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PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 1 D., 1940 M.

Kovo 4 d. minėsime šv. 
šzimiero šventę. Tai bene 
mintelis lietuvis, šventuoju 

Ryšium su šia

SAVAITES ĮVYKIAI
įžimas, vokiefe
įžimas, vokietį delbtas. r_vZl__  ”1.
karo laivo (nte tenka paminėti, kad

kai savinasi šv. Kazimie- 
kaip ir daugelį kitų įžy- 
lietuvių. Bet ar šv. Ka- 

nors kiek

Kurie atvyks pį 
vak., matys prieį 
veikslus apie Rayj iieras turėjo 
žiu ir jo darbus ta kiško kraujo? 
dio City radijo s įy Kazimieras gimė' 1458 
kimą. &Jo seneliai — Jogaila ir 

<JATTATmir,tuvait^ Alšėnų kunigaikš- 
1 ė. Jo tėvai—Lietuvos di- 

VAn kunteaikštis ir lenkų 
VADAS «aiius Kazimieras ir aus- 
" ' kunigaikštytė Elzbieta.

Filipinai saugūs?
Japonijos užsienių reikalų 

ministeris Arita pareiškė, 
kad Japonija neturi jokių te
ritorinių siekimų prieš Fili
pinų salas ir jų nepriklauso
mumą. Arita pasakė, kad 
Japonija nori išplėsti kultū
rinius santykius su filipinais 
ir artimai bendradarbiauti 
ekonominiame santykiavime.

VADAS

Moterų S-gos N? įgį, §v Kazimierą tautiniu 
ir New Jersey > viigįu šiek tiek gali sa- 
dvasios vadu šioj įis austrai, tik ne lenkai, 
mis paskirtas km 
ras Paulonis,(šv. 
klebonas. Sąjungį 
širdžiai sveikini 
sios vadą, linko 
geriausios sekma 
darbuose.

MIRĖ

Juozas Stadulis 
nelia Ave,, Great 
rė vasario 13 i 
Holy Road kapini 
bury, L. I. iš vieta] 
bažnyčios. Nuli' 
žmoną, 3 dukteris 
liūs.

Laidotuvėse 
Shalins (Šulinsko) 
taiga.

w. Kazimieras mirė 1484 
Vilniuje ir ten palaidotas, 
aimintuoju p a s k e 1 btas 
1 m., o šventuoju 1602 m. 
grabas dabar gausiai lan- 
as išlaisvintame Vilniu-

■ Į jį nukreiptos tikinčių- 
ietuvių maldos, kad pra-

ų pas Aukščiausiąjį Lie- 
ai ir jos žmonėms palai- 

ir šviesios ateities.

ėmęs ir pradėjęs šnektelti 
„iš politikos”. Girdi, lietu
viai geri žmonės, tik visa 
bėda, kad jie nenorėję suda
ryti naujos unijos su lenkais.

Vaičiūnas lenkui tada taip 
atsakęs: tik džiaukis, kad 
nebuvo unijos, nes dabar 
nors kelines gauni, o unija 
būtų viską pražudžius.
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Roosevelto Ambasadorius Jau VatikaneLIETUVOJE DAUGIAU 
RŪPINIMĄSI IŠEIVIJA

Kaunas. — Išeivijos tauti
nei veiklai derinti, centrali
zuoti, rūpintis užsienyje gy
venančių lietuvių veikimu, 
nustatyti sistematingo veiki
mo gaires, prie Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
sudaryta speciali komisija iš 
adv. Rapolo Skipičio, pra
džios mokyklų departamento 
direktoriaus Mečio Kviklio, 
dr. Aleksandro Račkaus ir 
Daukšos (tur būt, užsienių 
reikalų ministerio asmens 
sekretoriaus—Red.).

Daugiau žinių apie šios ko
misijos būsimą darbų pro
gramą šiuo metu neturime, 
bet tikime, kad apie tai ne
trukus pati komisija pain
formuos išeivijos visuomenę.

Anglų pagalba
Sovietų Rusijos kariuome

nės nuolatinis ir šviežias 
suomių i olimas labai su
silpnino lomių gynimąsi. 
Šiomis dienomis į kariuome
nę pašaukti vyrai ir 42-46 
metų amžiaus. Tai lyg pa
skutiniai atsarginiai. Ang
lija paskelbė, kad ji šiomis 
dienomis suomiams nusiuntė 
tokių ginklų: 114 lėktuvų, 
100 kulkosvaidžių, 150 prieš
tankinių šautuvų, 50,000 
rankinių granatų, 4 tankus, 
30 Huko kanuolių ir kitos 
rrv ,s ginklų. Buvęs Angli
ji užsienių reikalų ministe
ris Hore-Belisha spaudoje ir 
viešoje prakalboje reikalavo 
atviro anglų ir prancūzų ka
ro prieš Sovietų Rusiją, gi
nant Suomiją.
Švedų padėtis

Švedija pasiryžusi išlaiky
ti visišką neutralumą bent 
formaliai ir todėl nesutinka 
siųsti karinės pagalbos žmo
nėmis ir ginklais; be to, už
draudė kitoms valstybėms 
siųsti kariuomenę suomiams 
per savo žemę, išskyrus sa
vanorius. Iš Švedijos į Suo
miją yra išvykę apie 8,000 
savanorių ir stambios sumos 
pinigų suaukota suomiams. 
Karalius Gustavas, 81 metų 
amžiaus, tikisi, kad pavyks 
išlaikyti Švediją neįveltą nei 
į vieną karą.
Balkanai budi

Ypatingai įtempta padėtis 
Balkanuose ir praeitą savai
tę nepasikeitė. Pastebėti šil
tesni santykiai tarp Rumu
nijos ir Bulgarijos. Rumu
nija turi savo valdžioje bu
vusią bulgarų Dobrudžos sri
tį, bet bulgarai dabar sušvel
nino savo reikalavi mus, 
jausdami, kad visiems Bal
kanams dabar gresia didelis 
pavojus. Rumunijoje sumo
bilizuota beveik pusantro 
milijono karių. Rumunų pa
dėtis labai įtempta, nes iš 
vienos pusės vokiečiai reika
lauja daugiau aliejaus ir ži
balo parduoti, o iš kitos pu
sės prancūzai ir anglai reiš
kia savo reikalavimus.
„Nauja santvarka”

Praeitą šeštadienį viešas 
kalbas pasakė Anglijos min. 
pirm. Chamberlain ir Vokie
tijos kancleris Hitleris. Abu 
savo kalbose mėgino pa
reikšti dabartinio karo tiks
lus. Chamberlain nurodė, 
kad po karo turės būti at
statytos Lenkija ir Čekoslo
vakija ir sudarytos tokios 
sąlygos, kad viešpatautų tei
sė ir teisingumas, o ne jėga. 
Hitleris savo kalboje iškėlė 
savo nuopelnus vokiečių tau
tai ir nurodė, kad turi būti 
padarytas galas Anglijos 
viešpatavimui pasaulyje, kad 
Vokietija turi gauti sau ko
lonijas ir laisvas rankas ten, 
kur jos gyvybiniai interesai 
reikalauja.
Statyba didėja

Prekybos departamentas 
praneša, kad 1939 metais 
šios šalies įvairi statyba bu
vo žymesnė nei užpernai. Su 
federalinės valdžios pagalba, 
statybai pernai išleista 10 
bilijonų dolerių, kas yra 12 
nuošimčių daugiau, nei 1938 
metais.
Švelnins cenzūrą

Prancūzijos vyriausybė su
tiko sušvelninti cenzūrą 
spaudai, kai rašoma vidaus 
reikalais. Daladier 
atstovų susirinkime 
jo turėti panašią 
kaip Anglijoje.

WELLES KALBĖSIS SU 
HITLERIU

MIRE DR. ZAUNIUS Roma. — Vasario 25 d. 
čia atvyko Myron C. Taylor 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento Roosevelto 
atstovas prie popiežiaus. Jį 
pasitiko vienas amerikietis 
monsinjoras, dirbąs Vatika
no valstybės sekretoriate ir 
kiti asmenys. Vasario 26 d. 
Taylor apsilankė pas Vatika
no sekretorių, kardinolą 
Maglione ir su juo susitarė 
dėl įvairių formalumų.

Vasario 27 d. ryte prie 
Taylor viešbučio atvyko Va
tikano automobilius. Netru
kus išėjo Taylor ir, dviejų 
automobilių lydimas, išvyko 
pas popiežių. Vatikane jį pa
sitiko garbės sargyba. Po
piežius jo laukė knygyne ir 
ten juodu nuoširdžiai pasi
sveikino. Taylor pirmiausia 

i J įteikė paties Roosevelto ran- 
I ka parašytą popiežiui laišką 

nuorašą laiško, kuriuo 
prezidentas paskyrė Taylor 
savo atstovu prie popiežiaus.

Popiežiaus ir Roosevelto 
atstovo pasikalbėjimas tru
ko 43 minutes. Popiežius ma
loniai prisiminęs lail?^, kai 
jis, dar būdamas kardinolu, 
lankėsi Amerikoje ir buvo 
susitikęs su Taylor. Laukia
ma, kad netrukus popiežius 
parašys laišką Rooseveltui, 
atsakydamas į jo laišką, ku
rį įteikė Taylor.

Prezidentas savo laiške 
atstovui Taylor nurodė, kad 
jis skiria ji savo atstovu prie 
pogįam, ^nūs. teikia, jam am- 
basadoriaus^iįS .̂
davinys - tarpininkauti tarp 
popiežiaus ir prezidento jų 
bendrose pastangose pasau
linei taikai laimėti ir tautų 
kančioms sumažinti.

Vasario 22 d. vidurdienį 
Kaune, širdies smūgio ištik
tas, mirė Dr. Dovas Zaunius, 
buvęs užsienių reikalų minis- 
teris.

Su jokia politine partija 
jis nebuvo susirišęs.

Dėl jo mirties Lietuva ne
teko patyrusio diplomato bei 
ekonomisto, kuris pačiam 
amžiaus tvirtume (48 m.) 
dar daug žadėjo.

ROOSEVELT GRĮŽTA

Washington. — Čia pra
nešta, kad šios savaitės ga
le, gal šeštadienį, grįžta pre
zidentas Roosevelt, pralei
dęs atostogas plačiuose van
denynuose. Pravažiuodamas 
pro Panamos kanalą, prezi
dentas pasakė, kad vyriau-1* 
sybei teks padvigubinti ka-! 
nalo saugumui apginti dabar 
esamas karines pajėgas.

labai trumpai, 
kad pasikalbė- 
ilgas ir labai

Kuboj nauja tvarka
Per keliolika metų Kubos 

gyventojai, turėję diktatūri
nę santvarką, tikisi susilauk
ti laisvesnių gyvenimo sąly
gų. Konstitucinis tautos at
stovų susirinkimas priėmė 
naują konstituciją ir gegu
žės mėnesį įvyks nauji rin
kimai. Tauta tiesioginiai 
rinks prezidentą, viceprezi
dentą, tautos atstovybę 
provincijų gubernatorius.
Gresia badas

Šiaurinei Kinijai, kurią už
grobė Japonija, šiuo metu 
gresia rimtas bado pavojus. 
Nors japonai ir skelbia, kad 
trūkstamo maisto bus pri
statyta iš Japonijos, bet šie 
pranešimai dar neturi jokio 
pamato, nes ir pačioje Japo
nijoje nėra rfįafsto pertek
liaus. Peipingo ir Tientsino 
apylinkėse įvyko didelių su
sirėmimų tarp gyventojų ir 
policijos, kai alkani kinai 
bandė užpulti maisto sunk
vežimius. Yra ir žuvusių 
šiose riaušėse. Jei dideli 
kiekiai maisto dabar nebus 
pristatyti, tai kinų padėtis 
bus labai liūdna, nes už mė
nesio kito gali įvykti dide
li potvyniai, kurie suparali- 
žuos susisiekimą.
Prekybos sutartis

Romoje užbaigtos vokiečių 
italų prekybinės derybos, ku
rios tęsėsi kelis mėnesius. 
Jos užbaigtos susitarimu tik 
pačiam Mussoliniui įsikišus. 
Labiausia nesusitarta dėl Ti- 
roliaus vokiečių turto vertės. 
Tiroliaus vokiečių dauguma 
pasisakė už grįžimą į Vokie
tiją; jų turtą italai vertina 
5 bilijonais lirų, o vokiečiai 
—dvylika bil. Prekybos su
tartis sudaryta vieneriems 
metams.

Brooklyno „Vienybė” pasi
sako, kad jai dėl Suomijos 
karo nei šilta, nei šalta. 
Toks pasisakymas perdaug 
karčiai skamba, kad pro jį 
būtų galima visai tylomis 
praeiti.

Kai maža tauta karžygiš
kai gina savo žemės šventą 
neliečiamumą, kai jos visi iš
tikimi vaikai kloja savo gy
vybę, kad tik šalis būtų lais
va, kai užpultos šalies gra
žieji ežerai ir miškai tręšia
mi krauju ir lavonais, nejau 
žmoniškumo jausmų nenu
stojusiam asmeniui galima 
būti drungnam ir tuo di
džiuotis ?

d. Welles išvy-

Roma. — J.A.V. valstybės 
sekretoriaus padėjėjas 
Welles, prezidento Roosevel
to nusiųstas į Europą ypa
tingiems tyrinėjimams atlik
ti, į Romą atvyko vasario 25 
d. Jo diplomatinė veikla pa
sireiškė labai greitai. Tuo
jau aplankė Italijos užsienių 
reikalų ministerį Ciano ir po 
to turėjo valandos pasikalbė
jimą su Mussoliniu, kuriam 
įteikė Roosevelto laišką. Ką 
Welles kalbėjosi su Mussoli
niu, neskelbiama ir laikoma 
visiškoje paslaptyje. Italų 
laikraščiai apie pasikalbėji
mą praneša 
pažymėdami, 
jimas buvęs 
nuoširdus.

Vasario 27
ko į Vokietiją per Šveicari
ją. Vokietijoje paruoštas pa
simatymas su Hitleriu, ku
riam Welles irgi vežąs pre
zidento laišką. Vokiečių 
spauda apie būsimą pasima
tymą rašo labai mažai. Ofi- 
cialiniuose sluoksniuose kal
bama, kad Welles būtų pri
imtas daug nuoširdžiau ir 
atviriau, jei Berlyne būtų 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadorius, o dabar 
laikomas tik' ambasadūros 
reikalų vedėjas.

Kur iš Berlyno vyks 
Welles, dar nežinoma. Jis 
turėtų pasiekti Paryžių ir 
Londoną. Prancūzų spauda 
rašo, kad šiuo metu negali 
būti kalbos apie karo nu
traukimą ir taikos paskelbi
mą. Anglai irgi labai abeju
tiškai kalba. Vis tai viešu
moje, bet kaip tikrovėje ma
noma—neskelbia.

Kai kurios amerikiečių ži
nių agentūros iš Anglijos 
praneša, kad Hitleris pasiū
lysiąs per Welles tokias tai
kos sąlygas: Austrija turi 
pasilikti prie Vokietijos; Če
kijos valstybė sudaroma iš 
Bohemijos provincijos su 
sostine Praha; Lenkijos val
stybė atsteigiama iš centra- 
linės lenkų žemių dalies su 
Varšuva; Vokietija ir Itali
ja turi gauti kolonijų.

rieš kiek laiko „Ameri- 
e” iškeltas sumanymas į- 

Į^|i mūsų įstaigai naujas 
alpas. Tam labai nuošir- 
i, su dėkingumu, pritarė 
erikos” leidėjų metinis 

irinkimas. Šiam
iamasi pamažu, planin- 

; tiriamos sąlygos ir ga
mai.
ios savaitės pradžioje 
erikos” naujoms patal- 
s įsigyti gauta pirmoji 

Vienas „Amerikos” 
lis įteiks 50 dol., pa- 

šdamas p a g e i d avimą, 
„Amerikos” Patalpų 

das būtų tuojau steigia-

GREAT NECK

ir

KALIFORNIJOJE 
POTVYNIS

darbui

San Francisco. — šiauri
nės ir vidurinės Kalifornijos 
dalyse šios savaitės pradžio
je, po 3 dienų lietaus, kilo 
didelis potvynis. Keli šimtai 
žmonių liko be namų, 
riuos vanduo nuplovė, 
ir dingusių asmenų.

ku- 
Y.ra

■į

'•-■A

Federacijos si 
rengtas vakaras 
lietuvių naudai 
ko. Buvo koncerte 
mas ir šokiai, V 
koncertavo Masp ir susilauktų gausios 
choras, kūno daly 
žiai mūsiškius pu ' 
nereikalavo jokio 
mo už atvažiavir 
pelno 30 dol., kur; . U, M VI Vi v pz A VA.AAXA “"**7 O

čiami per Feder: darbuį įvykdyti.
rą. Nuoširdi pat e vpties, kad kiekvienas

ai pirma auka. Dėkoda- 
: šiam pirmūnui, tikime, 
veikiai bus padaryti tik- 

į apčiuopiami žygiai pra- 
. Tu-

petho chorui, vie: 
mui ir visiems 
siems.

erikos” skaitytojas prį- 
s pagal savo galimumus'.

eretai kalbama apie 
Praeitą sekmai|§^as Vįetas įr atsakingas 

ko pas mus Newa^įgas pliekusius asme- 
galinčius neužmiršti sa- 

da, kuri žaidė sDr|praeities ir sugebančius 
pa. Galim pasigiMminti jiems daug gera 
siškiai labai g^lariusius asmenis. Bet šis 
laimėjo 35:23. Iš 
geriausiai žaidė |s tikrovėje, 
iš Newarko -

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

čių kuopos krepšį:- _ * . V • . j

inimas gal labai reta iš-

ai, Suomijos užsienių 
alų ministeris Tanner 
tinės Rusijos laikais bu- 
vnHucijonierius. Kartą 

j išgelbėti kitą revo-
jonierių, bėgusį nuo žan- 

kietos rankos ir smal- 
akies. Ne suomis buvo, 

Tanner išgelbėjo, pa-
Šį šeštadienį I? 

lankysis lietuvi; . . .v v ± dlllld Ci UC J kJ yklausyti ispaanci|damas pas save nuo žan- 
. Tai buvo gruzinas, iš 
o Kaukazo, šiandie tas 

nerio išgelbėtas asmuo 
vauja Sovietų Rusijai, 
inančiai Tannerio tėvy-

GYDYTOJ

J. WENTZ

VALAND06:

9—12 ryte 
1—8 vat 

Penktadieniais 
TeL EVergrten

VALANDOS: 

8—10 ryto 

1—2 p. p. 
6—8 rak 

šventadieniais 
TeL EVergrten

Brookl)11 
Bridge Plaza)

omiai daug tikėjosi iš 
ino, todėl ir deryboms į 
kvą jie siuntė seną jo 
gą Tannerį. Bet čia 
giškumas ir už išgelbė- 

dėkingumas nieko ne- 
kė. Nutartas naikinimo 
is vykdomas visu įžūlu-

aune plačiai kalbama 
tokį įvykį. Neseniai pas 
oją Petrą Vaičiūną, 

, pasauli, mes be Vilniaus 
iirimsim” dainos žodžių 
riu. užėjo vienas lenkas 
ninkas atbėgėlis papra- 
drabužių. Vaičiūnas ap- 

estavęs galįs duoti tik 
es. Lenkas dovaną pri-

i

Komunistai skelbiasi pri
spaustų ir skriaudžiamų 
draugais ir užjautėjais. žo
džiai gražūs, bet tikrovė ki
taip atrodo. Lietuvos „Šal
tinyje” vienas buvęs komu
nistas (V. Gervinis), iš kalė
jimo rašo, kaip su juo elg
davosi partijos vadukai.

Savo atvirame pasisaky
me, pilname jaudinančių pa
reiškimų, buvęs komunistas 
taip rašo:

„Aš alkanas dalyvaudavau 
posėdžiuose ir dirbau įvairų 
prieš valstybinį komunistų 
partijos darbą, o mano bu
vusieji draugai žydeliai, ži
nodami mano padėtį, nė kar
to manęs nepasiteiraudavo, 
ar aš sotus, ar alkanas”.

laikraščių

Cleveland© „Dirva” pa
skelbė straipsnį apie Lietu
vos sroves ir pridėjo tokį 
prierašą:

„Iš šio rašinio . . . gali pa
tirti Amerikos
skaitytojas kaip taktiškai, 
be karščiavimųsi, be kolio- 
jimų ir rėkavimų Lietuvos 
laikraščių redaktoriai pole
mizuoja su savo opozicija. 
Amerikos Lietuvių redakto
rių polemikos, lyginant prie 
Lietuvos, yra tiesiog lauki
nės, nekultūriškos.”

„D.”, rašydama minėtas 
pastabas, matyt, pamiršo lie
tuvių mėgiamą patarimą: 
kas gyvena stikliniame na
me, akmenimis nesimėto.

L. K. Susivienijimas šio
mis dienomis turi labai 
džiugių žinių. Susivienijimo 
turtas jau pasiekė pusantro 
milijono dolerių, o narių 
skaičius praeitais metais, 
pirmą kartą po keliolikos 
metų, paaugo.

Tokios žinios malonios 
kiekvienam lietuviui katali
kui, kuriam rūpi šios reika
lingos organizacijos ateitis. 
Dabar tenka visomis jėgo
mis pasirūpinti, kad į Susi
vienijimo eiles būtų įtraukta 
ko daugiausia jaunimo.

tautos 
pažadė- 
tvarką,

Roma. — Italijos spauda 
praneša, kad pasftarimaT'Ž'ėl 
naujų prekybos sąlygų tarp 
Italijos ir Anglijos nutrūko, 
nes anglai nesutikę pasikeis
ti savo anglimis už italų že
mės ūkio gaminius.

Suomijos Kariai Traukiasi
ANGLIJA STATO NAUJUS 

KARO LAIVUS

—JŪR S-gos valdyba pa
skelbė varžytynes: referatų 
skaitymo, naminių drabužių 
dėvėjimo, namų švaros ir 
tvarkos palaikymo, darželių 
įrengimo, kiemų sutvarky
mo, gamtos stebėjimo ir kt.

Londonas. — Anglijos lai
vyno pirmasis admirolas 
Churchill kalbėjo tautos at
stovų susirinkime apie laivy
no pajėgas, nuostolius ir lai
mėjimus. Jis pareiškė, kad 
jau baigiama penkių 1 naujų 
karo laivų statyba; kiekvie
nas naujas laivas bus 35,000 
tonų; jie esą 
tinkami gintis 
davimų iš oro 
apsaugoti nuo 
jūrose.

Churchillio
žiniomis, Anglija nuo dabar
tinio karo pradžios neteko 
63,000 tonų talpos karinių'kad jie pasitraukė iš Koi- 
laivų ir 200,000 tonų talpos visto tvirtovės, tuomi palik- 
prekybinių laivų.

moderniausi, 
nuo bombar- 
ir geriausiai 
sprogdinimo

paskelbtomis

New Yorko Apylinkės Seimelis
New Yorko Apylinkės Lietuvių Katalikų Seimelis į- 

vyks kovo 10 d., sekmadienį, 4 vai. popiet, Apreiškimo pa
rapijos salėje, kampas North 5 ir Havemeyer gatvių, Broo- 
klyne.

Šaukiamo seimelio tvarka tokia:
1. Seimelio atidarymas.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Federacijos apskrities valdybos ir Lietuvių Dienos 

komiteto pranešimai.
4. Paskaitos-pranešimai: a. Lietuviškos spaudos reikš

mė—Eleonora Bartkevičiūtė; b. Šio momento reikalavimai 
ir 
ir

mūsų pareigos—Juozas B. Laučka, kun. Jonas Balkūnas 
Kazys P. Vilniškis.

5.
6.
7.
8.

Diskusijos dėl pranešimų.
Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Darbo komisijų rinkimai.
Nauji sumanymai.

9. Seimelio uždarymas.
Visos apylinkės lietuvių katalikų organizacijos kvie

čiamos atsiųsti į seimelį po 5 įgaliotus atstovus ir neribotą 
skaičių svečių. Į seimelį taip pat kviečiami visi lietuviai 
katalikai, kuriems rūpi šios apylinkės lietuviška katalikiš
ka veikla. t

L. K. Federacijos Apskrities Valdyba.

.J? l<5«- 
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Helsinkis. — Sovietų Ru
sijos kariuomenei tęsiant 
nuolatinį puolimą, ypač Ka
relijos sąsmaukų ir Viipuri 
apylinkės frontuose, suomių 
kariuomenė vasario 27 d. 
pasitraukė iš Viipuri miesto 
ir jo apylinkės apie 25 my
lias. Visas Viipuri, antras 
didžiausias suomių miestas, 
paskendęs liepsnose ir griu
vėsiuose. Viipuri miestas bu
vo gražiausia vieta, kur su
sirinkdavo tūkstančiai užsie
nių keliauninkų vasarą pasi
grožėti suomių ežerais ir iš 
čia lankyti kitas įdomias ir 
gražias suomių gamtos vie
tas.

Suomiai taip pat pranešė,

ŠVEDIJOJE PASIRUOŠI
MAI GINTIS NUO 

LĖKTUVŲ

sos- 
kas- 
gar- 
Šve-

Stockholmas.—Švedų 
tinėje ir jos apylinkėse 
dien dreba langai nuo 
siu dinamito sprogimų, 
dai sprogdina olas ir kietą
žemę, ruošdami ten saugias 
slėptuves nuo lėktuvinio 
bombardavimo.

Jau daug slėptuvių visiš
kai iruošta, bet visa progra
ma būsianti įvykdyta tik per 
6 mėnesius. 1

Šiomis dienomis japonai 
užbaigė didžiules iškilmes, 
kuriose paminėta Japoniją 
valdančios imperatoriaus di
nastijos 2,600 metų sukaktis. 
Tai seniausia pasaulyje im
perija ir seniausia karalių 
giminė.

darni rusus Viipuri įlankos 
šeimininkais.
šiai vyko ir šiaurinėje Suo
mijoje, prie Petsamo, kur 
suomiams kiek geriau sekė
si laikytis, bet ir iš ten jie 
turėjo pasitraukti į antras 
gynimosi eiles. Pranešta, 
kad iš šiaurinio fronto suo
mių kariai vasario 28 d. ga
lėjo pasitraukti trumpam po
ilsiui, nes į jų vietas atvyko 
švedų ir norvegų savanoriai, 
kurie buvo jau pasiruošę ko
vai.

TURKIJA SULAIKO SAVO 
LAIVUS

Smarkūs mū-

Istanbulas. — Turkijos vy
riausybė uždraudė savo ša
lies prekybiniams laivams 
plaukti į užsienį. Išplauku
siems kitur įsakyta ko grei
čiausiai grįžti į savo uostus. 
Šis įsakymas išleistas be jo
kio paaiškinimo.

Iį 
Ifeu Si
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Mirtis nesunaikino josios ryšių su gyvaisiais 
Ir laiko vandenys dar nesugriovė jos kelių. 
Kaip nuotaka skaisti, vainikais pasipuošus— 
Ateina ji pavasario lauku žaliu.

Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai korespon
dentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUOKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Atskrieja ji—tėvų dvasia nemirtingoji, 
Savuoju skaistumu nužerdama vienodą lauko raštą. 
Sukilkime! Išeikim pasitikt su giesmėmis— 
Varpai teskamba jai po visą kraštą!

IBeikia Atsparumo
Visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems asmenims, 

tur būt, visur ir visose tautose, ne kartą tenka skaudžiai 
nukęsti ne tik nuo idėjinių priešų įvairių žygių, bet tai 
lengva pakelti, kaip suprantamas reiškinys. Visai kitaip 
tenka pasijusti, kai susilaukiama visiškai nepamatuoto 
kartaus įtarimo iš savo įsitikinimų asmenų, ypač jei jie 
aukštai iškilę, atsakingas pareigas einą. Tokiu atveju į- 
temptina visa dvasinių jėgų atsarga, kad netektų palūžti.

Neretai tenka sutikti asmenis, veikliai dirbusius vie 
noje ar kitoje draugijoje, bendradarbiavusius spaudai, ju
dinusius savo gyvenimo vietovės lietuvius, šiandie dau
gelis jų visiškai abejutiški bet kuriam visuomeniniam dar
bui. Kodėl taip atsitiko? Vienas kitas asmuo, dažnai 
vadovybės viršūnėse esąs, dėl kokio kalbos sakinio įtarė, 
pareiškė nepamatuotą nepasitikėjimą—ir įtartojo, net pa
smerktojo veikla užbaigta!

Visi visuomeninio darbo eilėse esą asmenys turi at
siminti, kad jie dirba savo pasirinktai idėjai, todėl jų tar
navimo idėjai negali sulaikyti joks saviškių ar priešininkų 
veiksmas, joks įtarinėjimas ar laikino pasikarščiavimo į- 
takoje išsprūdęs pasmerkimo žodis. Dėl vieno kito as
mens užsipuolimo, dėl visada kitų darbus kritikuojančių 
asmenų nepritarimų labai lengva atitinkamai pasielgti— 
pasitraukti, pabėgti. Bet ar pasitraukimu bus patarnauta 
idėjai? Ar traukimasis kartais nebus ir idėjos išdavimas?

Ne lengva išeivijos lietuvių visuomenininkų dalia. Dar
bo labai daug, o paramos neproporcingai maža. Visus 
galimus laimėjimus nulemia tik nemažas nuošimtis pasiau
kojimo. Ar turėtume šiandie parapijas, jei nebūtų buvę 
pasiaukojusių asmenų, kurie nekreipė dėmesio į priešinin
kų ir saviškių puolimus ir įtarimus? Ar turėtume šiandie 
savo laikraščius, jei jų steigėjai būtų bėgę į kitokią dar
bo sritį, sutikę, kad ir mažiausį nepritarimą savo užsimo
jimams?

lietuvių sparčiai nyksta bu
vusi neapykanta lenkams. 
Atbėgėlių šelpimas yra tal
ka pačiai Lietuvai. Čikaga, 
ir čia pasirodyk, nes kitos 
kolonijos žiūri į tave ir lau
kia pavyzdžio.

Gerbiamieji, nepamanykite 
kad mano kvietimas į talką 
Lietuvai reiškia, kad Jūs tu
rėtumėt atidėti ar užmiršti 
savo reikalus. Priešingai, nes 
juk Jūsų lietuviški reikalai 
ir Lietuvos reikalai eina ly
giagrečiai ir vieni gelbsti an
triems. Šelpdami Liet, rei
kalus, nepamirškite savųjų. 
Lietuva džiaugiasi iš kiek
vieno Jūsų laimėjimo, kaip 
ir Jūs negalėjote paslėpti nu
siminimo dėl Klaipėdos nete
kimo, kaip negalite paslėpti 
džiaugsmo Vilnių atgavus. 
Tat aišku, kad Jūs, Ameri
kos lietuviai, esate integralia 
lietuvių tautos dalimi, nors, 
žinoma, negalime būti visi 
vienos valstybės piliečiais. 
Jei būtumėm, tai ir tartumė- 
mės dėl Lietuvos santvarkos, 
dėl Lietuvos valdžios. Bet 
taip nėra. Vietoje bendros 
pilietybės turime tautos vie
nybės idėją, turime lietuviš
ką kultūrą arba lietuvybę, 
turime Lietuvos 
nepriklausomybę, 
saitai, kurie visus 
jungia vienybėn.
tautinė vienybė paeina juk 
iš naturalės kraujo giminys
tės,—o—ne iš kokie išmislo. 
Lietuvybė, kaipo lietuvių 
tautos išdava, nėra gi kokia 
prekė ,, made in Lithuania” 
arba „made in America”.

valstybes 
Štai tie 
lietuvius 
Lietuvių

kimo eilių pasitraukusius asmenis, kviečiant juos grįžti 
į garbingą visuomeninę veiklą. Šie žodžiai taip pat ski
riami dabar dirbantiems, bet sutinkantiems kliūčių. Visi 
visuomenininkai turėtų užsigrūdinti ir kiekvieną priešo 
puolimą ar savo idėjos asmens įtarinėjimą bei priekaiš
tus suvartoti kaip tik teigiamąja linkme. Kiekvienas mė
ginimas palaužti pasirinktoje prieš akis šviesiai spindin
čiai idėjai tarnyboje turi būti paverstas į padidintą at
sparumą. Tik šioje linkmėje glūdi laimėjimas.

Dirbkime ir Budėkime Lietuvai^

(Lietuvos Atstovo P. žadei- 
kio kalbos, pasakytos vasa
rio 18 d. Chicagoje, užbaiga)

Šalia neišvengiamų sunku
mų atsirado ryšium su Vil
niaus atvadavimu eilė nau
jų problemų ir sekančios dvi 
yra didžiausios ir sunkiau
sios. Pirmoji problema—tai 
atvaduoto Vilniaus Krašto 
atstatymas, ekonomine ir 
kultūrine kryptimi. Vargo
me, rūpinomės ir aukojome 
savo energiją, laiką ir pini
gus bedainuodami per 19 me
tų „Mes be Vilniaus Nenu
rimsim”. Dabar, kai jau mū
sų svajonė išsipildė, sudary
kime galingą, lietuvišką tal
ką išvargintiems vilniečiams 
pagelbėti, pagelbėti jų prie
glaudoms ir mokykloms, jų 
veteranams ir jaunimui, o 
ypač pavargėliams, kurių 
Vilniaus krašte yra apsčiai. 
Vilniaus ir Vilniaus Krašto 
aptvarkymas ir aprūpinimas 
yra todėl viena maloniausių 
mūsų pareigų. Lietuvos žmo
nės tam tikslui sudėjo, kaip 
girdėti, apie šešis milijous 
litų. Amerikos lietuviai, taip 
jūsų spaudoje skaitome, 
esate kviečiame šioje links
moje talkoje dalyvauti. Ir 
aš atvykau į Čikagą, tą kvie
timą paliudyti. Tatgi, galin
goji Čikaga, stoki į talką ir 
imkis tau priderančios va
dovybės.

Antroji žiauri ir netikėtai 
atsiradusi Letuvos problema 
—tai apie 100,000 atbėgėlių iš

Lietuvybė yra tas lietuvių 
tautos kultūros lobynas ar 
aruodas, į kurį visi pilame ir 
iš kurio visi semiame.

Brangiausioji visų lietu
viškų jėgų ir pastangų išda
va yra savos lietuviškos val
stybės nepriklausomybė, pa
remta tautos suverenumu. 
Lietu vos nepriklausomybė 
todėl yra idealas ir džiaugs
mas ne vien Lietuvoje gy
venantiems, bet viso pasau
lio lietuviams.

Nepamirškime, kad lietu
vių tautos jėgos nėra dide
lės. Todėl jas turime taupy
ti, todėl jas turim naudoti 
tik tokiems tikslams, kurie 
mūsų tautą stiprina, o ne iš- 
mislams, kurie v i n g i u o ja 
šuntakiais. Lietuvos vyriau
sybės balsas—patikimiausias 
vadovas. Gyvename nepa
prastus laikus. Europoje ir 
Atlanto vandenyne siaučia 
karas. Kai karas siaučia 
vienoje vietoje, niekam nėra 
saugu kitoje vietoje. Karas 
lyg gaisras plinta. , Žiūrėki
te, kiek mažųjų tautų šian
dien dejuoja, kiek ašarų ir 
kraujo. Mūsų Lietuva betgi 
gyva ir sveika. Bet Lietuva 
turi sunkenybių, ji reikalin
ga pagalbos. Tad dabar yra 
laikas Lietuvai į talką stoti 
—dabar yra laikas savo pa
jėgas organizuoti. Pavojus 
mūsų krašto laisvei, mūsų 
valstybės nepriklausomybei, 
gali lyg netikėtas tornado 
ūmai atsirasti. Tad budėki
me ir dirbkime vienybėje, 
dirbkime ir budėkime.

Lietuvos Kunigaikščiai Vadinti Karaliais

buvusios Lenkijos. Ši skait
linė susideda, apytikriai im
ant, iš per 70,000 iš Lenki
jos atėjūnų ir iš bent 35,000 
tikrųjų karo pabėgėlių. Šių 
tarpe yra bent 5,000 lietuvių, 
bent 14,000 žydų,—dauguma 
gi susideda iš lenkų, šiek 
tiek baltgudžių ir net ukrai
niečių;' atbėgėlių tarpe yra 
vaikų apie 6,000, moterų per 
10,000.

Atbėgėlių patalpoms, dra
bužiams ir maistui reikalin-j vyskupu, 
gos milijoninės sumos. Vien; vyskupais, 
tikriesiems karo pabėgė
liams reikalinga arti 4,000,- 
000 litų kas mėnesį arba 
apie 600,000 dolerių. Lietu
va visus savo išteklius turi 
aukoti tai nelaimei; pagal
bos iš svetimų kraštų teat
eina tik aštuntoji dalis to, 
kiek iš tikrųjų reikia. Lie
tuvos žmoniškumas ir miela- 
širdystės darbas turėtų už
imponuoti visam pasauliui ir 
pasaulis turėtų Lietuvai su
teikti daugiau paramos, ne
gu iki šiol teikia. Prie šios 
progos pareikškime padėką 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kuris Lietuvos atbėgė- 
liams yra paaukojęs apie 80,- 
000 dol. drabužiais ir gry
nais pinigais, Hooverio Ko
mitetui, kurio centras New 
Yorke, ir Lietuvos žydų Fe
deracijai. Man ypač malonu 
girdėti, kad ir lietuvių tarpe 
atsiranda talkininkų Lietu
vos nelaimingiems atbėgė- 
liams šelpti. Tai gražu ir kil
nu, nes Vilnių atgavus tarpe

Kaunas. — Istorikas kun. 
dr. J. Matusas, pasiremda
mas senais dokumentais, į- 
rodo, kad ne tik Gediminas, 
bet ir Vytenis, Kęstutis su 
Algirdu ir Vytautas buvo 
vadinami Lietuvos karaliais. 
Vytenis pagal Dusburgą 
1294 m. vadinamas „kara
liaus sūnum”, o kryžiuočių 
kronikose visuomet tituluo
jamas „Lietuvių karalium” 
(rex Lethowinorum). Taip 
rašoma ne tik Dusburgo, bet 
ir Jarošino Sambijos kanau
ninko Wigando Marburgie- 
čio ir kitų kronikose.

Gedimino susirašinėjimuo
se, sutartyse su Rygos arki- 

Ezelio ir Tartų 
Livonijos kry

žiuočiais, Danijos viršininku, 
Ryga ir su domininkonų ir 
pranciškonų ordinų atstovais 
(1323) m. vartojamas saki
nys „Gediminas, Lietuvių 
karalius, siunčia ramybę 
Viešpatyje ir sveikinimą” 
(Gediminus, Lethowinorum 
rex pacem in Domino et sa- 
lutem) ir naudojamas ant
spaudas, kuriame atvaizduo
tas Gediminas sėdįs soste 
su vainiku—karūna dešinėje 
ir skipetru - kairėje, o po 
vaizdu parašas „Antspaudas 
Gedimino, Dievo malone 
Lietuvių ir Rusų karaliaus”.

Turimas be to popiežiaus 
Jono XXII laiškas Gediminui 
iš 1323 m. birželio 1 d., adre
suotas sekamai: „Jonas vys
kupas etc. . .. kilniam ir di
dingam vyrui Gediminui, 
Lietuvių ir daugumo Rusų 
garbingam karaliui”. Popie
žius ir kitais atvejais, pavyz
džiui, tvirtindamas Gedimino 
sutartį su Livonijos valdo
vais, vartojo tą patį termi

ną, karalium Gediminą vadi
no ir popiežiaus pasiuntiniai, 
taip pat Lietuvos kaimynai 
—Livonijos ir Prūsijos vys
kupai su tų valstybių virši
ninkais. Popiežius tais lai
kais ir buvo vienintelis, turįs 
teisę suteikti arba atimti ka
raliaus titulą. Taigi, kara
liaus vardas ar rangas ne
buvo susietas su vainikavi
mo apeigomis, o užteko, kad 
jį praktikoje pripažino aukš
čiausias bažnyčios autorite
tas.

Vokiečių metraščiai ir Al
girdą su Kęstučiu vadina ka
raliais. Jogaila, dar prieš 
tapdamas Lenkijos kara
lium, turėjo antspaudą su į- 
rašu „Jogaila, Dievo malo
ne, karalius Lietuvoje” (rex 
in Lettow). Esą užtikta šal
tiniuose, kad ir Vytautas 
taip būdavo tituluojamas. 
Taigi, kaip matyti, karaliaus 
Mindaugo titulas buvo perė
jęs ir jo įpėdiniams. Tik po 
Krėvos unijos, Lenkijos po
litikai ėmę griežtai skirti ka
raliaus ir didžiojo kunigaikš
čio terminus ir nustatę bei į- 
vedę praktiką, jog karalius 
esąs aukštesnis už did. kuni
gaikštį. Vytautui karaliaus 
titulą, kaip žinia, šventosios 
Romos Imperijos imperato
rius Zigmantas pripažino, 
tik, lenkų iškeltam aiškini
mui užkirsti kelią, pasiūlė ir 
f o r m a 1 i ai apsivainikuoti, 
kas, kaip žinoma, nebeįvyko 
lenkams pavogus iš Romos 
atgabenamą karališkąją ka
rūną. Rusų metraščiuose did. 
kunigaikščio titulas atitikda
vo Vakarų Europos kara
liaus terminui, nes slavai ka
raliaus vardo ir nevartoda
vo. L

—Nors Lietuvoje jau yra 
apie 1,300 gydytojų, per 200 trųjų didžiųjų šalčių, kurie 
sveikatos punktų, ligoninių truko dar apie savaitę, obe- 
kasos, tačiau sveikatos būk
lei, ypač kaime, dar daug 
reikia daryti. Iš žemės mo
kesčių 6 nuošimčiai yra ski
riami Sveikatos Fondui. Nuo 
vasario mėn. pradėtas leisti 
visiems suprantamai rašo
mas mėnesinis laikraštis 
„Sveikatos Parėjas”, kurio 
340 tūkstančių ekzempliorių 
bus nemokamai siuntinėja
ma per ištisus metus visiems 
Lietuvos kaimo gyvento
jams.

— Užregistruoti šie nauji 
Lietuvos piliečių išradimai: 
P. Narutavičiaus, Kaune — 
jogurtui gaminti aparatas, 
J. Kvitnerio — guminis pir- 
štinukas su 2 eilėmis šerių 
dantims masažuoti, E. Toto- 
raitės iš Panevėžio valsčiaus, 
Vyčių kaimo — virtuvės kil
nojamas garinis šutintuvas, 
L. Gotfriedo, Vilniuje — iš
radimas vatai gaminti iš li
nų pašukų; J. šalmuko, Kau
ne — patobulintas gesintu
vas; O. Gorzkowskio — izo
liacinės medžiagos statybai 
ir šalutinių produktų: ter
pentino ir kanifonijos iš me
džio žievės gaminimo bū
das; J. Gaučior Kaune — 
patobulintas gaidų spausdi
nimas ir J. Remeikio, Pašvi
tinio valse., Trivalakių km. 
— patobulinta alui statinė.

— Atgavus Vilniaus sri
tį, Lietuva turi 1410 klm. 
plačiųjų geležinkelių. Siau
rųjų geležinkelių buvo 455 
klm., Vilniaus srityje prisi
dėjo 55 klm. Visas Lietuvos 
geležinkelių tinklas dabar 
sudaro 1,875 klm.

—Nemiškinguose rajonuo
se gyventojams mišku aprū
pinti steigiami prie geležin
kelių sandėliai, iš kurių gy
ventojams miško medžiaga 
bus pardavinėjama be var
žytynių. Tokie sandėliai jau 
veikia Vilkaviškyje, Kalva
rijoje, Joniškyje, Pasvalyje, 
Marijampolėje, Kėdainiuose, 
Rokiškyje, Skuode ir Linku
voje.

—Pereitais metais ūkinin
kai, su Žemės Ūkio Rūmų 
pagalba, pastatė 280 butų 
lauko darbininkams (1938 
m. buvo pastatyta 202 bu
tai), iš kurių pusė yra mūri
niai. Daugiausia tokių na
mų (kumetynų) pastatė Pa
nevėžio apskrities ūkininkai 
—60 butų, Šiaulių 
36, Mažeikių —15 
pan.

—Neseniai duoti
steigti du elektros lempučių 
ir du dviračių fabrikus Lie
tuvoje. Leidimų gavėjai nu
tarė susijungti, tokiu būdu 
vietoje po du, bus po vieną 
lempučių ir dviračių fabriką, 
užtad abudu bus didesni.

—Lenkams bešeimininkau
jant Vilniuje, visa korespon
dencija į Vilnių turėdavo bū
ti adresuojama iš užsienių 
,Polonia, Wilno’, bet kai tik 
Lietuva Vilnių atgavo, tokių 
siuntinių nė nebepasitaiko.

—Prof. E. Volteris siūlo 
dabartinį Lituanistikos In
stitutą išplėsti į Mokslo 
Akademiją, kurios tikslas 
būtų rinkti visą originalų 
Lietuvos mokslininkų darbą, 
atvaizduoti Lietuvos mokslo 
raidą ir kartu būti vieta, kur 
būtų galima rasti visus 
mokslo davinius Lietuvoje 
pasireiškusių mok slininkų. 
Jau ir šiandien esama pa
kankamai medžiagos suly
ginti, kiek mokslo medžiagos 
buvo padaryta per 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės, 
palyginant su Lenkijos tuo 
pačiu laikotarpiu.

—Ūkininkų reikalais besi
rūpinančios įstaigos yra su
interesuotos, kad ir Vilniaus 
krašto ūkininkai kuo grei
čiau savo ūkių tvarkymu 
prilygtų visos Lietuvos ūki
ninkams skirti dovanas.

—Pranešama, kad po an-

lys ir obelaitės bus išlikusios 
sveikos, bet jaunos 
bus labai paveiktos 
čiausiai, žuvusios, 
nes kriaušės gal ir 
būsią visai žuvusios, 
dviejų-trijų metų ūgius 
kėsią visus šalin mesti.

—Paskutiniu metu, labai 
pagyvėjus Vilniuje gyvento
jų judėjimui, padidėjo ir ve
žikų skaičius. Prieš porą 
mėnesių Vilniuje vežikų bu
vo apie 500, dabar jau yra 
apie 600. Kadangi vežikų 
uždarbis neblogas, tai daug 
ir kaimiečių atvažiuoja į 
miestą uždarbiauti.

— Pandėlio jaunųjų ūki
ninkų ratelio narys Albinas 
žigulis, pats neturtingas jau
nuolis, iš savo sutaupytų 
skatikų paaukojo kelis litus 
JŪR Sąjungai, prašydamas 
užsakyti laikraštį „Ūkininko 
Patarėją” ir jį pasiųsti vie
nam Vilniaus krašto jaunam 
ūkininkaičiui.

kriaušės
ir, grei-
Auges-

dar ne- 
bet 
rei-

LIETUVOS ŪKININKES 
VEIKIA

apskr.— 
butų ir

leidimai

Sausio 5 ir 6 dienomis 
Kaune įvyko pirmasis Lie
tuvos ūkininkių (moterų) 
draugijos skyrių atstovių 
suvažiavimas. Draugijos va
dovė Devenienė savo prane
šime apie tą moterų organi
zaciją, pareiškė, kad draugi
ja yra nepolitinė, jai rūpi tik 
Lietuvos ūkio reikalai, jų 
tvarkymas ir siekimas Lie
tuvos ūkininkei geresnio ry
tojaus. Ūkininkės irgi nega
linčios likti abejingos savo 
valstybės svarbiais reika
lais. Kai vyrai buvo pašauk
ti sienų saugoti, jos dirbo 
jų darbus. Moterys nepamir
šo ir Vilniaus krašto ilgai 
svetimiems vergavusių mo
terų ūkininkių. Joms aukota 
sėklų, vilnų, paukščių ir kt. 
ir rūpinamasi vilnietes pri
traukti prie bendro visų Lie
tuvos ūkininkams-kėms or
ganizacinio darbo, šiemet 
draugija žada įsteigti daug 
naujų skyrių. Pirmasis dr- 
jos skyrius buvo įsteigtas 
tik pernai balandžio mėn., o 
dabar jau turi 60 skyrių su 
2,000 narių. Draugija pernai 
jau spėjo suruošti 140 pas
kaitų įvairiais namų ūkio 
klausimais ir keliasdešimt 
kursų ūkininkėms. Šiemet 
numatyta dideli darbai: 
kiekviename skyriuj bus 
įsteigti audimo, mezgimo, 
konservavimo ir kt. namų 
ūkio kursai, bus rengiamos 
paskaitos iš paukštininkys
tės, daržininkystės, švaros, 
tautodailės, taisyklingo mai
tinimo ir kt. Skyriai bus ap
rūpinami vaisių sultims ga
minti aparatais, pavyzdinė
mis virtuvėmis, gera daržo
vių ir paukščių veisline me
džiaga ir t. t. Suvažiavime 
nutarta, kad moterys palai
kytų kooperaciją, pirktųsi 
tik kooperatyvuose, o kur 
tokių nėra, kad pasirūpintų 
jų įsteigimu; pageidauta 
provincijai daugiau ligoni
nių, sveikatos centrų, koo
peratiniais pagrindais orga
nizuotų verpyklų, pareikšta 
pageidavimas, kad nusigyve
nusių girtuoklių ūkiams bū
tų uždėta globa, kad būtij 
pasirūpinta sukultūrinti kai
mo jaunimo pramogas, va
karėlius ir t.t. Pirmąjį šį 
moterų ūkininkių suvažiavi
mą asmeniškai sveikino mi- 
nisteris pirmininkas A. Mer
kys ir žemės ūkio ministe- 
ris J. Audėnas, įvertindami 
ūkininkių org-jos svarbą ir 
reikšmę ne tik joms pa
čioms ir jų ūkiams, bet vi
sai valstybei. Baigusios 
darbštųjį sauvažiavimą, da
lyvės nuvyko aplankyti Vil
nių.

Prieš kelis mėnesi^ Konstitucijoj, 
tuviskų knygų myletojį

rys suorganizavo skuti m odžio m. 
draugiją vardu Litb, : ’ strai snis, ta 
Book-of-the-Month Cl* , įa„g šitaip skamba: „ 
nos tikslas yra parsisų, je Kusijoje pa 
ti is Lietuvos pačias geri įJrti konstjtueiją .
sias, įdomiausias knygų ....
jas praplatinti po visą jį 
riką už žemesnes kainas, I
gu atskiri asmenys jite,: įįJVįasių° kirš 
jas patys gauti. Pasijo ? - 
kad knygų , mylėtojų i į 
daugiau, negu iš pra; 
manyta. Tie, kurie užsis 
pirmąsias knygas, taip 
mis patenkinti, kad kai j 
rie su entuziazmu jau n 
na savo draugus taip pat 
mėginti perskaityti nors) 
lis puslapius į dieną h 
nors geros lietuviškos į 
gos. Seniems ir jaunio Į
skaitytojams šiuomi pu ,Mozn1^ buvo straips 
šama, kad Skaitymo Kod ^ame Paa-iškinta, 
ja jau yra išrinkusi tu ^3 suprasti tą konstit 
knygą, kuri suteiks užs jtfi_Pun^tą._ Ten skaito 
kiusiems nemažai malt pradėta kova p 
mo. Ji yra Lazdynų Pelė ir Prieti
„KLAIDA”. Tai bus ska ^J?siama ir toliau, i 
mo daugeliui laisvų valai l?a*’. aiP ^uv0 nu? 
nes ši apysaka iš prieš I Mus? Institucija 
tuvos atgimimo laikų,| flaI11D6ai sudaryta, ji c 
372 puslapius. Jos h !r P^ankamos < 
Kaune yra 70 centų irui 
pačią kainą, be jokių ek 
mokesčių, ją gali įsigyti] 
merikiečiai, siųsdami I 
ar j
Book-of-the-Month Club, 
West 88th St., 1.... 
City, New York.

Lazdynų Pelėda, h 
tikrasis vardas ir pan 
buvo Sofija Pšibiliausklnto ir nepasidavė temp 
šią knygą parašė, nore 
nurodyti savo tauti 
esamas klaidas. Kaip 
pabaigoje apibudina 
zevičius, „Valstiečiuose 
tradicija — kad ji 
žmonos su dideliu krai 
pasoga; jieškoti vyro iš 
luomo, leisti dukteris 
didžialaukio ūkininkai
net bajoraičio, nepaisaB||įg jų liko dar gyvi. II 
tarpusavio patikimo, 
menybės”. šia tradicija 
ir mūsų svarbiausias 
koje asmuo, Petras Jo 
Sunkiai tėvų prasiskoli 
ūkininkų išmokslintas, 
veda prancūzę ir savo 
tąjį kaimą bei visus aul gjžti į savo nuolat 
vesnius idealus paini tai buvo „įtarti 
Kiek tas visa gailesčio! jvalstybiniu kiršinimu i 
kesčio jo tėvuose ir ka sujųgti į kalėjimą. Da 
nuošė sukelia, jam ne jų padėtis jau visai ne 
bu. Bet gyvenimas viso! ūes komunistai ilga 
pai jį sukrečia ir jis jo gam kalėjime nelaiko, be: 
nai tipiškai-poniškai p į( keičia. Vienas daly- 
šalino, grįžta į kaimą Ir 
tas ir neramios sąžinės] 
damas, čia jis sueina d 
matytų savo jaunų I 
draugę Marytę Stonaitį 
bar jau gydytoją ir 
besidarbuojančią k: 
tarpe. Ir čia prasideda 
ro nauja kryptimi veiki 
— revoliucijos organil 
mas.

Apie knygos turinį ir 
smę daug dar būtų ra 
pareikšti. Lazdynų 
„Klaida” dar tuomi d 
perskaityti, kad ji yra fl 
iš pirmutinių lietuvių kl 
j e apysakų. Knygos, fu| 
j e ji buvo išleista pirmu 
tu 1909 m. Vilniuje. 
gi, Kaune, buvo išleista] 
antrasis leidimas su M 
syta rašyba.

„Kas užsisakys „Klal 
klaidos nepadarys.”

Skaitymo Komi

maždaug šitaip skamba: „

pripažįstama religinė lai 
ir tikėjimas, bet tiktai gri 
tai draudžiama religinė p

1 ®as.”

Kai kam gali iš pavirsi: 
atrodyti, kad Sovietų Ri 
joj jau dabar nebevaržo 
religija, kad pasaulėžiūra 

kjti vidaus pergyvenimai 

io visą laisvę ir pripažint 
peja, gyvenimas parodė,' 
tas gražus pinigas tu 
antrą pusę... Tą patį 
nes; netikinčiųjų org

ja jau yra išrinkusi m ffikia suprastėtą konstit

u. Mūsų konstitucija

sos visokių tikėjimų ske 
jams išeiti į viešumą 

lįbar galės išlįsti iš ka 
įįombų ir pareikalauti s;

money-order: Lite * !iedabar ?alas I
,V.nf.thP.Month Cl* fli ir nauM’ ’

New y įesnj judėjimą, kuris mu 
labai įdomu bus išanaliz 
Į II

f Tikintieji tai tuojau

i j viešumą. Vis dėlto, 
ir 1938 m. jau pas 

iai likučiai katalikų 
ti. Keliolika kun 

tinti prieškonstituci 
imu ir išsiųsti į Afgai 
pasienį, kur buvo v 

i svarbūs skuboti dari 
ik visi jie ten mirė, 
tikras faktas, kad ke

jt rudenį jiems, kaip sa 
auę attikusiems, leis 

ha sugrįžti, bet iš tikrų 
buvo nurodytos vietc 

turi apsigyventi. 0 to 
te nebuvo nei katalik 
i pravoslavų. Kadangi j

nusiųsti į kalėjimą. Da

aiškus, kad katalikai, 
u sakyti, yra išnaikin-

£ Audringais
(Tęsinys)

[fe tada praslinko pen- . 
fe pavasarių ir, apart 

R pastabų, nebuvo už 
feuijy barti. „Gal ir 

mano tik išsišoki-
Flįgtė Kanklis. „Išsi- 

kurs jauną sielą 
k’tūmėti prie to, prie 

p visai nesiruošė.'”.
save iki smulkme-

W valią varžtesniu 
nutilo, paskendo min- 1

i

t 
£ 
j 

P 
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KUN. J. KIDYKO, S.
MISIJŲ TVARKA

ŠIĄ GAVĖNIĄ

Pirmą ir antrą savaitf 
Visų Šventų, 10809 S. S 
St., Chicago, UI.; trečią! 
vaitę — šv. Jurgio, 30 
George Ave., Nortf* 
Mass.; ketvirtą ir penkti 
Apreiškimo P. M., 259 
Fifth St., Brooklyn, N. 

didžiąją savaitę —j 
Montgomery St., Patffl

galiono duris, 
B tyliais žingsniais 
p koridorium. Pama- 
patros kambarėlio 
p duris, pasigundė 
P* jausmu ir akimis 
pti 
rjtp naujai suskintų 
CT konvalijų žiedų 
P stambesnių kvapių 
D stovėjo melsvam 

isivijus Nekalčiau- 
rfe staula, po ku- i 
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apkabinti su- 
P lakštutę taliją,

aš 
ni 
ta 
su 
be 
da 
lės 
gle 
to 
šlia 
užs 
nul

E 
asai 
sopi 
net 
?aul 
lės ] 
inii 

dą, 1 
dą š. 
mės

r



Kovo m. Į

KNYGŲ SKA^ Kovo m. 1 d., 1940 m. ‘AMERIKA 3

an- 
irie 
le
sios 
įsės 
rei- 
ges- 
ne- 
bet 
rei-

abai 
nto- 
ve-

3orą 
bu- 
yra 

žikų 
laug 
a į

Religija Sovietų Rusijoje
.uviškų knygų: j\j'aujojoj Konstitucijoj, ku- 
rys suorganizavo 
draugiją vardu 
Book-of-the-Mout 
rios tikslas yra 
ti iš Lietuvos
sias, įdomiausiąjį jabartinę konstituciją yra 
jas praplatinti pg, jripažįstama religinė laisvė 
riką už žemesnes) r tikėjimas, bet tiktai griež- 
gu atskiri asmeny ;ai draudžiama religinė pro

paganda ir masių kiršini- 
nas.”
I
f Kai kam gali iš paviršiaus 
atrodyti, kad Sovietų Rusi
joj jau dabar nebevaržoma 
•eligija, kad pasaulėžiūra ir 
riti vidaus pergyvenimai ga-

*ią paskelbė Sovietų vyriau- 
lybė 1936 m. gruodžio mėn., 
zra vienas straipsnis, kuris 
naždaug šitaip skamba: „Vi
loje Sovietų Rusijoje pagal

ūki- 
inas 
jau- 
pytų 
litus 
imas 
inko 
vie

nam

jas patys gauti 
kad knygų 
daugiau, negu s 
manyta. Tie, į 
pirmąsias knygų 
mis patenkinti, į 
rie su entuziaz^ 
na savo tam,; ““ r-sj6-

- . ,. j?’ iro visą laisvę ir pripažinimą.
KaK ?eja’ parodė kad

nors geros lietų " »‘ 
gos. Sėmėms j , 
skaitytojams į

;as gražus pinigas turėjo 
... Tą patį mė- 

lesį netikinčiųjų organe 
š,Bežbožnik” buvo straipsnis, 

; paaiškinta, kaipsama, kad Skaityt niriame paaiškinta, 
ja jau yra išriį .eikia suprasti tą konstituci- 
knygą, kuri s^ os punktą. 
kiusiems nemaa - — jjiuuvca v CL įjl 1^70

mo. Ji yra Laz^ ^sokią religiją ir prietarus

Ten skaitome:
,Mūsų pradėta kova prieš

ĖS

.KLAIDA , Tąjį )US tęsiama ir toliau, 
ygiai, kaip buvo nuo 
n. Mūsų konstitucija 
planingai sudaryta: ji

mo daugeliui fc, 
nes ši apysakai 
tuvos atgimimo |

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūte

Praeities Atsiminimai
ti. Truputį kitokioje padė
tyje yra ortodoksų, musul
monų, budistų ir žydų, kurie 
sudaro maždaug vieningą te- 
ritorijalinį būrį ir gyvena 
glaudžiai susispietę. Taipgi 
gerokai skirtinga padėtis 
yra miesto gyventojų nuo 
kaimiečių.

Propaganda per mokyklas
Mokykla sovietų vyriausy

bei yra pirmutinė ir svar
biausia priemonė subedievin- 
ti piliečius. Šiandie jau aiš
kiausiai žinomas dalykas, 
kad Rusijoj mokyklos yra 
absoliučiai prieš tikybinės. 
Jau vaikučių darželiuose, kur 
vaikai dar tik 4-6 metų, pra
dedamas skiepyti komuniz
mas. Laikrašty „Priešmo
kyklinis Auklėjimas” 1939 
m. gegužės mėn., įžanginia
me šiaip rašyta: „Augančios 
kartos auklėjimas turi būti 
pradedamas prieš mokyklą. 
Mūsų vaikučių darželiai turi 
auklėti komunizmo dvasioj. 
Juose turi būti mokoma my
lėti savo šalį, Leniną ir Sta
liną, mylėti savo vadus ir 
sekti jų dvasia”.

Kai jau vaikas eina į mo
kyklą, prieštikybinis skiepy- 
mas varomas visu spartumu. 
Viskas 
idėjai, 
vaikas 
kraujo
tojai, mokyklinės ir užmo
kyklinės organizacijos ir visi 
kiti pašaliniai veikimai, kaip 
ekskursijos, parodos, pasi
linksminimai turi būti dides
niam „tikrosios” dvasios iš
ugdymui.' Net ir geriausioj 
šeimoj pagal tokį metodą 
nieko gero negalima būtų iš
auklėti.

Prieštikybinis auklėjimas 
yra laipsniškas. Žemesnėse 
klasėse jie skaito prieštiky- 
bines pasakas, noveles ir į- 
vairias ištraukas iš dau
gelio rašytojų: Puškino, Če
chovo, Nekrasovo, M. Gorkio 

' ir pačių naujausių. Jie pa
sakoja vaikams įvairius, 
kartais labai pikantiškus, 
nuotykius iš dvasininkų gy
venimo, ypač pagal Demian 
Biedny, kuris yra šlykščiau
sių pasakų autorius.

Nuo pat jaunų dienų mo
kiniai yra labai daug moko
mi chemijos ir praktikuoja 
labaratorijose. Mat, niekas 
kitas, o tik chemijos moks
las slepiąs savy tikrus ,įte
kinai ir mergaitėswoonĘimą 
buklus”. Tokiu būdu vaiki-

Prof. dr. Kazys Pakštas, Vytauto Didžiojo universiteto 
geografijos profesorius, lankąsis Amerikoje. Netru
kus profesorius išvyks į Kanadą, kur pakviestas skai
tyti visą eilę paskaitų kitataučiams. Vasarą prof, 
vyks į Kalifornijos universitetą, kur pakviestas skai
tyti paskaitas visą vasaros semestrą. Šio metu prof. 
Pakštas lankosi įvairiose lietuvių kolonijose.

Rumšiškės miestelis netoli 
Vilniaus, koks pusė kilome
tro nuo Nemuno ir 20 klm. 
nuo Kauno. 1883 metais nie
kuo jis neatsižymėjo. Pre
kyba ir pramonė buvo žydų 
rankose. Aplinkiniai didžiu
liai kaimai, kaip Beištrakis, 
Pašuliai, Givintai, apie 10 
klm. nuo miestelio, taip pat 
naudojosi žydelio patarnavi
mu. Kiekvienas kaimas tu
rėjo savo žydelį—kurpį, siu
vėją, šaltkalvį ar kitą. Jie 
ūkininkus aprūpindavo smul
kiomis prekėmis, svaigina
mais gėrimais. Jei ūkininkas 
neturėdavo pinigų, tai jų 
vietoje žydelis paimdavo už 
prekes ar patarnavimą grū
dais, kiaušiniais, sviestu.

Šventadienio sulaukę seni 
ir jauni traukdavo miestelio

link. Moterys, merginos ke
liaudavo daugiausia basos, 
storų sijonų kvoldus pasiky- 
šusios už juosmens, rankose- 
surišti bateliai ir būtinai rū
tų šakelė. Jų kasas irgi 
puošdavo rūtos. Vyrai taip 
pat eidavo basi, kelnes pasi
raitę, ilgais aulais batus per
simetę per pečius. Tokie bū
riai traukdavo nuo ankstaus 
ryto. Pakelėj gyventojai ga
lėdavo kiekvieno kaimo gru
pes išskirti, nes jie visuomet 
žygiuodavo giedodami šven
tas giesmes.
jų labai daug atmintinai. Iš grynu, švelniu, tokiu tiesiog 
jų giesmių ir balsų juos pa-į nežemišku, kaip gėlė—tokių 
žindavo. Anais laikais visi anojo pasaulio sklypeliu, į 
žinodavo ne tiktai daug gies- matomą formą įkūnytu, že
mių, bet ir dainų, pasakų, mės vaikams kelti aukštyn.^ 
patarlių, mįslių.

Kadangi dvarų šioje apy
linkėje buvo neperdaugiau- 
sia, tai suėję keli dvaro dar- daodis, 
bminkai labai didžiuodavos ti, tartum būčiau baltaveidis 
ir įmantriai pasakodavo, ir priversti žmones užmiršti 
kiek kuris yra dvarų matęs, apie mano odos varsą, 
ką juose veikęs. Kuo dau- —A. Duma,
giau klausytojų atsirasdavo, 
tuo daugiau jie visokių nuo-' 
tykių pripasakodavo.

Niekas nekreipdavo dėme
sio, kad valsčius ir parapija 
grynai lietuviška. Reikalui 
iškilus, žmogelis valsčiaus 
raštinėje kitaip nesusikalbė
davo, kaip rusiškai ar len
kiškai. Jie nemoki—tai ži
nokis sau sveikas. Tai tavo 
bėda. Tuo būdu ir iš kai
miečių vienas kitas pramok
davo lenkų kalbos žargono. 
Vargšui kaimiečiui negeriau 
būdavo ir patekus į kleboni
ją. Čia lietuviškai jis irgi 
neišgirsdavo. Tais laikais 
visi lietuviui rodė daugiau 
žvėriškumo, kad įsigytų vi
sokių maloniu iš ponų ir 
aukštesniųjų. Mokslus einan
tis jaunimas dažniausiai pa
skęsdavo svetimose bangose. 
Apylinkėje mažai -buve- mo- 
kvtų lietuvių, bet ir nebuvo 
iš kur to mokslo semti, kad 
ir norėtum. Žandaras, pa
matęs naują lietuvišką kny
gelę, ją atimdavo ir kartais 
bizūno nepagailėdavo. Lie
tuviai arba naudodavosi la
bai senomis knygomis, arba 
visas giesmes, dainas išmo
kė' atmintinai, perduodavo 
kitiems. Jei kas laikė save 
lietuviu, tai jis būdavo ir ka
talikas.

Šventadieniais žmoneliai 
gausiai rinkdavosi į seną 
medinę bažnyčią. Po lenkiš
kos evengėlijos, visi poneliai 
ir nutautėję nešdavosi iš

Tauta, kuri sugebės apsi
ginkluoti blaivybe, bus stip
riau apginkluota už tą, ku
rios kiekvienas pilietis turės 
kulkosvaidį.

—Vladas Putvys.

Kas mėgsta knygas, tam 
netrūksta gero draugo ir iš
mintingo patarėjo.

—Ciceronas.

Kaip gražu žydėti sielos 
Visi mokėdavo žiedu! Būti lyg gėlė. Tokiu , . , . • —w • Vi* J 1 • J •_ • _

—M. Pečkauskaitč.

Kai įsitikinau, kad esu juo- 
užsispyriau gyven-

taip
1917
yra 

duos 
drą-

nai ir mergaitės, baigdami 
aukštesnę mokyklą, jau 
svarsto gana sunkius klau
simus, kaip pav. Gamtos ir 
draugijos įstatymai; Idealiz
mas ir Materializmas, Kovo
jantis proletariškasis Atei- 
izmas ir tt. (ištrauka iš „Ap- 
tireligioznik”, 1939 m. 3 Nr.).

Jei kartais kur nors dar 
yra praktikuojančių, tai to
kiose vietose veikia specia
lios užmokyklinės draugijos, 
kurios, ypač pamaldų metu, 
daro susirinkimus ir išeigas, 
o taipgi iškilmingą įrašymą 
į kovojančių jaunųjų komu
nistų organizaciją, per kurį, 
pagal priimtą tvarką, kiek
vienas turi sudaužyti kryžių 
arba kokį šventumą prime
nantį daiktą.

Apskritai imant, mokykla 
yra geriausia komunistų tal
kininkė. Yra aiškiai žinoma, 
kad iki pat paskutinių metų 
daugely vietų kaimuose tėvai 
išmokydavo vaikus religijos 
tiesų, bet vaikai, paaugę ir 
pabuvę kurį laiką mokykloj, 
sugrįžę mokydavo savo bro
lius ir seseles mažesnius 
priešreliginių dalykų.

Kai vyresni moksleiviai iš
važiuoja mokytis į aukštesnę 
mokyklą, jie kaipo komunis
tų nariai, ypač kovojantys 
prieš religinius įsitikinimus, 
dykai gauna butą ir valgį, ir 
turi apsigyventi bendrabuty, 
kuris yra valdžios rankose. 
Vienas mokinys taip rašo:

„Nuo pat mažens aš gyve
nau labai jaukioje religinėj 
atmosferoj. Mokykloj, drau
gų, o ypač mano mokytojų ir 
priešreliginių vadovėlių įta
koje, aš pasidariau labai 
abejingas. Tada dažnai aš 
pats vienas savęs klausda
vau: „Ar kokia nors aukš
tesnė Buitis už matomą pa
saulį tikrai egzistuoja, ar 
yra kas nors aukščiau manęs 
ir visų mūsų?!” Ir tai buvo 
begalo sunkūs momentai ma
no gyvenime ... Aš turėjau 
pasirinkti arba Jus ir grįžti 
į namus nieko nepasiekęs, 
arba Jūsų išsižadėjęs gyven
ti toliau su draugais ir vis
ką pamiršti? Ir, deja, aš 
buvau bepasirenkąs šitą ke
lią ... Kai mano motina su
žinojo, kad aš jau prisira
šiau prie komunistų pionie
rių būrio ir visai nebelankau 
bažnyčios, ji vargšė bandė 
mane sugrąžinti ir jau aš 
buvau bepradedąs svyruoti, 
bet mano brolis vėl surami
no ir mes abu visai nustojo
me tikėti, nes aiškiai- įtikė
jome, kad nėra jokio Die
vo ... ”

Tai labai liūdnas laiškas, 
rodąs tikrąją gyvenimo tra
gediją. Negana, kad žmo
gus netenka savo įsitikini
mu, savo religijos, bet dėl 
valdžios atsižada savo namų, 
savo tėvo ir motinos. Šitos 
aukos niekas neturi teisės 
reikalauti nei priversti, nes

Lai kiekvienas patikrina 
savo mintis ir atras, kad jos 
susispietusios apie praeitį ir 
ateitį. Mes visai negalvojam 
apie dabartį, jei ir galvojam, 
tai kaip įrankį ateičiai. Min
čių pabaiga nėra dabartis, 
tik ateitis. Todėl mes niekad 
negyvenam, bet vis tikimės 
pagyventi; amžinai planuo
dami mes niekad nesusto
jam, nepagyvenam. '"C

—Paskalis. )

372 puslapius, iforogos ir pakankamos
Kaune yra 70terfeos visokių tikėjimų skelbė- 
pačią kainą, be Jjams išeiti į viešumą. Jie 
mokesčių, ją $|dabar galės išlįsti iš kata

kombų ir pareikalauti savo 
įeisiu. Jie dabar galės pra
loti reakciją ir naują, vie-

Kaune yra 70
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Lazdynų Pels 
tikrasis vardas j
buvo Sofija Pat )raį0 įr nepasidavė tempia- 
sių knygą paras: n. į viešumą. Vis dėlto, per 
nurodyti savo į 937 ir 1938 m. jau pasku
bamas klaidas. & įnįaį Akučiai katalikų iš- 
pabaigoje apibiu taškyti. Keliolika kunigų 
zevičius, „Vaiste pkaltinti prieškonstituciniu 
tradicija - k: 
žmonos su dideliu
pasoga; jieškotin omį svarbūs skuboti darbai, 
luomo, leisti duh feveik visi jie ten mirė, bet 
didžfalaukicT'UKiE: Ta tikras faktas, kad kele- 
net bajoraičio, ną as į§ jų pko dar gyvi. 1938 
tarpusavio patik n rudenį jiems, kaip savo 
menybės”. Šia tai iausmę 
ir mūsų svarbias 
koje asmuo, Pete
Sunkiai tėvų pras ;ur turi apsigyventi. O tose 
ūkininkų išmoki
veda prancūzę ir įei pravoslavų. Kadangi jie 
tąjį kaimą bei vė >rašėsi gįžti į savo nuolati- 
vesnius idealus ię vietą, tai buvo „įtarti” 
Kiek tas visa gafe jriešvalstybiniu kiršinimu ir 
kesčio jo tėvuose rėl nusiųsti į kalėjimą, 
nuošė sukelia, jai 
bu. Bet gyvenimą?
pai jį sukrečiairj rienam kalėjime nelaiko, bet 
nai tipiškai-ponS įuolat keičia. Vienas daly- 
šalino, grįžtaįhi :as aiškus, kad katalikai, 
tas ir neramios galima sakyti, yra išnaikin
damas. Čia jis te - 
matytų savo j* 
draugę Marytę 
bar jau gydytoji; 
besidarbuojančią 
tarpe. Ir čia p^ 
ro nauja krypti 
— revoliucijos •'
mas.

abai įdomu bus išanalizuo- 
;i...”

Tikintieji tai tuojau su-

tiniai likučiai katalikų iš

reikimu ir išsiųsti į Afganis- 
ano pasienį, kur buvo vyk-

atlikusiems, leista 
ieva sugrįžti, bet iš tikrųjų 
iems buvo nurodytos vietos,

dėtose nebuvo nei katalikų,

Da- 
>ar jų padėtis jau visai ne
žinoma, nes komunistai ilgai

kad katalikai,

turi tarnauti vienai 
vienam tikslui, t. y.
turi užaugti gryno 
komunistas. Moky

yra gyvas, 
faktų, kad 
komunistų 
slapta pa-

tai būtų nepakeliama našta 
ir visiškas žmogaus sunaiki
nimas. Deja, šiandie gyve
name paradoksų amžių!

Tarptautiniame Šveicarijoj 
išeinančiame laikrašty „Pro 
Deo” neseniai paskelbtas vie
no olando protestanto jauno 
vaikino, pabėgusio iš Rusi
jos, laiškas, kuriame jis ap- 
.rašo, kad, nežiūrint niekšiš- 
kiausių priespaudos ir gąs
dinimo priemonių, kurios 
vartojamos komunistų jau
nimui atgrąsyti nuo religijos 
ir svetimų valstybių įtakos, 
vis dėlto šiandieninėj Rusi
joj dar tikėjimas 
Jis duoda aiškių 
net tarp jaunų 
yra tokių, kurie
deda dvasininkams; labai su
maniai ręnka pinigus bažny
čioms palaikyt ir kartas nuo 
karto dalyvauja pamaldose 
su kitais pasislėpę. Yra net 
tokių atsitikimų, kad komu
nistų vaikai yra slaptai, pra
šant tėvams, apkrikštyjami 
ir dalyvauja metinėse pa
maldose. Panašių faktų duo
da ir minėtas ateizmo pro
pagandos laikraštis „Bezbož- 
nik”. Kartais geri katalikai 
tyčia eina į partiją arba 
komsomolcus ir bando veikti 
iš vidaus, tačiau nepaprastas 
slaptosios policijos (OGPU) 
gausumas ir organizuotumas 
greit sučiumpa ir pasmerkia. 
Jie visi gerai žino, kad ti
kėjimas yra vidaus dalykas 
ir todėl negalima visai išnai
kinti iš žmonių širdžių. Jie 
dabar to' jau ir nemano pa
siekti.

Vedybos seka meile, kaip x 
dūmai liepsna

— Chamfort

Juoz. Bogušas.
(Bus daugiau)

bažnyčios, nenorėdami savęs 
„pažeminti” klausydami 
evengėlijos lietuvių kalba. 
Pasilikusieji siųsdavo savo 
karštas maldas Aukščiausia
jam,. nusiranoindavo išlie j ę 
savo skffljj,, 
Švč. Panelės Marijos.

Kiekvienais metais maldi
ninkų būrelis eidavo į Vilnių 
pasimelsti prie Aušros Var
tų Stebuklingos Dievo Moti
nos. Visą kelionę atlikdavo 
pėsti, vadovaujant vienam, 
kuris žinodavo kelius. Šven
tos giesmės lydėdavo tokių 
keliautojų žingsnius. Pasie
kus miestą, pirmiausiai at
lankydavome bažnyčias, kal- 
varijas, ar kitas šventas vie
tas. Istorinių Vilniaus vie
tų nebuvo kas parodo tada, 
nebuvo ir kam paaiškinti.

J. Raudonaitis.

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
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(Tęsinys)

Nuo tada praslinko pen
kiolika pavasarių ir, apart 

Apie kr/go^ imulkių pastabų, nebuvo už 
aę daug dar. ■ Eugenijų barti. „Gal 1_

» už 
Gal ir 

mano tik išsišoki- 
nas?” Mąstė Kanklis. „Išsi
šokimas, kurs jauną sielą 
[ali pastūmėti prie to, prie 
o jinai visai nesiruošė!”. 

_ . aializavo save iki smulkme-
tu 1909 m. Vite-. suvaržė valią varžtesniu 

riržiu, nutilo, paskendo min- 
y.

Užspaudęs saliono duris, 
Eugenijus tyliais žingsniais 
įasinešė koridorium. Pama
ls Kleopatros kambarėlio 

KUN J KW^ )raviras <duris, pasigundo 
’Jnr rfl >ro jas jausmu ir akimis 

pasiskverbti.

smę _ 
pareikšti. L^ijab^ 
„Klaida” dar te- 
perskaityti, kad) 
iš pirmutinių 1$ 
je apysakų. M 
je ji buvo išleista

gi, Kaune, buvo; 
antrasis leidim85 
syta rašyba.

„Kas užsisaką 
klaidos nepadar?

Skaitą

Čia, tarp naujai suskintų 
unulkučių konvalijų žiedų 
r keleto stambesnių kvapių 

dtiarcizų, stovėjo melsvam 
T’įi įlosčiuje isivijus Nekalčiau- 

Jios Marijos staula, po ku- 
% ’ios kojomis sukniubus, ver-

Pirmą ir anW 
Visų Šventų, $ 
St., Chicago, į 
vaitę — L. 
George Avė., 
Nfcss.; ketvirtį- Kle0Datra 
Fifth ssrA;ueeniius ° 

didžiąją sa^ 
Montgomery 
N. J.

, Eugenijus pajuto norą pul- 
:i pro kaviniu lekeru bliz
gančias duris, apkabinti su
kiužusią grakštutę taliją,

sąžinė 
duotą 
žodį, 
kūną

paspausti švelnutes rankas, 
nuskęsti kilniu jausmu į 
Kleopatros mielų mėlynų 
akių jūrą, iš karmino lūpų 
iškvosti širdgėlą.

— Ne... — pasiūlė 
tik prieš valandėlę 
globėjui paklusnumo 
jis paliko sugniužusį
po Marijos statula, mintis 
suposmavo:

— Kilnioji, aš jaučiu tavo 
ašaras krintant deimanti
niais karoliais, kurie puošia 
tavo sielą... Aš trokštu juos 
suverti savo širdies gijose, 
bet... aš tik žmogus prade
dantis suprasti tikros mei
lės sąvoką. O tu?.. Tu, mano 
gležnas lapeli, ar bent dalelę 
to jauti?.. — šešėliu pra
šliaužė pro pravertas duris, 
užsidarė savo kabinetėly, 
nulinko į knygą.

Kleopatra, su išverktomis 
ašaromis, numetė dvasinių 
sopulių naštą, pragiedrėjo, 
net lengvu šypsneliu apsi
gaubė, degančios akių ugne
lės pro melsvų lankų sken
dinius žiūrėjo į Marijos vei
dą, lūpos pynė meilę ir skun
da šiai vienai Motinai, že
mės mergaičių Atstovei.

— Motinėle, Tu žinai, kaip 
aš jį myliu... Žinai, mano 
nekaltą, bet sunkų takelį... 
Juk jis mano brolis! Brolis 
Eugenijus! Gal ir turiu tei
sę jį taip karštai mylėti, bet 
nežinau... Abejonė ir baimė... 
Sustiprink mane, Motinėle, 
kad mano siela visuomet bū
tų gryna, kaip šis mažutis 
baltas konvalijų žiedelis... 
Užkibau už jo kaklo, ir pati 
savęs nusigandau... O, Moti
nėle, kokios jo gražios akys. 
Bet, aš toliau, toliau... Imk, 
mano ranką, veskis dorybių 
vieškeliais, juk aš tavo vai
kelis. Matai, Motinėle, kaip 
mano širdis nuo šių prade
dančių meilės erškėčių suža
lota. Tu jauti, kaip man sun
ku'slėpti tą sunkų jausmą, 
su nieku nepasidalinus...

Suvožė delnus, nusilenkė, 
pakilo. Gyvai jautė šalia sa
vęs guodžiančią Esybę, juto 
lūpose sustirusias maldų ro
žes, dvasios rūbe—pajuto ai
škesnį skaistumą.

Įknibo į pamokas besiarti
nantiems kvotimams, prisi
vertė įsigilinti, susikaupti, 
pamiršti aplinkumą, išsiža
dėti širdies, ryžosi kalbėtis 
protu.

Už lango klostėsi šnarėda
mos žydinčios alyvų šakos, 
skendo vakaro šešėliai į pal
tus jazminų kerus, nubodo

siluetai 
o Kleo- 
knygos

lakštingalos čiauškėjimas iš 
tankių krūmų, klevų 
sustingo sodų lanke, 
patra rymojo prie 
iki bąlančiai aušrai.

Eugenijus irgi linksnojo 
prie vadovėlių per ištisas 
dienas ir vakarus. Nei dar
bas, nei akylios pamokos ne
išblaškė širdies liepsnų. Jos 
vis plasdeno krūtinės auku
re, kartais išsiverždamos 
plačiau, troškinančiai kait
riau.

Tomis valandomis jis iš
eidavo į sodą, paskęsdavo 
besivystančiuose augmenų 
pumpuruose, budo jų grožy, 
sklaidė žiedus ir lapelius, gi
linosi į gamtą, į papurusią 
žemę, rūšiavo smiltis, stebė
jo medžius, taisė kliombus, 
klausė atbundančių žiogų, 
džiaugėsi paukščių čiulbe
siais.

Pamilo gamtą, pamilo gro
žiu ir gerybėmis alsuojančią 
žemę su visa jos harmonija, 
nulinko siela į žolynų ir ky
lančių javiį laukus, knygose 
rausėsi į agronomiją.

Gimnazijoj kvotimus iš
laikė abu su Kleopatra. Ji 
persikėlė į šeštą klasę, jis gi 
— parėjo diplomuotas, bai
gęs aštuonias, su pagyrimo 
lakštu. i

Nors Kaiiklio 
mė buvo jam

akių nelai- 
sutrukdžius

porą mokslo metų, bet už- 
tad, jis labiau subrendo, la
biau įsisąmonijo savo parei
gose ir baigė šį mokslo židi
nį su mokytojų meile ir pa
garba.

Didžiavosi globėjas, džiau
gėsi Kleopatra, pasitenkini
mą jautė ir pats Eugenijus.

Prasiskleidė vasara pilnu 
puošnumu ... Iš buvusių so
de gausybės žiedų, dabar 
kėpšojo iš po lapų traškūs 
žali obuoliukai, kriaušės, 
vyšnios ir slyvos, o pačiame 
sodo krašte — kabojo pilno
mis kekėmis išraudę serben
tai, žibėjo prieš saulę sirp
stančios avietės.

Puošnūs vijokliai apvijo 
visą Grištovo namelį, kur 
dabar gyveno Kanklis, pla
tūs langai margavo fajergo- 
nijų žiedais, žėrėjo radasto
mis.

Prie gonkų stovėjo dvi ru- 
žavai žydinčios olijandros, 
atsirėmusios plačiomis šako
mis į baltas kolonas parėmu
sias seno rūmo stogą, kurį 
gaubė žalsvų kerpių pakrikę 
kupsteliai, o virš jų, aukš
čiausiam kraige, stypsojo 
viena belūžtančia koja me
dinis malūnėlis, nuplaktas 
vėjų ir audrų. Pro jį kar
tais švilpdavo maloni vėjų 
simfonija, ūždavo sielą ža
dinantys himnai, ir nuolatos

gonkose sėdėdamas Kanklis 
vis labiau rišosi dvasia prie 
šio kampelio, kuriame eilę 
metų išgyveno.

Vieną kartą, jam besėdint 
saulėtoje terasoje, atėjo po
nas Grištovas ir, kaip visuo
met paplojęs Kankliui per 
petį, pasiūlė:

—Pone, Kakli, pirk mano 
namus. Aš greitu laiku iš
vykstu j užsienį, ir man bū
tinai reikalingi 6,000 litų. Už 
tiek tamsta įsigysi puikią 
nuosavybę!

— Tai, vadinasi, ponas 
Grištove, parduodate šiuos 
namus? .. . Ačiū už pasiūly
tą pirmenybę, reiks pasitar
ti 2U vaikais. Rimtai sako
te?—kažkokia gailysta ir už
uojauta apsėmė Kanklį, laz
dele apgraibęs, pasiūlė Griš- 
tovui kėdę.

—Taip, mano mielas, par
duodu .. . Mat, reikalai. .. 
Pakrikęs mano našlio bevai
kio gyvenimas verčia glaus
tis prie užsieny gyvenančių 
giminių.

Užjautė Kanklis virpantį 
ant lazdos poną Grištovą, 
kurs savo vidujinę širdgėlą 
pylė į jautrią Kanklio sielą, 
ieškojo atgarsio savo vienat
vės klaikumoj.

—Namas dar gali stovėt 
visą pusamžį! —lėtai dėstė 
Grištovas. —Nesakau, kad

naujas, bet patogus, su gra
žiu sodu. Be to, gaunate kal
ne prie vieškelio našios že
mės sklypą, kur stūkso nuo 
senovės du klevai, ir tarp jų 
ąžuolo kryžiaus . . .

Susimąstė, ir nuleido 
galvą Grištovas. Pynėsi kan
kinantys jo dvasią slogūs 
prisiminimai, kadaise pra
leisti šioj brangioj vietelėj, 
šioj kerpėtoj mažoj pily. Jis 
dabar gyvai matė savo jau
nutę žmoną Patriciją, besė
dinčią hamake sodų paūks- 
miuos, o ten . . . atvožta kny
ga—žiūri iš pievos baltais 
lapais į beslenkančius pūkų 
debesėlius, ir šypsosi juodais 
pabirusiais kreivų raidžių 
arabeskais .. . Tai buvo se
niai, bet tada Patricijos lū
pose dvelkė pavasariai. Jis, 
Grištovas — tuomet stovėjo 
šalę jos .. . Išsitiesė jos bal
ta ranka, kaip gulbės spar
nas, į atvožtą knygą, ir pa
prašė :

—Valentinai, paduok, man

Jei kiaulė galėtų galvoti 
tai ji nebūtų kiaulė.

—Dickens.
Dideliam džiaugsmui rei

kia didelių dalykų; giliam 
skausmui—užtenka ir mažu

(Bus daugiau)



Kovo m. 1 d., 1940

Bažnytinis Koncertas
Sekmadienį, Kovo-March 3 d., 1940

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

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

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai Bilietas 50 centų.

DALYVAUS BROOKLYNO VYSKUPIJOS CHORAS 
IŠ 100 ASMENŲ ir SOLISTŲ, 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.

UŽUOJAUTA
D. G. Universalio Biuro Di
rektoriui

P. KAZIUI VILNIŠKIUI
jo mylimam tėveliui mirus, 
reiškiame gilios užuojautos 
žodžius.

Krušinskai ir Barzilauskai

Reikia tikėti, kad ir tikra
sis! „Keturių Driskių” var
das patiks.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

ADMINISTRATORIUS 
KALBA!

vykstantį balių galima va
dinti pavasariniu balių?

—O kodėl ne? Juk pava
saris prasideda kovo 21 d., 
o mūsų balius įvyksta net 
kovo 31 d. Tai pirmas sek
madienis po Velykų, o Vely
kos visada jungiamos su pa
vasario džiaugsmais.

—Bet, mielas administra
toriau, ar nepasirinkote ne
labai tinkamą laiką? Mat, po 
Velykų žmonės yra ištuštinę 
kišenes, be to, per Atvelykį 
mėgstama pasisvečiuoti. Per 
Velykas kitur svečiavusieji 
nori atsilyginti savo pažįs
tamiems, pas save juos pa
sikviesdami per Atvelykį, 
tad ar nebaugu, kad galite 
neturėti 
likos?

—Šie 
girdėti, 
grindo? 
anksto,
bičiuliai gali jau dabar arba 
įsigyti bilietus, arba tuos ke
liolika centų paslėpti saugio-

Laikraštyje redaktorius 
visada turi progą pareikšti 
savo nuomones, mintis ar 
šiaip pažiūras į įvairius 
klausimus. Kitaip su laik
raščio administratorium. Jo 
balso negirdėti. Skaitytojai 
retkarčiais, kartą į metus ar 
rečiau, gauna jo atviruką, 
kviečiant... prisiųsti prenu
meratos atnaujinimo mokes
tį. šiaipjau iš jo nieko vie
šai negirdėti. Tad jūsų re
porteris nutarė atsilankyti 
pas „Amerikos” administra
torių ir pasišnekėti su juo 

i1 ne tik griežtai privatiniai, 
bet ir tikslu kai kuriuos jo 
pareiškimus paskelbti laik
raščio skiltyse.

Radau admin istratorių 
„Amerikos” įstaigoje prie 
stalo, visai arti durų, šalia 
jo sklido stipri šiluma iš ra
di jatoriaus, o pro menkai ap
saugotas duris, ’ ypač iš vir
šaus, veržėsi šaltos dienos je vietoje, kad per Velykas 
vėjas, bet jis, tur būt, iš pa- jie nedingtų. Antra, ar ne- 
pratimo to nejuto ir surau-

kakt^^vartė ka žirukn 
WL1 “fei ''fcfep.i kun. J. 

Jankauskas, kurs per pasku
tinius 7 metus dirbo tarp ki
tataučiu, todėl jam toks gra
žus Lietuvos šventės minėji
mas padarė nepaprasto įspū
džio. Jis kvietė visus New 
Haveno lietuvius vieningai 
gyventi, ragino visada už
stoti ir ginti lietuvius.

Svečias kalbėtojas buvo 
„Amerikos” redaktorius; jis 
palietė Vilniaus istoriją, jo 
daugeriopą reikšmę Lietuvai 
ir lietuvių tautai, jo atvada
vimo kelius, vilniečių lietu
vių pasiaukojimą ir nuopel
nus tautai.

Daryta rinkliava vilnie
čiams lietuviams sušelpti. 
Rodos, vilniečiams lietu
viams iš šio minėjimo teks 
per 100 dol. Minėjimas laiko
mas labai pasisekusiu; graži- 
salė buvo pilna lietuvių, ku
rių galėjo būti apie 400.

Programai įdomiai ir įvai
riai vadovavo M. Jokubaitė, 
nenuilstanti kolonijos veikė
ja. kurios veikla pasiekia ir 
tolimesnes apylinkes. Su ja 
tautiniame darbe mielai ben
dradarbiauja V. Norkūnas, 
J. Dičkienė ir kiti veikėjai.

Patenkintas.

šymus „Garse”. Į Wilkes- 
Barre nuvykusiam mūsų į- 
staigos vadovybės nariui Ka
ziui Vilniškiui pavyko gauti
šių pasižymėjusių vaidinto-1 choras.

labai gausios pub-

priekaištai jau teko 
bet ar jie turi pa- 

Mes skelbiame iš 
tad visi „Amerikos”

jų sutikimą atvykti į Brook- 
lyną ir atlikt įvairią progra
mą. Jie dainuos, vaidins ir į- 
vairiausiais šposais visus ba
liaus dalyvius linksmins. Tai 
4 broliai Jančarai, čia gimę 
ir augę jaunuoliai, mėgstą 
lietuvišką dainą ir visa tai, 
kas lietuviška. Be jų bus 
dar ir kitų svarbių progra
mos dalyvių. Bet apie tai 
pasikalbėsime kitą kartą.

—Tai gal ir viskas, ko no
rėjau iš Tamsto išgirsti. No
riu tik palinkėti, kad „Ame
rikos Pavasario Balius pra
eitų geriausiu pasisekimu.

Administratorius nusišyp
sojo, lyg pareikšdamas savo 
gilų įsitikinimą, kad balius 
turės puikų pasisekimą. Aiš
ku, jei „Amerikos” skaityto
jai parodys nuoširdaus prita
rimo, tai „Amerikos” Pava
sario Balius kovo 31 d., At
velykio sekmadienį, Labor 
Lyceum salėje, Brooklyne,

koncertu ir šokiais parapijos 
salėje. Bus suvaidinta 
veiksmų komedija ,, 
činčiberaitė”. Veikalą 
suoja A. J. Mažeika.

Parapijos bažnytinis kon
certas įvyksta šį sekmadienį, 
7 vai. vak. bažnyčioje. Bi
lietas 50c.

Programoje garsieji vys
kupijos giesmininkai ir visas 
kun. Bracken vadovybėje 

Chore, kuris susi
deda iš 100 vyrų, yra cho
ristų nuo 8 iki 45 metų am
žiaus. Šis choras labai pa
sižymėjęs, neseniai dalyvavo 
Carnegie Hall New Yorke su 
kitais chorais lenktynėse ir 
gavo aukščiausį pagyrimą.

Mūsų parapijos choras ir
gi gerai pasirengęs ir sugie
dos naujas, negirdėtas iki 
šiol giesmes.

Koncertas bus vienas ge
riausiųjų šioje apylinkėje. 
Reikėtų tad, kad bažnyčia 
būtų pilnutėlė žmonių, kad 
nė vienas parapijietis nesa
kytų, kad nėra girdėjęs to
kio gražaus koncerto.

Visi Brooklyno lietuviai 
nepamirškime—kovo 3 d., 7 
vai. vak., Angelų Karalienės 
bažnyčioje įvyksiančio kon
certo.

dų, įvyks mūsų parapijos 
jaunimo susirinkimas. Svar
bu, kad visi jaunuoliai daly
vautų.

Mūsų krepšininkai dar žai
džia, bet krepšinio sezonas 
jau baigiasi ir užsidarys 
prieš Velykas.

Pereitą sekmadienį Trans
figuration ' salėje vyresnieji 
žaidė su baptistų komanda ir 
laimėjo; mažiukai žaidė su 
vietos parapijos komanda ir 
laimėjo.

Gyv. Ražančiaus draugijos 
bendra komunija įvyks 9 vai. 
mišių metu šį sekmadienį. 
Susirinkimas bus po vakari
nių pamaldų. 4 vai. p. p. po 
Graudžių Verksmų, bus pro
cesija bažnyčioje. Visos na
rės prašomos dalyvauti. (

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuoj po sumos, 
apie 1 vai.

Užuojauta
Gerb. choro vadui Pr. Dul

kei ir jo šeimai, liūdesio va
landoje, mirus jo sūnui An
tanukui, choras reiškia gilios 
užuojautos žodį.

ŠIRDINGA PADĖKA

UŽUOJAUTA
Ponams P. M. DULKĖMS, 

mirus jų mylimam sūneliui, 
reiškiu gilios užuojautos.

K. J. Krušinskas.

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.

Logiška išvada I
— Ponas Pričkus, Į 

kirpėjas tikrai bus ne * 
kintas, kad jam gani 
nešė mergaitę, — p

ŠTAI KAIP
Vilniaus Raktas 
Lenko žodis 
Neatskiria svarbumo 

i”
^Geriausi sūnūs” 
Viešoji nuomonė

— Kodėl, vaikeli?^ 
stemba motina.

— Kad jau kuris b ““

statyta kortelė su 'j. Draugija Vilniaus Kraštu
_ • i i* i • « .Ai nroiFIriYVlG 1

kaip kirpyklos lange yn

Reikalingas berniukas'

man

Nuobodžiaujant 
Kalbant apie Afij 
norisi galvoti apį

jau, 
Sudiev.

Tiesa, aš ir ne; 
kad toks vėlus

IŠNUOMOJAMA

goti atsiuntė įvairioms į 
ligoms ir asmenims lais 

h?, kviesdama organizuot 
jLitetus „Vilniaus Raktui 
Įtinti. Rašoma, kad Vi] 
Lis Raktai bus auksiniai 
Lįiriniai ir bronziniai, ku 
Jį skiriami Lietuvos išei 
Ims už tam tikrą auką.
Ijiematėme Vilniaus Rakt 
fcįnio, tad nelengva k 
L apie jo projektą ir p? 
Lyti, bet vis dėlto keisti 
limbą tas Vilniaus Raktai 
]|įėl gi pasirinktas raktai 
Ine koks kitoks ženklas 
Bliaus vartai dabar laisv

6 šviesūs kambariai,) 
jai išdekoruoti. Vienąjį 
kas nuo Crescent St. & 
(Jamaica linijos). Pagį 
jama be mažų vaikų.'

Kreipkitės į: 38 Pire gd ^am reikalingi raktai
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

tinka „Amerikos” bičiuliams
t.ovn.'m>1vlrinhĮiq ^jrnnina tpacii-, 

darė Ern. Mažeika, P. Kru- 
gelis, Br. Maršalkaitė ir dr. 
M. Colney. Visi palinkėjo 
dr. Hill gražaus pasisekimo 
naujoje gyvenimo vietoje.

Rep.

suaukojo 120 dol., o'vakare 
salėje sumetė 150 dol. Vil
niaus lietuviams.

Vasario 19 ir 20 d. buvo 
prof. Pakšto prakalbos par. 
salėje; daug įspūdingai nu
pasakota apie Lietuvos pa
žangą įvairiose srityse. Bu
vo malonu išgirsti ir apie 
Vilnių ir jo gražaus stiliaus 
pastatus. Kalbėtojas, gėrė
damasis tais gražiais vaiz
dais, Vilnių pavadino šimta- 
veidžiu miestu.

Vasario 21 d. prof. K. 
Pakštas kalbėjo lietuvių ben
drovės salėje. Čia bolševiku- 
čiai savo klausimais norėjo 
iš profesoriaus ištraukti pa
gyrimą bolševikų, bet jis tin
kamai atsakė, publika triukš
mingai paplojo.

Baltimoriečiai šventė net 
keturias 
Lietuvą. 
Lietuvos 
25 dieną.

Kovo 4 dieną, Šv. Kazi
miero karalaičio, Lietuvos 
globėjo šventėje, mūsų para
pijoje prasideda rekolekci- r y Citri—i uviaižr“ vctscrif, - bu? KŪT

mai, malonėkite gausiai da
lyvauti.3 

Mirta 
reži-

PATERSON, N. J.
turi

dienas, minėdami 
Komunistai rengė 
minėjimą" vasario

Varg. Pranas A. Dulkė su 
savo šeima, liūdėdami nete
kę savo mylimo sūnaus An
tanuko, palaidoto vasario 24 
d., reiškia širdingą padėką:

Kūmui graboriui J. Garš
vai už paaukojimą gražaus 
grabuko; Antanuko krikšto 
tėvui Kast. Vaiteliui ir šei
mai už gėlių rinkinius, krikš
to motinai M. žudžiūtei ir 
jos tėveliams už gražų gėlių 
užtiesalą, kuriuo bažnyčioje 
grabukas buvo apdengtas. 
Mišias atlaikė pats klebonas, 
kun. Juozas Aleksiūnas. Jam 
asistavo kun. J. Laurinaitis 
ir kun. Ant. Petrauskas.

Fr. Pūkas.

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

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

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

Egakys ne vienas lietuvis. 
Ar negalėtų minėtas k( 
itftas kokį patrauklesi 
[Hą parinkti, kurs būt 
įaniugesnis priminti i 
anąją sostinę ir talką ji 
jos kraštui pastatyti į re: 
imą aukštumą?

JERSEY CITY, N. J.

Mirė Pranas Aniulis, pa
laidotas iš lietuvių bažny
čios. Mirė varg. Ger. Ka- 
prešiūno motina; palaidota 
vasario 26 d. Aniulių šei
mai ir Gerardui Kaprešiūnui 
reiškiame gilios užuojautos.

Šv. Kazimiero parapijos 
susirinkimas įvyko vasario 
18 d.

Iš kleb. kun. J. Kintos pra
nešimo paaiškėjo, kad para
pijos reikalai labai gražiai 
tvarkomi. Nupirkta trys lo
tai, kur manoma statyti nau
ją parapijos salę. Tikimasi, 
kad kitais metais, minint pa
rapijos 30 metų sukaktį, tu
rėsime naują salę.

Parapijos komitetas suda
rytas iš sekančių narių: 
trustistai Jurgis Jasulaitis ir 
Jonas Spranaitis; kolekto
riai: Ant. Stankus, Kast. 
Spranaitis, J. Marčinskas, J. 
Žilius, J. Tocionis, J. Norei
ka.

L. Vyčių 62 kuopa 
bendrus pobūvius kiekvieno 
antradienio vakarą mokyklos 
salėje. Pobūviai labai įdo
mūs, turima įvairūs žaidi
mai, užkandžiai. Prie vyčių 
priklauso jau didesnė para
pijos jaunimo dalis ir reikia 

, tikėtis, kad su taip nuošir
džia kun. J. Vaišnoro, varg. 
Sadausko ir k. parama, ši 
kuopa išaugs į didžiausią ir 
veikliausią šios apylinkės 
ganizaciją. J.

or-
M.

PROVIDENCE, R.

lietu-

Kortų vakaras įvyksta šį 
sekmadienį, kovo 3 d., par. 
salėje. Bus daug gražių do
vanų visiems dalyviams 
Taip pat bus duodama durų 
dovana. Šis parengimas bus 
vienas smagiausių, nes pasi
ruošta patenkinti kiekvieną. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Misijos mūsų šv. Onos 
parapijoje prasidės sekma
dienį, kovo 10 d. ir baigsis 
Verbų sekmadienį, kovo 17 
d. Misijas ves kun. dr. J. 
Starkus, Marianapolio Kole
gijos profesorius.

Novenos pamaldos įvyksta 
antradienį.

Vasario 18 d., minint Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį, Vilniaus krašto lietu
viams suaukota 150 dol. Bū
tų gera, kad visi lietuviai ir 
toliau aukotų šiam tikslui.

Stambesni aukotojai buvo 
šie: po 5 dol. kun. J. Lietuv
ninkas, kun. L. J. Mendelis, 
kun. A. J. Dubinskas, VI. F. 
Stuikes, St. Dulskis, P. Valc- 
kys; po 1 dol.—Budrys, Pr. 
Razauskas, J. Maskevičius,
J. Bubnis, Vai. Strazdaus- 
kas, Ant. Strazdauskas, G. 
Valeikienė, J. Budelis, Jr„ E. 
Mendelienė, M. Jucienė, Mrs. 
Davis, O. Danielienė, E. Sa
dauskienė, A. Matukaitytė,
K. Bagdonienė, M. Kurelai- 
tienė, J. Pilipauskas, M. Lie- 
tuvnikienė, J. Makarauskas,

Kun. J. Kinta rengiasi prie 
šv. Kazimiero šventės. Iš
kilmingos mišios 10:30 vai. 
ryte, 7:30 vakare iškilmingi 
mišparai.

Vargon. B. Voveris moko 
chorą reikalingų giesmių.

Šv. Kazimiero Draugija 
kovo 10 d. minės savo gyva
vimo 40 metų sukaktį. Sas- 
quanne viešbutyje turės iš
kilmingą vakarienę; 8 vai. 
ryte bus mišios, kuriose da
lyvaus visi nariai. Komite
to na:lai: J. Jasulaitis, A. 
Bieliūnas ir St. Jackevičius 
smarkiai darbuojasi.

Gavėnios pamaldos bažny
čioje trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vai. vakare. 
Trečiadieniais būna novena 
prie šv. Kazimiero. Žmonių 
lankosi nemažai, bet galėtų 
ir daugiau susirinkt, nes per 
šv. Kazimiero užtarimą ga
lima išprašyti įvairių malo
nių pas Dievą. Rep.

Iš šv. Kazimiero parapijos
Vasario 4 d. parapijos 

draugijos bendromis jėgomis 
turėjo didžiulę pramogą par. 
salės rūsiui išpuošti. Pelno 
gauta 532 dol., tad pramoga 
visiškai pasisekė. Klebonas 
kun. I. Valančiūnas visiems 
rengėjams, darbininkams ir 
atsilankiusiems pareiškė vie
šą padėką.

Rengimo komitetą suda
rė:

Ad. Jablonskis, J. Jakštis, 
P. Mažeika, J. Belskis, A. 
Rinius, E. Aviža, V. Rut
kauskas, K. Baltrukonis, O. 
Jurgaitienė, Petrašiūnienė, 
Bagočienė, Kundrotienė, Pe- 
ledžieriė, Poškevičienė. Lai
mėjimo knygutėmis rūpino
si: J. Belskis, S. Mažeika, P. 
Mažeika, O. 
Šavinis, V. 
nuškevičius, 
Kondrotas,
lianskienė, Varnienė, Skiotis, 
Seilius, Zokas, Utkienė, Juo
zaitienė, Juškauskas ir 
kevičius.

Vasario 18 d. vietos 
viai šv. Kazimiero par. salė
jo minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 22 metų sukak
tį. Salė buvo pilnutėlė. Kal
bas pasakė kleb. kun. J. Vai
tekūnas ir Marianapolio ko
legijos studentai St. Vaičai
tis, A. Tamulis ir Alb. Re- 
neckis.

Muzikalinei programai va
dovavo varg. A. Giedraitis. 
Choras pasirodė su gausia 
programa. Atskirai pasiro
dė ir mažojo choro dalyviai. 
Suvaidintas ir vienas scenos Mickūnui. Vaidintojų grupė, 
vaizdas.

Vilniaus krašto lietuviams' vadovybėje, suvaidino links- 
(jau anksčiau pasiųsta $105) 
surinkta $42. Aukojo po $2: 
kun. J. A. Vaitekūnas, E. 
čiočys, A. Vaitkūnas. Po $1: 
J. Rusas, A. Dzekevičius, S. 
Ratėevičius, V. Mačionis, J. 
Banevičius, P. Budžinskas, 
V. Adamonis, S. Rozukevi- 
čius, R. Janušauskas, B. 
Straznickas, A. /Kasevičius, 
V. Vyšniauskienė, L. Virbic- 
kienė M. Svikliūtė, M. Tu- 
ronienė, J. Lebednikos, V. 
Čenys, P. Sinkevičius, M. Če
pienė, J. Mačionubnė, J. Bag
donas, K. Kuprievičius, A. 
Avižinis ir J. Dongveckaitė.

Įe visi lenkai apsupti ak 
didybės ir puikybės. Yr 
jįj tarpe šviesiau žiūrir 
ir plačiau matančių, šta 

rasio Vilniaus lenk 
w" redaktorius St. Mac 

= fe-Cat, dabar gyveną 
5 įjanje, ten išeinančiam 
į „Glos Polski” apie lei 
pabėgėlių priėmimą Li< 
pjetaip rašo:
Atvykome į Lietuvos t< 
riją nusiminę, prislegi 

. feoje neviltyje. Atvyki 
Brooklyn, N.|bjp atstovai valstybė 

|i dar vakar buvo keliol 
įkartų didesnė, turtinge 
Tgalingesnė už Lietuvi 
UKnenė, žmonės, taut 

dėkojo visoms darbuotojom 
ir atsilankiusiems.

Vietinis,

VALANDOS: 
9—42 ryte

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. VVENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

merginos sulaukę 18 metų.
Jaunieji klubo nariai dės 

visas pastangas savistoviai 
skraidyti savo pačių darbo ir 
konstrukcijos lėktuvu.

Narys.

ELIZABETH, N. J.

25 d. lietuvių 
salėje paminėta 
nepriklausomybės

ĮKEISTA VALANDA

Sum su vedamomis Ap- 
to parapijoje reko- 

sekmadieni, 74 Į*
salėje kortų f“™! Katallk« SeI’ 

,akan;š bis pradėtas kovo 10 
Pelnas didžiojo altoriaus p ? 
gražinimui. Sodalietės mei 
gaitės rūpinasi šiuo vakari

BAYONNE, N. J.

Kovo 3 d., i 
įvyksta par. salėje kortą 
kauliukų žaidimų v;

ižą sekmadienį, pusan- 
ralandos vėliau, nei 

m skelbta. Vadinasi,
S. Novickienė ir E. Nanortie J“ bus 
nė renka dovanas. Visi pa - P°Ple^’> Apreiski-I vai. popiet, Apreiški-

Kundrotienė, P. 
Stankaitis, Ja- 
J. Tareilaitė, P. 
Beržetienė, Pa-

Kil-

Programoje dalyvavęs 
choras sudainavo gražių 
nų, vaddovaujant varg. J.

par. 
dai-

kun. dr. V. Martusevičiaus

mą komediją „Dėdė atvažia
vo”. Vaidino Ed. Norkus, 
A. Rupšys, K. Baltrukonis, 
Ag. Stankiūtė, L. Kernagy- 
tė, P. Križanauskas. 
me ir daugiau tokių 
mų.

Lauksi- 
vaidini-

ir jau-Parapijoje turime 
nųjų mergaičių chorą. Nese
niai jos suvaidino gražų vei
kalą „Motinų vargai”. Joms 
padėjo kun. dr. Martusevi- 
čius, režisavo E. Rimdikaitė.

Vaidino E. Rimdeikaitė, 
M. Skiotytė, A. Muturytė, A. 

| Skiotytė, Ad. Mažeikaitė, J.

Lankėsi prof. Pakštas
Vasario 

„Laisvės” 
Lietuvos
22 metų sukaktis. Vietos lie
tuviai pripildė erdvią salę. 
Šios iškilmingos šventės pa
minėjimo proga buvo pa
kviesta prof. K. Pakštas.

Prof. K. Pakšto paskaita 
vietos lietuviams labai pati
ko Ji turiningai supažindi
no visus su Lietuvos kultūri
niais laimėjimais švietime, 
ūkyje, pramonėje ir 1.1. Taip 
pat profesorius plačiai api
budino ir Vilniaus grįžimą 
prie Lietuvos Jei tik bus 
proga kur nors turėti jo pa
skaitų, nepraleiskite, nes iš
girsite ką nors naujo, ko dar 
nežinojot apie savo gražiąją 
gimtinę ir tėvų šalį Lietuvą.

Vakare prof. K. Pakštas 
turėjo paskaitą jaunimui an
glų kalba. Rengėjams šį kar
tą jaunimas padarė netikėtu
mą, nes atėjo daugiau, daug 
daugiau, negu buvo numaty
ta. Atsilankė apie 180 jau
nuolių. Po šios paskaitos vie
tos 
yra 
tas

jaunimas suprato, kas 
būti lietuviu, ko jis ver- 
pasaulinėj „Rinkoj” ir 
reiškia mokėti lietuvių

kalbą. Po paskaitos buvo 
klausimai. Prof, maloniai vi
siems atsakinėjo.

Kaip dieną, taip ir vakare 
dainavo J. Žilevičiaus veda
mas parapijos choras.

Vietos lietuvius su prof. 
K. Pakštu supažindino kun. 
J. Simonaitis.

Visuomenė, kiek teko gir
dėti, pageidauja daugiau pa
našių paskaitų iš Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo.

Stas. B.

rapijonai aukoja dovanėlei i ®Įėje- ?r
Eutuziazmas didelis dėl naw 
jų pagražinimų, daromų bail 
nyčioje. Kviečiama atšilai 
kyti į tą labai įdomų parėji 
girną.

Kleb. Kun. S. Stonis lai 
kėši Mt. Carmel, pas savo 
draugą kun. Dr. J. Končių 
per 40 vai. atlaidus ir pasta 
tinę dieną pasakė pamokslą.

ii prašomi įsidėmėti ir 
j seimelį atsilankyti.

Valdyba.

JUO EKSKURSIJA 
BIRŽELIO 16 D.

Wyno parapijos jau 
Mėmisios laivą „City 
h York” savo metinei 
fejai birželio 16 d.

Bielūnai paaukojo Saldi!
Jėzaus stovylai nudažytiI||M|)|A MFIVFQin 
Grikštai aukojo švenč. Pauel’*™" HtfltdlU 
lės stovylai. Garbė tiems,! ^DUODAME RAKA?* 
kurie rūpinasi bažnyčios pa-l 
gražinimu.

Praeitą sekmadienį —So 
dalietės ėjo in corpore prie 
Komunijos. Jų anksčiau br 
ta tik 8, o dabar išaugo iM 
21. Graži pastanga.

Novena prie šv. Juozapo 
prasidės kovo 11 dieną ir tę
sis iki Velykų. Noveną ves
ti atvyksta kun. dr. Matulai
tis.

Tel. Harrison 6-1693

B, J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

įvairius rakandi 
nomis Pasirinkim 

Sm SETS - PARLC 
'^-KITCHEN SE1 
^-KATRAS AI 1 

,^D CHAIR GO 
. ^TAI RAKAND1 
L ANT. PETRAITIS, Biz į Grand Street,

Tel Evergreen 7-
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