį bus surengtas parapi
jos jubiliejinis išvažiavimas, 
kurio šeimininku išrinktas 
Kaz. Liutkus, o rugsėjo ir 
lapkričio mėn. bus surengta 
iškilminga vakarienė, kurios 
šeimininkais išrinkti Kaz
lauskienė ir Pietaris.

Daugiausia susirinkime 
kalbėtasi savo vaikų klausi
mu. Parapijiečiai gyvai do
misi, kaip išlaikyti savo vai
kus lietuviais, kaip palaikyti 
juos prie savo parapijos. Ke
li susirinkime taip pareiš
kė: klebonas nuolat kalba 
mūsų vaikų reikalais, o mes 
savo ausis vis laikome užda
rytas, tad laikas jas atida
ryti ir ką nors daryti. Visi 
pasisakė, kad reikia raginti 
savo vaikus lankyti lietuviš
ką bažnyčią ir mokyklą; pa
reikšta ir tokia mintis: baž
nyčioje vyresnieji, atėjus 
vaikams, užleidžia jiems sa
vo vietas suoluose, o patys 
pasitraukia stovėti.

Tikimasi, kad susirūpini
mas savo vaikų lietuviškumo 
reikalais duos gražių vai
sių.

te, lietuviškame veikime, jis 
pareiškė, kad jo troškimas 
matyti visą šios kolonijos 
jaunimą dirbant savo para
pijai ir lietuvybei ir suda
rant vieną didelę lietuvišką 
šeimą.

Jaunimas klebonui dėkin
gas už parodytą draugišku
mą ir vaišes ir pasižada 
dirbti ir remti klebono dar
bus.

Vasario 11 d. įvyko Šv. 
Pranciškaus dr-jos susirin
kimas į kurį atsilankė nau
jas klebonas, kun. J. Jan
kauskas.

Klebonas prisirašė prie 
draugijos. Visi nariai džiau
giasi, kad klebonas parodė 
tokį prielankumą.

Šv. Pranciškaus draugija 
yra viena gausingiausių vy
rų draugijų mūsų parapi- 
ioje: balandžio mėnesį mi
nės 45 metų sukaktį.

Lietuvos nepriklausomybės i 
22 metų sukakties minėji
mas įvyks sekmadienį, vasa
rio 25 d., 6:30 vai. vak. šv. 
Kazimiero par. salėje, 339 
Greene St. Rengiama turi
ninga programa, kurioje bus 
Šv. Kazimiero par. choras, 
varg. p-nios A. Kripienės ve
damas, solistė O. Dubinskai- 
tė, iš Ansonia, sesutės Ma- 
karevičiūtės, iš Waterbury, 
Conn, (paskambins gitara ir 
padainuos gražias daineles) ; 
paskambins pianu H. Žim- 
kiūtė ir F. Čeponytė. Kalbas 
pasakys „Amerikos” redak
torius Juozas Laučka ir mū
sų klebonas kun. J. Jankaus
kas; bus suvaidintas ir pa
triotiškas vaizdelis.

Visi jauskim pareigą gau
singai susirinkti ir paminė
ti mūsų tautos šventę. Įžan
ga 25 centai. Visas pelnas 
vilniečiams.

pa-

Ja-

ROCHESTER, N.

Vasario 11 d. per pn* 
Pakšto prakalbas 
salėje vilniečiams 
po $10.00 vaistininkas 
Domeika ir D. 
po $5.00: Dr. prof. A. 
laitis ir žmona ir viena 
teris; po $3.00 — 
P. Devonis; po $2.00: 
J. Bakšys, kun. P. Vali 
M. Kanapickas, F. šia 
po $1.00 — J. Jučas, R. 
ralienė Iz. Rovaitė, 0. 
navičienė, O. Kazlam 
A. Morkūnienė, D. 
nė, P. Skirmontas, J 
nys, J. Kurkulis, K. 
P. Orlauskas, J. 
Pranckūnaitė, M. 
naitė, K. Šliavas, Dr, 
Magnas, Dr. Platak^ 
Svetikas, F. Puluikis, P. 
druškienė, P. 
Karalius, J. 
Dusevičienė, Juozas 
T. Stukaitė;

Po 50 c. — Mar. 
Ant. Žiemys, Jučienė, J. 
ška J. Vyšniauskas, V, 
jeckienė. Smulkiais viso 
kų $70.40. Prie durų 
buvo $31.45, viso 
$101.85.

Kalbėtojui kelionės 
doms išmokėta $31.00; 
deracijos centrą 
$60.00, o apie $10.00 
pas iždininką
laidoms apmokėti.

Žmonių į prakalbas 
rinko tik apie 170 
Svečias kalbėjo 
nuosekliai, rimtai, 
nas jo žodis perleistas 
protinę cenzūrą, 
žodis reikšmingas, 
je vietoje pasakytas, 
giliai reikšmingos, tik 
gaila, kad žmonės 
įvertinti tokių kalbų, 
ateiti pasiklausyti, 
gai jaunimas 
klysta, nes jo mažai 
ir didžiumoje 
panelės. Reikia

įvairiomi

VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių organizacijos 
globėjo šv. Kazimiero šven
tei paminėti, New Yorko ir 
New Jersey apskritis kovo 3 
d., sekmadienį, 11 vai. ryte, 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 
Brooklyne, turės bendrą ko
muniją per L. Vyčių inten
ciją laikomas mišias. Tuoj 
po mišių įvyks bendri pusry
čiai, o 2 vai. popiet Apreiški
mo par. salėje apskrities 
kuopų atstovų suvažiavimas. 
Tikimasi, kad suvažiavime ir 
bendrose pamaldose bus at
stovaujama visoms apskri
ties kuopoms. K. V. I bažnyčias.

A. Ramoška iš Radviliš
kio rašo, kad Kalėdas šven
tė be silkių ir be eglaičių; 
cukraus ir druskos mažai 
gauna, o kitokio maisto pil
na, kaip visada. Vilnių kai 
atgavo, visi didžiausiu 
džiaugsmu sveikinosi; baž
nyčiose buvo iškilmingos 
pamaldos, varpai skambėjo, 
visi ėjo į bažnyčią; katalikai 
ir laisvų minčių žmonės bu
čiavosi kaip tikriausi bro
liai. Kauno arkivyskupas 
įsakė, kai atšils, visoms pa
rapijoms važiuoti į Vilnių, 
atlankyti Aušros Vartų Pa
nelę švenčiausią ir kitas

Prie bažnyčios bus nuver
sta daug namų. Bridgeporto 
Housing Authority Commi
ttee gavo iš Washingtono 3 
milijonus dol. naujiems na
mams South End; palei baž
nyčią bus pastatyti namai, 
kur sutilps 500 šeimų. Į šį 
komitetą įeina ir mokytojas 
Baltrušaitis, kuris darbuoja
si, kad South End planas bū
tų įvykdytas. Kai namai bus 
pastatyti, tai bus tikrai pa
gražinimas lietuvių koloni
jos Bridgeporte.

Jau planuojama viskas 
naujiems vargonams. Tuo
jau bus paskelbtas ir naujų 
vargonų fondas. Šis darbas 
yra visos parapijos, visi tuo- 
jaus po Velykų griebsis už 
darbo, kad būtų galima vis
kas atlikti iki gegužės pabai
gos.

J. K.

Salę jau pradėjo tvarkyti 
Klimaitis ir Strutinskas. Sa
lė didelė, gali tilpti tūkstan
tis žmonių.

Vasario 17 d. V. V. sky
rius surengė Vilniaus atga
vimo ir Lietuvos nepriklau
somybės 22 m. sukakties pa
minėjimą, kuris praėjo gra
žiai; žmonių buvo pilna sa
lė. Atitinkamas kalbas pasa
kė kleb. kun. L. Voiciekaus- 
kas ir adv. K. Paulauskas. 
Minėjimo programą paįvairi
no ir visus palinksmino pa
rapijos chorai, sudainavę 
kelias dainas. Padaryta 
rinkliava Vilniaus lietu
viams šelpti. Rinko G. Šil- 
kaitis su B. Bačėnaite. Su
rinkta 24 dol. 36 c. Pinigai 
bus persiųsti V .V skyriaus 
vardu per Kat. Federacijos 
centrą.

Aukojo po 1 dol.: kun. L. 
Voiciekauskas, K. Paulaus
kas, A. Gerulis, J. Grinevi
čius, P. Mikalčius, Eckele- 
vičienė, J. Svirnelis, P. Kal
vaitis.

kad

J. Bačėnienė

NEW HAVEN, CONN.

J. 
ir

atlieka 
darbų.

Moterų vajus
Mūsų kolonijoj gražiai 

veikia The New Haven Coun
cil of Catholic Women, kur 
priklauso visų parapijų mo
terys. Ši draugija 
daug labdaringų
Kiekvienai katalikei mote
riai ir mergaitei verta pri
klausyti prie šios draugijos, 
nes nežinom, kada gali iš
tikti nelaimė ir reikalas 
kreiptis pagalbos. Nario mo
kestis $1.00 į metus. Kvie
čiu visas lietuvaites prisira
šyti ir pasirodyti, kad esam 
susipratusios ir neatsilie- 
kam nuo kitų parapijų mo
terų. Norinčios prisirašyti 
lai kreipiasi pas M. Jokubai- 
tę, lietuvių parapijos atsto
vę. M.

Klebono sveikinimas
Vasario 11 d. naujas kle

bonas, kun. Juozas Jankaus
kas, per pamokslus nuošir
džiai sveikino visus parapi
jiečius, prisižadėdamas su 
Dievo pagalba ir parapijie
čių pritarimu visa širdimi 
dirbti Šv. Kazimiero parapi
jos gerovei ir žmonijos sie
lų išganymui. Kvietė visus 
kiekvieną sekmadienį lanky- 

bažnyčią ir dirbti Dievui 
Tėvynei.

ti 
ir

WATERBURY, CONN.

Liet. Katalikij Studentų ir 
Prof esi jonalų S-gos vietinė 
kuopa vasario 18 d. iškilmin
gai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Ryte 
išklausė mišių, turėjo bend
rus pusryčius, į kuriuos at-1 
silankė: A. Kateiva, D. Gu- 
diškytė, J. Vilčiauskas, M. 
Alubauskas, V. Brazis, Mr. 
& Mrs. Aukštakalniai, J. 
Daugall, L. Kidulas, J. Sto
kes, A. Petrosky, S. ir A. 
Stulginskaitės, P. Digimas, 
E. Stulginskas, E. Stankus, 
M. Gudiškytė, M. Andriu- 
kiūtė, Vai. Klimaitė, J. Rau- 
galis, V. Jakštaitė, V. Kli
mas, J. Janušaitis, Dubaus
kai, A. Miklinevičius, J. Za- 
ilskienė, Dr. ir Mrs. 
naičiai.

Jaunimas svečiuose
Kun. J. Jankauskas jau du 

kartu pakvietė visą parapi
jos jaunimą pas save į kle
boniją pasikalbėti. Abu kar
tu buvo pilna klebonija: jau
nimas labai jaukiai praleido 
laiką. Klebonas kvietė jauni
mą aktyviai dalyvauti spor-

VIETOS
ĮLINKĖS SEDIELIS

Yorko Apylinkės K;
Seimelis kviečiami 

adienį, kovo 10 d., 2:3 
popiet, Apreiškimo pa 

ėję. Visos draugijos pn 
os gerai įsidėmėti ir įs 
jgoti, kad šiame seimi 
būtų joms atstovauji 
Kiekviena draugija^ 

įgalioti penkis atst( 
kiti dalyviai bus lai 
seimelio svečiai pati 

balsu.
11 d. seimelis di 

priežasčių turėjo bi 
todėl pasistenk 

kad kovo 10 d. seime! 
gražiausiu pasisek

Feder. Apskr. Valdyt

i LIETUVOJE MIRS 
SIMONAS VILNIŠKIS

P. Vilniškis, buv^ 
redaktorius, šie 

pradžioje gavo 
tėviškės liūdną žinią - 

25 d. mirė jo tėveli
Vilniškis, apie 6 

amžiaus. Velionis ps 
sausio 27 d. Trat

Panevėžio aj 
Giliame nuliūdim 

sūnus Kazys čiž 
ir viena dukt

asm? f ’
„„„a iŠ SUDUS

leista f?8 
kieki! Erokl-V'

oTesijonali 
pasirodė;

laiką yra gy 
yne. Ameriko: 

tris kartus 
kartą iš Brookly 
1919 m. ir nuo t 

savo šeima gyven 
Velionio jungtu 
1906 m. Angeli 
par. bažnyčioje, 

mirties liūdin 
P. Vilniškiui vi 

ir artimiej 
užuojau

sykį gražiai 
širdyse tėvynės 
meilė pražydėjo. Gal 
tomai Vilniaus raktas 
džių vartelius 
skaudu, kad 
verslininkai nei cento 
aukojo, nei į prakalbas 
atėjo pasiklausyti. 0 
labai moka, linguodami į 
sas puses, lyg 
volo garsiai šaukti: 
pas savuosius”!

Po prakalbų J. 
pasikvietė prof. K. 
kleb. kun. J. Bakšį, 
Valiuką, p. Devonį ir 
komitetą pas save 
čiuoti (645 Hudson 
Morkūnienė maloniai 
čius vaišino, gi 
įdomumu klausėsi dr. 
Pakšto pasakojimų 
tuvos ir pasaulio 

Buvo malonu
pas p. p. Morkūnus, 
tik ką užbaigtas naujas 
dernus namas žavėte 
jo, kambariai dideli su 
jausiais patogumais, 
laidojimo kambariais.

Federacijos skyriaus 
du nuoširdžiausias ačiū 
kojusiems, į prakalbas 
lankiusiems ir

Ant.

KARALIENĖS
DOVANA

svecii

18 d. Angelų Ka- 
P’J. lietuvių kalbos 

mokyklos vai- 
pranciškonių 
savo progra- 

nepriklausomy- 
paminėti. Apie 
rašoma Angelų 

par. žiniose. 
16-tos minėjjimo 

Angelų Karalienės 
sudėjo 25 do- 

Vilniaus lietuviams 
reikalingiems 

Jų dovana per- 
per Federacijos 

tik tai nebus pir- 
rūšies dovana, 
amerikiečiai lie-

MĖNESIO
RAKA*

Stepo-

svečias
Haven

P. Kupraitis buvo 
iš Bostono. Iš New 
svečiai — J. Ziukiūtė, A. 
Markūnaitė, F. Mitchell, E. 
Šidlauskaitė, N. Petrulytė, J. 
Karpavičius, Ona Jokubaitė, 
E. Puičytė.

Ponios Aukštakalnienė ir 
Digimienė paruošė pusryčius 
ir už tai studentai joms la
bai dėkingi.

Valerija Jakštaitė

Jei tavo vyro 
mentas staigus, tai 
miršk, kad žmona savo 
miu temperamentu gali 
pataisyti.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New York0' 
ir New Jersey valst į

310 John Street, j 
Harrison, N. J.

įvairius rakandu 
tomis Pasirinkim: 

SETS - PARLO 

^/•kitchen set 
.^"MATRASAI i 
IJD CHAIR GOI 
į^Ul RAKANDŲ 

PETRAITIS, Bizi 

Street,
EVergreen 7-8



Vasario m. 23

ROCHESTER< jis. 
imas 
ai j os 
»ara- 
iuda- 
dšką

Vasario U į 
Pakšto prakalbag, 
saleje vilniečiams' 
po $10.00 vaiath

lario m. 23 d., 1940 m.

FIETOS ŽINIOS
3*

SUGRĮŽO JAUNAVEDŽIAI

Stela ir Antanas Mikaliū- 
nai sugrįžo smagiai praleidę

AMERIKA 5

škin- 
išku- 
žada 
dar-
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nrin- 
nau- 
Jan-

prie 
žiau- 
irodė
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jo $5.00: Dr. pJ 
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teris; po $3.00—J 
P. Devonis; po į 
J. Bakšys, kun.pl 
M. Kanapickaąp 
po $1.00 — J. jd 
ralienė Iz. RovaįJ 
navičienė, 0. Rjd 
A. Morkūnienė, pi 
nė, P. Skinnonfy 
nys, J. Kurkulių 
P. Orlauskas, J. t 
Pranckūnaitė, į 
naitė, K. šliavjį 
Magnas, Dr, 
Svetikas, F. Po 
druškienė, P, 
Karalius, J. ] 
Dusevičienė, Ji 
T. Stukaitė;

i Po 50 c. - Mn 
Ant. Žiemys, Ju5§ 
ška J. VyšmaushtaONAS VILNIŠKIS 
jeckienė. Smulku 
kų $70.40. Prie fe 
buvo $31.45, fa

YLINKĖS SEIMELIS

few Yorko Apylinkės Ka
ta Seimelis kviečiamas 
įadienį, kovo 10 d., 2:30 
^popiet, Apreiškimo par. 
e. Visos draugijos pra
ps gerai įsidėmėti ir įsi
ligoti, kad šiame seime- 
būtų joms atstovauja- 

Kiekviena draugija pra- 
I įgalioti penkis atsto
ta kiti dalyviai bus lau
ki seimelio svečiai pata- 
[uoju balsu.
įsario 11 d. seimelis dėl

llbių priežasčių turėjo bū- 
hlidėtas, todėl pasistenki- 
Jkad kovo 10 d. seimelis 
litų gražiausiu pasiseki-

Feder. Apskr. Valdyba

IETUVOJE MIRĖ

tuviukai paskiria savo bro
liams vilniečiams lietuviu
kams?

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

e bus 
toras, 
;s ve- 
įskai-
i Ma- 
bury, 
ira ir 
dės);
Žim- 

albas 
edak- 
' mū- 
kaus- 
r pa-

gau- 
rainė- 
Įžan- 
«lnas

zys P. Vilniškis, buvęs 
jrikos’ redaktorius, šios
tės pradžioje gavo iš 
tėviškės liūdną žinią — 
o 25 d. mirė jo tėvelis, 
nas Vilniškis, apie 60 

amžiaus. Velionis pa-

Vasario 18 d. mūsų para
pijos mokyklos vaikučiai bu
vo surengę nepaprastai gra-j 
žų vakarėlį, pasirodydami. 
savo tėveliams, kad jie ne-l 
veltui lanko parapijos mo
kyklą, kurią veda sesutės 
pranciškonės.

Vakarėlis susidėjo iš labai 
gražioj programos ir visas 
lietuviškas.

Programa buvo sekanti:
1. Dainos: Tu Lietuva ir 

Ėjo Petras meškerioti; 2. 
Gedimino Pilies sargyboje 
— 2 paveikslų pasaka; 3. 
Plastika: a. Einu per kieme
lį ir b. Du gaideliu; 4. Eilės: 
a. Ligotas katukas, b. Lietu
vos kraštas ir c. Tėvynė; 5. 
Lietuviškas šokis; 6. Ritmiš-

medaus mėnesį karštoje Flo
ridoje, tad ir saulė juos taip 
,,paglamonėjo” kad vos pa
žinti begalima.

Jaukias sutiktuves jauna
vedžiams suruošė jaunosios 
mamytė, M. Vencevičienė. 
Jaunavedžiai linksmi ir sma
gūs, ko jiems ir ateityje lin
kėtina.

Mirė teisėjas James J. Fi- 
negan, gerai žinomas Brook- 
lyne, seniau buvęs Susiv L. 
R. K. A. advokatas, Knights 
of Columbus narys ir nuošir
dus lietuviams.

Buenos Aires, Argentino
je, susiorganizavo katalikų 
rašytojų draugija.

Portugalai Fraga da Cruz 
kalne stato 98 pėdų aukštu
mo kryžių, kuris bus iliumi
nuotas. Da Cruz kalnas yra 
5,000 pėdų aukščio.

Neponsit (Queens) parkas 
platinamas ir didinamas va
saros sezonui. Prie jo pri
skiriama 18 akrų pajūrio.

Seniau buvęs garsus Wer- 
ba—Fulton teatras griauna
mas. Jo vietoj bus statomi 
gyvenami namai.

NEWARK, N. J.
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Ne tik pas mus buvo šal
ta, bet net šiltoj Floriday 
smarkiai šalo. Pereitą sek
madienį Georgia valstybėj, 
Roma miestely, buvo 17 laip
snių žemiau zero. Gi Miami, 
Floridoj, buvo 28 laipsniai 
aukščiau zero.

tų sukaktį. Į komisiją įėjo 
E. Demskienė ir J. Tamošiū
nienė.

Po susirinkimo pasivaišin
ta užkandžiais ir pasišnekė
ta. Korespondentė

L. Vyčių 29 kuopos susi
rinkimas įvyko vasario 12 d. 
5 nauji nariai priesaikdinti. 
Išklausyta įvairių komisijų 
pranešimai. Loreta Nemany- 
tė pranešė apie apskrities 
susrinkimą, kurs įvyko New- 
arke.

Priimti galutinai planai 
kuopos mėnesinei komunijai, 
kuri bus kovo 10 d. Visi na
riai bendrai išklausys mi
šias savo par. bažnyčioje 8 
vai., o bendri pusryčiai 
įvyks Perri valgykloje.

Kuopos atstovais į apskri
ties suvažiavimą kovo 3 d. 
Brooklyne išrinkti O. Bar- 
kauskaitė, Pr. Bernotaitė, L. 
Nemanytė, Juozas ir Jonas 
Biekšai ir P. Podgalskis.

Šokių komisijos pirm. J. 
Remeika pareiškė, kad kuo
pos šokiams balandžio 6 d. 
paimtas Forest Club orkest
ras; šokiai bus šv. Jurgio 
dr-jos salėje.

Vytei Violai Ignaciūnai- 
tei padaryta apendicito ope
racija; dabar jau sveiksta 
namuose. Didele sloga sirgo 
pirm. Podgalskis. Linkime 
abiems veikiai visiškai iš- 
sveikti.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus kovo 11 d.

Namų savininkai ir Wil- 
liamsburgh piliečiai reika
lauja, kad Kent Avė. skers
gatviuose būtų įtaisytos ža
lios ir raudonos trafiko švie
sos.

Wisconsine vienos karvės 
viduriuose rasta šerifo 
žvaigždė.

Stony Brook miestelis lau
kia naujų laikų. Federalinė 
valdžia žada visą miestelį 
nupirkti ir nugriovus jo vie
ton pastatyti tokius gyvena
mus namus, kokie buvo 
prieš 100 metų.

Valdžios pranešimai įro
dė, kad sausžemio kariuome
nė turi daugiau laivų, nei 
jūrų kariuomenė.

Galvos Skaudėjimo
Vargintojai!

Blogas galvos skaudėjimas sugadina 
nusitelkilmą... padaro visai serganti! O 
visgi daugelis žmonių kenčia nuo gal
vos skaudėjimo nereikalingai, dėlto, 
kad nežino tikros priežasties.
Kai kitą kartą tau skaudės galvą, pa
tikrink pats save. Gal tau reikalingas 
tikrai geras pelengvinimas netvarklal 
veikiančių vidurių. Ir jeigu tas yra, tai 
maža Ex-Lax plytelė sutelks tau dide
lę pagalbą.
Ex-Lax yra labai patikimas liuosuoto- 
jas. Jis yra efektingas veikime, bet 
taip pat ir švelnus. Jis duoda rezulta
tus be išsitemplmų Ir nesmagumų.
Be to, Ex-Lax yra malonus priimti. Jis 
gardus kaip skanus šokoladas. Jūs ga
lite gauti dėžutę kiekvienoje vaistinėje 
už 10c. arba 25c.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
■ ■' ■' ,

65-23 Grand Avėnue
. MASPETM. N. Y. '

New Yorke pereitos savai
tės sniego pūgos padarė 
daug nuostolių. Kai kurie 
automobiliai dar ir šiandie 
apkloti sniegu. Miestas pa
šaukė į darbą 23,000 darbi
ninkų valyti sniegą nuo gat
vių.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

kas judesys; 7. Žemaitiška 
daina; 8. Tap šokis; 9. Lie
tuvos miškų grybai; 10. Dė
dės ūsai — komedija; 11. 
Paroda iš Lietuvos gyveni
mo; 12. Dainos: a. Lakštin
galėlė, b. Tralia-lia, c. Ėjo 
grybų rinkt Marytė; 13. Kle
bono kalba; 14. Lietuva, tė
vyne mūsų.

Visi vaikučiai, kurių tarpe 
buvo ir ispanų su italais, 
programą gražiai atliko. 
Ypatingai stebėtina, kad ki
tataučiai vaikai mūsų gra
žias lietuviškas dainas dai
navo.

Už lietuvių kalbos gerbi
mą reikėtų daugiausia dėko
ti sesutėms, kurios deda pa
stangas lietuvybę mūsų vai
kučių tarpe palaikyti. Ir 
joms tas sekasi. Vaikučiai 
labai noriai jų klauso ir lie-

$101.85.
Kalbėtojui kėlioj 

doms išmokėta & 
deracijos centrą 
$60.00, o apie fiįi
pas iždininką tas sausio 27 d. Trau- 
laidoms apmokėti, papinėse, Panevėžio ap-

Žmonių į prakL yje. Giliame nuliūdime 
rinko tik apie 1J našlė, sūnus Kazys čia, 
Svečias kalbėjo g s sūnus ir viena duktė 
nuosekliai, rimti 
nas jo žodis peiklionis laik^ Vra 
protinę cenzūrą, L 1 Brooklyne. Amerikon 
žodis reikšmingas.; 
je vietoje pasakyti 
giliai reikšmingos, 
gaila, kad žmonės 
įvertinti tokių L 
ateiti pasiklausyt 
gai jaunimas 
klysta, nes jo mi 
ir didžiumoje apšr 
panelės. Reikia 
kad 
sykį gražiai 
širdyse tėvynės I 
meilė pražydėjo, 
tomai Vilniaus 
džių vartelius atrak 
skaudu, kad 
verslininkai nei ® 
aukojo, nei į 
atėjo pasiklausyti. C 
labai moka, linguok 
sas puses, lyg 
volo garsiai šaukti 
pas savuosius”!

Po prakalbų J. 
pasikvietė prof. K 
kleb. kun. J. Bakšį f , 

 

Valiuką, p. Devonipaikučiai sudėjo 25 do- 
komitetą pas save 
čiuoti (645 HuteĮčiams, 
Morkūnienė 
čius vaišino, gi per Federacijos 
įdomumu klausėsi L Ar tik tai nebus pir- 
Pakšto pasakojimvl°ki°s rūšies dovana, 
tuvos ir pasaulio ajaunie j i amerikiečiai lie-

Buvo malonu 
pas p. p. Morki 
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jo, kambariai PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU 
jausiais pato) 
laidojimo k

Federacijos skj 
du nuoširdžiausias 
kojusiems, į 
lankiusiems ir

rapinėse, Panevėžio ap-

našlė, sūnus Kazys čia,

ivoje.

ELŲ KARALIENĖS 
VAIKUČIŲ DOVANA 
VILNIEČIAMS

atvykęs tris kartus, 
iltinį kartą iš Brookly- 
vyko 1919 m. ir nuo to 
su savo šeima gyveno 

voje. Velionio jungtu- 
yyko 1906 m. Angelų 
ienės par. bažnyčioje.
tėvelio mirties liūdin- 
aziui P. Vilniškiui vi- 

draugai ir artimieji 
nuoširdžios užuojau-

ario 18 d. Angelų Ka- 
s par. lietuvių kalbos 
ekizmo mokyklos vai- 
, seselių pranciškonių 
šti, turėjo savo progra- 
etuvos nepriklausomy- 
entei paminėti. Apie 
ačiau rašoma Angelų 
ienės par. žiniose.
ario 16-tos minėjjimo

Angelų Karalienės

Vilniaus lietuviams 
reikalingiems 

os. Jų dovana per-

lė ir 
/čius 
s la-

taite

Įėję žaidė gana gyvai. Buvo 
net trys žaidimai.

Mažiukų komanda žaidė 
su Atsimainymo par., Mas- 
petho mažiukais. Mūsiškiai 
laimėjo.

Antras žaidimas buvo vy
resniųjų su vietos kitatau
čiais (žydukais). Mūsiškiai 
irgi laimėjo.

Suaugusių 
su Šv. Petro 
Šis žaidimas 
vas. Pirmoje
mūsiškiai stovėjo 
vietoje, bet antroje 
juodukai paėmė viršų 
mėjo.

Heolin D. Benson iš Broo
klyn© pasiuntė prez. Roose- 
veltui prašymą, kad J.A.V. 
išleistų pašto ženklą su San
ta Claus. Laiško autorius 
primena, kad toks pašto 
ženklas primintų Amerikos 
demokratizmą.

komanda žaidė 
par. juodukais, 
buvo labai gy- 
žaidimo dalyje 

pirmoje 
dalyje 
ir lai-

Brooklyno muziejuje šio
mis dienomis išstatyti Ja
mes Tissot Palestinoje piešti 
Kristaus gyvenimo paveiks
lai. Viso yra 98 paveikslai ir 
jie bus išstatyti iki kovo 31 
dienos.

d-josRožančiaus
Komunija įvyks šį

Amž. 
bendra 
sekmadienį, vasario 25 d., 9 
vai. Susirinkimas bus 5 vai. 
po piet. Valdyba ir visos na-

tuviškai mokosi. Padėka pri- rgs prašomos atsilankyti, 
klauso ir klebonui už jo pas- nes teks sutvarkyti svarbius 
tangas palaikyti mūsų para- reikalus.
pi joje lietuvišką mokyklą.

Parapijos vaikučių benas 
irgi nepaprastai gražiai pa
sirodė. Jie susilaukė labai 
daug plojimų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Long Island skautės ren
ka pinigus nupirkti pietų pa
jūrį vasaros atostogoms 
parką. Reikia 40,000 dol.

Moterų Sąjungos 68 kuo
pos mėnesiniame susirinki
me nutarta paminėti Moti
nų Dieną, užprašant mišias 
ir turint bendrą Komuniją, 
pusryčius.

Pirm. E. Demskienė pra
nešė, kad šiemet sukanka 10 
metų kai kuopa gyvuoja. 
Narės nutarė surengti vaka
rienę tam tikslui gegužės 26 
d. parapijos salėje. Nutarta 
pakviesti apskritį pas mus, 
kai minėsime kuopos 10 me-

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 amuri 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.

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

PIRMAS LIETUVIS
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS
GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be cheml 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir vaikų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vaka-e 
Nedėidlenlais ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn^ N. Y.

Parapijos kunigų iniciaty
va, organizuojama parapijo
je visų jaunimo organizacijų 
Centras. Susirinkimai jau 
buvo ir visas dalykas aptar
ta. Centralinė valdyba jau 
išrinkta, kuri tuoj pradės 
veikti. Susitvarkius žadama 
pakviesti atstovus ir iš su
augusiųjų parapijiečių orga
nizacijų atstovauti centre.

Lauksime iš jų daug ir 
gražaus darbo.

Krepšininkai pereitą sek
madienį, Transfiguration sa-

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, RetailPereitą savaitę mayoras 

La Guardia pasakė, kad 
New Yorko požeminių ir vir
šutinių geležinkelių sujungi
mas būsiąs įvykdytas gegu
žės mėn. ir kad tų geležin
kelių darbininkai, kurių yra 
27,000, neturi ko bijotis. 
Jiems darbas užtikrintas.

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 14.3 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW BAVER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 C-rand Street, 
Brooklyn, N. Y.

___ Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
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.

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.

Į! .

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS
(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTELKTAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Į

Iš Romos praneša, kokias 
priemones Rusijos komunis
tai vartoja subedievinti vai
kus mokyklose buv. Lenki
jos valdytoje dalyje.

Mokytojas, sušaukęs vai
kus į mokyklą ir žiūrėdamas 
į sienoje kabantį kryžių, 
klausia mokinių: „Kas čia 
toks?”. Vaikai sako, kad tai, 
kaip jiems buvo pasakota, 
yra kryžius, prie kurio jie 
meldžiasi. Mokytojas tuo- 
jaus įsako vaikams, kad jie 
melstųsi, prašydami gauti 
saldainių. Po kelių dienų 
meldimosi, nieko negauta. 
Tuomet mokytojas nusikabi
na kryžių ir jo vieton paka
bina Stalino paveikslą ir 
įsako šio prašyti saldainių. 
Po kelių valandų „maldos”, 
mokyklos tarnai pasipila su 
maišais saldainių. Čia mo
kytojas paaiškina vaikams, 
kad Stalinas tik vienas yra 
galingas ir viską nuo jo ga
lima gauti.

Eksplodavus aliejaus pe
čiui, B. Visarif, 4 m., buvo 
aplieta ir užsidegė jos dra
bužiai. Laimei jos tėvas tuo- 
jaus puolė ir degančius dra
bužius užgesino. Tėvas labai 
savo rankas apdegino.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3.367 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 LEVINTON 
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.

Brooklyno vyskupijoje ka
ro nukentėjusiems lenkams 
šelpti lenkai surinko $2,830.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1.378 Broadway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
premises.
CEASAR PAUST & HARRY REHBOCK 

1378 Broadway Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAB gamintas namie 11 geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KBEIPKTTB8:

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

Jei tavo vyro 
mentas staigus, 
miršk, kad žmoni 
miu temperament! 
pataisyti.

Tel. Harrison

R. J. ŠlfflO
(AfiakūnU 

GRABOBtf 
BALZAME

Laisniuotas N8* 
ir New Jerseyf

duodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

5DROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
RICHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451310 John T 
Harrison,

,»•••.................. . ........................................................................................ . .........

Tel.: EVergreen 7-1645 Lie. No. L886
Iš Pittsburgo pranešama, 

kad valkatų „karalius” Jeff 
Davis pasiūlė geležinkelių 
bendrovėms įtaisyti preki
niuose traukiniuose suolus 
ir valkatoms pardavinėti bi
lietus po 1 c. už mylią. Jis 
savo organizacijoje turi apie 
600,000 narių — valkatų, 
kurie tuo galėtų pasinaudoti, 
kitaip jie kabinėjasi ant va
gonų ir nuo to daug jų žūs
ta.

Kun. dr. D. B. Žema, S. J., 
istorijos profesorius Ford
ham universitete, išrinktas 
Anglijos Istorinės draugijos 
nariu.

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

&

Oberamergau, Vokietijoje, 
Kristaus Kančios vaidinimas 
atidėtas sekantiems metams.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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naudos savo dvasiniam gy-į surengta kori

J.

NAŠLIŲ PRAMOGA

ANTRAS MINĖJIMAS

AUKOJO BAZARUI

Kar-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

MIRĖ DULKIŲ SŪNELIS

t

Vakarienė ir Šokiai gyv.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Pradžia 5 vai. vak.

Tik šokiams 35 centai
I

narės

sek- 
ren-

13 d. par. salėje, 
nepriklausomybės

MOTERŲ PRAMOGA 
VILNIEČIAMS

nes 
yra 
to, 

spe-

SĖKMINGAS VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Rožančiaus dr-jos 
reiškia gilios užuojautos ve
lionės Rimšienės vyrui, sū
neliui ir seserei P. Jurevi
čiūtei.

venimui iš šių rekolekcijų, 
kurioms vadovaus kun.
Kidykas.

Novena prie Šv. 
kovo 11-19 dieno- 

kun. Andriuška,

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof

Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS

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

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

2.09
------- $1.07

... nwatmrnmrn...... t....

ŠTAI KAIP 
į : 
jautos šventasis, 
pirmasis rėmėjas 
Užmiršo praeitį. 
Uis dar unijos... 
Drungnumo šalininkai 
Susivienijimas auga!

Vasario m. 23 d., 1941)

Sekmadieni, Kovo-March 3 d., 1940
ANGELŲ KARALIENĖS

So. 4th ir Roebling Sts.,

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

DALYVAUS BROOKLYNO
IŠ 100 ASMENŲ ir SOLISTŲ,

PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Brooklyn, N. Y.

Bilietas 50 centų.
VYSKUPIJOS CHORAS 

vad. kun. L. J. Bracken.

Keletą rinktinių giesmių sugiedos ir parapijos choras.

Visi kviečiami atsilankyti. Tikietus galima gauti iš anksto klebonijoje, nuo 
vargonininko ir choro.

A.L.R.K. Federacijos New 
Yorko apskrities suruoštas 
Vasario 16 d. minėjimas 
puikiai pavyko. Grand Para
dise salė vasario 16 d. buvo 
pilnutėlė žmonių. Atsilan
kiusių tarpe buvo vietiniai 
kunigai, Lietuvos konsulato 
attaches V. Stašinskas ir A. 
Simutis su žmonomis, dr. A. 
Šliupaitė ir d. k.

Programa pradėta Lietu
vos himnu, kurį sugiedojo 
visi atsilankiusieji. Apreiš
kimo par. mokyklos mišrus 
benas ir Angelų Karalienės 
parapijos berniukų benas, 
Apreiškimo par. mokyklos 
šokėjai puikiai išpildė savo 
dalykėlius. Publika jiems 
katučių nesigailėjo.

Muz. J. Jankaus vedamas 
Apreiškimo par. choras gra
žiai sudainavo 5 dainas. Po 
to sekė V. D. universiteto 
prof. dr. K. Pakšto kalba.

Prof. K. Pakštas sudarė 
gvvą vaizdą, kodėl lietuvis 
nori būti laisvas, kaip jis tą 
ląįsve brangina. Pabrėžė, 
kad Lietuva yra tikras pio
nierių kraštas. Jame gali gy
venti tik žmonės užgrūdinti, 
moką atsižadėti. Lietuvis sa
vo žemėje buvo, yra ir bus 
laisvas! — stipriai pabrėžė 
profesorius. Šiuos žodžius 
publika palydėjo karštu plo-'

— Lietuvis nori būti lais
vas, nes jis nori kurti ne 
svetimoje, bet lietuviškoje 
dvasioje, — karštai pareiš
kė kalbėtojas.

Baigdamas • pirmą dalį sa
vo kalbos, profesorius palin
kėjo, kad lietuvis, kur jis 
būtų, visuomet liktų lietuvis, 
nemaskuotų savo lietuviško 
veido svetima kauke. „Lai 
jūsų vaikai gimsta pasuktu

No.

rukienė, J. Bagdonas, Yasus, 
Tvaskienė, K. Brangaitienė, M. 
Danulis, P. Montvila, J. Tuma- 
sonis, T. Gudeika, D. Klinga, 
Kašėta, J. Karpus, Rimkūnienė, 
M. Juozapaitytė.
Rinko aukas:

J. Jankienė, A. Stečkytė, S. 
Kazlauskaitė, A. Dragūnaitė, A. 
Maslauskaitė, A. Šertvytytė, E. 
Vaitekūnienė, EI. Bartkevičiū
tė.

Pennsylvanijos mainierių artistai juokdariai — 
„Keturi Durniai”. Jie pasižymėję savo dainomis, vai
dinimais ir įvairiais šposais. Malonu pranešti, kad šie 
Pennsylvanijos juokdariai po Velykų atvyks į Brook- 
lyną ir išpildys nepaprastai įdomią „Amerikos” Pava
sario Baliaus programą. Balius bus Atvelykio sekma
dienį, kovo 31 d., Labor Lyceum salėje, Brookbme.

veidu į Lietuvą!”
Angelų Karalienės par. 

choras, vedamas muz. Dul
kės, puikiai sudainavo ke
lias daineles. Visiems patiko 
ir vyrų choras. Dainavimo 
metu buvo pravesta rinklia
va suvargusių vilniečių nau
dai. Surinkta 113 dol. 65 c.

Antroje kalbos dalyje prof. 
K. Pakštas perkėlė visų min
tis į Vilnių. Entuziastiškai 
nupasakojo Vilniaus miesto 
reikšmę, jo istorinę praeitį, 
jo menišką grožį. Patarė 
Amerikos lietuviams atlan
kyti tą šimtaveidį miestą, 
bet nežiūrėti į jį materiali
nėmis akimis, bet pajusti ir 
įsigyventi į jo seną paslap
tingą, pasakišką grožį.

Aukojo vilniečiams:
10 dol. — Konstancija

pienė; po 5 dol.: Pranas ir Ona 
Barbšiai; EI. Bartkevičiūtė, 
N. N.; po 2 dol.: X. Strumskis, 
V. Daubaras, N. N., N. N.

po 1 dol.:
V. Stašinskas, I. Levonas, T. 

Sarapaitė, N. N., A. Mileris, 
Raudonaitis, Tailer, Valusis, 
Razackas, A. Žukas, P. Kyrius, 
T.“Kurmis, J7 Avizbnis, P.~ Pū- 
belis, A. Juška, J. Ginkus, A. 
Vitrikas, A. Stanekevičius, V. 
Vaičiulevičius, A. Siskus, L. 
Grigonis, Linkauskai, Butkai, 
Kubiliai, S. Lauriškiūtė, Karak- 
tinienė, Karaktinas, J. Pukenis, 
E. Abromaitienė, T. Paulin, O. 
šarkaitė, S. Račauskas, K. Lei- 
ga, M. Varnys, P. Lukas, R. 
Vaičiulis, V. Taurienė, N. N., P. 
Paškevičius, S. Butkus, N. N., 
J. Mikalaitis, V. Latsūnas, M. 
Beganskis, K. Kairys, V. Pū
kas, N. N.;

Po 50 c. — A. černauskas, 
J. Bagdonas, Yasus, Tvaskienė, 
M. Brangaitienė, A. Simutis, A. 
Navickienė, J. Švėgžda, D. 
Skroder, D. Gudaitienė, Kovei- 
kis, A. Jakaitis, Zeikienė, No-

Vasario 18 d. Grand Para
dise salėje Lietuvos nepri
klausomybės šventę minėjo 
tautininkiškų organizacijų 
grupė; rengimo komisijos 
priešaky buvo tautininkų 
klubas. Į minėjimą atsilankė 
apie 900 asmenų. Kalbas pa
sakė gen. konsulato attache 
V. Stašinskas, adv. K. Jur- 
gėla ir St. Vitaitis. Buvo 
skelbta, kad dalyvaus Lietu
vos mini'steris Žadeikis, bet 
jis buvo Chicagoje. Nepasi
rodė ir skelbtasis Tysliava.

Muzikalinę programą iš
pildė Operetės choras, akor- 
dionistas Dirginčius, S. Ka- 
žemėkas, Aid. Liutkiūtė, B. 
Ramoškaitė, smuikininkė M. 
Digrytė, Lyraičių šokikės, 
Pr. Stankūnas, A, Klimaitė, 
pianistė M. žudžiūtė, V. 
Tamkiūtė, K. Hoffmanas ir 
Aidbalsių ansamblis.

Daryta rinkliava vilnie
čiams; surinkta 140 dol. 15c. 
Minėjimas praėjo vykusiai.

R. M.

Šv. Monikos Moterų Naš
lių draugija penktadienį, va
sario 23 d., 8 vai. vak., ren
gia kortų ir kauliukų žaidi
mo vakarą. Bus daug ir gra
žių dovanų. Bus leidžiamas 
radijas. Po žaidimų našlės 
pavaišins atsilankiusius ska
nia arbata ir užkandžiais. Į 
šią pramogą įžanga tik 25c.

Kviečiami visi gausingai 
atsilankyti ir linksmai vaka
rą praleisti, ši graži pramo
ga įvyks Apreiškimo parapi
jos salėje. R. E. K.

[n ir kauliukų 
žaidimų pramoga, skirta Vil
niaus lietuviams. Pramogai 
daug dirbo M. Tamašauskie
nė, A. Kivitienė, O. Petrulie
nė, M. šertvytienė, J. Staš- 
kus, S. Subatienė, M. Bran
gaitienė, K. Dumblienė, Pr. 
Gedvilas, grab. V. Valantie- 
jienė, P. Navickas ir kiti.

Pelno, rodos, liko apie 35 
dol. Sąjungietės dėkingos 
Maspetho kunigams už para
mą ir visiems atsilankiu
siems.

MALONIAM BENDRADARBIUI

SĄJUNGIEČIĮJ APS
TIES DVASIOS 

VADAS

KAZIUI P. VILNIŠKIUI,

A. L. K. Federacijos centro valdybos nariui, 
dėl jo brangaus tėvelio mirties, gilios užuo
jautos reiškia

Federacijos New Yorko Apskr. Valdyba

puošę. Oras tą vakarą pasi
taikė labai blogas, tad ne
daug žmonių atsilankė. Ne
suprantu, kadėl žmonės ne
pasinaudoja tokia auksine 
proga. Buvo kas pamatyti ir 
pasiklauyti. Atsilankę dė
kojo sesutėms pranciško
nėms už nenuilstantį darba- 
vimąsi. O jūs, vaikeliai, ne
nustokite lietuviškos dvasios 
ir vis ugdykite ją savo šir
dyse. Lauksime ir daugiaus 
jūsų dainelių, deklamavimų 
ir vaidinimų.

Ten buvus

£
O

Bilietas $1.25

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS

SPECIAL

Kvorta — 
Pint-------

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

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

Vasario 20 d. Jackson 
Heights ligoninėje mirė var
gom Prano ir M. Dulkių sū
nelis Antanukas, 3 metų am
žiaus. Tai jauniausias Dul
kių vaikas. Jis susirgo pra
eitą savaitę ir liga išsivystė 
į sunkios formos plaučių už
degimą. Laidotuvės bus šį 
šeštadienį, vasario 24 d.

Varg. Dulkės šeimai reiš
kiame nuoširdžios užuojau
tos.

Rekolekcijos
Apreiškimo bažnyčioje 2 

savaičių rekolekcijos prasi
dės kovo — March 4 d. va
kare. Pirmoji rekolekcijų sa
vaitė (kovo 4-10) skiriama 
moterims ir merginoms. 
Antroji savaitė — vyrams ir 
jaunikaičiams. Rekolekcijų 
užbaiga bus Verbų sekma
dienio vakare.

Atskirai jaunimui reko
lekcijų nebus. Dėl to visas 
parapijos jaunimas kviečia
mas atlikti rekolekcijas sy
kiu su savo motinomis bei 
tėvais.

Rekolekcijų vedėju bus 
gabus misijonierius, vienuo- 
lis-jėzuitas kunigas Jonas 
Kidykas. Jis jaunimo dvasią 
taipgi gerai supranta, 
jaunimo klausimu jis 
labai susidomėjęs. Be 
kun. Kidykas Europoje
cializavosi jaunimui vado
vauti. Dėl to augusieji ir 
jaunimas labai daug pasi-

V ‘

A. A. Anastazija Rimšienė
Vasario 14 d. Kings Coun

ty ligoninėje mirė A. Rim
šienė, 50 rm—amžiaus. Velio
nė buvo labai maldinga mo
teris; jausdama, kad iš ligos 
nebesikels, prie mirties bu
vo labai gražiai prisirengus. 
Jai paskutinius dvasinius 
patarnavimus suteikė para
pijos kunigai.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Petrą, sūnų Kazimierą 
ir seserį Petronėlę Jurevi
čiūtę. Palaidota vasario 19 
d., atlaikius trejas mišias. 
Kaipo savo narę, šv. Rožan
čiaus dr-jos narės pasitiko 
su vėliava ir žvakėmis.

Velionės gyvenimas buvo 
išmargintas skausmais ir 
vargais, bet ji neaimanavo ir 
nesiskundė, bet kantriai ken
tėjo.

Lai jos vėlė ilsisi amžino
je ramybėje pas Viešpatį.

Susižeidė
Jieva Freitikienė,

York St„ praeitą savaitę pa
sūdo ir nulaužė koją. Dabar 
gydosi Cumberland ligoninė
je.

Pramoga
Rožančiaus dr-ja šį 

madienį, vasario 25 d., 
gia laimėjimų žaidimų vaka
rą. Pelnas Aušros Vartų Pa
nelės Švč. altoriui įrengti. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Antras laimėjimų žaidimų 
vakaras įvyks kovo 3 d., 6 
vai. vak. Pelnas taip pat 
naujai Aušros Vartų šven
tyklai. Kviečiame visas dr- 
jų nares ir visus parapijie
čius gausingai dalyvauti 
šiuose parengimuose.

Vasario . 11 d. Maspetho 
par. salėje (įvyko Moterų S- 
gos N. Y. i£ N. J. apskrities

Šalia anksčiau paskelbtų 
aukų buvusio „Amerikos” 
bazaro fondui, tenka su dė
kingumu paminėti, kad ba
zaro pasisekimui užtikrinti 
su penkių dolerių auka prisi
dėjo Maspetho sodalietės, 
kurių auką įteikė pirm. J. 
Zembrauskaitė. Už auką „A- 
merikos” admin-ja nuošir
džiai dėkinga.

MASPETHO ŽINIOS 
__________ i

Šį sekmadienį, vasario 
d., 2 vai. p. p. šaukiamas pa
rapijos susirinkimas, par. 
salėje.
— Praeitą sekmadienį tau

tos šventė buvo minima pa
maldomis. Sumą už Tėvynę 
atlaikė kun. J. Jakaitis, M.I. 
C. ir pasakė gražų pamoks
lą apie Tėvynės meilę.

— Gavėnios rekolekcijos 
įvyks su 
Juozapo, 
mis; ves 
M. I. C.

Vasario
Lietuvos 
šventės proga, seselės pran
ciškonės M. Bernadine ir M. 
Dolores surengė programėlę.

Vakarėlį atidarė kun. J. 
Kartavičius. Programa pra
vesta šia tvarka: berniukai 
ir mergaitės sudainavo O, 
Lietuva numylėta ir Lakš
tingalėle; deklamavo Ę. Ne
dzinskaitė. Dialogą „Šmikis 
Dainininkas” labai juokingai 
suvaidino—jaunikaičiai Edv. 
Osteika ir Vyt. Račelis. Ma
žieji vaikučiai labai įspūdin- 

sudainavo 
Vakarai”, 

ir pasvei- 
Lie-

gai ir aiškiai 
„Ten Rytai, ten 
„Gandrai, Jonai” 
kino Lietuvos vėliavą, 
tuvos patrijotų klubą” su
vaidino tikrai vyriškai Edv. 
Osteika, J. Belekis, Pr. Plau- 
ga, J. Lukas, VI. Vezevičius. 
Duetą „Bobutė ir Puputė” 
sudainavo aiškiai ir gražiais 
balseliais Dolores Petronytė 
ir EI. Nedzinskaitė. Eilutes 
„Kiškelis” visų širdis pa
traukiančiai pasakė Loreta 
Kazlauskaitė. Paveikslą ’Lie
tuvos Prezidentas’ puikiai 
suvaidino Andriejus Virba
las, Vyt. Račelis ir Onutė 
Petrulytė. Baigiant progra
mą visi vaikeliai sudainavo. 
Programa baigta Lietuvos 
himnu. Visi vaikeliai buvo 
lietuviškais ženklais pasi-

Vasario 11 d. vyčių „bow
ling” komanda žaidė prieš 
Elizabetho vyčius ir pralai
mėjo, nors ir stengėsi gerai 
žaisti. Geresnio pasisekimo 
kitą kartą!

Alfredas Laurinaitis mi
nėjo savo gimtadienį; visi 
atsilankiusieji gražiai pralei
do laiką. Vasario 17 d. turė
jome „Valentino” pramogą; 
visi smagiai pasilinksmino.

Apskrities komunija ir 
bendri pusryčiai bus kovo 3 
d. Apreiškimo par. Bendra 
komunija per 11 vai. mišias. 
Visi vyčiai kviečiami ir ragi
nami būtinai dalyvauti.

Koresp.

Maspetho par. choras va
sario 4 d. Great Necke išpil
dė Federacijos kuopos su
rengto vilniečiams vakaro 
programą; suvaidinta smagi 
komedija „Jaunikis iš Kau
no”. Dabar choras ruošiasi 
savo vakarui, kurs bus ba- 
landžio mėnesį. Ruošiamasi 
pastatyti 4 veiksmų komedi
ją „Teta iš Amerikos”. Bi
lietai bus iš anksto platina
mi.

Great Necke vaidino EI. 
Paulauskienė, EI. Matuliony- 
tė, Eug. Šimkiūtė, Liud. Ro- 
kaitė, P. Kalibatas ir V. Ro
kus. Rep.

,SAVAS PAS SAVĄ’ 
RODO PAVEIKSLUS

Įdomūs judomi paveikslai 
apie karą rodomi piliečių 
klube, 280 Union Avė., kam
pe Stagg St., Brooklyne, šį 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, vasario 23, 24 ir 
25 d. d. Matysite: Amerikos 
kariavimą Europoje (gamin
ti Jungt. Valst. valdžios). 
Kituose vaizduose Ispanijos 
karo paliaubos, Hitlerio ka
ras Lenkijoje, Varšuvos nai
kinimas, Anglija-Prancūzija 
pradeda kariauti, Anglų lai
vynas, Prancūzijos kariuo
menė, Anglijos karių atvyki
mas prie „Maginot” tvirto
vių, japonų šeimininkavimas 
Kinijoje, Anglijos valdovų

ovo 4 d. minėsime šv. 
ainiero šventę. Tai bene 
fotelis lietuvis, šventuoju 
elbtas. Ryšium su šia 

ate tenka paminėti, kad 
ai savinasi šv. Kazimie- 
kaip ir daugelį'kitų įžy- 

į lietuvių. Betaršv. Ka- 
ieras turėjo nors kiek 
iško kraujo?

, Kazimieras gimė 1458 
Jo seneliai — Jogaila ir 

itė Aiženų kunigaikš- 
ė, Jo tėvai—Lietuvos di
gs kunigaikštis ir lenkų 

ius Kazimieras ir aus- 
kunigaikštytė Elzbieta, 

gi, šv. Kazimierą tautiniu 
iu šiek tiek gali sa- 

jfe austrai, tik ne lenkai.

Kazimieras mirė 1484 
Vilniuje ir ten palaidotas. 
Įmintuoju paskelbtas 
m., o šventuoju 1602 m. 

grabas dabar gausiai lan- 
išlaisvintame Vilniu- 

J jį nukreiptos tikinčių- 
įietuvių maldos, kad pra- 
i) pas Aukščiausiąjį Lie- 
rai ir jos žmonėms palai- 

Juozas Stadulis, gyv.& ir šviesios ateities.
nelia Ave., Great Neck, į -------
rė vasario 13 d. Palai! prieš kiek laiko „Ameri- 
Holy Road kapinėse, ii je" iškeltas sumanymas į- 
bury, L. I. iš vietos kai j mūsų įstaigai naujas 
bažnyčios. Nuliūdime p tipas, Tam labai nuošir- 
žmoną, 3 dukteris ir 2 ii, su dėkingumu, pritarė 
liūs.

Laidotuvėse patai 
Shalins (Šalinsko) gra' 
taiga.

sugrįžimas, vokiečių S19 
sugrįžimas, vokiečių S19 
000 karo laivo „Graf S 
sunaikinimas.

Kurie atvyks prieš 7$ 
vak., matys priediniių 
veikslus apie Raudoną 
žiu ir jo darbus ir apie 
dio City” radijo stočių 
kimą.

Moterų S-gos New Y 
ir New Jersey apskri 
dvasios vadu šiomis 
mis paskirtas kun. Kaži 
ras Paulonis, šv. Jurgio 
klebonas. Sąjungietės 
širdžiai sveikina savo 
sios vadą, linkėdamos 
geriausios sėkmės vi 
darbuose.

MIRĖ

I

i

!

menkos” leidėjų metinis

bmasi pamažu, planin- 
; tiriamos sąlygos ir ga-

GREAT NECK, N. s*vaitgs. pradžioje
merikos” naujoms patal- 

įsigyti gauta pirmoji 
Vienas „Amerikos” 
-įteikė 50--dol., pa
ss pageidavimą, 

.Amerikos” Patalpų 
būtų tuojau steigia-

Federacijos skyria 
rengtas vakaras 
TTrrtTVTą~naūdai gerai' 
ko. Buvo koncertas, 
mas ir šokiai. Vaidil 
koncertavo MaspethoĮ , ,

choras, kurio dalyviŲ gaUS10S
žiai mūsiškius pajuok^““? 
nereikalavo jokio all 
mo už atvažiavimą. ( k 
pelno 30 dol., kurie pe 
čiami per Federacijos180 
rą. Nuoširdi padėka 
petho chorui, vietos 
mui ir visiems atsili 
siems.

s pirma auka. Dėkoda- 
sam pirmūnui, tikime, 
.veikiai bus padaryti tik- 1 
apčiuopiami žygiai pra- 
n darbui įvykdyti. Tu- 
! vilties, kad kiekvienas 

feos” skaitytojas' pri- 
pspagal savo galimumus.

i 
i

Praeitą sekmadienį 
ko pas mus Newarkol

F
Oeretai kalbama apie P 
h vietas ir atsakingas j P 

pasiekusius asme- 
ieius neužmiršti sa-čių kuopos krepšinio h , 

da, kuri žaidė su mūs? , v.
pa. Galim pasigirti, B * ir 
aiškiai labai gerai Si į’“ 
laimėjo 35:23 Iš m« Bet s,s

da, kuri žaidė su mūs?

iv 
n< 
te 
ar

gal labai reta iš- 
tikrovėje. ■

S Suomijos užsienių 
ministeris Tanner 

ss Rusijos laikais bu- 
iucijonierius. Kartą 

išgelbėti kitą revo-_
bėgusį nuo žan- be 

feos rankos ir smal- jim 
laik 
miz

Šį šeštadienį Great 
lankysis lietuvis 
klausyti išpažinčių.

geriausiai žaidė Zo 
iš Newarko — Grine

Kitą savaitę pas 
vyks vyčiai iš Bayo
J., tad vėl bus dra 
žaidimas.

pS. Ne suomis buvo, 
k® išgelbėjo, pa-

vo 
pri

tirt 
ska

Tel. STagg 2-7177

---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------—------------------{j

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI j
>

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

S
VALANDOS: 

8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

ii—

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—'12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868 j

buvo gruzinas, iš 
Kaokazo, šiandie tas 

išgelbėtas asmuo 
®į Sovietų Rusijai,

Taimerio tėvy-

ir deryboms į 
j* siuntė seną jo 

Junerj. Bet čia

bartas naikinimo

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Lfei kalbama

Neseniai pas 
Vaičiūną, 

g* be Vilniaus 
C, dainos žodžių

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

Hėgelis papra-
Mūnas ap- 

^°ti 
^dovaną pri-

rių 
Liet 
nes,

>,E 
oasti 
uvių 

kas 
me, a

mis
| džiugi 
turtas 
milijoi 
skaičii 
pirmą 
metų,

Toki 
kiekvie 
kui, kt 
lingos 
Dab^r 
mis pa 
vienijin 
ko dau?
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