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TeL Evergreen i.t o 4 d. minėsime savo 
globėjo, šv. Kazimie- 

ntę. Tai vienintelis lie- 
Penktadieniais užį susilaukęs pripažinimo 

toju. Kun. Pr. Juro žo-

VALANDOS; 
9—12 ryte 
1 — 8 vakarą VASARIO 16 MINĖJIMAS SOSTINĖJE

fred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

amsburgh Bridge Plaza)

142

VINIŲ PALOCIUS
ERIAUSIOS RŪŠIES 
ndžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
-VAKARIENĖ < 
s namie iš geriausios Smetonos, Alį 
įgimams priimami užsakymai. KRfį 

uozas Ginkus

šv. Kazimieras — Lie- 
pažiba, Bažnyčios šven- 
ainike gražiausias lie- 
;autos žiedas.
igų Vienybė ir Federa- 
radovybė kviečia visus 
us ypač šiemet kovo 4 

Brooklji .melsti, prašant šv. Ka- 
___ o tarpininkavimo pas 

už pavergtą Lietuvą, 
^nčiančius jos žmones, 

ksykime jų balso.

is linkė- 
alyviams

ios galybė didelė. Gi- 
maldai dabar turime 

Geriausias į ausią laiką. Gavėnia 
visus nuteikti nuošir- 

' maldai. O malda, kaip 
)r. Alexis Carrel, yra 

Brooklv.us pastangos pasiekti 
santykiauti su nema- 
Būtybe, visų daiktų 
, vyriausia išmintimi, 

ir tvirtybe, 
tėvu ir
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Iena Ska- 
i Ameri- 
išsilaikė 

,i katali
ko j e dva
singi ka- 
lietuviai: 
vybė yra 
i brange- 
glaudžio- 

) ir tebe- 
gyvenimą 
u. Būda- 
lininkais, 
c pavyz- 
is sūnus 
bet ir į 
kslus iš- 
niversite-

O kaip 
garbinga, 
> gyveni
ni galėtų 
Skarulių

ii.
nis gyve- 
ilią ir ki- 
tr laimin-

ačiū. Taipgi atst 
ja už dovanas: Ai 
taut, Mildred Balt 
bina Kraukles, Fn 
lison, Mildred Pati 
Žudžius, Nellie ^nokslininkas, 
Edward Rutken, 
Rutken, Edward Ai 
Matty Vinikas, Ji 
nis, Edward Stero 
Mrs. A. M. Bal 
Joseph.

Tėveliui dėkoja 
tingą stengimąsi 
aukštesnį mokslą 
kinį laikrodėlį, 
nuš, kuris sirgo_ 
už telegramą. y, feh pavojai, 

laiką praleido 
laiką praleido. Ali

mingos kloties 
se.

grožiu 
J mo žmogaus 

^šju.
Jei, įžymusis gydyto- 

Nobelio 
karštai>s laureatas, 

ja, kad šiandie, kaip 
a anksčiau, malda rei- 
1 žmonių ir tautų gyve- 
Šiais laikais žmogaus 
ra pamiršta, o ji tu- 
, padaryta tvirta. Kai 
s visada atmins turįs 
Ir karas išnyks.

j.iviškumui šiandie vi- 
*. Jis nai- 

jįis Lietuvoje. Skau- 
•j(nūgiai jam duodami 
)s [pėdos krašte. Praei-

catalikų ir protestan- 
rausti lietuviški pa- 
, lietuviškos giesmės, 

ika katekizacija.
tūkstančiai lietuvių

i
Sekančiam h i 

šaukimui New 1 
ruošta 5,554 kantnkų vasario pradžio-

Klaipėdos krašto grį-
T TPl?MlV0 Simtines paverg- 
L1 v EnLietuvoje. Jie atvyko

raugas M.
WHOLESALE &

BEER, WINES &i

jame sū- 1 
ozui, mar- 
ei Ednai, 
žentui J. 

girną siur- 
irio 8 d. i 
[ybinio gy- 
s proga, 
ers ir žen-1 
imuose, 26 
me.
os žodį se- 
Smetonienei J 
piršliui Pet- 
iž gėrimus, 
ečiams: M. 
iikaliūnui ir 
kronikai, A. I 
Grisaičiams, 

jocepiams, T. 
įlevičiams, F. 
ipeliams, She- 
rrisaičiui, 01- 
, Ant. Grisai- 
saičiui. Mr ir 

Mrs. Morris
Damoshams 

Mikaliūnienei,
O. Pusnikai-. 

jimą prie sta- 
itanui už pa- 
ikordionu.
ngi visiems už 
sirdumą.
Ina Mikaliūnai.

NOTICE is hereby gives 
GB 12047 has been issued ti 
to sell beer, at retail c 
of the Alcoholic Beverage 
509 Coney Island Ave., B: 
lyn, County of Kings, to 
the premises.

ISIDORE SOBEL & S. 
PROSPECT FOOD 

509 Coney Island Ave.,

ją, kurioje jie tikisi 
dvasinio ramumo, 

pranešta, kad Lietu- 
ir galima lietuviškai

skaudžiai apsivils 
jLiai. Juos traukia gim
inėlė, noras būti ar- 
ivo brangių asmenų, 
stuvoje vis labiau ir 
naikinamas lietuviš-

Stipriau ir stip-
Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH VASlošiama dirva tikybi-
REAL estate P ersekiojimui.

and LIFE INSl'
Mortgages Loaned i
496 Grand St., Br

i Residence:
87-34 90th St., W«č

HAvemeyer'
RALPH I 

FOTOGRlienos 
65-23 GRAM

Maspeth,)

PAGERBTA

d. vakare su- 
p. Zinius gra- 
lunimo pagerb
tos aukštesnės 
baigimo proga, 
įpino vakarienę 
,ą. Visiems at'

Washington, D. C. — Va
sario 16 d. šventė gražiai 
paminėta šalies sostinėje. 
Angliška spauda turėjo ati
tinkamų pranešimų, atspaus
dino Robert P. Skinner, bu
vusio atstovo Lietuvoje, pa
reiškimą. Ministeris žadei- 
kis susilaukė valstybės sek
retoriaus Hull, Sumner Wel
les ir kitų svarbių pareigū
nų sveikinimų.

Vasario 15 d. ministeris 
aplankė Maryland guberna
torių O’Connor, Baltimorės 
mayorą Jackson ir buv. gu
bernatorių Harry W. Nice, 
kurs 1935 m. pasirašė aktą, 
padariusį vasario 16 oficia
lia švente Maryland valsty
bėje.

Vasario 16 d. ‘ Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje buvo 
pamaldos, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. Gied
ra. Pamaldose dalyvavo mi
nisteris Žadeikis su šeima, 
pulk. A. Valusis su žmona, 
lietuvių dr-jos nariai. Wil
lard viešbutyje buvo pus

ryčiai, kuriuose dalyvavo 
apie 100 asmenų.

Įspūdingas minėjimas su
ruoštas Lietuvos Atstovybė
je. Dalyvių tarpe buvo Lat
vijos ministeris Bilmanis, 
buvęs Latvijos finansų mi
nisteris Ekis, Valstybės De
partamento pareigūnai.

Vasario 22 d. Baltijos A- 
merikos draugija suruošė 
bendrą Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybių paskelbi
mo minėjimą.

Vasario 16 proga iš Eu
ropos gauta radio-telegrama, 
skiriama lietuviams ameri
kiečiams. Ji taip skamba:

„Šešioliktos vasario proga 
sveikinimai užjūrio bro
liams šūkiu: TIKĖKIME, 
KOVOKIME.”

Ją pasirašė SEPTYNI. Šis 
parašas veikiausia reiškia 
septynis žymius asmenis. 
Tai balsas iš anapus jūros, 
raginąs tikėti šviesia Lie
tuvos ateitimi ir kovoti Lie
tuvos nepriklausomybei at
vaduoti.

ATVYKO IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

čekistai terorizuoja 
esnius asmenis žiau- 
irdymais. Maldakny- 
natos iš knygynų ir 

^ntos. Naujų spaus- 
leleidžiama. Kiekvie- 

‘ migo žingsnis seka- 
h Artinasi didelio ban-

Toronto, Canada. — Vasa
rio 20 d. čia atvažiavo iš 
pavergtos Lietuvos Ona Ka
linauskienė. Stotyje pasiti
ko gen. konsulas Grant-Sut- 
tie, Lietuvos Tarybos narė 
S. Užemeckienė, A. Matju- 
šaitienė, J. Kalinauskas (jos 
vyras), J. Dičpinigis, anglų 
spaudos korespondentai, fo
tografai. Vasario 21 d. at
vyko Stasys Menderis, drau
ge su p. Kalinauskiene iš 
Lietuvos atvažiavęs.

Pavergtą Lietuvą juodu 
paliko spalių 26 d. Važia
vo per Latviją, Rusiją. Pa
siekė Japonijos pakraščius, 
Kiniją, o iš ten į Australiją, 
iš kur plaukė iki Vankuverio. 
Taigi, kelionėje prabuvo ke
turis mėnesius, iki pasiekė 
laisvą Kanados kraštą. Iš 
Lietuvos išvažiuoti buvo la
bai sunku. Laimė, kad jie 
Anglijos piliečiai. Jie labai 
dėkingi Anglijos konsului, 
kuris pagelbėjo išsivežti ir 
dalį drabužių.

Kalinauskienė ir Mende- 
rys daug papasakojo apie 
Lietuvos okupantus, jų dar
bų žiaurumą. Jau spalių 
mėnesį Lietuvos žmonės ken
tė didelį vargą. Važiuoda-

ini per Rusiją, iš traukinio 
negalėjo išeiti — vagonas 
buvo užrakintas. Nežiūrint 
to, jie pro langus matė, koks 
skurdas yra Rusijoje — žmo
nės apdriskę, suvargę. Sto
tyse laukiantieji traukinio 
daiktus susikrovę į maišus, 
tad, matyti, Rusijoje nėra 
lagaminų (čemodanų). Sto
tys prastos, be grindų. Kol
chozų kaimų namai, suvir
tę, stogai nuplyšę. Matė 
prie geležinkelių sunkiai dir
bančias moteris, kojas 
žais apsiviniojusias. 
kinio tarnautojai į 
keliautojus žiūrėjo 
kapitalistus.

Niekur Rusijoje
moterų su skrybėlėmis, ar 
vyrų su kaklaraiščiais. Vie
nas traukinio šlavikas pra
šyte išsiprašė Menderio ap
dėvėtų kelnių, už kurias su
mokėjo 60 rublių. Parda
vęs ir seną laikrodėlį už 
120 rublių, nes tiek pirkė
jas ir teturėjo.

Kovo 1 d. lietuvių par. 
salėje Kanados Lietuvių Ta
ryba reigia prakalbas. A. Ka
linauskienė ir St. Menderis 
papasakos apie pavergtą Lie
tuvą. A. Kalinauskienė ka
talikų tarpe žinoma veikė
ja.

Pasimirė Lietuvos 
Brangus Draugas& o
Richmond, Va. —- Vasario 

25 d. nuo širdies smūgio 
mirė Harry W. Nice, buvęs 
Maryland valstybės guber
natorius, sulaukęs 63 metų.

Velionis Maryland guber
natorium buvo 1935-39 m. 
1935 m. vasario 16 d. jis 
pasirašė Maryland legisla
tures nutarimą, kuriuo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventė paskelbta 
oficialia Maryland švente.

Už nuopelnus Lietuvai gu
bernatorius Nice buvo ap
dovanotas D. L. Kunigaikš
čio Gedimino pirmo laipsnio 
ordinu. Jis buvo įtakingas 
Maryland respublikonų par
tijoje ir valstybėje.

Federacijos Kongre
sas Marianapolyje

L. K. Federacijos Kongresas, 
centro valdybos nutarimu, 
šiemet bus Marianapolio ko
legijos patalpose, rugpiūčio 
7 d. Kongrese galės daly
vauti atstovai tik tų organi
zacijų ir draugijų, kurios 
oficialiai priklauso prie Fe
deracijos.

Draugijos,' skyriai ir ap
skritys jau dabar kviečiami 
ruoštis kongresui.

Prezidentas Roosevelt pa
skyrė Mathia-s F. Correa, 
New Yorko advokatą, kata
liką, Pietinio New Yorko 
valstybės^distrikto ’tffedera- 
liu prokuroru.

ri- 
Trau- 

lietuvius 
kaip į

nematė

Taikos Siūlymai Tik Po Karo
MINEKIM TAUTOS

Nekartą mūsų tautos va
dai spaudoje ir gyvu žodžiu; 
susirinkimuose p a ž y m ė jo 
liūdną faktą, kad mūsų tau
ta yra labai dideliame pa
vojuje. Okupavęs Lietuvą 
amžinasis mūsų tautos prie
šas yra užsimojęs ją visiš
kai sunaikinti. Bedieviškas 
Maskvos komunizmas ėmėsi 
biaurių priemonių išrauti iš 
Lietuvos žmonių brangiau
siąjį jų turtą — tikėjimą, 
kuris mūsų tautą šimtme
čiais išlaikė gyvą. Tautos 
vadai pūdomi kalėjimuose, 
šaldomi Sibire ir kitokiomis 
žiauriomis priemonėmis yra 
žudomi. Dešimtimis tūks
tančių jaunuolių — lietuvių 
tautos žiedų prievarta išve
žama į Rusijos gilumą, kad 
pražudytų juos mūsų tau
tai. Šis tautos žudymo dar
bas yra pagreitinamas lie
tuvių išsigimėlių, parsidavė
lių rankomis. Ir Lietuvoj 
ir čia, jos išeivijoj, Maskva 
turi papirkusi visą eilę agen
tų, lietuvių, kurie padeda 
Maskvai naikinti mūsų tau
tą.

Atsižvelgiant į šiuos ir ki
tus tautos gyvybei pavojus, 
Lietuvos sūnums ir dukte
rims tenka ne tik dirbti iš 
visų savo pajėgų ir aukoti 
savo paskutinius centus tau
tai gelbėti, bet ir dangaus 
pagalbos šauktis.

RUSIJOJ MOKESČIAI PADVIGUBINTI ---------------------
VOKIEČIAI ŠAUDO 

NORVEGUS

GLOBĖJO ŠVENTĘ
Šventųjų tarpe, danguje, 

' turime lietuvių tautos glo
bėją, garbingąjį Lietuvos 
kunigaikštį šv. Kazimierą, 
kuris jau nekartą praeityje 
yra atėjęs mūsų tautai į pa
galbą ir ją užtaręs pas 
Aukščiausiąjį. Jis ir dabar, 
neabejojame, padės savo 
tautos žmonėms laimėti žūt
būtinę kovą, išlikti gyvais 
tautiniu ir religiniu atžvil
giu, išlaisvinti Lietuvą iš 
žiaurios ir kruvinos vergi
jos.

Šv. Kazimiero Dieną — ko
vo ketvirtą — mes šauksi
mės į Lietuvos Globėją, pra
šysime Jo būti su mumis 
šiose sunkiose valandose!

Ir minėti, berods, nerei
kia, kad ypač šiemet visur 
reikia tinkamai minėti šv. 
Kazimiero šventę. Visur, kur 
tik galima, reikia surengti 
prakalbas ir ta proga pa
rinkti aukų didiesiems Lie
tuvos gelbėjimo darbams ves
ti ir Lietuvos pabėgėliams 
sušelpti.

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekretorius.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt, sugrįžęs iš 
savo Hyde Park namų, pri
ėmė spaudos atstovus ir tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą. Lai
kraštininkams jis pareiškė 
savo įsitikinimą, kad bet ko
kie taikos pasiūlymai turi 
laukti Anglijos laimėjimo.

Prezidentas šiuo metu do
misi senate vedamais gin
čais ryšium su pasiūlytu 
Anglijai pagalbos teikimo į- 
statymo projektu. Preziden
tas pareiškė savo pasiprie
šinimą bet kokiems pakeiti
mams, kurie suvaržytų vy
riausybės pastangas Angli
jos naudai.

John J. Winant, naujasis 
ambasadorius Anglijai, prieš 
išvykdamas į Londoną, tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą su 
prezidentu. Ambasadoriui su- _ 
teikti naujausi nurodymai.

Prezidento paskelbimu, nuo 
kovo 10 d. suvaržytas kai 
kurių daiktų išvežimas už
sienin be vyriausybės leidi
mo. Paliestų daiktų tarpe 
yra batams oda ir šikšninė 
oda. Šis suvaržymas dau
giausia pakenks Rusijai, ku
ri pernai batams odos A- 
merikoje pirko už $2,180,000.

HITLERIO NAUJI GĄSDINIMAI

ugo” patikimo kores- 
to pranešimu, bolše- 

^alėjimuose mirties su- 
kun. Jonas Bruži- 

ezuitas misijonierius 
Leonas Bistras, įžy- 
valstybininkas, kata- 
.suomenės vadas, bu- 
inisteris pirmininkas, 
dar dvi aukos ant Tė- 
ir tautos gyvybės au- 
Žinome, kad jų yra 

' daugiau. Šios aukos 
palaužti lietuvio. Jos 

LIETT^’ prins lietuvio ryžtin- 
'’r'rr'nB kovoje už tautos gy- 
BARA’^^ tiesą. Jos amži- 

iiins tautos išdavikus, 
ančius tautžūdžiams.

Pirkit Ai
LISAUSKO A 

KOMPAfl 
(Kleen Kol C

306 Union
Brooklyn-

Tel. EVergreen

restor
Gaminam val$ 
niško ir lietuj 
Čia taip 
Amerikos 
portuotų 

vynų ir

ian Angell, anglų 
, Nobelio taikos 
laimėtojas, labai 
tuja savo tautos

Dabar patys anglai už sa
vo klaidas skaudžiai apmo
ka.
x Angell pareiškimu, anglai 
dabar visada kovosią už 
silpnų ir bejėgių teises. Bet 
šį pareiškimą nelengva su
derinti su kai kuriais ang
lų elgesiais.

Dar ir šiomis dienomis 
anglų vyriausybės pareigū
nai flirtuoja su didžiausia 
mažų ir silpnesnių tautų 
naikintoja-—bolševikiška Ru
sija.

Stockholmas. — Čia gautu 
pranešimu, vokiečių karo 
teismas Bergene, Norvegijo
je, nuteisė mirtimi dešimtį 
jaunų norvegų. Pasmerktie
ji kaltinti šnipinėjimu Ang
lijos naudai.

Visame norvegų krašte 
esąs didelis pasipriešinimas 
vokiečiams. Protestantų vys
kupai yra išleidę laišką, ku
riame drąsinami tikintieji.

MUSSOLINI PRISIPAŽĮSTA 
PRALAIMĖJIMAIS 

AFRIKOJE

Bilijonai Karo 
Medžiagai

ga- 
už- 
do- 
da-

pus- 
the 

Val- 
komu-
strei- 

veikęs 
Vėliau

Washington. — Surinktos 
žinios rodo, kad ginklų 
mykloms duota įvairių 
sakymų už 15 bilijonų 
lerių. šiuos užsakymus
vė Amerikos ir Anglijos vy
riausybės. Netrukus Ameri
kos vyriausybė duos papil
domų užsakymų už šešis bi
lijonus dolerių. Laukiama ir 
anglų naujų stambių 
kymų.

SausiJ mėnesį karo 
vų pagaminta 1,026.
ma, kad lėktuvų dirbtuvės 
šiemet pajėgtų pagaminti 
18,000 karo lėktuvų.

užsa-

lėktu-
Nori-

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO MOKSLININKAS

Ottowa. — Karo lėktuvo 
nelaimėje, Newfcundlande, 
žuvo gydytojas Frederick 
Grant Banting, pagarsėjęs 
mokslininkas. Jis lėkė į 
Angliją.

Dr. Banting buvo, išradęs 
insuliną, kurs pailgina cuk
raus liga sergančių ligonių 
gyvenimą, daugelį ir visai 
išgydo.___________

Nomura, Japonijos atsto
vas Vašingtone, kalbėdamas 
apie J.A.V. ir Japonijos „ne
susipratimus,” pasakė, kad 
ne jų „kaltė” bus, jei tarp 
J.A.V. ir Japonijos kiltų ka
ras.

Berlynas. — Vasario 24 
dieną Hitleris kalbėjo savo 
pasekėjams. Dar kartą J&scr 
kėlė savo nuopelnus parti
jai, vokiečių tautai ir val
stybei. Vėl pakartojo savo 
seną šauksmą, kad Anglija 
bus nugalėta, kad jo ir 
Mussolinio draugystės nie
kas nesunaikins.

Hitleris nurodė, kad kovo 
ir balandžio mėn. vokiečiai 
paleis į darbą naujus po
vandeninius laivus, kurie ne
seniai pagaminti. Šių nau
jų laivų uždavinys bus su
naikinti ko daugiausia ang
lų karinių ir prekybinių lai
vų, gabenančių Anglijai mai
stą ir ginklus.

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos vyriausia taryba pa
tvirtino komisarų tarybos 
paruoštą šių metų biudže
tą, pagal kurį norima turė
ti išlaidų 215 bilijonų 400 
mil. rublių. Trečdalis visų 
išlaidų skiriama ginklavimui
si. Padidintoms išlaidoms 
sukelti, gyventojams uždėti 
dvigubai didesni mokesčiai, 
nei pernai.

Biudžetą pristatė finansų 
komisaras Zverev, kurs gar
siai kalbėjo apie gresian
čius Rusijai pavojus ry
šium su „antruoju imperia
listiniu karu.” Vyr. tarybos 
posėdis buvo Kremliuje, šv. 
Andriejaus puošnioje salėje, 
buvusių carų sosto kamba
ryje.

Sovietų ūkininkai šiais 
metais turės mokėti nuo 4 
iki 8 nuošimčių gautų pa
jamų. Naujame biudžete nu
matytos didelės sumos nau
jiems įsitvirtinimams už
grobtose Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybėse įruoš
ti.

MILIJONAI DOL. ĮSITVIRTINIMAMS

POPIEŽIAUS PATARIMAI 
PAMOKSLININKAMS

Washington. — Laivyno 
vadovybė paprašė papildo
mos sumos iš Anglijos iš
nuomotose salose įsitvirtini
mams įruošti. Norima 84,- 
302,883 dolerių. Iš šios su
mos užteks ir reikalingai 
privatinei žemei nupirkti, kad 
įsitvirtinimai būtų tikrai 
reikšmingi.

Anglijos salose Amerika 
turės aštuonias įsitvirtini
mo vietas — bazes. Viso bus 
panaudota 63,772 akrai že
mės, kurios 51,380 akrų ski
riama sausumos kariuome
nei.

Iš prašomų 84 milijonų 
dolerių, 60 mil. dol. skiria
ma karo lėktuvų stotims 
išplėsti.

Senate pritarta apskritai 
laivyno plėtimo programai 
paskirti 242 mil. dol.

Pavergtoj Lietuvoj
Paskutinėmis ž i n i o mis, 

sausio gale ir vasario pra
džioje Lietuvoje mobilizuo
ti jaunuoliai, gimę 1919 ir 
1920 metais. Jie paimti į 
kariuomenę ir išgabenti į 
Rusijos gelmes. Norima, kad 
Lietuva netektų atspariau
sio jaunimo, išaugusio ir iš
auklėto nepriklausomybės 
laikais.

Roma. — Popiežius Pijus 
XII vasario 25 d. priėmė 
Romos bažnyčių klebonus ir , 
gavėnios pamokslininkus, ku
riems suteikė savo patari
mų.

Karas yra nepripažinimo 
Dievo pasėka, kalbėjo po
piežius, todėl pamokslų už
davinys supažindinti žmo
nes su Dievu.

Anglai Neprieme Ja
ponu Siūlymo

Londonas. — Japonijos už
sienių reikalų ministeris Mat- 
suoka buvo pranešęs Angli
jos vyriausybei, kad Japo
nijos vyriausybė yra pasi
ruošusi tarpininkauti dabar
tiniame kare. Suprasta, kad 
šis pasiūlymas padarytas 
Vokietijos vyriausybei ži
nant.

Į japonų siūlymus atsakė 
Anglijos ministeris pirm. 
Churchill. Jis nurodė, kad 
anglai kariauja ne dėl že
mės, prekybos ar medžiagi
nių laimėjimų. Anglai ka
riaują dėl žmonijos ateities, 
todėl negalį būti jokių nuo
laidų.

Roma. — Mussolini viešo
je kalboje prisipažino, kad 
Afrikoje anglai visiškai su
naikino italų dešimtąją ar
miją ir dalį aviacijos. Pri
pažino pralaimėjimus ir Al
banijoje, tik nurodė, kad 
čia nuostoliai buvę maži — 
netekta tik kelių tūkstančių 
karių.

Pripažinęs stambius pra
laimėjimus, Mussolini pa
reiškė savo įsitikinimą, kad 
vistiek anglai bus nugalėti, 
kad Italija kariaus iki pa
skutinio kraujo lašo drauge 
su vokiečiais prieš Angliją. 
Nurodė, kad Afrikoje jau 
susilaukta vokiečių kariuo
menės pagalbos.

Graikijoje pasityčiota iš 
Mussolinio pareiškimų. Grai
kai nurodo, kad jie į ne
laisvę yra paėmę 20,000 ita
lų, kad italai netekę 130 
lėktuvų ir arti septynių mi
lijonų dolerių vertės įvai
rių ginklų.

ANGLIJOS MINISTERIS
VIEŠI TURKIJOJE

Ankara. — Vasario 26 d. 
į Turkijos sostinę atvyko 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Eden ir generalinio 
štabo viršininkas gen. Dili. 
Anglai atvyko lėktuvu iš 
Egipto. Gatvėse turkai an
glams sukėlė demonstraci
jas.

Šį mėnesį išėjo 752 
lapių knyga ,,Out of 
night.” Ją parašė Jan 
tin, vokietis, buvęs 
nistų veiklus narys, 
kų organizatorius, 
daugelyje valstybių,
jis buvo įsitraukęs ir į na
cių darbą. Šiurpulingi jo 
pergyvenimai, bet dar šiur- 
pulingesni komunistų ir na
cių teroristiniai žygiai.

Ši knyga dienos šviesoje 
atidengia komunistų žiauru
mus, jų visuotinį žmonijos 
naikinimo darbą. Ją per
skaityti visiems verta. Ne
trukus duosime „Ameriko
je” jos santrauką.

AMERIKIEČIAI PALIEKA
RYTŲ AZIJĄ

Šanchajus. — ,,President 
Coolidge” laivas vasario 26 
d. išplaukė Amerikos kryp
timi, vežinas 800 amerikie
čių. Jie surinkti Filipinų 
salose ir Kinijoje. Keleivių 
tarpe daug misijonierių, iš
vykstančių iš šiaurinės vi
durio Kinijos.

KARINĖ VALDŽIA
. ra- 

do- 
ap- 

pra- 
Sa^flaidU- Angiai anks- 

1! spaisė degančios Ki- 
maugiamos Etiopijos, 
amos Čekoslovakijos.

411 Gra”'; 
BrooklynVisiems at-|!

Aldona taria

Chicagos katalikų mokyk
los gauna iš valdžios 76,000, 
bonkučių pieno mokiniams, 
kurie moka po 1 centą už 
bonkutę.

Amsterdamas. — Šiaurinė
je Olandijoje vokiečiai pa
skelbė karinę administraci
ją. Tai esąs atsakymas į 
olandų streikus ir kitokius 
pasipriešinimo vokiečiams 
žygius.
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DAUGIAU DARBO NUKRYŽIUOTAI 
TĖVYNEI LIETUVAI

Rašo Prof. Dr. K. Pakštas

Nedovanotinai 
jeigu laisvės 
užvers ime di- 
ogi patys, iš-

pasinaudoti šiuo

Vyriausią Lietu- 
koncentruoti A-

Mūsų spaudoje visko pri
rašoma, bet labai maža kon
krečių minčių apie patį 
svarbiausią visų lietuvių rei
kalą : Lietuvos vadavimą. 
Tad reikia tik sveikinti gy
vą žmogų, advokatą St. Ga- 
baliauską, nutraukusį keis
tą ir pavojingą tylą savo 
gražiu straipsniu „Suakty
vinkime Lietuvos vadavimo 
darbą.” Jis kviečia ir kitus 
lietuvius pasisakyti apie jo 
pasiūlytą projektą. Tad ban
dau ir aš 
kvietimu.

Jis siūlo 
vių Tarybą
merikoje, o ne Europoj. Ir 
viasi teisingai. Jam pačiam 
teko neseniai pervažiuoti 
per visą Europą ir kai kur 
net pagyventi ilgiau. Tad 
jis gerai žino, kokias men
kas darbo perspektyvas da
bar ten mūsų veikėjai turi. 
Amerikoje daugelis lietuvių 
dar tebėra įsitikinę, kad ir 
dabar, kaip 1914-18 m., lie
tuviams amerikiečiams teks 
tiktai pagelbinis darbas at
likti, labiausia parūpinant 
lėšų Europoj veikiančioms 
į&tetigoms. Tuomgi tarpu 
kiekvienas turėtų žinoti, kad 
šių laikų aplinkybės lietu
vių veiklai Europoje yra 
daug prastesnės, negu jos 
buvo anais laikais.

1917 m. Lietuvą okupa
vusi kaizerio kariuomenė vis 
dėlto leido dviem šimtam Lie
tuvos veikėjų suvažiuoti į 
Vilniaus konferenciją ir iš
sirinkti savo Tarybą. Ly
giai ir rusų valdžia tais 
pat metais leido Petrapily 
sušaukti didelį lietuvių sei
mą, kurs irgi išsitarė už 
nepriklausomybę. Šveicari
joj ir Švedijoj laisvai vei
kė lietuvių komitetai ir ga
lėjo net su okupuota Lietu
va legaliai susisiekti. Ame
rikiečiai irgi galėjo net Lie
tuvon pasiųsti savo delega
tus. O dabar?

mių Lietuvos veikėjų visų 
politinių grupių traukti čion 
— Amerikon.
apsiriksime, 
nustojusiems 
desnę naštą,
tekliuje ir laisvėje gyven
dami, pasiskirsime lengves
nius ir nereikšmingus dar
belius. šiuo būdu savo be
gėdiško pakrikimo nepraša
linsime ir Lietuvos reika
lams nepatarnausime. Ne 
taip dirba čekai, lenkai, uk
rainiečiai ir kiti. Ten yra 
daugiau tvarkos ir veiklos.

Vietos klausimą aptarus, 
prisiminkime ir lėšas. Adv. 
St. Gabaliauskas politinės 
ir kultūrinės veiklos biud
žetą pakėlė iki $42,000 me
tams. Tokią ir daug dides
nę sumą turėtume labai 
naudingai išleisti, bet jos 
surinkti nepajėgsime. Jis 
visai teisingai siūlo, kad 
kiekviena politinė grupė nuo 
delegato į Vyr. Tarybą mo
kėtų kas metai po $1,000. 
Šitaip galėtų ir būti. Jis 
siūlo Tarybą sudaryti iš 30 
narių. Manyčiau, kad mūsų 
aplinkybėse jų užtektų tarp 
10 ir 15. Stambiai Tary
bai bus brangu dažniau su
važiuoti. Ir kitų įstaigų 
skaičius ar didumas reikia 
kiek galint siaurinti ir kuo- 
mažiausias algas skirti, kad 
kaip nors būtų galima kuk
lų darbą pradėti. Nes ne
numanau, ar galės mūsų 
baigiančios ištautėti koloni
jos suaukoti kasmet po $10,- 
000 lietuvių tautai

Baisiai skaudžiai 
gas anglų kalba 
žurnalas ir kuklus
cijų biuras. Bet ir šie rei
kalai mums nesiduos leng
vai sutvarkyti, nesgi esa
me menki ir apsileidę. Rei
kia labai judraus kontakto 
su visų kitų pavergtų tau
tų politinėmis vadovybėmis, 
o be Vyriausios Tarybos 
kasgi gali imtis didžios at
sakomybės sudarinėti atei
ties projektus, susitarimus?

Numatomų žmonių pavar
džių geriau neminėti, nes 
tai gali jiems pakenkti. Bet
gi vykdomąją viršūnę ge
riau būtų sudaryti iš Lie
tuvos piliečių, neperseniai 
gyvenusių Lietuvoje, nes tik 
šie turi pilnesnį vaizdą bai
siųjų Lietuvos nelaimių ir 
todėl jų partiniai skirtumai 
nebus kliūtimi praktiškam 
ir nuoširdžiam sutarimui. 
Adv. Gabaliausko pasiūly
tas būdas Tarybai sudaryti 
yra gana geras. Žinoma, ga
lima sugalvoti ir truputį 
skirtingų būdų, bet tai pa
čios esmės nekeistų. Svar
biausia, kad atsirastų noro 
judriau apsisukti ir bent

gelbėti.
reikalin- 
lietuvių 

informa-
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LIETUVIAI PABĖGĖLIAI BERLYNE

šiltų rūbų lietu- 
ir Berlyne nusi-

kunigų pabėgėlių 
dešimt,

ir aša- 
lietu- 

Nepri- 
Lais-

Skaudančia širdimi 
romis akyse šiemet 
viai mini Lietuvos 
klausomybės šventę,
va, nepriklausoma mūsų Tė
vynė Lietuva Sovietų Rusi
jos pavergta! Tik 22 me
tus džiaugėmės Lietuvos 
laisve, kūrėme savo tautinį, 
religinį, kultūrinį ir sociali
nį gyvenimą, ir tiek daug 
įvairiose gyvenimo srityse 
buvo padaryta pažangos! Gi 
dabar, anot Maironio, nei 
žodžio, nei spaudos, nei są
žinės laisvės nebėra Lietu
voje, baisus erelis vėl laiko 
ją suspaudęs savo nagais!

Prarasti valstybei nepri
klausomybė yra didžiausia 
nelaimė! Lyg perkūnas iš 
giedro dangaus buvo mums 
Lietuvoje gyvenantiems ži
nia, kad sovietų kariuome
nė jau žygiuoja į Lietuvą 
(1940 birželio 15 d.). Visi 
supratome, kad Lietuvos Ne
priklausomybė yra jau pra
rasta! Dar didesnė panika 
kilo Lietuvoje, sužinojus, 
kad prezidentas p. A. Sme
tona išvyko iš Lietuvos. Ne
trukus iš kalėjimų paleisti 
komunistai, daugumoje žy
dai, ir gyvenimas Lietuvo
je kasdien darėsi nepaken
čiamas. Prasidėjo areštai, 
ištrėmimai ir sušaudymai. 
Kas tik galėjo spruko iš 
Lietuvos, nes gyvenimas jo
je kiekvienam pasidarė ne- 
besaugus. Ir štai, įvairio
se užsienio valstybėse: Šve
dijoje, Šveicarijoje ir ypa
tingai Vokietijoje, atsirado 
daug lietuvių pabėgėlių. Dau-

giausia lietuvių, apie 300, 
susikoncentravo vokiečių 
sostinėj Berlyne ir čia su
darė savo atskirą lietuvių 
koloniją.

Erškėčiuotas kelias

pasienis 
dviejų - trijų metrų 

spygliuota viela ap- 
Visi pasienyje esą 
miškeliai iškirsti, 

metu Lietuvos - Vo- 
pasienį rusų karei-

Aušros” gady- 
lietuvių tautinės sąmo- 
žadintojas Višteliaus- 
Ligi Didžiojo karo, 

Argentinon, tiek Brazi- 
daugiau

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKO

Motei

Kaizerį pakeitė Hitleris, o 
carą Stalinas. Šiedu drau
gu anų laikų laisvių liku
čius palaidojo ir negirdė
tais retežiais sukaustė ma-i 
žąsias tautas. Šiandien nė
ra nei mažiausių vilčių, kad 
Lietuvoje ar kur netoli jos 
(Vokietijoj, Šveicarijoj ir 
Švedijoj) galėtų politiškai 
veikti koks nors lietuvių ko
mitetas. Švedija kiek galė
dama iš baimės pataikaus 
Rusijai ir mums neleis sa
vo žemėje kokio sąjūdžio 
organizuoti. Šveicarija, ne 
taip kaip 1914-18 m., yra 
visai apsupta totalitarinių 
valstybių ir turės derintis 
prie Vokietijos ir šios drau
gų rusų ir italų. Tad ne
laukime iš Europos jokios 
komandos, jokios pilnai at- kiek susiklausyti. Lietuvos 
viros minties labiausia mums politinei veiklai Amerikoje 
rūpimais " klausimais. Apie 
Klaipėdą niekas iš ten ir 
prisiminti negalės. Jie ten 
ne tik negali su kitų tau
tų atstovais konferuoti ar 
kokius susitarimus daryti, 
bet ir savo tarps susitinka 
gana privatišku būdu. Be 
to, ton nėra nei lietuviškos 
visuomenės, nei savos spau
dos 
cijų. 
retų

Amerikoj nedaug už mus 
gausesni ukrainiečiai jau nuo 
seniai leidžia savo grynai 
politinį organą „The Tri
dent” (New Yorke). Kitos 
tautos irgi informuoja apie 
save. Mesgi nebeturim ne
užmirštino kun. Kaulakio ir 
nebėra kas leistų rimtą ir 
turiningą anglišką lietuvių 
žurnalą. Argi turime teisės 
girtis bent puse milijono 
lietuvių Amerikoje, kai vi
si susidėję dar negalime pa
vaduoti vieno mirusio kle
bono, kaip laikraščio leidė-

Lietuvoje mokėsi kele- 
tuzinų lietuvių studen- 

iš Amerikos. Juos juk 
būtų galima pritraukti

bei didesnių organiza- 
-Tad mūsų taktika tu- 
būti: kuodaugiausia žy

sąlygos pačios geriausios, 
jei tik sugebėsime pasinau
doti šios šalies svetingumu 
ir jos vadovų jau nekartą 
pareikštu palankumu Nukry
žiuotai mūsų Tėvynei. Bet 
reikia, kad patys darbuoto
jai susiorganizuotų ir nesi- 
kratytų tos pareigos, ku
rią tik jie vieni čia gali at
likti, o ne mažytė saujalė 
pabėgusių veikėjų Vokieti
joj ir Šveicarijoj.

jo? 
tas 
tų 
gal 
kaip pagelbininkus, rašyto
jus ir vertėjus įvairių straip
snelių angliškam lietuvių 
žurnalui. Gal būt ne visi jų 
sugebės tą darbą dirbti, bet 
vis dėlto jie galėtų būti žy
mi pagelba. Bet sunkiausia 
bus nugalėti mūsų žmonių 
šykštumą ir menką lietuviš
ką susipratimą. 1914-18 m. 
buvo nesunku $40,000 per 
metus surinkti, surinkdavom 
net daug daugiau. Bet gi 
tų laikų duosnioji žmonių 
veislė daugumoje jau išmi
rė. Naujų labdarių nepajė
giame surasti ar išauklėti, 
nes tai labai sunkus dar
bas. Tad šioje srity turė
sime pačias sunkiausias ko
vas. Todėl adv. St. Gaba
liausko visai gerus užsimo
jimus esu linkęs gerokai 
susiaurinti vien tiktai pri
verstino taupumo sumeti
mais, nors jo siūlomos į- 
staigos yra visos verktinai 
reikalingos.

Kazys Pakštas.

Sunkus ir erškėčiuotas bu
vo lietuvių pabėgėlių kelias 
iš Lietuvos į Vokietiją! Lie
tuvos siena bolševikų karei
vių yra nepaprastai stropiai 
saugojama: beveik kas šim
tas metrų stovi trys rusų 
kareiviai. (Lietuviai pasie
nio sargybiniai jau pirmo
mis okupacijos dienomis bu
vo pašalinti, kai kurie jų 
buvo nukelti į Latvijos pa
sienį). Šiuo metu visas Lie
tuvos - Vokietijos 
yra jau 
aukščio 
tvertas, 
krūmai, 
Nakties 
kieti jos
viai kartu su šunimis, ypa
tingai budriai saugoja. Į 
kiekvieną, per sieną, einantį 
sargybinis turi teisę šauti. 
Į pasienio dešimties kilome
trų ruožą niekas be specia
laus leidimo neturi teisės į- 
eiti. Šį ruožą, ypatingai 800 
metrų ruožą, rusų'-kareiviai 
labai griežtai kontroliuoja. 
Tad visas šias kliūtis nuga
lėti ir pereiti sieną, yra la
bai sunku ir pavojinga. Lie
tuviai pabėgėliai Berlyne ga
lėtų apie tai baisių dalykų 
papasakoti!

Kun. Barauskui einant per 
sieną pastebėjo jį rusų sar
gybiniai ir ėmė į jį šaudy
ti — Kelios kulkos pralėkė 
man pro ausis, — pasakojo 
kun. Barauskas, — ir vos 
nepataikė. Vos vos pasie
kiau vokiečių sieną ir nete
kęs jėgų, sugriuvau.

Kiti du jauni vyrukai — 
darbininkai, kurie nepano
rėjo komunistų „rojuje” Lie
tuvoje gyventi, pasakojo 
man, kad juos per sieną ei
nant, buyo užpuolę rusų sar
gybinių šunes ir vos jų ne
sudraskę. Kiti nusirengę 
plaukte plaukė jūra ties Pa
langa, ar per pasienio upes, 
ar ėjo per įvairias pelkes, 
Baisu buvo tų pasakojimų 
klausyti ir nėra čia vietos 
jų visų išpasakoti.

Kur gauti darbo?

Daugumas Vokietijoje
ančių lietuvių perėjo sieną 
vos apsirengę, daugiausiai 
vasariniais rūbais, be cento 
kišenėje! Vokiečiai kuo ga
lėdami parėmė lietuvius pa
bėgėlius. Lietuviai, perėję 
Vokietijos sieną, pirmiausia 
apgyvendinami viename pa
bėgėlių lagery, Rytprūsiuo
se, kur Gestapo juos ištiria. 
Pagyvenę kiek lagery (lage
ris šiuo metu jau panaikin
tas) ir gavę kur nors dar
bo, lietuviai išvarinėjami į 
įvairius miestus. Lietuvių 
Draugijos Berlyne buv. pirm, 
p. Kuzminsko pastangomis, 
daugumas lietuvių pabėgėlių 
gavo darbo vienoje vokiečių 
spaustuvėje Berlyne. Lietu
viai spaustuvėje dirba dau
giausia sunkų darbą, bet 
daug lengvesnis už upių re
guliavimą Rytprūsiuose, kur 
kai kurį laiką dirbo lietu
viai pabėgėliai, jų tarpe 
trys kunigai.

es-

Lietuviai už darbą spaus
tuvėje gauna tokį atlygini
mą, kad gali susimokėti už 
butą ir valgį. Rūbams nu
sipirkti iš algos nedaug te
lieka. Ypatingai lietuviams 
trūksta šiltų rūbų. Šiuo me
tu, užėjus šalčiams Euro
poje, lietuviams pabėgėliams 
šilti rūbai būtų labai reika
lingi. Rūbams pirkti Vo
kietijoje reikalinga turėti 
specialus leidimas, bet šį 
leidimą lietuviai be didelių 
sunkenybių gauna. Turėda
mi pinigų, 
viai galėtų 
pirkti.

Lietuvių
Berlyne yra apie 
visoje Vokietijoje — apie 30. 
Kai kuriems lietuviams ku
nigams pabėgėliams Vokie
tijos vyskupai sudarė gali
mybės studijuoti Vokietijos 
universitetuose. Pav., kun. 
Gaidamavičius s t u d i j uoja 
Miunsteryje, kun. Jokubaus- 
kas — Breslave. Kai kurie 
liet, kunigai norėjo parapi
jose užimti vietą, bet nega
vo iš vokiečių vyriausybės 
leidimo.

Dvasiniai reikalai
Dvasiniais lietuvių pabė

gėlių Berlyne reikalais rū
pinasi Vytauto D. universi
teto prof. kun. St. Yla. Jo 
pastangomis gautas leidi
mas laikyti lietuviškas pa
maldas vienoje parapinėje 
vokiečių bažnyčioje Berlyne, 
vokiečių bažnyčioje Berlyne, 
Potsdamerstr. 96 n. Į šias 
lietuviškas pamaldas kas 
sekmadienis susirenka be
veik visi Berlyne gyveną 
lietuviai. Daugelio lietuvių 
akyse pasirodo ašaros, kai 
iš vyriškų krūtinių per šv. 
Mišias pasigirsta kiekvieno 
lietuvio širdžiai artima kun. 
Strazdelio giesmė „Pulkim 
ant kelių,” ar Maironio gies
mė „Marija, Marija!” Pa
siklausyti gražių lietuviškų 
giesmių, į lietuviškas pa
maldas ateina ir nemaža 
vokiečių. Per Mišias visada 
sakomas lietuviškas pamoks
las ir meldžiamasi už Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimą.

Po pamaldų lietuviai pa
prastai susirenka į netoli 
bažnyčios esančią kavinę ir 
čia pasidalija savo rūpes
čiais, vargais ar iš naujai 
atbėgusių lietuvių išklauso 
pranešimo apie pavergtųjų 
brolių likimą Lietuvoje. Kas 
penktadienio vakarą lietuviai 
vėl susirenka į tą pačią ka
vinę ir Lietuvių Draugijos 
Berlyne pirm, padaro pra
nešimą apie draugijos veik
lą. Ši draugija nuoširdžiai 
rūpinasi lietuvių pabėgėlių 
reikalais Vokietijoje, kuo 
galėdama jiems padeda, bet, 
neturėdama lėšų, savo veik
los ypatingai išvystyti ne
gali. Lietuvių kolonijos Ber
lyne reikalais ypatingai daug 
rūpinasi Lietuvos atstovas 
Vokietijai p, K. Škirpa.

Visų srovių lietuviai Ber
lyne gražiai sugyvena, kuo 
galėdami vienas kitam pade
da. Tėvynės nelaimės ir 
skausmai ypatingu ryšiu su
jungė visus Berlyne gyve
nančius lietuvius. Jų visų 
tėra tik vienas pasiryžimas: 
bendromis jėgomis, nežiū
rint savo pažiūrų skirtumo, 
kovoti už savo Tėvynės Lie
tuvos laisvę!

T. Jutinas Vaškys, O.F.M.
(Bus daugiau)

Taip 
kalba, 
papro- 

šiandien
atvykę, 

lietuviškus

Kai metalinės, akmeninės 
širdys ima gyvenime pasi
reikšt, po savo kojomis aša
rų kalnus, skurdo kalnus, 
kerštą, neapykantą, demo
nišką pagiežą jos palieka. 
Jokia ateitis, jokios busimo
sios kartos, jokia aplinku
ma šitokioms širdims ne
svarbi: jų dievas — momen
to malonumas, vulkaniškas 
dienos šėlimas.

— Alf. Sušinskas.

Ugnis ir meile — nekurs
toma gęsta.

Lietuvių imigracija Pie
tų Amerikon buvo prieška
rinė ir pokarinė.

Pirmoji buvusi labai ne
gausi. Pirmieji lietuviai 
Pietų Amerikon atvyo apie 
1880 metus. Jų tarpe buvo 
ir žinomas 
nes 
nės 
kas. 
tiek
Ii j on vargu buvo 
įvažiavę kaip po šimtą šei
mynų. Į ten važiavo tie, 
kuriems dėl kurių nors prie
žasčių nepavykdavo patekti 
Š. Amerikon. Yra Brazilijoj 
keliolika šeimų net iš Sibi
ro atvykusių. Vieni ten bu
vo išvažiavę laisvu noru, 
ieškodami derlingesnių že
mių, kiti po nepavykusio 
lenkmečio buvo ištremti. Si
biro gyvenimas ne visiems 
patikęs. Sužinoję, kad yra 
šalis, kur nėra žiemos, o tik 
amžina vasara, susižavėję 
pasakojimais apie dausų 
kraštus, atsisveikinę su šal
tuoju Sibiru, patraukė Pie
tų ašigalio link.

Brazilijoj jie apsigyveno 
netoli Argentinos sienos ir 
dabar verčiasi žemės ūkiu. 
Jau dvi kartos svetimijoj yra 
gimusios. Tačiau su pasigė
rėjimu reikia pripažinti jų 
tautinis atsparumas, 
gražiai * lietuviškai 
palaiko savo tėvų 
čius, tartum jie 
būtų iš Lietuvos 
Prenumeruoj asi
laikraščius, perkasi lietuviš
kų knygų. Vaikai, nors lan
ko kitataučių mokyklas, ta
čiau tėvai namuose iš ele- . 
mentorių bei maldaknygių 
moko lietuviškai.

Kaipo ūkininkai labai gra- ' 
žiai garsina lietuvių vardą. 
Jų ūkiai nė kiek neblogiau ! 
sutvarkyti, kaip jų kaimynų j 
vokiečių, austrų, lenkų. Gy- Į 
venamieji namai ir jų su- • 
tvarkymas yra grynai lietu
viško tipo. Pradžia buvusi 
labai sunki. Miestuose dar
bų negavę. Norint įsikurti 
ūkyje, reikėję pirma išsi- 
kirsti neįžengiamieji miškai. 
Arti geros žemės nebuvę, 
arba reikėję pirkti. Netu
rint pinigų, prisėjo keliauti 
šimtus mylių, patiriant daug 
nuovargio ir neretai grau
džiai apsiverkti. Seneliai, 
kurie dar gyvi, pasakodami 
savo prisiminimus apie gy
venimo pradžią Brazilijoj, 
be susijaudinimo ir ašarų 
negali kalbėti.

Pokarinė emigracija pra
sidėjo apie 1924 metus. Tuo 
metu Pietų Amerikoj buvo 
reikalinga daug darbininkų. 
Be agentų žadėto gero už
darbio, toki įdomūs kraštai 
kaip P. Amerika, dar la
biau sustiprino pasiryžimą 
keliauti už jūrų marių. No
rinčių svetur laimės rasti 
ir spėjusių ligi emigracijos 
suvaržymo išvažiuoti buvo 
apie 90 tūkstančių. Po 40 
maždaug tūkstančių pateko 
Brazilijon ir Argentinon ir 
apie 10 tūkstančių Uragva- 
jun. Šiame skaičiuje yra 
tam tikras nuošimtis žydų 
ir rusų, Lietuvos piliečių, 
kurie išvažiavę iš Lietuvos 
tiek ja rūpinasi ir prisime
na, kiek jiems yra naudin
ga.

Argentinon ir Uragvajun 
daugumoj važiavo viengun
giai, o Brazilijos kavos ir 
cukraus plantancijoms buvo 
reikalinga daug darbinin
kų ; ir agentai stengėsi 
traukti ištisas šeimas. Ta
čiau svajotos laimės, dide
lių uždarbių nerado. Ypač 
daug vargo patyrė ir daug 
graudžių ašarų išliejo pa
tekusieji į kavos plantaci
jas. Nemokėdami kalbos, 
neturėdami pažįstamų, Lie
tuvos konsulato, ne lietuvio 
kunigo, jie buvo visiškoj 
agentų ir farmerių priklau
somybėj. Maistas labai pra
stas, dažniausia vandeny, be

---------- - 
jokių riebalų ar pj? 
virti ryžiai ir pupe: 
darbas atogrąžų šaulį 
troj labai sunkus, H 
administratoriai dau/ 
buvo žiaurūs.

Juodaodžiai ateiviui> 
davo lyg baudžiavos: 
tais. Būdavo atsitikę* 
ir nušaudavo. Neužil 
gelis metė farmas, ’ 
miestus. Kur admir 
ja buvo žmoniška, 
rios šeimos išgyveni 
ligi dešimties metų į 
taupę pinigų, nusipir 
savus ūkius.

Dabartiniu metu 
giausia kolonija yrtįį§ altorių. Ant jų galvų 

 

Paulo mieste, tam lįyra balti pelenai. 
liame i 1 1 
turinčiame virš pavėsės...— 
milijono gyventojų. Li^gyra ir byra baltos dul-: 
daugumoj yra paprar^g, Gražiau kaip pirmo- ; 
bininkai. Uždarbiai Jį snaigės. Gražiau kaip 
labai maži. Yra fiįgnių žiedai pavasarį, 
kur darbininkas uždią Dabar jos tik baltos dul- 
daugiau 240 milreiąįįg, Buvo laikas, kai iš 
11 ar 12 dolerių per g. liepsnojo skaidri, karšta 
sį. Buto nuoma vietLg, 
bario ir labai mažos |sušilo tie, kuriems buvo 
vės, nemažiau apie į( šalta, 
reisų, arčiau miesto L pradžiugo tie, kuriems 
rių asmenų šeimai uį buvo liūdna, 
norint jau bent patį rado kelią tie, kurie bu
mai prasimaitinti, is Vo tamsoje paklydę, 
mažiau 300 milreisų. m baltos dulkelės iršne- 
drabužis ir kiti n,ra:
Tom šeimynom le: Meilė ir pasiaukojimas! 
kur daugiau darbiniūgaltų pelenų sūkuryje ima 
ba mokantiems amaigkėti didingas Kristaus si-

Fabrikuosna dirbtinas. Jo veido profilis 

 

berniukus ir meįj švelnus ir malonus. Jo 
metų amžiaus. i| tokia rimta ir kilni, 
kad toki „dartį.Ateikite pas mane visi, 
naktimis turi (ne vargstate ir prislėgti 
8 valandas teuiqfe— aš jus atgaivinsiu! 

 

^Jr eina į Jį minių minios, 
ios ir išalkusios. 

ios Kūnu ir siela.

io Kaimelio aukštumų ir
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Per 
amerikoniškus cento 
moteris gali išeiti iš 
ir pajėgia dirbti, tai 
eina fabrikan, nes _____ ______
vyras nepajėgia hig Jordono slėnių. Iš tur- 
šeimos. Lietuvis, 
pripratęs vargelį v 
kiose sąlygose, nors| jį atstumtUi 
kiai, šiaip taip verčū|,

Brazilijoj yra gjnyajs jje atė-
viską pirkti išsiimi Vedami keršto ir ne- 
Net batus uz du dol|kantog atčjo Naza. 
Ii gauti dešimčiai -To Mokytojo veidas meile 
išsimokejimui. ^eni^niduliuoja. Dar nieko jis 
duodama išsimokėję karštai nelaukėj kaip 
mai statomi išsimoki dabar ataj0 
Šiuo papročiu lietuvis ^lgotoje triumfas> Jo 
naudoja. Pasiima ilgiu 
išsimokejimui žemėsit 
lį, jei turi kiek susi 
pinigo, perka plytų 
kaimynų patalkinto | 
porą dienų nusilipdo į 
ar dviejų kambarių ( 
kurį vėliau iš vidaiel 
lauko aptinkuoja. Vet 
je, sienoje nupaišei 
nors gamtos vaizde® 
tuviai už visas lot® 
sės tautas daug tvarig 
ni ir savo namus, nm

išsimokejimui.

jų rūmų ir iš vargo 
inelių. Ir nėra nė vieno,

tėjo, pagaliau, ir jie. Su

kurie dabar atėjo.
i
i
s

VYTIS ir ER
Apysaka

Parašė
Jonas Kmita

(Tęsinys)
ro daug girdėjusi apie naują 1 
Į> kad kas jai paaiškintų tikr

neturtingus, daug i kad tūkstančiai ž 
užlaiko. Didžiausiasis ®.įvirstų maniakais-litvomai 
tis įsigijusių nuosavi S fAr gi galima, kad vi 

. * .. i taip urmu susirgtų?ra _ apsigyvenę arti t kfcio
^„Z!'Zt.eleS\l,ne“3 ** Mja, Bezickas i

" Jis žiūrėjo tik į paviršių, 
kas glūdi gelmėje. Jo ma 

as buvę ko geriausiai, tik keli; 
® kai kurie lietuvių vadai, pi 
dvasios, sumanė nuo lenkų vi 
^rusais. Tai esą nedovanoti

dinamam Vila Zelina 
visos krautuvės, kars 
beveik išimtinai lietai 
koše. Bažnyčia stofl 
gražaus kalnelio. Čū 
aikštė. Susisiekimas^

viršūnės taip urmu susirgtų?

tu palaikomas omto Lenkijos išdavikais ir 
(autobusais). Vakarai tikrą krikščionišką civili

t^ddystę. Paniekindami g
i išdirbtą lenkų kalbą, lit 

.tiros, nes lietuvių kalba visai 
f fe negalima ne tik išreikšti ki 
;^hi, inteligentai negalį ik 

kaip dvi minuti, nes į tą
ii. • -----a. *\*v*vl

•į/’A7onianai nušoka kultūroj l

susirenka keletą 
tarsi lietuviškame 
kaimy, gatvėse 
lietuviškos dainos
Vyraujantis elemeu . i *
visur yra lietuviškas? lietuvių kalbos7obynasT Pradėt

Paskutiniais keleria®^0^1 n^oka kultūroj 1 
tais Brazilijos ™ 
darbininkų būviui 
ti yra daug padarwij^ žinojo. Faktų ji dai 
tvarkė atostogų laiUį. . ^dns jų priežastis?

J kodėl je taip elgiasi? K 
•"kvotė.

jeptto nenaudėliais, bepročiais 
otomanais.

^ip tai? Visa tauta virto bepi 
wnija,

*"Visatauta čia nedalyvauji 
I?’įprašant, lietuvaitė. Tai 
j/yksčiai bajorai yra lietuviai, 

gori, tikri mūsų broliai 1 
karaliją galvas guldo. O

ieidb^.^^ai- Tiesa, kai 1 
k®ok apsišviesti, bet jų idėjos

°5' Mužikai nori neužtamai

gė pensijų fondus, 
siu metu išleido įs 
draudžiantį sekmad. 
Prieš keletą metų 
kas darbdavio rank 
vo aklas įrankis. Jei 
kelioliką metų dirbu- 
bininką galėjo gat 
mesti be jokios ko 
ei jos. Dabargi bet ko 
valiavimas įstatymais 
žytas.

P. R
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PIETŲ AMERIKi

Pie-1 jokių riebalų ar « 
iešką- virti ryžiai ir pį 

darbas atogrąžų 
.i ne- troj labai sunkus, 
tuviai administratoriai j 
• apie buvo žiaurūs.

buvo Juodaodžiai ateiv 
gady- davo lyg baudžia? 
sąmo- tais. Būdavo ateitį’ 
-liaus- Įr nušaudavo. Neiį 
karo, 1 gebs metė faunas, ■ 

Brazi- miestus. Kur adj. 
vugiau ja buvo žmoniška, 
:ą šei- rįos šeimos išgyt; 
0 tie, ligi dešimties met; 
s prie- taupę pinigų, nusip. 
patekti Į savus ūkius, 
izilijoj
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kė Pie-

Dabartiniu metu

Moterų Gyvenimo Aidai
Palmyros Laiškai

Atsakymas
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PELENŲ SIMBOLIKA
?asibaigė Užgavėnių juo-

Nutilo paskutinieji 
litulingos muzikos aidai, 
sikaupę žmonės eina į 
inyčią ir ten sukniumba

šūnėje pasirodė naujas kry
žius .. .

O balti pelenai vis byra ir 
byra ir nepaliaujamai šnera:

— Meilė ir pasiaukojimas!

J!!1“1.0 balti pelenai; ’ ~
— Memento homo, guia 
ves es ... —
Jyra ir byra baltos dul-

Gražiau kaip pirmo-
3 snaigės. Gražiau kaip 
nių žiedai pavasarį.

turinčiame virs 
milijono gyventojų.
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bininkai. Uždarbis; 
labai maži. Yra 
kur darbininkas ui ja^ar jos įįį baltos dul- 
daugiau 240 mih jg Buvo laikas, 
11 ar 12 dolerių f- - - - - -
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yrė ir daug 

išliejo pa- 
os plantaci- 
.mi kalbos, 
istamų, Lie- 
, ne lietuvio 
ivo visiškoj 
erių priklau- 
is labai pra- 
, vandeny, be'

vargo

uliuoja. Dar nieko jis

urie dabar atėjo

Balti pelenai papuošė žmo
nių galvas ir pradėjo Gavė
nią. Bet nutilus Graudingo
mis giesmėms visi išeis į 
gatvę. Šaltas žiemos vėjas 
pasigaus dulkeles ir nusi
neš į nežinią. Ir vis dėlto 
gatvės trukšmas neprivalo 
užmušti jų nuostabios sim
fonijos!

Žmogus tėra dulkelė. Di
džiulio Kosmo erdvėse jis 
mažesnis už mažiausią dul
kelę. Ir jo gyvenimo isto
rija privalo būti tokia pat 
graži ir kukli, kaip tos dul
kelės istorija, kuri iš kuni
go pirštų nubiro ant mūsų 
galvos.

Kad sušiltų tie, kuriems ny
ku ir šalta!

Kad pradžiugtų tie, kuriems 
skaudu ir liūdna!

Kad rastų kelią tie, kurie 
tamsoje paklydo!

Meilė ir pasiaukojimas!
Kun. K. Žitkus.

— Ar žinote, kokia yra 
didžiausioji jėga pasaulyje? 
Elektra, manote Jūs. Bet 
kas lieka kito sugautas ir 
surištas, tas jau nebe tvir
čiausias. Žmogus elektrą su
gavo ir ją supančiojo. Tai
gi, žmoguje esama didesnės 
jėgos. Kas gi toji jėga? 
Mąstymas? Žinote, kad mąs
tymas dažnai pailsta ir silp
nėja. Bet už mąstymo sto
vi jėga, kuri jį ragina ir 
stiprina. Tos jėgos mąsty-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
o daug girdėjusi apie naują lietuvių sąjūdį ir 
, kad kas jai paaiškintų tikrą tiesą. Jai vis 
negalima, kad tūkstančiai žmonių nei iš šio

to virstų maniakais - litvomanais. Juk mani- 
liga. Ar gi galima, kad visos lietuvių tau- 
šūnės taip urmu susirgtų? Ar čia nesama 
gilesnio pagrindo? Tą klausimą ji būtinai 
išspręsti. Deja, Bezickas nepajėgė to pa- 

Jis žiūrėjo tik į paviršių, visai nesuvok- 
kas glūdi gelmėje. Jo manymu, Lietuvoj 

buvę ko geriausiai, tik keliais pastaraisiais 
kai kurie lietuvių vadai, prisisiurbę rusiš- 

asios, sumanė nuo lenkų visai atsiskirti ir 
rusais. Tai esą nedovanotina, nes tuo bū- 

virstą Lenkijos išdavikais ir žudą savo atei- 
etę tikrą krikščionišką civilizaciją, jie grįž- 

bmeldystę. Paniekindami gražią, turtingą,

tis įsigijusių nu 
ra apsigyvenę 
bažnytėlės, prieini 
dinamam Vila S 
visos krautuvės, 
beveik išimtinai t 
koše. Bažnyčia 
gražaus kalnelio, 
aikštė. Susisieki 
tu palaikomas 
(autobusais). V 
susirenka keletipškai išdirbtą lenkų kalbą, litvomanai išsiža- 

 

tarsi lietuviškaE-ĮĮtūros, nes lietuvių kalba visai dar neišlavin- 
kaimv gatvėse a negalima ne tik išreikšti kilnesnių minčių, 
lietuviškos daiofrskri.tai’J inteligentai negalį ilgiau lietuviškai 

Vyraujantis 
visur yra lietui.

Paskutiniais t' ^1 ir, žinoma, tikrojo progreso niekad nepa
tars Brazilijos 
darbininkų būvi; enija tai žinojo, 
ti yra daug -t kas išaiškins jų priežastis? 
tvarkė atostogų Įet kodėl jie taip elgiasi? 
gė pensijų 
siu metu išle$ 
draudžiantį se£, . 
Prieš keletą 
kas darbdavio11" 
vo aklas įranki* \ .
keliolika metų k, *• , V1M.1 MVAJVJ. J X. C4. 11V LU V liti J LU.1ĮJ) AIVLUVICUį

bininką galėjo-homa, gerĮ, tikri mQSų broliai lietuviai, kurie 
mesti be joki^ų karaliją galvas guldo. O tie litvomanai 
vyžuočiai mužikai. Tiesa, kai kuriems jų pa
klek apsišviesti, bet jų idėjos buvo ir bus 
Skos. Mužikai nori neužtarnautos ponystės.

. kaip dvi minuti, nes j tą laiką išsisemia 
ietuvių kalbos lobynas. Pradedami viską nuo 
, litvomanai nušoka kultūroj kokį šimtą me-

Faktų ji daug buvo girdė-

Kas jiems atėjo
? — kvotė.
ie virto nenaudėliais, bepročiais. Dėlto ir va- 
litvomanais.

Visa tauta virto bepročiais? — nu-

— visa tauta čia nedalyvauja. Juk panelė 
■ i, atsiprašant, lietuvaitė. Tamstos tėvas ir 
Anykščiai bajorai yra lietuviai, taip, lietuviai.

cijos. Dabargi H 
valiavimas įstata 
žytas. J

mas turi klausyti. Toliau, 
toliau! — šaukia ji. Neap- 
sileisk!

— Ir toji jėga yra kan
trybė. Daug sunkaus dar
bo padaroma pasaulyje vien 
tvirtai valiai padedant. Bet 
kur reikia atlikti sunkiau
sias, vargingiausias darbas, 
ten būtinai reikia pasišauk
ti kantrybę. Jei man reiktų 
pavaizduoti kantrybė, aš ją 
vaizduočiau nusižeminusia 
žmogysta, išbalusiu veidu, 
nuvargusiomis nuo budėji
mo akimis ir plonais bal
tais pirštais.

— Ir, nežiūrint į tą men
ką kūną, ji pastatė Egipto 
piramides ir visas tas mil
žiniškas bažnyčias, puikiau
sius meno veikalus, kurie 
stovi prieš mus, rodos iš
karto sutverti, o prie jų 
dailininkai daug vargo, daug 
naktų nemiegojo. Kantrybė 
yra juos pastačiusi ir su
kūrusi, nes be jos statyto
jai ir dainininkai seniai 
tų įrankius metę į šalį, 
visus didelius išradimus 
rime

bū- 
Už 
tu-

jai dėkoti.
Kolumbo jūreiviai ketu- 
savaites iškentėję ta- 
„Jau dabar gana, — 

Bet Ko-

rias 
rė: 
grįžkime atgal! 
lumbo turėta kantrybės, ku
ri jam liepė viską ištverti. 
Kantrybė atrado Ameriką, 
smalsumas ir godumas nie
kados to nebūtų pasiekę.

— Labai klaidinga, išgir
dus žodį kantrybė, tuojau 
mąstyti apie avį, kuri su 
visa kuo sutinka. Avyje vi
sai ne kantrybė, tik kvai
lumas ir silpnybė. Jei avis 
būtų tikrai kantri, tai ne
rėktų tuojau Me-e-e.

— Kantrybė yra didžiau
sioji jėga, nes ji niekados 
negęsta, ji yra lyg amžino
ji žvaigždžių šviesa. Kan-

trybė vadinasi ta milžinjė- 
gė, kuri liepia neramiam ir 
geismingam žmogui tarti: 
„Aš esu ramus, aš galiu 
laukti.”

— Žmogus gali kantrybės 
išmokti, ir tam mokslui ne
reikia skirti tam tikrų va
landų. Yra žmonių, nieka
dos netroškusių nešioti ka
raliaus karūnos, bet nėra 
buvę nei vieno, kuris kurio
je nors valandoje nebūtų 
jautęs, 
menkas 
trybės, 
kęs jos

Taip
žymus auklėtojas Fr. Foer- 
steris. Dabartinėje kovoje 
dėl Nepriklausomos Lietuvos 
iš kiekvienos lietuvės rei
kalaujama ne vien darbo, 
bet ir darbų vaisius nešan
čios kantrybės.

koks vargingas ir 
yra žmogus be kan- 
kuris nebūtų troš- 
karūnos nešioti.

rašo apie kantrybę

Minčiu Žiupsnelis

Netikėkite žodžiais, nei 
savo, nei kitų. Tikėkite tik 
darbais ir savo ir kitų.

Laukiantis laimės laimin
gesnis, negu laimę pasiekęs.

Jei du moka bendrai gra
žiai linksmintis, tai dar ne
reiškia, kad jie geri drau
gai. Jei jie moka gražiai 
tarp savęs konfliktą likvi
duoti, tai jie tikrai geri 
draugai. — V. Putvys.

Nuo meilės įvertinimo pa
reina ir moters įvertinimas.

— Vaižgantas.

Tik iš kits kito suprati
mo gali išaugti draugingu
mas, kurio reikalauja žmo
gaus siela ir širdis.

— Tylenis.

Apie Kūdikio Auklėjimą
— Tarp dviejų momkų — 

vaikas be nosies, — sako 
žmonių patarlė. Bet visai 
nesikišti į minėtos našlai
tės auklėjimą, būtų nesą
žininga.

Tamsta, Garbus Apiekū
ne, neįsileisk rūpesčio, bet 
pasiremkit gera intencija 
kurią matau šviečiant Tam
stos dvasioje, ir susikūrę ar
timo meilę savo širdyje, ei
kite į pagalbą tos gležnu
tės sielos ugdymui ir kili
mui. Prie to lengvai Jums 
prieinamas kelias, nes gy
venate drauge su ta našlai
tėle, kurią žodis po žode
liui, žingsnis po žingsneliui, 
galite išauklėti kilniausiu 
žmogumi.

Bet tam pasiekti reik ke
liolikos metų kantrybės, rei
kia pasiaukojimo, reikia bū
ti išmintingu apaštalu, ku
rio pavyzdžiai ir švelnus 
tonas patrauktų ne tik tą 
kūdikį, bet ir tuos „moder
nius” auklėtojus.

Poteriai nėra viskas. Yra 
žmonių, kurie atsiklaupę il
gas valandas meldžiasi, bet 
pakilę už kiekvieną menk- 
niekėlį sukelia pragarą.

Tiesa, mūsų tėveliai mo
kė kitaip. Jie keldavosi prieš 
aušrą, sužadindavo visą šei
myną ir, ant stalo parimę 
prie rūkstančios lempelės, 
giedodavo švenčiausios Ma
rijos valandas, arba sukaup
tais veidais melsdavosi. Ad
ventų metu keldavosi vidur
nakčiais, ir per sniegą, per 
pusnis, po 12 kilometrų pra- 
matuodavo patamsėmis, ir 
siluetų siluetai rikiuodavosi 
i bažnytėles — čia traukė ir 
Dievo meilė ir papročiai.

Šių laikų, o ypatingai šioj 
šaly auklėtos kartos, tą vi
są laiko tik gražia pasaka. 
Bet tas visas prieaušriais 
Dievo garbinimas kūdikiui 
darydavo didelio įspūdžio, į- 
skiepydavo jau nuo mažens 
kilnius religijos pradus, kas 
paveikdavo į jaunutės dva
sios kilimą ir tobulėjimą. 
Tos maldos, tie mistiški auš-

ošimas (ei- 
užgrūdindavo 
kilniai galin- 
o kūnas iš- 
Lietuvos vė-

atsparumu, 
sąlygos 
žemelėj

ir to-

Jei tik atminti-

rų žiburiai, tos rytinės 
žvaigždės ir medžių silue
tų maldingas 
nant rarotų), 
dvasią kažkuo 
gu ir šventu, 
plaktas sveikų
jų — pajusdavo fizinę jėgą, 
užsigrūdindavo
todėl ir auklėjimo 
mūs šventoj tėvų 
buvo kitokios.

Tokiose sąlygose
kiose šeimose kūdikiui au
gant, buvo galima ir pusry
čių nedavimu pagąsdint. Bet 
šioj šaly? . .. Ypatingai mies
tuose, kur žmonės silpni, 
lepūs, valgyt kartais vos 
prisiverčia, tad šiam krašte 
ir maldos, ir tikybos sąmo- 
nijimas, privalo reikštis vi
sai skirtingais auklėjimo me
todais.

Ir religijos grūdeliai ne
vienodai prigyja kiekvienoj 
sieloj. Tą turi atskirti kiek
vienas auklėtojas. Kas tin
ka Mariutei, netiks Juozukui. 
Katekizmas vienas, bet Die
vo kūrybos stebuklų — pil
na visata.
ną katekizmo dogmą įkal
sime į kūdikio protą kaip 
Juozukui taip Mariutei, ar
ba tik poterėlių išmokysi
me, tiek ir džiaugsimės jų 
tobulėjimo vaisiais. Mariu
tė gal apsistos ant katekiz
mo linijų, šventai tikės, mel
sis ir bus dora. O Juozu
kas, nors iškals ir katekiz
mą, išmoks ir poterėlių, bet 
tik dėl to, kad auklėtojas 
vertė. Jam mieliau pasva
joti: ko tie debesys plau
kia? Ko tie žiedai vieni už 
kitus margesni? Ko tie kal
nai iškilę?!

Ir jeigu neapdairus auk
lėtojas tik šaltai paaiškins, 
kad tą visą Dievas sutvėrė, 
Juozukui neužteks. Jis pats 
ieškos ir gilinsis, iš ko tas 
visas susikūrė. Ieškos ir 
knygose, ir „prieteliuose,” 
nes jo pagrindinis auklėto
jas nepastatė ant aiškesnių 
pamatų — visame įžvelgti 
Dievo meilės esimą.

Tad. aukštai branginamas 
Apiekūne, nenusiminkite, jei
gu Jūsų globojama našlaitė 
ne taip jau stropi į pote-

rius. Aš linkus manyti, kad 
toji mažutė, ar tik ne bus 
aukščiau minėto Juozuko ti
po? Jei taip, tai reikia tik 
džiaugties, nes iš tokių bū
tybių dažnai iškyla žymiau
si žmonės; bet auklėtojo iš
mintis tam turi duoti pir
mą pagrindą, turi būt visa
me kilni vadovė.

Pirmiausia pradėkite štai 
ką: užsikariaukite to kūdi
kio meilę sau. Tą galite pa
daryti sekdami doras pasa
kėles, vartydami paveiksluo
tas knygas — apibudinkite 
kiekvieno vaizdo reikšmę, 
pagilinkite jausmingumu, 
meile, užuojauta: ar tai ko
kiems seneliams, našlaičiams, 
paukščiams, žvėrims ar va
balėliams. Niekados kūdi
kio nesubarkite už jo lais
vos minties įterpimą, bet tą 
pačią mintį vėl pasukite do
ra linkme prie jos ilgėliau 
sustodami—išaiškinkite, kad 
kūdikis nejučiomis pats pa
tvirtintų Jūsų pačių spren
dimą.

Nepagailėkite kūdikiui sa
vo šypsnio, ir tėviško glė
bio. Pasisodinę ant kelių, 
papuoselėkit, pašposaukit, 
prie to rimtai susikaupę, 
parodykit savo veido kiek
vieną raukšlelę paaiškinda
mi, kad čia sunkaus gyve
nimo paminklai įkirčiuoti 
vargų. Kad 
turimą rūbelį, 
tę ir maistą, 
kirčiuoja taip 
nių veidus vis
Dėl to, rūbelius ir žaislus 
— reik labai gerbti, tvar
kingai susidėlioti, nes ir jų 
isigijimo vertė — bus įrašy
ta „tėvelio” ir „motutės” 
veiduose.

Čia viena, kad užsimezga 
pagarba ir prisirišimas Tam
stai, antra, jau kūdikis gal
vos apie žaislo ir drabužė
lio vertę — pasistūmės prie 
taupumo; ir trečia, bus pa
dėtas pamatas — įvertinti 
tėvų ar globėjų rūpesčius.

Kada jau kūdikis prie 
Tamstos prisiriš, tada jau 
pradėkite prieiti prie jaut
resnių — sielos dalykų.

Pavasariui išsiskleidus, pa
siimkit kūdikėlį už ranke
lės, ir tai diena ir dienos 
išsiveskite į žaliuojančią ir

(Užbaiga 4 pslp.)

už kiekvieną 
žaislą, lovu- 

gyvenimas į- 
pat į žmo- 

naujų kirčių.

t

Tokie jau dabar laikai virto. Ii’ Lenkijoj ko ne tas 
pat. Ir ten chlopai kelia galvas ir nori apšvietos. 
Tik Lenkijoj yra toks skirtumas, kad ten mužikas, 
nors ir pilnai apsišvietęs, visada pasiliks lenku, o 
čia — juo daugiau mužikai susipranta, juo didesniais 
tampa lenkų priešais, — liūdnai užbaigė Bezickas.

— Iš tamstos kalbos išeina, kad, norint palaikyti 
Lietuvoje lenkystę, nereikia duoti žmonėms šviestis, 
— tarė Eugenija.

Bezickas įtartinai į ją pažiūrėjo. Į kurias vėžes 
čia jam įstoti?

— Aš to nesakau, kad žmonėms nereikia šviestis. 
Tik Lietuvoje sunkus su tuo uždavinys. Kad turė
tume tikrą lenkų karalystę, tai klausimas būtų iš
spręstas: mokyti mužikus lenkiškai, ir atlikta. Bet 
dabar, pradėjus juos mokyti valstybės mokyklose, 
jie virsta rusais, o paskui, su apšvieta igiję susipra
timą, palieka litvomanais. Sunkiam padėjime mū
sų Lenkija, — atsiduso Bezickas — ten baltgudžiai 
su rusinais, čia lietuviai...

Pasikalbėjimas apie litvomanus nutrūko. Bezic
kas neišrišo klausimo. Pagal jį išėjo, kad palikti 
žmones tamsoje būtų blogai, bet juos šviesti dar 
blogiau. Tokiai negudriai išvadai gaila kalbos, bet 
kalba jam nebrangi. Jis vėl pradėjo tą patį iš nau
jo.

Eugenijai buvo vis tiek, ar jis tyli ar kalba. Tiek 
buvo susimąsčiusi, kad į kai kuriuos jo klausimus 
visai netiksliai atsakė. Vadinasi, jo kalbos visai 
neseka. Bezickas įsižeidė ir valandėlei nutilo.

Juodu išsuko iš tako ir jojo per pievas, kur šien- 
pjūviai pjovė šieną. Čia pat merginos ir moterys 
vartė pradžiūvusias pradalges, o toliau kitos krovė 
jau išdžiūvusį šieną į kupetas. Ore pilna skanaus 
žolės kvapo. Dalgių ošimas maišėsi su dainomis ir 
juokais. Matyt, darbininkai mylėjo panaitę, nes ją 
linksmai pasveikino. Eugenija su jais šnekučiavo
si, ir Bezickas ją pagyrė, kad, tur būt, gerai lietu
viškai kalba, nes jis nieko nesuprantąs, tuo tarpu 
kai kiti bajorai vartoja tiek lenkiškų žodžių, kad jų 
lietuvišką kalbą ir lenkui pigu suprasti. Eugenija 
padėkojo už komplimentą, bet drauge lyg ir susi
gėdijo, kad ji, bajoraitė, moka gerai lietuviškai. Be
zickas, suvokęs jos sumišimo priežastį, pasirodė la
bai nuolaidus. Visko, girdi, yra gera mokėti. Nors 
lietuvių esą tik pusantro milijono ir tie greitai iš
nyksią, bet jų kalba yra sena ir įdomi. Be to, 
bajoraitė, mokanti lietuviškai ir santykiaujanti su 
kaimiečiais, labai poetiškai atrodo, tarsi mitologi
jos dievaitė, kalbanti su idiliškais piemenukais.

Tas poetinis palyginimas nesuramino Eugenijos. 
Jai dar nebuvo aišku, kokios ji iš tiesų tautos. Len
ke lyg nenorėtų pasivadinti, o lietuvaitė iš jos pras-

ta: lietuvių kalbą mažai tepažįsta ir jos lyg gėdisi. 
Ta lietuviška lenkystė ar lenkiška lietuvystė jei ne 
gryna nesąmonė, tai bent painus galvosūkis.

Nuo šienpjūvių juodu pasuko miško link. Tan
kūs krūmai, pušų ir ąžuolų pavėsis viliote viliojo. 
Kelias vedė pačiu girios pakraščiu. Jauki miško 
išvaizda masino pasvajoti. Bet lenkas, kaip tyčia, 
dar daugiau pradėjo kalbėti. Eugenija jo kalbos 
kaip ir neklausė. Staiga miško gelmėje pasigirdo 
kažkokie duslūs atbalsiai. Eugenija sustojo. Be
zickas nutraukė kalbą.

— Kas tai? — paklausė nustebęs.
— Man rodos, vagiliai kerta medį. Jokime pa

žiūrėti.
Bezicką lyg kas vandeniu apipylė. „Kalbu apie 

tokius kilnius dalykus, o jai galvoje — malkos! 
Tikra lietuvaitė” — tarė sau tylomis.

Bet garsiai neišdrįso savo nepasitenkinimo pa
reikšti ir jojo paskui Eugeniją miško gelmėn, kur 
atbalsiai vis aiškiau reiškėsi. Bezickas pusbalsiu 
nusikeikė. Dabai’ jau tikrai numanu, kad kas ker
ta medį. Net girdėt žmonių stenėjimas. Kirčiai 
krinta labai tankiai, iš ko numanu, kad kerta ne 
vienas. Bezickui ne juokais pradėjo rūpėti, žmo
nės su kirviais, drąsūs, žinoma, nes šiaudadūšiai neis 
dienos metu pono girios genėti, o čia ta revoliuci
ja... Tiesa, revoliucija jau keli metai, kai užsi
baigė, bet jos vaisiai žmonėse paliko. Liaudis vir
to drąsesnė, žiauresnė, Bezickas tai žinojo. Bepi- 
ga būti didvyriu salione, kur panelės apgynimo ne
reikalingos, bet girioje... O čia ta bajoraitė skina 
sau kelią per krūmus, neko nepaisydama, tarsi, į 
balių skubintųsi. Tikra lietuvaitė.

Bet ilgai sielotis nebuvo laiko. Už poros minu
čių juodu atsidūrė nedidelėj kalvoj, kurioje stovė
jo vežimas. Pirmu žvilgsniu žmonių nesimatė, bet, 
metus akimi tenai, iš kur ėjo atbalsiai, buvo ga
lima pastebėti, kad tankumyne kažkas darbuoja
si. Ir anie, tur būt, suvokė pavojų, nes kirčiai stai
ga nutrūko ir vienas kirtikas sparčiai nėrė į krūmus. 
Kito, tur būt, koja užkliuvo, nes norėdamas pabėg
ti pargriuvo ir, pirmiau negu suskubo atsikelti, abu 
raiteliu jį čia pat užklupo. Matydamas tokią leng
vą pergalę, Bezickas smarkiai įsidrąsino.

— Pasiduok! — riktelėjo didvyrio balsu.
Bet nebuvo ką labai pulti, nes prieš juos stovėjo 

senelis, žilais plaukais ir skylėta skranda.
— Ką jūs čia veikiate? — paklausė susiraukus 

Eugenija.
Senis, matydamas, kad pakliuvo į ponų rankas, 

nužemintai nusiėmė kepurę.
— Nusikaltam, panele. Mat, pavasarį kluonas 

sudegė, o medžių nėr už ką nusipirkti. Ot ir įgun- 
dė negerasis.

— Bet vis tik gėda vagiliauti. Ai’ gi jūs nė nuo
dėme sau neskaitot vogti iš girios medžius?

— Kur gi neskaitysi — skaitom. Bet vargas — 
neturtas priverčia. Dovanok, panele!

Senis žengė pora žingsnių artyn. Bezickas lie
tuviškai nesuprato, bet, rodos, ir aklam buvo aiš
ku, kad tas nužemintas vargšas ne pulti pasiryžęs. 
Bet Bezickas, suspaudęs užkulniais arklį, greit pa
stojo jam kelią ir drožė nendre per apikaklę. Smū
gis buvo taikomas galvon, bet senis sparčiai ran
ka užsidengė, ir nendrė krito ant alkūnės. Iš skran
dos pakilo debesys dulkių.

— Liaukis, tamsta! — piktai suriko Eugenija.
— Ne, panele! — karščiavosi Bezickas. — Nega

na, kad šitas niekšas vagia jūsų girią, jisai dar nori 
skriaudą jums padaryti. Mano pareiga tamstą gin
ti.

— Aš nereikalauju, kad kas mane gintų nuo se
nelio! Ar nematai, tamsta, kad šitas vargšas dre
ba iš baimės? Iš tiesų, gėda mušti beginklį senelį.

Eugenija tikrai buvo supykusi, bet Bezickas ne
siliovė. Senis kaltas, ir gana. Jei nenorėjo pulti, 
tai vis tiek reikia jį pagąsdinti, kad išduotų savo 
sėbrą.

— Kur tavo draugas? — karščiavosi Bezickas.
Kaimietis iš baimės net atsiklaupė.
— Nežinau, ponuli, — teisinosi, šiaip taip graba

liodamas lenkiškus žodžius, pabėgo ir gana. Patys 
gi matėte. Kaip man žinoti, kur jis pabėgo?

— Kaip nežinai? Turi žinot! Kur tavo draugas?
Ir vėl užsimojo nendre. Eugenija vėl pradėjo 

stabdyti įtūžusį Bezicką, bet tuo tarpu įvyko visai 
netikėtas dalykas. Tarsi atsakydamas į Bezicko 
klausimą, iš krūmų išlindo jaunas stambus vyru
kas, kirviu rankose. Turėjo tai būti antrasis va
gilius, nes senis, jį pamatęs, drebančiu balsu suriko:

— Andriau! Eik sau! Tavęs čia nereikia. Vieš
patie! Jau bus nelaimė!...

Senis turėjo gerai žinoti tą Andrių. Bet An
drius jo neklausė. Pamatęs, kad ponai neturi gink- 
kų, kad vienas jų tik liesas vyras, o kitas — mer
gina, kaimietis ryžtingai šoko prie Bezicko, kurio 
arklys pastatė ausis ii’ trypdamas traukėsi atgal, 
bet, užėjęs ant kelmo, stojo piestu. Bezickas nu
krito nuo balno. Eugenija garsiai suriko.

Pasibaidęs arklys šoko į šalį, vilkdamas paskui 
save Bezicką, kurio viena koja įkliuvo į balno kilpą. 
Eugenija garsiai šaukė pagalbos. Senis, lyg netekęs 
nuovokos, sustulbo ant vietos. Bet Andrius, pa
leidęs iš rankų kirvį, katės vikrumu šoko prie ark
lio ir nutvėrė jį už apinasrio. Bezickas buvo iš
gelbėtas, bet jaunas kaimietis stipria ranka pagrie
bė jį už sprando. Arklys ir žmogus buvo jo ran
kose. (Bus daugiau)
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Paterson, N. J.
Naujų vargonų šventini

mo iškilmės puikiai praėjo. 
Visi džiaugėsi, kad dalyva
vo J. E. vysk. Thomas H. 
McLoughlin. Bažnytinės mu
zikos koncertą išpildė vieti
nis par. choras, muz. B. Vo
verio vedamas ir Brooklyno 
Angelų Karalienės par. cho
ras, muz. P. Dulkės veda
mas. Vargonais solo grojo 
Br. Voveris, kuris visus nu
stebino — taip puikiai val
do vargonus. Gerai savo 
dalis išpildė vietinis P. An- 
dreičikas („Caruzo”), broo- 
klynietis S. Kažemėkas, V. 
Pranckietytė ir A. Žvirblis 
iš Elizabetho.

Abu chorai, nors ir sun
kesnės rūšies muzikos kū
rinių buvo pasirinkę, labai 
gerai giedojo, tikrai pagal 
bažnytinį skonį. Klausyto
jai su pasitenkinimu gėrė
josi kiekvienos gaidos at
balsiu. Gražu buvo, kai gie
dojo drauge abu chorai „Ve- 
ni Jesu” ir „Dominabitur 
Ameri.” Buvo ko pasiklau
syti. Chorai ir vargonai kai 
užtraukė, tai net bažnytė
lė braškėjo.

Priklauso didelis garbės 
žodis muz. B. Voveriui ir 
muz. Pr. Dulkei už tinka
mą priruošimą savo choru. 
Garbė ir visiems choristams. 
Patersoniečiai niekada ne
pamirš Angelų Karalienės 
parapijos choro ir jo vado 
muz. Pr. Dulkės

Daugiausia darbo teko į- 
dėti kleb. kun. J. Kintai. Jo 
rūpesčiu surinkta tiek au
kų, kad vargonai pilnai bū- 
Tų apmokėti-. Jis visuomet 
dirba, rūpinasi, kad viskas 
parapijoje būtų tvarkoje. 
Parapijiečiai turėtų būti la
bai dėkingi rūpestingam kle
bonui, kun. J. Kintai.

Po koncerto klebonas abu 
chorus pavaišino. Vieni drau
giškai kalbėjosi, kiti traukė 
lietuviškas daineles. Rep.

Rochester, N. Y.

Vitkauskas kurs pražudė Lie
tuvos kariuomenės garbę ir 
inteligentiją.

Po Velykų manoma reng
ti vakarienę, pasikviečiant 
red. M. Zujų arba pulk. Va- 
lušį. Bus stengiamasi su
kelti lėšų Lietuvos vadavi
mo savanoriams. Rocheste- 
ris lietuvių senoji Lietuvos 
rėmėjų gvardija smarkiai su
judo.

Tautiškame darbe daug 
gelbėjo J. Rickis, J. Brak- 
nys, K. Stašaitis ir visi Fe
deracijos skyriaus nariai. 
Kleb. kun. J. Bakšys gavo 
kapitono laipsnį už pasaky
tą bažnyčioje labai gražų 
pamokslą, o Ant. Žiemys, 
kaip pirmas paaukojęs 6 
dol. ir pasižadėjęs kasmet 
aukoti po tiek, iki Lietuva 
vėl bus laisva. J. Braknys, 
paaukodamas 1 dol. ir pasi
žadėdamas į metus aukoti 12 
dol., gavo vyr. leitenanto 
laipsnį. Kas paaukos 25 dol., 
gaus pulkininko laipsnį, kas 
100 dol. — generolo.

Šalia aukų Lietuvai, žmo
nės dar paaukojo $21 sės. 
Felicijai, neseniai grįžusiai 
iš Lietuvos, mokyklos rei
kalams.

Šie lietuvių darbai yra 
geriausias atsakymas į ju- 
došišką veiklą lietuviškų ka- 
capų, susispietusių į Joseph 
Ave. urvą, kur džiūgauja
ma dėl Lietuvos nelaisvės. 
Nelaimingi vietiniai kacapė- 
liai ypatingai džiūgavę per
nai, kai Federacijos sky
riaus veikla buvo sumažė
jusi. Dabar jūs, Iskarijoto 

sekėjai, pūskit prieš vė
ją!

Ant. Žiemys, 
Feder, skyr. rašt.

Philadelphia, Pa.

— Vasario 17 d. mirė vie
nas pirmųjų Baltimorės lie
tuvių parapijos įkūrimo da
lyvių, Gervazas Strungys; 
paliko nuliūdime savo žmo
ną, M. Strungienę, sūnus Jo
ną, Antaną ir Juozapą ir jų 
žmonas ir 5 dukteris: Oną 
Papečkienę, Magdaleną An- 
ziulienę, Isabelę Davis., Elž
bietą Lankevičienę ir Teofi
lę Uterienę ir jų vyrus. Vai
kai iškilmingai palaidojo sa
vo tėvelį. Dalyvavo visi žen
tai ir Marčios. Visas kam
barys buvo vainikais iška
bintas, karstas kelias eiles 
apklotas šv. Mišių intenci
jomis. Šv. Vardo draugijos 
vyrai, atėję su kunigu, at
kalbėjo dalį rožančiaus. Ve
lionis priklausė šv. Vardo 
draugijai. Nuliūdime moti
na, savo skaitlingos šeimos 
apsupta, kaip karalienė gra
žiausiu vainiku, ramina sa
vo ašaras, nes ši graži šei
myna myli savo motiną?

J. K.

Bridgeport, Conn.
Praeitą savaitę buvo ke

lios vestuvės. Ištekėjo Ro- 
miutė, Mastauskaitė ir 01- 
kevičiutė. Jaunavedės ir jų 
tėveliai geri parapijiečiai. 
Linkėtina geriausios laimės 
vedusiųjų luome.

Palaidotas labai daug pa
sidarbavęs mūsų parapijai 
a.a. Jonas Petruškevičius, 
išauklėjęs gražią ir darbš
čią šeimą. Laidotuvės buvo 
labai iškilmingos. Velionis 
palaidotas gražia usiomis 
bažnytinėmis apeigomis. A.a. 
Petruškevičius buvo lietuvių 
spaudos rėmėjas ir jos pa
laikytojas, skaitė kelis ka
talikiškus laikraščius.

Kazys Dryža, nuoširdus 
„Amerikos” ir kitų laikraš
čių bendradarbis, uolus vei
kėjas, buvo rimtai susirgęs. 
Turėjo kelias ištisas dienas 
lovoje išgulėti. Linkime vi
siškai sustiprėti.

zaro metu bus šimto dol. 
laimėjimas. Bilietai jau pla
tinami. Visos draugijos ruo
šiasi.

Novena
Nuolatinės Novenos pa

maldos prie šv. Onos antra
dieniais lietuviškai 7:30, an
gliškai 8:15.

Pamokos
Vaikų katekizmo pamokos 

pirmadieniais ir trečiadie
niais 4 vai. popiet. Tėve
liai, atsiųskite savo vaiku
čius. J.

Vasario 16 d. į par. salę 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės paminėti susirinko 
apie 300 lietuvių. Aukų su
rinkta 135 dol. Lietuvai 
Gelbėti Fondui nusiųsta 131 
dol., o 4 dol. palikta išlai
doms padengti. Prakalbos 
ir minėjimas pravestas sa
vomis jėgomis. Sesuo Feli
cija kalbėjo apie savo įspū
džius, patirtus Lietuvoje per 
4 metus.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
kvota Rochesteriui buvo 125 
dol. Per St. Gabaliausko 
prakalbas surinkta 43 dol., 
tad per du pasijudinimus 
sudaryta $174.00. Vadinasi, 
salima tėvynei gražiai pa
tarnauti. jei veikėjai paro
do nuoširdaus taurumo.

Federacijos veikla
Federaciios skyriaus susi

rinkime užkirtas p. Gaba
liausko pasiūlymas spaudo
je apie Lietuvos vadavimo 
darbo planus. I Lietuvai 
Gelbėti Tarvba nuo kataliku 
reikėtų nakviesti prof. K. 
Pakšta. St. Gabaliauska ir 
J. Vailokaiti, nuo tautinin
ku — Kosta Jur^ėlą, J. Ba- 
čiūna. V. Širvvda. Gal ta
da Taryba daugiau nuveik
tu.

Didele pagarba ir giliau
siu nuoširdumu užgirtas M. 
Zuiaus sumanymas tverti ar 
nadėti besiorganizuojantiems 
Lietuvai vadovauti savano
riams — kelti lesąs, ieško
ti savanoriu. Rochesteryje 
in.il du savanoriai siūlosi j 
Tėvvnčs gvneių eiles. Dip
lomatiniu keliu Lietuva ne- 
išsivaduos. Gana pasitikėti 
tokiais žmonėmis, kaip gen.

Vasario 16 d. šv. Kazi
miero liet, bažnyčioje su- 
šliubuoti Albinas Žekas ir 
Amelia Goodrich (ji gražiai 
lietuviškai kalba, nes moti
na lietuvė). Pokylis buvo 
American-Russian salėje. Da
lyvavo daug svečių. Visi lin
kėjo jaunavedžiams laimin
go ir gražaus gyvenimo.

F. P.

Baltimore, Md.
— Po vasario 16 d. pa

rapijoje dar padidėjo aukos 
Lietuvai iki $200. Žymes
nes aukas sudėjo kun. J. 
Lietuvninkas — $25; kun. 
L. J. Mendelis ir kun. A. 
Dubinskas po $10.

— Vasario 23 d. bažny
čioj paskelbtas gavėnios pas- 
nikas ir visos pamaldos. 
Aiškinimus apie šv. Sakra
mentus duos kun. dr. L. J. 
Mendelis.

— Parapijos Užgavėnių va
karienė buvo vasario 23 d. 
Svečių tiek susirinko, kad 
stalai buvo dviem atvejais 
oilnai apsodinti. Visi buvo 
natenkinti, nes jaunuoliai ir 
iaunuolės patarnautojai pri
žiūrėjo, kad svečiams nieko 
nepritrūktų. Vienas asmuo 
’abai džiaugėsi didžiu demo
kratiškumu, kad visi lygūs; 
kai pas juos būna draugijų 
vakarienės, tai daugiau trak
tuojami politikieriai, o kiti 
svečiai, nors lygų bilietą už
simoka, kartais lieka pa
miršti.

— P. Graškūnienė gavo 
laišką nuo savo giminių iš

Į mūsų koloniją atvyko V. 
Boleika, ilgą laiką gyvenęs 
Newarke ir priklausęs cho
re, taipgi gyvenęs Brookly- 
ne, dainavęs ir giedojęs cho
re prie komp. Yon New Yor
ke. V. Boleika jau prisi
rašė prie parapijos choro, 
ir praeitą savaitę giedojo 
solo bažnyčioje, žmonėms 
labai patiko. V. Boleika 
gavęs darbą pas kontrakto- 
rius ir jau dirba. Linkėti
na geriausio pasisekimo.

Vaikinų jau daug priva
žiavo iš kitų kolonijų. Dar
bus greitai gavo. Geriausi 
vaikinai tuojau įsirašė į 
chorą ir kartu darbuojasi 
su vietiniu jaunimu. Cho
ras dabar stiprus vyrų bal
sais. Netrukus bus sureng
tas liturginis koncertas.

Vaikučių vakaras vasario 
23 d. neįvyko dėl vargoni
ninko ligos. Viskas įvyks 
po Velykų.

Choras pradės rengtis mo
tinų dienai. Šiemet bus su
vaidinta graži drama „Moti
nos Širdis.” O.

Vasario 23 d. šv. Myko
lo liet. par. salėje jaukiai, 
turiningai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 23 metų sukaktis. 
Suruošta vakarienė, kurios 
metu išklausyta kalbų. Vie
tos lietuvius pasveikino at
silankęs kitatautis gydyto
jas, kurs buvo atėjęs drau
ge su visa savo šeima.

Programai vadovavo kleb. 
kun. Pr. Garmus, vienas 
pirmųjų Lietuvos kariuome
nės savanorių kapelionų. Pa
grindinę kalbą pasakė „A- 
merikos” redaktorius, dau
giausia suteikdamas naujau
sių žinių apie dabartinę pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje. 
Susirinkusieji labai atidžiai 
klausėsi ir domėjosi.

Kun. Pr. Garmus skatino 
parapijiečius tikėti šviesia 
Lietuvos ateitimi ir prašy
ti Dievo pagalbos.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu, muz. O. Pikuty- 
tei akompanuojant.

Vietos lietuviai, susispietę 
prie šv. Mykolo lietuvių pa
rapijos, yra ištiki Tėvynei 
Lietuvai ir skaudžiai atjau
čia jos liūdną padėtį. Ki
taip elgiasi išdavikai at
skalūnai. Vasario 23 d., jų 
pastangomis, klubo patalpo
se buvo atgabenta bačka 
alaus ir visas paršas. Visa 
tai „fundyta” dykai, kad tik 
žmonės neitų į Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą. 
Žinoma, silpnavalių atsirado. 
Dykai gauti stiklas alaus ir 
kąsnelis kiaulienos atskalū
nams brangiau, nei prisi
minti savo Tėvynę.

KUN. J. KIDYKO, S.J. 
MISIJOS

Jersey City, N. J.
Misijos

Šį sekmadienį, kovo 2 d., 
šv. Onos bažnyčioje, Grand 
St. ir Manning Ave., prasi
dės Misijos, kurias ves kun. 
Gabrielius, pasionistas. Tę
sis per dvi savaites. Pirmą 
savaitę visos pamaldos ir 
pamokslai lietuvių kalba. 
Antrą anglų kalba. Vaka
rinės pamaldos bus 7:30 
vai. Mišios pirmą savaitę 
9 vai., antrą savaitę — 7 
vai.

Klebonas ragina visus pa
rapijiečius ir apylinkės drau
gus pasinaudoti šia proga, 
atsilankyti į misijas ir at
likti velykinę. Šios misijos 
bus mūsų bažnyčioje pirmos 
per trejis metus, tad tiki
masi, kad visi pasinaudos 
šia proga prisiruošti Velykų 
šventei.

Bazaras

Tėvas Jonas Kidykas, S.J. 
prašo pasimelsti už atver
timą nuo Dievo atsitolinu
sių žmonių šiose parapijose: 
kovo 2—9 d. Aušros Vartų 

parapijoje, Chester, Pa.
kovo 10—16 d. V. Jėzaus At

simainymo par. Maspeth, 
N. Y.

kovo 17—23 d. Šv. Antano 
parap., Detroit, Mich.

kovo 24—30 d. Šv. Antano 
parap., Cicero, III.

kovo 31—bal. 7 d. Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

bal. 7—13 d. Šv. Alfonso par., 
Baltimore, Md.

bal. 20—24 d. Šv. Jurgio par., 
Utica, N.Y.

geguž. 11—18 d. Aušros Var
tų par., New York, N. Y.

Montreal, Canada

Metinis parapijos bazaras 
Lietuvos; jų namą pasisavi-1prasidės balandžio 27 d. ir 
no valdžia. tęsis iki gegužės 4 d. Ba-

Montrealo lietuviai Vasa
rio 16-tos minėjimo ilgai ne
pamirš, nes pasiliko gražių, 
drąsinančių ir gilių įspūdžių. 
Paminėjimą ruošė Kanados 
Lietuvių Sąjunga, kurios į- 
statuose šios šventės minė
jimas privalomas. Gražiai 
padėjo šv. Kazimiero para
pijos darbuotojai ir klebo
nas kun. Jonas Bobinas. Va
karo kalbėtoju buvo ameri
kietis, kun. J. Balkūnas, ku
rio paklausyti atėjo per 400 
klausytojų. Jo gyva, dažnai 
karštu pritarimo plojimu 
nutraukta, kalba paliko Mon
trealo lietuviuose gilų įspū
di. Kun. Balkūnas, atsirem
damas „tarybinės” Lietuvos 
spauda, faktais įrodė, kad 
Lietuvos darbininkų ir val
stiečių gyvenimas žymiai-

pablogėjęs, lyginant su Ne
priklausomos Lietuvos ga
dyne. Lietuvis darbininkas 
dabar mažiau laisvės turi, 
mažiau uždirba, mažiau pirk
ti gali ir neturi jokio balso 
savo tėvų kraštą valdyti, ar 
jo likimui bei tvarkai įta
kos turėti. Kun. Balkūnas 
kalbėjo dviem atvejais. An
tra jo kalba buvo puikiai 
sutvarkytas, giliu jausmu 
šildomas oratoriškas šau
kimas visiems tikriems lie
tuviams suburti spėkas ir 
kovoti iki Lietuva vėl bus 
lietuvių rankose.

Vakarą atidarė KLS pirm. 
A. Sakalas, ir perdavė pro
gramą V. Sirvydui vesti. 
Šv. Kazimiero p-jos choras 
sugiedojo Lietuvos ir Kana
dos himnus, o vėliau ir ke
letą vakarui pritaikintų dai
nų. Varg. žižiūno vedamas 
ir mokomas choras yra 
stiprinsią ir geriausiai iš
lavinta muzikos meno orga
nizacija Montreale. Muzika- 
lėje programoje, kalbų' pro
tarpiais, dainavo Irena ir 
Ramutė Ivaškevičiūtės ir pa
rapijos vyrų kvartetas. Vie
na p-lės Irenos daina buvo 
jos motinos parašyta, o gai
da Irenos paruošta. Jauna 
ir gabi Rūta Kilmonytė pa
dainavo dvi daineles, pa
skambino pianu ir pašoko 
du šokiu. Įspūdingas kal
bas, be kun. Balkūno, dar 
sakė kun. Andriuška ir kun. 
Poška, amerikiečiai, kurie 
šiuo metu eina Lavai uni
versitete, Quebec mieste, fi
losofijos ir prancūzų kalbos 
kursus. Vienos didžiausių 
Montrealo organizacijų, Vy
tauto klubo ir draugijos 
pirmininkas, J. Šarkis, pa
sakė sveikinimo kalbą, pa
reikšdamas, kad jo draugi
jos narių dauguma nori, kad 
Lietuvą lietuviai valdytų. Po 
programos, KLS surengė 
mažas vaišes, kurių metu 
arčiau susipažinta ir pasi
kalbėta tautos bei vietos 
lietuvių reikalais.

Po pirmos kun. Balkūno 
kalbos, susirinkusiems per
skaityta atitinkama rezoliu
cija, kuri vienbalsiai priim
ta:

Marė Žinaitytė ir p-lė Na
ruševičiūtė priseginėjo tau
tos ženkliukus įeinančiai pub
likai. Tokiu būdu, surinkta 
apie $20 aukų. Be to, dar 
buvo renkamos aukos, ku
rių surinkta $33.10. Auko
jo: kun. J. Bobinas — $3; po 
$1 — M. Ivaškienė, M. Ja
nulaitytė, J. Jurėnas, J. Lek- 
nickas, J. Leskevičius, A. 
Lukša, M. Mašnickas, A. 
Plaušinis, J. Poznokaitis, A. 
Sakalas, J. Šarkis, V. Sir
vydas, J. Vilkaitis, F. Ta
mašauskienė, J. Žinaitis; po 
50c: Bruknienė, J. Joku- 
bauskas, Kasinevičienė, J. 
Kilmonis, Motuzienė, E. Ta- 
lalaitė, S. Vaupšienė, K. Zi- 
žiūnas, K. Verbyla; smul
kių $11.10.

Nepamiršta ir mūsų spau
da, kuri vadovauja Lietu
vos laisvės darbui: jaunas 
Paznokaitukas i š p a r davė 
apie 50 ekz. „Amerikos,” o 
Vaišnora ir kiti surinko apie 
20 prenumeratorių naujai 
Toronte pasirodžiusiam, Ka
nados Lietuvių Tarybos, mė
nesiniam (multigraf uotam) 
organui „N e p r i k 1 ausoma 
Lietuva.” V.

Toronto, Canada
Vasario 15 d. lietuvių pa

rapijos salėje surengtas Va
sario 16 šventės minėjimas. 
Jį suruošė Toronto Lietuvių 
Taryba. Svarbiausiu kalbė
toju buvo kun. Jonas Bal
kūnas. Programą vedė J. 
Jokubynas. „Aušros” cho
ras pradžioje sugiedojo Lie
tuvos himną ir „Laisvės” 
dainą. Chorui vadovavo mu
zikas Motejūnas.

Kalbėjo Lietuvos gen. kon
sulas Grant Suttie, lietuvių 
par. kleb. kun. McGivney. 
Svarbiausią ir nuosekliau-
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Palmyros Laiškai alif orai jos Lieti

(Tęsinys iš 3 pslp.) 
žiedais numargusią gamtą: 
pievą, parkus, sodą ar dar
želį. Čia prilinkit prie daž
no žiedo, prie žolės karpyto 
lapelio ir, savo išminty su- 
dęs žodžius, aiškinkit Dievo 
meilę, Jo kūrybos grožį, Jo 
didybę, stebuklais nusėtą 
erdvę, ir žalumynų daile ap
juostą žemę.

Po tam, leiskit pačiam

šią kalbą pasakė dviem at
vejais kun. J. Balkūnas, drą
sindamas visus kovai ir dar
bui už laisvą Lietuvą.

Publikos buvo pilna salė. 
Lietuvos laisvei ginti suau
kota per 70 dol. Nuotaika 
buvo pakilusi. Visi skirs
tėsi mintimi — Lietuva bus 
laisva.

Kun. J. Balkūnas šv. Jo
no par. bažnyčioje vedė tri
jų dienų rekolekcijas. Kas
dien sakė po du pamokslus. 
Torontiečiams buvo didžiau
sias malonumas išgirsti to
kių gražių pamokslų.

Gen. Konsulo Grant-Sut- 
tie pastangomis, gauta CF 
RB radijo stotis keturiems 
sekmadieniams lietuviškai 
programai — vasario 9, 16 
ir 23 ir kovo 2 d. „Auš
ros” choras padainavo visą 
eilę dainų. Pirmos progra
mos labai vykusios. Vasa
rio 16 d. kalbą pasakė gen. 
kons. Grant-Suttie. Atski
rai dainavo Z. Užemeckienė, 
M. Pociūtė, S. Dervinienė, 
S. Batkienė, Bražauskas. Ir 
kitataučiai gėrėjosi lietuvių 
programa.

Parapijietis.

Skaitytoje Laiškai
Gerbiamieji,

„Amerikos” vasario 16 d. 
numeris patiko mums vi
siems ir aš manau, jog 
greitai gausite iš Bingham- 
tono naujų skaitytojų. Šiuo 
tarpu siunčiu jums dvi pre
numeratas.

Linkėdamas viso labo,
Kun. K. Skrypka. 

Binghamton, N. Y.
— 0 —

Prisiunčiu prenumeratos 
mokestį už „Ameriką.” Sku
bu rašyti, kad nesustabdy- 
tumėt laikraščio. Aš „Ame
riką” taip įsimylėjus, kad 
man be jos būtų nuobodu ir 
sunku su ja atsiskirti, ypač 
čia, Floridoje.

M. Vaškienė.
— 0 —

Prisiunčiu mokestį už ,,A- 
merikos” prenumeratą. ,,A- 
merikoje” man įdomiausias 
moterų skyrius. EI. Bart
kevičiūtė tikrai pagyrimo 
verta. Dabar moterys nesi
jaučia skriaudžiamos, nes ir 
jos šį' tą gauna iš „Ameri
kos.”

Su tikra pagarba,
Bronė Ivaškiūtė.

Lexington, Mass.
— 0 —

Kaip jaunosios lietuvių 
amerikiečių kartos narė ir 
kaip nauja „Amerikos” 
skaitytoja, noriu pasakyti. 
Jums, kad esu labai paten
kinta „Amerika.”

Man didžiausias malonu
mas skaityti „Ameriką” 
motinai garsiai. Aš skaitau 
nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio, nepraleisdama nė 
mažiausios žinutės. Mudvi 
abi esava labai susimomė- 
jusios „Vyties ir Erelio” 
apysaka. Duokit ir toliau 
taip įdomiu apysakų. Man 
lietuviu kalba yra labai gra
ži ir aš ją labai myliu.

Tegyvuoja „Amerika” vi
sada!

Mary Bernotaitis.
Exeter, Pa.

kūdikiui galvoti. . Angeles, Calif.— Pr&M 
ieško per žiedų tautc^e^aUS^° r^Pesclu’ ,ir 
Tvėrėjo. Lai seka us buvo surengtas Lie- 
lius, žiogus ir drugelNeprikĮausomybės su- 
gu prisiklauso jų minėjimas vasario 
smilgų šnarenimo, vė draugingų mums ven- 
mo, ir paskum aiškinka^n^n^e s ,-!e; . 
visa gamta stengiasi 0 aP^e vsimtas betuyĮU; 
ti gražiausių siiŽo>v0 ,1S?T 
nūs ir plastingais >Ts V®haVT-' Sa'l 
mais neša ir kloja 3”™k®. traPaTO* ir 
vo Sutvėrėjo sos>s '?1“vaį Vakaras 
meilę ir padėką Amer!kos lr..L1.' 
maista ir evvvbe himnais> kurie ispil-

Sy } [eĮUvių bažnytinio cho-
Tuos himnus, mes-upės, publikai prita- 

me malda, kuri kiį-gią svarbią dieną mes 
doro žmogaus sielojųe dar kartą laimingi 
skamba gražiausiomįjingi nes savo tarpe 
mis, o tavo, mažuteme prof. K. Pakštą, 
dar toji arfa nepabudę jis pasikvietė ir dau- 
žadink 
Skambės 
psalmės, 
les prie 
pasileisk 
į neribotas erdves pivos garbės konsulas 
vulį. Bielskis apibudino šį

Kūdikis susimoj““™ !st?ri>'Pa 
damas Tėve mūs,. nelaun,

, , , „ i aikina ir Lietuva ve
fĮ gėlė šypsosi Ta^isva jj “Priklausoma 
. s . ami užtarėjų, kaip Preir vejehs . smuikuoja. n Rnnąpvplfn mpc np 
gelis čirpia, 
nesimeldžia, 
viso nežino, 
pasakė.

ją. Ji svečių, jų tarpe drau- 
ramybės ir mūsų tautai prof. M. 
tik suvošLm, kuris kalbėjo mum 
vakaro lor-kai. Vakarą vedė pats 
mintimis tfK. Pakštas.

ami užtarėjų, kaip Pre 
ą Rooseveltą, mes ne 

, . ?? nusiminti. Prof. N 
, ai ™m gražioje savo ka'. 

ą mat gyvu susidomėjimi 
Ibėjo apie Lietuvą i 

Šiuos visus minėtiino Pabaltijo krašt 
tarimus galite laisvinę nelaimę, šiek tie 
kinti tos mažutės i? mūsų praeitį ir p; 
mui visai nesipyksta kad netenka nūs 
ta „moderniąja” por. Skaitė Nepriklauso 
gal tą visą mažai ii deklaraciją, graži 
bės, o Jums bus tižiai išskaitydamas p 
lonus dvasinis pasilsiu jį vardus, sum 
mas, kada matysies ir savo_ buyusii 
stropaus darbo gerais. Pareiškė vilčių 
kas.

Kūdikį pavalgydiį 
aprengus, 
tai dar 
tiesa, tą 
tina, bet 
kystama.
kur kūdikio “Į
latos sekami ir ta® duoti 
į gatvę kūdiki islei, ..
nematoma ištisais musų taut* 
niais, ir, gal būt siek ^fk nusvie
išleido tik tam. ta' tautos uz !a!s.v« ,k 
kiui namuose žaidr3t1Priai P^iske, ta 
trukšmaujant, neviij s.a ^Ta ^l lal s 
dirksniai. O ten.' > zem«' k"r.,pw ar 
apie jaunutės sielos^eno. Tantiskumas 

J . męs musų kūne ir dvdimą nei nepamaną gentkaUrtės tka 

Todėl, Garbus Aiuūsų dainose ir mūs 
Stenkitės, kad toji »se, papročiuose ir tr 
kuo mažiausiai turėse. Jokis barbarizma 
gos atsidurti gatvėj kacapo letena mūs 
raskit kokį nors ušėgs suminti. Tautų k 
ar žaidimą apie nariž laisvę, už neprikla 
vinkit, kad kasdien bę yra tokios sene 
rytų kokį nors gen sena yra žmonija. T* 
lį pati iš savo pasrbėje galybė, bet kok 
mo. Kad mūsų mažai, t:

AT ...... v . nereiškia, kad mes n Nebijokit zmoni,L savistoviai 
jei sakys, kad „k* 
kiną. žmones vis«į.ti jr toWgįis N 
nors suranda, bet seniau ;Gra 
darbo vaisiai, su laj J
veria tikrajai tiesai trukd^ dabar esan 
Linkiu Jums pas«aus ir klasti 
saulėto tyro dziaif, Bet Mi jo diduma 
savo žygių.

kad Lietuva v10,
. „ isva ir nepriklausom 

%, . ‘iias iš eilės kalbė 
_>sleistl . K. Pakštas. Kaip 

nėra Mile^ įd
daro ne vk£ .. kartą kalbėjo n 
tu° k*?11 itu įkvėpimu ir užs 

. . Me.l[e Gaila kad jo ta

Pa®'ScAus ir klastingo ks

P;----------------------------

Z Amerikos Liel
Tel.: 3 - 4747

Dr. M. J. COIN1
(Aukštakalnis)

148 Grand Sttf
Waterbury, CoiGARSAS” rašo apie A 

Vartojam SaulSs tautinę, kul
Diathermy, ir kitus v.
kus išradimus nuo ^GARSASJ plačiai rašo 
žemo kraujo spaudimo,* .
ir širdies ligų. Reu* jų gyvenimi
Tonsils ir odos ilgu, A . „„ , . .

pasekmėm. LARSAS stengiasi VII 
tuviškąją r

m , TT. . P MARSAS” spausdina 1 Tel. HArrison6-16S \ . ...blicistikos,

B. J. ShawW čius ir šviei
(Ašakūnas) JARSĄ” galima užsipi

G KABO KIlS MARSAS” metams $2? 
BALZAMUOIO^ARSO” SPAUSTUV

T bus. Darbai i
Laisniuotas New ’
ir New Jersey vate einama kam

310 John Strefbdresas: „GARSAS,” P 
Harrison,

“GAF
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cos Laiškai 'aliforni jos Lietuviai Neatsilieka jaunimas, pasirodė gražiai. 
Reikia tikėtis, kad ši gru-

kūdikiui galvoti. -L Angeles, Calif. — Prel.
• . ieško per žiedų f^ ciejausko rūpesčiu, ir 

H Tvėrėjo. Lai seka ,us buvo surengtas Lie- 
UV liūs, žiogus ir drugeli Nepriklausomybės su 

.pyto gu prisiklauso jų į minėjimas v—ric 
I amilcni žnarpnimn yį. G* >^1.
mo, ir paskum aiškųjį tžnytinėje salėje. Su- 
visa gamta stengias * aPie įimtas lietuvių. 
,ti gražiausių simfoni)UV0 .išpuošta gražiai 
nūs, ir plastingais fe — —
mais neša ir kloja p1 ... .
vo Sutvėrėjo sosto, dVACLAll I .« .____  meilę ir padėką iiį
(maistą, ir gyvybę.

Tuos himnus, mes 
me malda, kuri fe šią svarbią dieną mes 
doro žmogaus sieloj? ' ------

I skamba gražiausioms ingi nes savo tarpe 
1 salė, mis, o tavo, mažuti ne prof. K. Pakštą, 
suau- dar toji arfa nepabui 

otaika žadink 
skirs- Skambės ramybės j 

za bus psalmės, tik suvošk

tntą: ____
dar- |TvereJ°- Lai seka 
daž-l

z su-|sm^^ šnarenimo, 
Dievo 
iį, Jo! 
usėtą 
le ap-

us buvo surengtas Lie- 
su-

> minėjimas vasario 
draugingų mums ven-

ne- 
se- 
po 

gy-

ačiam

m at- 
s, drą- 
ir dar-

skomis vėliavomis. Ša- 
uviškos trispalvės ir 
ros vėliava. Vakaras 
rtas Amerikos ir Lie- 
himnais, kurie išpil- 
etuvių bažnytinio cho- 

i įpės, publikai prita-

e dar kartą laimingi

šv. Jo- 
idė tri- 
i. Kas- 
lokslus. 
iidžiau- 
rsti to-
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PAMALDŲ VADOVĖLIS
(Kryžiaus Keliai; Graudūs Verksmai; Giesmės 

ir kitos maldos)
Kaina 10 centų

Maldij Knygeles — Maldaknygės
Paprastais ir puošniais viršeliais — prieinama kaina.

Kreipkitės:
„AMERIKOS” Administracijoje,

222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.

S------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B

Veikėjai Apdovanoti 
„Amerika”

Omaha, Nebr. — Parapijos 
karnivalas pasisekė. Galė
sime aprūpinti mokyklos 
vaikučius šilima. Gražiai 
pasidarbavusiems karnavale 
klebonas užsakė „Ameriką.” 
Jie yra: Kazimieras Kuslei- 
ka, Kaz. Alukonis, Juozas 
Jenkevičius, Aleksas Jusevi- 
čius, klebono tėvas, P. Mo- 
kunienė, Juozas Navickas, 
Antanas Navakas, Petras 
Rolitika, Anupras Raskus, 
Jurgis Zakaras, Pranas Zi- 
kas, Feliksas Petručionis, 
Adolfas Rolinskas. Garbė

pirkti sviesto, mėsis, ryžių, 
daržovių, vaisių. Mėlynais 
ženklais galima pirkti tik 
tokį maistą, kurį nurodo 
valdžia, o oranžiniais — bet 
kokį maistą.

New Yorko mieste mais
to ženklais gali naudotis 
225,000 šeimų, kurių 108,- 
500 naudojasi vadinama na
mine pašalpa (home relief). 
Viso yra 750,000 asmenų, 
kurie priversti naudoti pa
šalpa.

Maisto ženklų vartojimo 
planas pradėtas Rochestery 
1939 m. gegužės mėnesį. 
Pernai per Kalėdas juo nau
dotasi jau 241 vietoje.

nei jo žiaurumas mūsų 
sulaikys. Jei nepajėgė 
niau, nepajėgs ir dabar, 
22 metų nepriklausomo 
venimo, po to, kai mes tiek
daug esame padarę ir lais
vės pajutę. Mes dirbsime, 
mes kovosime, mes sieksi
me vėl būti savistoviais. 
Mum ir mirusieji padės. 
Mūsų brolių nekaltas krau
jas niekais nenueis. Tiesa, 
geriausias, stipriausias mū
sų jėgas jie naikins, žudys, 
kankins. Išblaškė tūkstan
čiais mūsų brolių po visą 
margą svietą. Daug yra, 
kurie vargsta be turto, be 
cento, be pastogės ir be jo
kios vilties. Daugelis su ma
žais vaikais. Kiekvieno tik
ro lietuvio šventa pareiga 
padėti, ištiesti pagelbos ran
ką saviesiem. Mūsų išeivi- 
jų yra skaitlinga šiame 
krašte. Nuo jos labai daug 
priklausys. Tik daugiau dar
bo vieningo sutartino dar
bo, o Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma, — to
kiais maždaug žodžiais kal
bėjo prof. K. Pakštas.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos pabėgėliams šelp
ti. Surinkta, rodos per 50 
dol. Skambino pianistė Ki- 
bartienė; ji lietuvio inžinie
riaus žmona, nors lietuviš
kai nesupranta, bet yra ma
loni mums visuomet padėti 
ir pagražinti mūsų progra
mas, skambindama klasiš
kus muzikos kūrinius. Kal
bėjo mūsų sena darbuotoja 
ir veteranė, apdovanota Ge
dimino ordinu, p. Ona Lu- 
žienė. Nežiūrėdama savo am
žiaus, energingai ragino vi
sus lietuvius dirbti kartu 
Lietuvai. Pareiškė užuojau
tą tiems, kurie nesupranta 
ir duodasi suvedžioti viso
kių agitatorių, kurie giria 
kacapišką „rojų, 
ten vis
Kalbėjo ir prelatas Macie
jauskas.
nančiai kreipėsi į tėvus, į 
vaikus, į jaunimą. Ragino, 
meldė ir skatino tėvus auk
lėti savo vaikus lietuviais, 
įkvėpti vaikams dvasią sa
vigarbos, kad lietuviu būti 
yra garbė ir pasididžiavi
mas. Reikia, kad spiestu- 
mės po katalikybės ir lietu
vybės sparnu, kad neišsi
blaškytume ir nenuklystume 
nuo savo tautos kamieno, 
nenutoltume nuo savo lizdo.

Suminėdamas mūsų užta
rėjus kaip prezidentą Roo- 
seveltą ir mirusį buvusį šio 
krašto prezidentą Wilsoną, 
čia pat prelatas 
statė nepaprastą 
ponią McAdoo, 
Wilsono dukterį,
jimu ir linktelėjimu 
pasveikino. Programos ga
le mūsų dainininkų grupė 
sudainavo pora dainelių: 
„Lietuva brangi” ir „Leis
kit į tėvynę.” Gana vyku
siai nusisekė. Per trumpą 
laiką pasimokę senimas ir

----------------------------------------a

po- 
pia- 
pa-

mūsų veiklos
turėjome keletą 

pramogų, apie ku- 
buvo rašyta. Mū-

Juoktis Sveika Rytojaus dieną atvažiuo
ja vežti kunigo į tą pačią

Omahos lietuviams turėti 
savo mokyklą ir ją palaiky
ti.

Kovo 30 d. pas mus at
vyks M. Motuzą ir rodys 
krutomus paveikslus. Su juo

vietą keliems ligoniams. Ku
nigas nuvažiavo. Aprūpinęs 
ligonius klausia, kas pasi
darė, kad taip keli iš karto 
susirgo.

— Tai, — sako šeiminin
kė, — tą paršiuką, kur liko 
nuo vakarykščių kunigėlio 
pietų, norėjom subaigti, tai 
kiek perdaug užsivalgėm . . .

Kunigas nustebo: juk tų 
likučių ir vienam nebuvo ko 
persivalgyti, o dabar kele
tas!

— Tai ar daugiau nieko 
prie to paršiuko nebuvo ? — 
klausia.

Šeimininkė prisipažino pa
galiau.

— Tai.. . buvom išsikepę 
dar veršiuką, porą kalaku
tų, tris viščiukus . . .

IRGI MALDA... Sprendžia Uždavinius
— Kur tėvelis? — klausia 

vaikų parėjusi motina.
— Išėjo, — trumpai atsako 

jaunesnysis.
Tačiau motina pastebi, kad 

sumušta dėžutė, į kurią buvo 
metami pinigai sutaupoms.

— O kur trys doleriai, ku
rie buvo į dėžutę įmesti? — 
klausia motina.

— Tėvelis pasiėmė, — at
sakė vaikai.

— Jis išėjo išspręsti užda
vinio, kurį mums šiandien už
davė mokytoja ir kurio nie
kaip negalėjom išspręsti.

— Kokį uždavinį? Ką tu 
čia kalbi niekus?

—- Štai šitą, mamyte, — sa
ko vaikas, rodydamas savo 
sąsiuviny užrašyta uždavi
nį.

„Kiek bokalų alaus gali
ma išgerti už tris dolerius, 
jei vienas bokalas kaštuoja 
35 centai ir jei išeinant rei
kia duoti padavėjai 10 pro
centų nuo’ išleistos sumos?”

Sotus Paršiukas
Kunigui kalėdojant, vieno

je vietoje pietums patiekė 
puikiai paruoštą paršiuką. 
Kalėdininkai buvo jau pra
alkę, todėl to paršiuko ne
daug ir teliko.

Šiandien, kada katalikiš
kas pasaulis susikaupia mal
dai į Aukščiausiąjį Tvėrė
ją, daro atgailą, Vokietijo-

jis pasikvietė ir dau- 
ją. Ji į večių, jų tarpe drau- 

mūsų tautai prof. M. 
n, kuris kalbėjo mum 

lies prie vakaro fe:ai. Vakarą vedė pats 
I pasileisk mintimis lit Pakštas.

neribotas erdves įivos garbės konsulas 
Bielskis apibudino šį 
sietuvos istorijos, pa- 
viltį, kad ši nelaimė L C•_ ikina ir Lietuva vėl 
sva ir nepriklausoma, 
mi užtarėjų, kaip Pre- 

Rooseveltą, mes ne
nusiminti. Prof. M.

i 
vulį.

Kūdikis susimąte 
damas Tėve mūą 
prievartos, bet gal? 
ir gėlė šypsosi Tat 
ir vėjelis smuikuoji 
gelis čirpia, o kad 
nesimeldžia, tai "Ūv. i 61 gražioje savo kal- viso nežino, ką m ( b J 
pasakė.

Šiuos visus mfe 
tarimus galite late nę nelaimę, šiek tiek 
kinti tos mažutės 
mui visai nesipyks 
ta „moderniąja" p 
gal tą visą mažai deklaraciją, 
bės, o Jums bus ti ai išskaitydamas pa
lomis dvasinis pilių C L 
mas, kada matys: s 
stropaus darbo get. 
kas. •>

Kūdikį pavalgy:” 
aprengus, išleisti .1 
tai dar nėra mi 

d^hai tiesa, tą daro nei 
'tina, bet tuo labai 
kystama. Meilė 

“Si” negaliu"

ant-Sut- 
uta CF 
turiems 
tuviškai 
o 9, 16 
. „Auš- 
ivo visą 
progra-

. Vasa- 
įkė gen.

Atski- 
neckienė, 
rvinienė, 
įskas. Ir 

lietuvių

apijietis,

70 dol. Nors mums la- 
sunku dirbti, nes vieti- 
maskolberniai ir nakti-

Jiem padeda

atvyks ir J. Urbanas, daini- je jauni hitlerininkai štai
ninkas iš Škotijos, kuris 
dainuos lietuviškas liaudies 
dainas. Vietinis.

MAISTO ŽENKLAI

gyvu susidomėjimu, 
Dėjo apie Lietuvą ir 
no Pabaltijo kraštų

mūsų praeitį ir pa- 
kad netenka nusi- 
Skaitė Nepriklauso- 

gražiai

jį vardus, sumi- 
ir savo buvusius 
Pareiškė vilčių ir 
kad Lietuva vėl 

va ir nepriklausoma. 
j,s iš eilės kalbėjo 
. Pakštas. Kaip ir 
t, jo prakalba įdo- 
šį kartą kalbėjo ne- 
1 įkvėpimu ir užsi- 

Gaila, kad jo kal-

o patys 
dėlto nesiskubina.

eio 16 d.Batos sekami irk 

 

rums vi-|į gatvę kūdikį ii 

 

nau, jog \ nematoma ištisai: 

 

Bingham-į niais, ir, gal te 
tojų, šiuo | išleido tik tam, 
s dvi pre-įkiui namuose ži

perduoti. 
dinęs 

šiek 
;autos 
priai

mūsų tautos 
tiek nušvies- 
už laisvę 
pareiškė,

ko- 
kad

o labo,
S. Skrypka.
7.

trukšmaujant, y,ra §iliai su’
am-: žemę, kur per 

reno. Tautiškumas į- 
!s mūsų kūne ir dva- 
gentkartės gentkar- 
sų dainose ir mūsų 
, papročiuose ir tra- 
i Jokis barbarizmas,

dirksniai. 0 tet 
apie jaunutės siek 
dimą nei nepaini:

Todėl, Garbus 
Stenkitės, kad te 

■enumeratos I kuo mažiausiai tt 
eriką.” Sku-|gos atsidurti gar acapo letena mūsų 

 

nesustahdy-| raskit kokį nors 3 suminti. Tautų ko- 

 

Aš „Ame-1 ar žaidimą apie t laisvę, už nepriklau- 
ylėjus, kad | vinkit, kad kasdit

l nuobodu ir |rytų kokį nors pa yra žmonija. Ne 
iškirti, ypač |lį pati iš savo
mo.

Nebijokit žmo: 
jei sakys, kad J 
kiną.” Žmonės r 
nors suranda, b? 
darbo vaisiai, s 
veria tikrajai ti? 
Linkiu Jums 
saulėto tyro & 
savo žygių.

yra tokios senos,

J. Vaškienė.

>kestį už „A- 
meratą. „A- 

įdomiausias
3. EI. Bart
ai pagyrimo 
moterys neši
namos, nes ir 
ia iš „Ameri-

e galybė, bet koky- 
ad mūsų mažai, tas 
eiškia, kad mes ne- 

, savistoviai gyventi 
■' geresnio gyvenimo, 

i ir tobulintis. Nu- 
eniau garsiąją Grai-

Ypatingai jaudi-

mums pri- 
viešnią — 
prezidento 
Ji atsisto- 

mus

rdyti dabar esame 
ir klastingo kai-

Bet nei jo didumas,

garba,
onė Ivaškiūtė
LSS.

osios lietuvių 
:artos narė ir,

„Amerikos” 
toriu pasakyti, 
su labai paten
ka.”
ausias malonu- 
ti „Ameriką” 
iai. Aš skaitau 
iki paskutinio 

praleisdama nė 
žinutės. Mudvi 
abai susimomė- 
ties ir Erelio” 
)uokit ir toliau

apysakų. Man 
ba yra labai gra- 
labai myliu.

a „Amerika” vi-

GARSAS
Tel: S-««

Dr.MJ.Cfl
(Aukite

148 Gr^
Waterbury

Vartojam S»$ 
Diathermy, » \ 
kus Išradimu3 
žemo kraujo s?1. 
Ir širdies
Tonsils ir odtf; {SAS”

,ry Bernotaitis.

kaip meldžiasi į Hitlerį:
Prieš valgį:

„Vade, mano vade, kurs 
esi man Dievo duotas — 
globok ir ilgai saugok ma
no gyvybę. Tu išgelbėjai 
Vokietiją iš skurdo bedug
nės. Tau aš esu dėkingas 
už kasdieninę duoną. Nuo
latos tad gyvenk prie ma
nęs ir niekuomet manęs ne
palik. Vade, mano vade, 
mano tikėjime, mano švie
sa! Būk sveikas mano va
de!”

Po valgio:
„Būk pagarbintas, Vade, 

už tą maistą, kurį aš esu 
gavęs. Globėjau vaikų, glo
bėjau senių! Tavo vargai 
be skaičiaus, tačiau tu su
gebi juos pakelti. Dieną ir 
naktį savo mintimis aš esu. 
prie tavęs. Būk visuomet 
mano širdy. Tu esi tikriau
sias mano vadas, nes tu esi 
didis. Būk sveikas, mano 
vade!”

Šiandien, kitas žiaurus 
diktatorius spraudžia savo 
„maldas,” „Stalino saulės 
garbinimus” pavergtos Lie
tuvos katalikiškai išauklė
tam jaunimui. Ne vienas 
jau atsidūręs kalėjime, iš
tremtas. O kiek jaunų šir
džių tyloje kenčia, grau
džias ašaras lieja, matyda
mi kaip bandoma iš jų sie
lų išrauti tai, kas jiems 
brangiausia!

Savo Gavėnios maldas 
skirkime, kad ištvermė bū
tų su jais!

New Yorke yra 42,000 
maisto prekybininkų, kurie 
sutiko priimti maisto ženk
lus. Šiuos ženklus išleidžia 
žemės ūkio departamentas, 
kuris savo nauju planu sie
kia padidinti ūkininkui pre
kyvietę, parūpinti neturtin
goms šeimoms reikalingo 
maisto.

Ūkininkai krašte sudaro 
25 nuošimčius visų gyvento
jų, tačiau šalies pajamų 
joms tenka tik 11 nuošim
čių. Pas ūkininkus yra ne
mažai savo gaminių pertek- 
liams, kurio jie neįstengia 
parduoti. Valdžia čia atei
na į pagalbą ūkininkui, pa
skleisdama maisto ženklus 
neturtingoms šeimynoms.

New Yorke maisto ženk
lus galima gauti per miesto 
labdarybės ir pašalpos įstai
gas. Ženklai yra dviejų rū
šių — mėlyni ir oranžiniai. 
Mėlynais ženklais galima

pė neišsiskirstys ir toliau 
dainuoti mokysis. Gal kuo
met nors susilauksime ir au
toritetingo chorvedžio. Kol 
kas apsieisime tarp savęs 
besimokydami.

Vieša padėka priklauso 
poniai Curtis ir jos mar
čiai, kuri leido mokytis sa
vo namuose, o jaunajai 
niai, kad mum padėjo 
nu. Po pamokų dar ir 
vaišindavo.

Iš
Pernai 

vykusių 
rias jau
sų parapija persikėlė ir pri
siglaudė pas draugiškus ven
grus. Šįmet sausio 11 d. 
vengrų salėje, kurią mum 
davė dovanai, turėjome su
rengę pramogą bažnyčios 
fondo naudai; davė pelno 
per 
bai 
niai
mis nemiega, kad mums pa
kenkti. Eina, lenda, mūsų 
žmones atkalbinėja. Telefo
nu© j e ir intrigas daro tar
pe daugiau dirbančių ir į- 
takingesnių.
keletas piktų laisvamanių. 
Dėl „rojaus 
dar nesusitaria, bet laisva- 
manybės idėja dar juos 
smarkiai riša. Todėl tie lais
vamaniai nejučiomis pasi
tarnauja kocapam. Net mū
sų dziegormeisteris—„moks
lininkas” jiem talkon eina. 
Jo vardo nei neminėsiu, neš 
visi žino, kas jis per „mas- 
kolininkas,” nes gavęs iš 
kur nors atviruką ir laišką 
savo prigimta kalba, šau
kiasi gramatnų žmonių, kad 
jam paskaitytų. Sakoma, 
kad ir jis buvo surengęs 16 
vas. Tik jam labai viskas 
susimaišė iš didelio razumo 
— astronomija, „kimija” geo
logija, Adomo ir Jievos gy
venimas, Rusijos rojus ir 
tt. Jis labai tiktų į komi
sarus tokiu mokslu. Girdė
jau, kad jau esąs kviečia
mas ir greit išvažiuos. Su
sirinkusiųjų buvo apie šim
tas žmonių. Vieni eina ti
kėdami, o kiti pasijuokti.

Vasario 2 d. buvo iškil
mingos mišios, p.p. Miškių 
užprašytos, o vėliau ištai
gingi pietūs namuose. Man 
neteko ten būt, bet girdė
jau, kad ten buvo daug pa
sižadėjimų aukoti bažnyčios 
fondui net ir didesnėmis su
momis. Tas labai džiugu. 
Tik tokius pasižadėjimus 
būtų gerai vietoje įvykdyti

Parapijos komitetas per
rinktas. Dabar į komitetą 
įeina Miškienė, Jasielskienė, 
Starkienė, Miškis, Vičas, Už
davinys ir Krūminas. Pa
reigas pasiskirstė šiaip: pir
mininku prelatas Maciejaus- 
kas, vicepirm. Uždavinys, 
ižd. Krūminas, sekr. Br. 
Starkienė, kandidatai—Ven
cius ir Druktenis.

Kol kas savo vietelės dar 
neturime. Numatytos yra 
kelios. Reikalingi pinigai, ro
dos, jau yra, tik laukiame 
raštiško leidinio nuo vysku
po. Be to, mums labai sun
ku susitarti, kur bažnyčią 
statyti. Kiekvienas nori, kad 
bažnyčia būtų arti jo namų. 
Tai yra negalima ir neįma
noma. Mes gyvename pla
čiai išsibarstę po miestą ir 
apylinkes. Taigi, visvien rei
kės nusileisti ir sutikti, kur 
kunigas parinks vietą ir kur 
bus vyskupo leista.

Stebėtis reikia, ką vienas 
autoritetingas, darbštus žmo
gus gali padaryti, nuveikti. 
Tokioje gilioje savo senat
vėje, prel. Maciejauskas tu
ri daug energijos, kantry
bės, patvarumo ir nuolan
kumo. Jis yra mums vi
siem jaunesniem pavyzdžiu. 
Daug jis girdi, daug nu
kenčia. Ypatingai juk čia 
mūsų kolonija, ypatingi žmo
nes. Suvėluotas čia bent 20 
metų parapijos kūrimas. Jau
nesnių čia buvo atvažiavu
sių kunigų, bet rankos pa-

Lietuvoje jie

Savininko Smalsumas
— Kodėl tamsta taip greit 

išsikraustei iš naujo buto?
— Aš negalėjau pakęsti na

mų savininko smalsumo.
— Įdomu, kuo jis taip la

bai domėjosi?
— Nagi, jis vis klausinė

jo, kada aš jam sumokėsiu 
nuomą už pragyventą laiką.

Didžiausia laisvė reika
lauja didžiausio pasiaukoji
mo, drausmės ir pareigu 
vykdymo.

kratę išvažiavo. O jis se
nukas, einantis 73 metus, 
imasi tokio darbo ir nuo jo 
atvažiavimo visas lietuviš
kas darbas susispietė apie 
jį. Jis pilnas sumanymų ir 
juos greitai vykdo. Yra ke
letas nuoširdžių žmonių, ku
rie jam padeda, bet jų rei
kia dar daugiau.

B.
ĮOIOIOIO]

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDU IŠDIRBĖJAI 

PETRAITEENE IR SCNAI

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

;oTololololo:o;o;o;o;oi

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ISAS” rašo apie Amerikos lietuvių fraternalę, 
tautinę, kultūrinę ir politinę darbuotę.
plačiai rašo apie viso pasaulio lietuvius, 
jų gyvenimą, veikimą, problemas.
stengiasi visų lietuvių širdyse žadinti lie
tuviškąją meilę.
spausdina literatūros, mokslo, meno, pu
blicistikos, sveikatos ir kitokius lavinan
čius ir šviečiančius raštus.

ISĄ” galima užsiprenumeruot, kuomet tik norit.
ISAS” metams $2.00, pusmečiui — $1.00.
ISO” SPAUSTUVE daro visokius spaudos dar

bus. Darbai atliekami skubiai, gerai ir pri
einama kaina.

ISAS”

Tel. HArrisf®’
ISAS”

(#'

Laisniu0^ 
ir New

sinf Jas: GARSAS,” P. O. Box 32, Wilkes-Barre, Pa.

43'

Manhattan Liquor Store

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valanti e jus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

Į 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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TEATRAS PRAKALBOS

“RYTŲ PILIS”
5 Veiksmu Įdomi Drama

Vaidins Šv. Jurgio Par. C.Y.A. Dramos Grupe 
SEKMADIENĮ

KOVO - MARCH 9, 1941
Apreiškimo Parapijos Salėje

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

Rengia
Moterų Sąjungos New Yorko - New Jersey Apskritis

Pradžia 4 vai. p. p. Įžanga — 50 centų

Visi Nuoširdžiai Kviečiami Atsilankyti

Iš Apreiškimo 
Parapijos

Draugijos iškilmingai minės 
šv. Kazimiero dieną

Šv. Vardo vyrų draugija 
savo mėnesiniame susirinki
me nutarė užprašyti šv. Mi
šias kovo 4 dieną už inten
ciją, kad Dievas išgelbėtų 
Lietuvą iš dabartinės bai
sios priespaudos ir kad iš 
Dievo mielaširdystės Lietu
va kuo greičiausiai atgau
tų neteisėtai iš jos atimtą 
nepriklausomybę.

Prie šv. Vardo vyrų dr- 
jos prisidėjo ta pačia inten
cija Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijos. Pamal
dos Apreiškimo bažnyčioje 
šv. Kazimiero dieną, kovo 4, 
bus sekančia tvarka:

8:00 vai. — Gyvojo Rožan
čiaus užprašytos mišios;

8:30 vai. — Amžinojo Ro
žančiaus;

9:00 vai. — šv. Vardo vy
rų draugijos.

Netik minėtų draugijų na
riai ir narės yra kviečiami 
pamaldose dalyvauti, bet 
taip pat ir kitų draugijų na
riai ir visi kiti parapijie- 
■čif&iy kuriems laikas leis, 
kviečiami ateiti į bažnyčią 
šv. Kazimiero dieną ir karš
tai melstis už Lietuvą. Šiuo 
laiku nuoširdžią gelbstinčią. 
ranką mes galime tiesti Tė
vynei Lietuvai, kreipdamie
si į Viešpatį Dievą karšta 
malda, prašydami Jo pagel- 
bos šiai Tėvynei Lietuvai 
liūdną valandą.

Draugijų atstovas.

čiadienį, kovo 5 dieną, po 
Graudžių Verksmų pamaldų. 
Šis parengimėlis remtinas, 
nes daromas tikslu sukelti 
šiek tiek pajamų aukoms 
už mirusių narių metines 
mišias.

Metinė Užgavėnių parapi
jos vakarienė buvo labai 
šauni visais atžvilgiais. Pa
rengimų komiteto ir drau
gijų vadų pastangomis gau
ta vakarienei daug aukų. 
Šeimininkės pasižymėjo su
maniu valgių pagaminimu, 
ir atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti ir parapijai gra
žaus pelno atliko.

Kalbas pasakė parapijie
čiai K. Dobrovolskis, K. 
Baltrušaitis, P. Šalinas, Ona 
Rimydienė V. Pūkas ir kiti. 
Visų kalbos buvo nuošir
džios ir pritaikintos iškil
mei. Programoje gražiai pa
sirodė solistės Angela Mas- 
lauskaitė, Adelė Dragūnaitė 
ir Marytė Rainytė, joms a- 
komponavo Jonas ir Justas 
Jankai. Puotos nuotaika bu
vo labai jauki, šeimininkių 
ir patarnautojų užsilaiky
mas ir patarnavimas labai 
pavyzdingas. Reikia spėti, 
kad kitąmet Užgavėnių va
karienė pasiseks dar geriau, 
nes Apreiškimo parapijiečiai 
visuomet vieningai dirba ir 
mėgsta savo parengimo lan
kyti.

Vienas iš daugelio svečių.

Rekolekcijos
Apreiškimo bažnyčioje ga- 

vėninės rekolekcijos prasi
dės kovo - March 16 dieną. 
Pirmoji savaitė skiriama 
moterims, antroji vyrams. 
Rekolekcijomis vadovaus ku
nigas Justinas Vaškys, pran
ciškonas, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos. Jaunimui bus 
atskiros rekolekcijos, kurios 
bus paskelbtos vėliaus.

Susirinkimas
Šv. Vardo vyrų draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, kovo 2 die
ną, tuojau po sumos, para
pijos salėje.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Kovo 9 
d., sekmadienį, draugijos na
riai eis bendrai prie Komu
nijos 8 vai. mišių metu. Vi
si prašomi dalyvauti.

Draugijos Valdyba.
Pas sąjungietes

Vasario 19 d. įvyko Mot. 
S-gos 29 kp. susirinkimas. 
Pranešta apie blynų vaka
rą, davusį 15 dol. pelno. 
Pasisekimui pakenkė blogas 
oras. Atstovės pranešė apie 
apskrities suvažiavimą, ku
riame nutarta rengti vaidi
nimą ir kviesti M. Jokubai- 
tę pakalbėti apie sąjungą. 
Dabar yra vajus, tad gera 
proga gauti naujų narių.

Sergančioms narėms lan
kyti išrinkta komisija. J. 
Petraitienė serga jau kelio
lika savaičių. Priklausančią 
pašalpą išmoka centras. Nu
tarta padaryti k uopos nau
dai laimėjimą.

Iš Federacijos centro gau
tas laiškas, prašant para
mos Lietuvai Gelbėti Fon
dui. Kelios narės suteikė 
aukų. Į Federacijos apskri
tį atstovėmis išrinktos R. 
Kašėtienė ir Gražienė.

Po susirinkimo M. Klimie- 
nė ir M. Arbašauskienė pa
vaišino nares arbata ir ska
niu pyragu. Dovaną laimė
jo U. Čižauskienė ir S. Su- 
batienė.

Koresp.

Maspetho Žinios

— Gavėnios pamaldos baž
nyčioje būna sekmadieniais 
4 vai. p.p., trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. vak.

— Gavėnios rekolekcijas 
kun. J. Kidykas, S.J. pradės 
kovo 9 d. 7:30 vai. vak.

— Šv. Kazimiero šventėje 
iškilmingos mišios bus 8 
vai ryto. Relikvijų pagerbi
mas po mišių.

— Vyčių mišios kovo 2 
d. bus 10 vai. rytą ir pus
ryčiai parapijos salėje tuoj 
po mišių.

— Rožančiaus dr-jos susi
rinkimas įvyks ateinantį tre
čiadienį, po vakarinių pa
maldų.

— Vasario 24 d. palaido
ta Domicėlė Morkūnienė iš 
Blissville; vasario 25 d. pa
laidota Ona Gudelienė iš 
Maspetho.

— Šv. Onos moterų Soda- 
licijos susirinkimas bus pir
madienį po Novenos pamal
dų. Visos narės laukiamos. 
Tikimasi svečių. Electric Co. 
tarpininkavimu, bus rodomi 
įdomūs judomi paveikslai.

— Kariuomenėn pašaukti 
Dr. A. Stalkus ir Petras Li
sauskas.

Pramoga
Rožančiaus dr-ja vasario 

23 d. turėjo kostiumų ba
lių, į kurį atsilankė daug ir 
jaunimo, pasipuošusio įvai
rių spalvų drabužiais. Už 
gražiausius drabužius dova
nas laimėjo M. Kazlauskai
tė, R. Nedzinskienė, A. šim- 
kiūtė, P. Šimkiūtė, Gedvilai
tė. Laimėjimo dovanos ati
teko Kvetkausko orkestrui, 
V. Vyšniauskienei ir O. Ku- 
činskienei. Draugija dėkin
ga visiems — aukotojams, 
darbuotojams ir atsilankiu
siems. - Pageidautina, kad 
jaunimas dažniau ir gau
siau lankytų lietuviškas pra
mogas savo par. salėje.

Rožančiaus ir tretininkų 
dr-jų narės dalyvavo D. Mor
kūnienės laidotuvėse.

Serga Rožančiaus dr-jos 
finansų rašt. O. Černiaus
kienė ir J. Tamašauskas, 
sąjungiečių kuopos pirminin
kės vyras.

O. P.

KAZICKŲ SUKAKTIS

Šv. Pranciškaus III Ordinas
Tretininkės savo susirin

kime nutarė kalbėti Rožan
čiaus dalį prieš Šventąją 
Valandą kiekvieną pirmą 
penktadienį už Tėvynę Lie
tuvą tol, kol bus vėl grą
žinta nepriklausomybė ir 
vėl pražydės niekeno netruk
domas katalikų tikėjimo 
viešpatavimas. Tai pavyz
dingas, Apreiškimo parapi
jos tretininkių ordino nu
tarta turėti „arbatėlę” tre

Parapijos Knygynas
Jau atidarytas lietuviškų 

knygų knygynas, Pranciško
nių seselių vienuolyne (se
noj klebonijoje), turi virš 
500 knygų. Knygynu ne
mokamai gali naudotis visi 
lietuviai. Knygyne yra ir 
visi lietuviški mėnraščiai, 
žurnalai, kat. laikraščiai. Ja
me yra ir skaitykla.

Knygynas atdaras sekma
dieniais ir šventadieniais. 
Seselės duoda knygas po 
kiekvienų mišių. Visi ragi
nami pasinaudoti knygynu, 
ypač dabar, kai lietuviška 
knyga pasidarys retenybė. 
Knygyne galima užsiprenu
meruoti visi katalikiški laik
raščiai.

Žinutes
— CYA trečiadienių pra

mogų gavėnios metu nebus.

Antanas ir Pranciška Ra- 
žiekai, veiklūs Maspetho pa
rapijiečiai, nuoširdūs lietu
viai ir nenuilstantys drau
gijų veikėjai, sulaukė vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakties, kurią jie paminėjo 
vasario 22 d.

9 vai. rytą jų intencija 
iškilmingas mišias atlaikė ir 
jungtuvinį palaiminimą su
teikė pats klebonas, kun. J. 
Balkūnas. Jam asistavo kun. 
J. Kartavičius ir kun. P. 
Ragažinskas. Giedojo choro 
dalis, vad. varg. A. Vismi
nui. Altoriai skendo gra
žiame išpuošime, kuo pasi
rūpino seselės pranciškonės. 
Daug žmonių drauge su Ra- 
žiekais ir jų šeima priėjo 
Komunijos.

Po mišių par. salėje įvy
ko gražūs pusryčiai. Juos 
savo pirmininkei Pr. Ra- 
žiekienei ir jos vyrui pa
gerbti suruošė Rožančiaus 
dr-ja. Ražickai sutikti prie 
salės durų ir apdovanoti 
puokšte gėlių. Salėje buvo 
apie 200 asmenų — Ražickų 
giminių, pažįstamų, draugų.

Pusryčius malda pradėjo 
kun. J. Balkūnas. Progra
mai vadovavo ir sveikinimo 
žodį pasakė „Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Balkūnas, kun. J. 
Kartavičius, O. Petrulienė, 
Rožančiaus dr-jos vicepirm. 
O. Laukaitienė (įteikė dova
ną nuo visų dalyvių), Alto
riaus dr-jos pirm. P. Šim
kienė, Tretininkių pirm. J. 
Paulauskienė, Mot. S-gos kp. 
pirm. M. Tamošauskienė, šv. 
Onos dr-jos atstovė M. De- 
gulienė, Mot. S-gos 29 kp.

Kazys ir Elena (Podelytė) Vilniškiai, susituokę š. m. 
sausio 25 d. šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, So 
Boston, Mass. Jaunavedžiai šiomis dienomis apsigy
veno New Haven, Conn. Linkime jiems daug saulė
to džiaugsmo naujame gyvenimo kelyje ir naujoje 
vietoje.

pirm. M. šertvytienė, grab. 
V. Valantiejienė, šeiminin
kių vardu R. Nedzinskienė, 
V. Baltrūnienė (Ražickienės 
sesuo), Ražickų sūnus An
tanas ir dukrelė Emilija. 
Gražiai padainavo ir pianu 
paskambino EI. Nedzinskai- 
tė, o sveikinimo eiles pasa
kė O. Petrulytė. Sveikinu
siųjų telegramomis tarpe bu
vo kun. A. Milukas. Ražic
kai visiems nuoširdžiai pa
dėkojo už sveikinimus ir do
vanas.

Pranciška ir Antanas Ra
žickai, artimi „Amerikos” 
bičiuliai, turi gražiai kata
likiškoje ir lietuviškoje dva
sioje išauklėję šeimą. Vy
resnioji dukrelė, Pranciška, 
yra vienuolyne; antroji, Emi
lija, lanko seselių kazimie- 
riečių akademiją Newtown, 
Pa. Pr. Ražickienė jau tre
ti metai, kai sėkmingai va
dovauja Rožančiaus draugi
jai. A. Ražickas priklauso šv. 
Vardo draugijai.

Pusryčių surengimu dau
giausia rūpinosi O. Laukai
tienė, O. Petrulienė, V. Bal
trūnienė, S. Zupkienė. Vyr. 
šeimininkė buvo A. Jocienė, 
pagelbėjo R. Nedzinskienė, 
O. Kučinskienė, A. Kivitie- 
nė, M. Balkūnienė. Prie sta
lų patarnavo M. Laukaitytė, 
S. Zupkienė, EI. Nedzinskai- 
tė, O. Petrulytė.

Ilgiausių ir sėkmingiausių 
Ražickams metų!

O. P.

Gavėnios metu pamaldos 
bus tokia tvarka: trečiadie
niais Graudūs Verksmai ir 
palaiminimas; penktadienių 
vakarais — Kryžiaus Keliai, 
Palaiminimas ir šv. Kryžiaus 
relikvijų adoracija. Grau
džius Verksmus giedos cho
ras, vargonais pritariant.

L.R.K.S.A. 134 kuopos su
sirinkimas bus kovo 2 d., 
tuojau po sumos. Nariai pra
šomi ateiti ir atsivesti nors 
po vieną naują narį prira
šyti. Atsiminkite, kad da
bar vajus. Naujiems na
riams geriausia proga: nė
ra įstojimo mokesčio, ne
reikia mokėti daktarui.

Jaunimo klubas kiekvieną 
trečiadienį Grand Paradise 
salėje turi pasilinksminimą 
ir krepšinį - basketball. Bū
na ir piniginių laimėjimų. 
Parapijiečiai, ypač jaunimas, 
noriai lankosi. Vertėtų, <kad 
daugiau lietuvių sueitų ir 
pasinaudotų gražia proga 
laimėti.

Vasario 19 d. mūsiškiai 
buvo susirėmę su vyčių krep
šininkais. Mūsiškiai laimėjo 
55:15.

PAGERBS KLEBONĄ

Šv. Jurgio par. mokyklė
lės vaikučiai, seselėms pran- 
ciškietėms vadovaujant, ren
gia programėlę kleb. kun. 
K. Paulioniui pagerbti. Pro
gramėlė bus šį sekmadienį, 
kovo 2 d., 8 vai. vak., par. 
salėje. Įžanga 25c. Nuo
širdžiai kviečiame visus da
lyvauti šiose iškilmėse, ypa
tingai parapijiečius.

A. M. A.

Angelu Karalienės 
Parapija

40 valandų atlaidai prasi
dės kovo 9 d., sekmadienį, 
sumos metu. Bus svečių ku
nigų. Kadangi jau Velyki
nės išpažinties laikas, tad 
gera proga ją atlikti.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos rengiamas laimėjimų — 
žaidimų vakaras atidedamas 
— jis bus kovo 16 d., sek
madienį, tuo pačiu laiku. 
Pramogos tikslas sukelti lė
šų altoriui papuošti. Kas 
turit įsigiję bilietus, naudo
kite juos kovo 16 d. Dova
nų bus pinigais ir daiktais. 
Visi ateikite.

AI KAIP
Brooklyno Lietuviai Gydytojai^’’Stt 

------------------------------ tirpdė sviestą. 
Tel. EVergreen 8-9J*» .njeŽiaUS SllkaktiS. 

vat----------------- 100%>Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarę

Enter
Office

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 68Q 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, \

(Williamsburgh Bridge Plaza)

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

Tel.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas kviečiamas šį penkta
dienį, vasario 28 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salė
je.

Visi atstovai ir draugijų 
veikėjai prašomi būtinai at
silankyti.

Valdyba.

ESTŲ ŠVENTĖ

New Yorko estai vasario 
22 estų švietimo klubo pa
talpose jaukiai paminėjo Es
tijos nepriklausomybės pa
skelbimo 23 metų sukaktį. 
Programai vadovavo estų 
žymus veikėjas Hardy Nurm- 
sen. Kalbas pasakė Esti
jos konsulas ir einąs atsto
vo pareigas Johannes Kaiv, 
Estijos ministeris Vengri
joje Markus, Lietuvos gen. 
konsulato atašė Vyt. Sta
šinskas, estų veikėjas Pierce, 
Baltijos Amerikos dr-jos at
stovas adv. K. R. Jurgėla, 
„Amerikos” redaktorius ir 
kiti.

Estų mišrus ir veteranų 
chorai padainavo išimtinai 
estiškas dainas. Buvo jaut
rių deklamacijų. Minėjimo 
nuotaika buvo liūdnoka, bet 
drauge pilna vilties ir ryž
tingumo. Reikštas pageida
vimas, kad lietuviai, estai 
ir latviai palaikytų glau
desnius santykius ir su
jungtomis jėgomis pagelbė
tų savo tėvų žemėms nusi
kratyti vergijos.

NEW YORK, N. Y.

Šv. Vardo dr-jos bendra 
Komunija bus kovo 9 d., 9 
vai. mišių metu. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Po mi
šių susirinkimas.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
surengtas margumynų va
karas vasario 23 d. puikiai 
pasisekė. Žmonių atsilankė 
gausiai. Šv. Jurgio par. so- 
dalietės gražiai suvaidino 
„Dėdės Anupro” komediją. 
Vietinės moterys puikiai pa
sirodė vaidinimu, dainomis 
ir deklamacijomis. Jos bu
vo tautiškais drabužiais pa
sipuošusios.

Programai vadovavo pirm. 
A. Pažereckienė. Gražias 
kalbas pasakė kun. J. Lau- 
rynaitis ir kun. K. Paulio- 
nis. Kun. Paulionis pagy
rė vieną eilių sakytoją ir 
vaidinusias moteris už jų 
drąsą ir veiklą parapijai.

Draugijos narės, ypač pir
mininkė Pažereckienė, dėko
ja sesutėms pranciškietėms, 
sodalietėms, vietiniams ku
nigams ir visiems atsilan
kiusiems.

Vasario 22 d. apsivedė L. 
V. 12 kuopos nariai Pranas 
Vainis ir Skužinskaitė. Ves
tuvių pokylis buvo labai 
malonus. Vyčiai linki jau
navedžiams laimingo, gra
žaus gyvenimo.

„The Gold Dust Twins.”

TEATRAS — PRAKALBOS

Ovo 12 d. sukaks lygiai' 
į metai, kai popiežius nn 
sXHiškilmingai užėmė IR 
Petro sostą. Jau šią 

plaukia popiežiui 
Wiai sveikinimų, pil- 
LįėjiM Liet
Lį XU pasižymėjo di- Izįdent; 

usiomis pastangomis tai-j^ew ] 
pakulyje išlaikyti. Bet madier 

jaiso valdovai nepaklau- „Arger 
Dėl diktatorių puikybės j0 
jįje pasaulis maudosi a- g^yg 

siliko 
kur jie 
likusių 

New 
tuvos 
Komite 
virtadii 
ruošia 
mo ba: 
dol. asi 
džia 8

Kom 
jęs p; 
asmenų 
metu 1 
tieji b 
kvietini 
pranešt 
riui, ai 
Union

tomis pastangomis tai-l^ew y

io valdovai nepaklau-

kraujo ir pelenų jū-

Lįų Amerikoje priskai- 
£ 800,000. Maždaug toks 
Įkaičius duodamas irlie- 
nanis. Per laiką 
įjjd paremti surinkta 
riboje per 4 milijonai 
fiy, kurių 90% sudėjo

Geriausias pasirijį. ’ ;l ■ 
Smetonos, ALUS ij| graliai.

loins vaizdas lietuvių 
Gyje. Tiesa, graikai ko- 

Brooklyn, N,i prieš užpuoliką. Bet 
------------"""“žilviai veda kovą prieš 

~|įs tokiomis priemo- 
tuvių namų saviniubU^ dabartinėse 
ganizacijos svarbus s ^'^03. Lietu- 
kimas Jvyks^ penkti ypač moks- 

reikalingi paramos, 
žodžio skleidimas vi-

kimas ;
vasario-Feb. 28 d.,i

i ___ 1_ rt)

u tik galima pasiek
vakare, grab. Shalins
goj, 84-02 Jamaica
Woodhaven, N. Y.

Visi namų savininkai graikų pavyzdį, 
čiami dalyvauti. paramos Lietuvai

Vai [Fondui.

PADEKA Eibėje” vėl plačiai ra- 
_ [bd Lietuvos vadavi- 

' >Jutas Amerikoje veda- 
visiems draugai * tikslia kryptimi — 

“ ’ vienos organizacijos,

Širdingiausią padėkf 
kiu ' 
draugėms, ypač Joms 
kolaičiui ir Juozui Pi ^.Vadovaujančioms 
taipgi mano tėveliai R sudaryti reikią at-

SUSISI
KAI

Miest 
darbini: 
geležini 
ciją, i 
atlygini 
tinęs ai 
tuvės” 
pat reil 
mokėtų

surengimą puotos ma ii srovinio pagrindo, ninj 
do dieną. Dėkoju uipojantis miestais, ra-TADd
žias dovanas. Ačiū vi ramybėmis. I 

Jurgis Tumasoi ! siūlymams galima^ 
įsidedant tokią pa-Tent, Alabama.
_. . 1 Vasa
® yra susiorgam-

.Iteraciją draugijo-1 
tyriais ir apskritimis, 
p vadinamos tauti- 
os dr-jos negali pa
neigti?
imdami bendro dar-

WHOLESALE & RE! ^i Pavalo pir- 
BEER, WINES & LIQU W susiorgauizuo-

Skaityk ir Platink 
„Ameriką.”

LICENSE

NOTICE is hereby given that U 
GB 12017 has been issued to the I 
to sell beer, at retail under Si 
of the Alcoholic Beverage Contni 
509 Coney Island Ave., Borough I 
lyn, C 
the premises.

ISIDORE SOBEL & SYLVIA] 
PROSPECT FOOD CENių 

509 Coney Island Ave., Brooll#

«dyti, kad jie sugeba 
reikti vieni.

feevėžio pranešama, 
P?emi£8.of KingS1 to k“įimtas vienas dar- 

R tik už vieną links- 
Į išsireiškimą. Darbi
ngai išstovėjo eilėje, 

nusipirkti svies- 
vi ūfRs sviesto, jis taip 

pareiškė:
to mat Stalino saulė 
•tavos sviestą ištirp-

Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH VASTUNl
REAL ESTATE INSUMI 

and LIFE INSURANO
Mortgages Loaned and Ba 
496 Grand St., BrooklynS 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,!

HAvemeyer 8-0258
RALPH KRUCI

FOTOGRAFĖ
65 - 23 GRAND AW

Maspeth, N. Y.

Re Lietuvoje per 
p komunistinę spau- 

garsiai šaukiama, 
FJiską reikia dėko- 
P saulei. 0 kai žmo- 
P Įvertina saulės 
F5''patenka už gro- 
R staliniški spinduliai 

veikia.

Moterų S-gos New Yorko - 
New Jersey apskritis kovo 
9 d. rengia didelį vakarą — 
teatrą ir prakalbas. Tai bus 
Apreiškimo par. salėje. Šv. 
Jurgio par. CYA dramos 
grupė suvaidins 5 veiksmų 
dramą „Rytų pilis.” Pra
džia 4 vai. popiet. Bilietai 
po 50c. Kalbės M. Jokubai- 
tė. viešnia iš New Haven, 
Conn.

Šio vakaro pelno pusė ski
riama „Amerikai.” Sąjun- 
gietės visada remia gerus 
darbus. Visi „Amerikos” bi
čiuliai kviečiami paremti šį 
parengimą.

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lie

Pirkit Anglis

LISAUSKO ANG11
KOMPAKTO! 

(Kleen Kol (.
306 Union \ ' 

Brooklyn, A j. 
Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS I

RESTORANAI
BAK & GRILL j 

Gaminam valgius ann 
niško ir lietuviško stiij 
Čia taip pat galima H 
Amerikos išdirbimo ir’ 
portuotų degtinių, visd 

vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidal
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

paskelbė savo
13 Dr. J. šliū-

iš laisvamanių 
r®iai dabar vado- 

Žukauskas ir ki- 
gSrgai.
ji .^ai tikrų žinių, 
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L'^dabartinio li- 
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l^čiiĮ. Jis no- 
l^klausonios Lietu- 
L'/^gijoje prisi- 
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