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ADVOKATAS

?t, r
'Zilliamsburgh Bridge Plaza)

o 12 d. sukaks lygiai7 
metai, kai popiežius 

XII iškilmingai užėmė 
*etro sostą. Jau šią 
ę plaukia popiežiui 
nčiai sveikinimų, pil- 

^^kėjimų.
is XII pasižymėjo di
liomis pastangomis tai- 
asaulyje išlaikyti. Bet 
,so valdovai nepaklau- 
ėl diktatorių puikybės 
e pasaulis maudosi a- 

B[^ kraujo ir pelenų jū-
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DAINIŲ PALOCRS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Jžkandžiai, Kava, Arbata, Hot Cboaį. 
TOS—VAKARIENE Geriau^.
Intas namie iš geriausios smetoi®. i ira; 
’arengimams priimami užsakymai fe J± ctl‘

ikų Amerikoje priskai- 
800,000. Maždaug toks 
:aičius duodamas ir lie
ns. Per trumpą laiką 
ijai paremti surinkta 
[ko j e per 4 milijonai 

sudėjo

Juozas Cinkus
-t, Braį

NARIAMS tuvių namų L

)kis 
yje. 
prieš 
guviai 
.ikus

kokios
acijos New 
s susirinki- 

šį penkta-
8 d., 8 vai. 
o par. salė-

ir draugijų
i būtinai at-

vaizdas lietuvių 
Tiesa, graikai ko- 

užpuoliką. Bet 
veda kovą prieš 
tokiomis priemo- 

dabartinėse 
Lietu- 

remtiniai, ypač moks- 
, reikalingi paramos, 

žodžio skleidimas vi- 
ur tik galima pasiek- 
kalauja stambių lėšų. 

Hune graikų pavyzdį, 
au paramos Lietuvai 
i Fondui.

gamzacijos se
kimas įvyks>se įmanomos. 
vasario-Feb. į " 
vakare, grab. 
goj, 84-02 fe 
Woodhaven, N,’

Visi namųsar 
cianai dalyvauti

Lietuvos respublikos pre
zidentas Antanas Smetona į 
New Yorką atvyksta šį pir
madienį, kovo 10 d., laivu 
„Argentina.” Drauge atvyk
sta jo žmona. P. Smetonos 
sūnus Julius su šeima pa
siliko laikinai Brazilijoje, 
kur jie laukia Portugalijoje 
likusių daiktų atsiunčiant.

New Yorke susidaręs Lie
tuvos Prezidentui Priimti 
Komitetas kovo 13 d., ket
virtadienį, Pierre viešbutyje, 
ruošia pagerbimo - priėmi
mo bankietą. Bilietai po 5 
dol. asmeniui. Bankieto pra
džia 8 vai. vak.

Komitetas yra išsiuntinė
jęs pakvietimus daugeliui 

. asmenų, kurių adresai tuo 

. metu buvo žinomi. Norin
tieji bankiete dalyvauti, o 
kvietimų negavę, prašomi 

• pranešti komiteto sekreto
riui, adv. K. Jurgėlai, 359

KOMUNISTŲ ĮTAKA 
MOKYTOJŲ S-GOJ

Amerikos mokytojų sąjun
gos vadovybė nutarė iš
braukti iš sąjungos New 
Yorko skyrių, kuris esąs 
komunistų įtakoje. Neseniai 
komunistų partijoje buvo 
pasidžiaugta, kad mokytojų 
sąjungos New Yorko sky
riuje komunistai turį 700 
narių, kurių užtenką politi
nei veiklai tarp mokytojų 
pravesti.

Karalius Pasitiko 
Ambasadorių

Londonas. — Naująjį Ame
rikos ambasadorių John Wi
nant pakelyje į Londoną 
vienoje geležinkelio stotyje 
pasitiko Anglijos karalius 

xxLxx clvxv. xx. utxxftv-xcxx otxM Jurgis. Pirmą kartą Angli- 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.' joje pats karalius pasitiko

SUSISIEKIMO DARBININ
KAI NORI SUTARTIES

Valdyba.
PADĖS i:

"ENTĖ
mybėje” vėl plačiai ra- 
kad Lietuvos vadavi- 

,rbas Amerikoje veda-

STAKMŲ ŠEIMA LAIMINGAI GRĮŽO

Newark, N. J. — Vasario 
27 d. „Syboney” laivu at
vyko Antanas Staknys su 
savo šeima: žmona ir pen
kiais vaikais. Lietuvą Stak- 
niai paliko per Kūčias, iš
keliaudami per Vokietiją 
kaip Amerikos piliečiai.

Ant. Staknys - senas Ame
rikos lietuvių veikėjas, veik
lus katalikų visuomeninin
kas. Laisvoje Lietuvoje iš
gyveno apie 20 metų. Bu
vo gražiai įsikūręs Palan
goje, kur veikliai dalyvavo

ir viešajame gyvenime. Prieš 
keleris metus buvo išrink
tas Palangos burmistru, bet 
tautininkų valdžia netvirti
no.

Nelengva Stakniams buvo 
išvažiuoti iš Lietuvos, bet 
jais, kaip Amerikos pilie
čiais, uoliai rūpinosi valsty
bės sekretorius Hull ir kiti 
įžymūs pareigūnai.

A. Staknys su šeima ap
sistojo pas uošvę Vaškevi
čienę. Dabar turės pradėti 
gyvenimą iš nauja.

(„Amerikos” specialaus ko
respondento Europoje pra
nešimas, atsiųstas oro paš
tu per Portugaliją. Laiškas 
išsiųstas vasario 18 dieną. 
— Red.)

LEONAS BISTRAS MIRĖ KALĖJIME - 
PRANEŠA VATIKANO LAIKRAŠTIS

estai vasario 
io klubo pa- 1 
paminėjo Es- 
somybės pa- 
letų sukaktį, 
dovavo estų 
Hardy Nurm- 
pasakė Esti- 
r einąs atsto- 
ihannes Kaiv, 
:eris Vengri-1 
Lietuvos gen. 
šė Vyt. Sta
sikėj as Pierce, 
ikos dr-j os at- 
i. R. Jurgėla, 
edaktorius ir

Širdingiausią
kiu visiems į te tikslia kryptimi — 
draugėms, ypai 
kolaičiui ir Jk »:
taipgi mano t? ms sudaryti reikią at- 
surengimą puob ti srovinio pagrindo, 
do dieną, Do zuojantis miestais, ra- 
žias dovanas. 1

Jurgis k ts siūlymams galima 
Tent, Alabama.T *

vienos organizacijos, 
•ndo. Vadovaujančioms

Miesto susisiekimo 5,000 
darbininkų, dirbą prie BMT 
geležinkelio, priėmė rezoliu
ciją, reikalaudami pakelti 
atlyginimą trečdaliu dabar
tinės algos ir „uždaros dirb
tuvės” sutarties. Jie taip 
pat reikalauja, kad miestas 
mokėtų į jų pensijų fondą.

užsienio valstybės ambasa
dorių. šis karaliaus elge
sys buvo atsilyginimas pre
zidentui Rooseveltui, kurs 
pasitiko uoste Anglijos am
basadorių lordą Halifaxą.

Tą pačią atvykimo dieną 
ambasadorius Winant įteikė 
karaliui savo paskyrimo raš
tus. Netrukus pasimatė su 
ministeriu pirmininku Chur
chill ir kitais vyriausybės 
nariais.

Roma. — Vatikane leidžia
mas laikraštis „Osservatore 
Romano” praeitą savaitę pra
nešė, kad bolševikų kalėji
me mirė Dr. Leonas Bis
tras, buvęs Lietuvos minis- 
teris pirmininkas.

skaityk ir Plat

LICE

valstybėmis.

i, pridedant tokią pa

PABALTIJO VALSTYBĖS BUS LAISVOS
- SAKO ANGLIJOS MINISTERS

s ir veteranų 
tavo išimtinai 
is. Buvo jaut- 
ijų. Minėjimo 
> liūdnoka, bet 
vilties ir ryž- 
kštas pageida- 
lietuviai, estai 
įtaikytų glau- 
ykius ir su
lomis pagelbė- 

žemėms misi
jos.

WHOLESAU

BEER, WINES

NOTICE ii hereby ĮS 
GB 12047 has bes fa 
to sell beer, it ta.

509 Coney Island An- 
lyn, County of Kup ; 
the_ premisa

509 Coney Island An-

ilikai yra susiorgani- 
Federaciją draugijo- 

ryriais ir apskritimis, 
gi vadinamos tauti- 

:os dr-jos negali 
pasielgti ?
alaudami bendro

, itininkai privalo
1 patys susiorganizuo- 
odyti, kad jie sugeba 

' veikti vieni.

pa-

dar- 
pir-

$ the >anevežio pranešama, 
i suimtas vienas dar- 

isiDo^mJs tik už vieną links- 
išsireiškimą. Darbi- 
ilgai išstovėjo eilėje, 

, nas nusipirkti svies- 
gavęs sviesto, jis taip 
pareiškė:

D
Telephone
EV 7-1670

JOSEPH Vtai mat Stalino saule
REAL ESTĄ®.

and UFEf
Mortgages Lai'

etuvos sviestą ištirp-

)RK, N. Y.

d. apsivedė L. 
j nariai Pranas 
ižinskaitė. Ves
is buvo labai 
yčiai linki jau- 
laimingo, gra
no.
Id Dust Twins.”

496 Grand st lygtoj e Lietuvoje per 
_ ir komunistinę spau- 
^ir garsiai šaukiama, 
>5 viską reikia dėko- 

no saulei. O kai žmo- 
ešai įvertina saulės 
nūs,” patenka už gro- 

’ staliniški spinduliai 
itaip veikia.

Residence: , 
87-34 90thStJ

HAveme/ 

RALPH! 
FOTOG: 

65 - 23GR1''

Maspei>ivikai paskelbė
^iose, kad Dr. J.

- PRAKALBOS

ęos New Yorko - 
apskritis kovo 

didelį vakarą — 
kalbas. Tai bus 
par. salėje. Šv.

CYA dramos 
dins 5 veiksmų 
tų pilis.” Pra- 
popiet. Bilietai 
bes M. Jokubai- 
iš New Haven,

savo 
Šliū- 

ėjęs iš laisvamanių 
kuriai dabar vado- 

agr. Žukauskas ir ki
no vergai.

(KJeen& be labai tikrų žinių, 
\ Šliupas giliai liūdi 
Jtuvos dabartinio li- 
Tam jis, žinoma, tu- 

Jis no- 
Į^epriklausomos Lietu- 

t jo draugijoje prisi- 
Paleckiai, Gedvilos, 

'gfu , Pakarkliai dirbo ne- 
gjjjl somybės duobkasių

Pirkit

306 UŪ*
Brooklf1

Tel. EVerg^ * priežasčių.

) pelno pusė ski- 
erikai.” Sąjun- 
la remia gerus 
i „Amerikos” bi- 
•iami paremti ši

AVININKAMS

New Yorko lie

Gamina®'; 
niško ir 
čia taip 
Amerikos * 
portuotų * 

vynu11' 
Joseph

i sausio 12 d. Lietu- 
įvergėjai dirbo išsi- 
p'ąsinimais ragindami 
)s gyventojus daly- 
komiškuose balsavi- 

$ ..
411 »yt>

Vasario 27 d. Waldorf - 
Astoria viešbutyje užjūrio 
korespondentų klubas (Over
seas Press Club) turėjo an
trą metinę vakarienę, ku
rios garbės svečiais pakvies
ti Anglijos atstovas ir Vo
kietijos ir Rusijos užgrob
tų valstybių atstovai. Į po
kylį atsilankė apie 900 as
menų. Už garbės stalo, ša
lia kitų atstovų, sėdėjo ir 
Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris ir nepaprastas pasiunti
nys pulk. P. Žadeikis. Pa
grindinis kalbėtojas buvo 
William C. Bullitt, buvęs 
Amerikos ambasadorium Ru
sijoje ir Prancūzijoje. Pro
gramai vadovavo Eugene 
Lyons, klubo pirmininkas.

Anglijos ambasadoriui lor
dui Halifaxui atstovavo An
glijos ministeris Sir Gerald 
Campbell, kurs buvo pirmas 
vakaro kalbėtojas. Savo kal
boje Campbell išskaičiavo pa
vergtąsias tautas, pažydėda- 
mas, kad jos vėl bus lais
vos ir nepriklausomos. Mi
nisteris aiškiai ir drąsiai pa
reiškė tokius žodžius: kaip 
visada bus Anglija, taip vi
sada bus Lietuva, Latvija 
ir Estija. Šiuos jo žodžius 
susirinkusieji palydėjo 
džiausiu pritarimu.

Wm. C. Bullitt savo
boję pasmerkė visus grobo- 
nis diktatorius, išskaičiuo-

di-

kal-

suskaityti 100 nuo-
Aišku, kad daug 

visiškai nėjo į bal- 
vietas. Reikia atsi-

dalyvavimu. Dabar jau pa
skelbta „rinkimų” daviniai 
— balsavę 90 nuošimčių.

Nors balsus kontroliavo 
tik komunistai, bet jie ne
išdrįso 
šimčių. 
lietuvių 
savimo
minti, kad balsavo Lietuvo
je ir visa bolševikų kariuo
menė, kurios ten yra arti 
pusės milijono. Manoma, kad 

'trečdalis lietuvių visiškai 
Šaukta, kad reikia j boikotavo sausio 12 d. ko-

100 nuošimčių I mediją.

damas juos vardais. Papa
sakojo apie turėtą su Sta
linu pasikalbėjimą, kuriame 
azijatiškas diktatorius juo
kėsi iš demokratijos. Ir 
Bullitt pažymėjo, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija at
gaus savo nepriklausomybę.

Apie savo kraštų likimą 
kalbėjo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Belgijos, Lenkijos, 
Olandijos, Čekoslovakijos, 
Norvegijos, Danijos ir Liuk
semburgo atstovai. Lietuvos 
ministerio Žadeikio, Latvi
jos ministerio Bilmanio ir 
Estijos atstovo pareigas ei
nančio Kaiv kalbos sutik
tos šiltai.

Salėje buvo iškeltos visų 
pavergtų kraštų vėliavos. 
Lietuvos vėliava gražiai spin
dėjo Amerikos daugiažvaig- 
ždės dešinėje, o kairėje bu
vo Latvijos ir Estijos vėlia
vos.

Programos pildytojų tar
pe buvo New Yorko lenkų 
tautiškų šokių šokėjų gru
pė, kuri įspūdingai atrodė 
gražiuose kostiumuose.

Bankieto dalyvių tarpe 
buvo Aleksandras Kerens- 
kis, kuriam gausiai paplo
ta, kaip demokratinės Rusi
jos atstovui. Rodyti juo
kingi judomi paveikslai. Po 
programos sekė šokiai.

ANGLIJOJE UŽDAROMOS 
DIRBTUVĖS

Londonas. — Anglijos vy
riausybė nutarė uždaryti ar
ba sujungti keliasdešimt 
dirbtuvių, kurios taikos me
tu veikė dideliu pasisekimu. 
Apie milijonas darbininkų iš 
uždarytų dirbtuvių bus lais
vi dirbti ginklų gamyklose.

Dirbtuvių vedėjų ir dar
bininkų atstovai pakviesti 
pasitarti su vyriausybės na
riais.

Vasario 20 d., J.A.V. sau
sumos kariuomenėje buvo 
867,000 vyrų.

Apie Dr. Leono Bistro ir 
kun. Jono Bružiko, jėzuito, 
mirtį bolševikų kalėjime bu
vo jau rašyta praeitą sa
vaitę, pasiremiant „Draugo” 
korespondento iš Portugali
jos pranešimu, bet vis abe
jota, ar žinia atitinka tik
renybę. Bet dabar abejonės 
nebegali būti, nes Vatikano 
laikraštis, kuris yra popie
žiaus priežiūroje.^ labai at
sargus ir tik tada paskelbia 
žinias, kai jų tikrumu vi
siškai neabejoja.

Dr. Leonas Bistras buvo 
vienas įžymiausių nepriklau
somos Lietuvos asmenų val
stybininkų. Nuo pat stu
dento dienų jis buvo orga
nizuotų katalikų viršūnėse. 
Veikliai dirbo krikščionių 
demokratų partijoje, buvo 
jos 
vo 
26 
ku,

pirmininku. 1924 m. bu- 
seimo pirmininku, 1925- 
m. ministeriu pirminin- 
užsienio reikalų ir kraš

to apsaugos ministeriu. De
mokratijos laikais visada 
buvo išrenkamas į seimą.

Po 1926 m. gruodžio 17 
d. įvykių grįžo į vyriausy
bę švietimo ministeriu, ku
rio pareigas ėjo iki 1927 m. 
balandžio m. galo. Jis pa
sitraukė, kai A. Smetona ir 
Aug. Voldemaras nutarė į- 
steigti diktatūrą. Išėjęs iš 
vyriausybės dirbo universi-

tete profesoriaus pareigose, 
redagavo katalikų „Ryto” 
dienraštį, lanke provinciją 
paskaitomis. Teko daug kar
tų nukentėti.

1939 m. kovo mėnesį, kai 
Lietuva neteko Klaipėdos, kai 
krašte pasireiškė ir viešas 
visiškas nepasitenkinimas 
vienos partijos diktatūra, 
Dr. L. Bistras buvo pakvies
tas švietimo ministeriu į 
gen. J. Černiaus vyriausy
bę. Tų metų gale iš vy
riausybės teko pasitraukti, 
nes prezidentui ir tautinin
kams jo savarinkiškumas ir 
nepataikavimas labai nepa
tiko.

Kai pernai birželio 15 d. 
Lietuvą užėmė bolševikai, 
Dr. Bistras nebėgo, bet li
ko su savo idėjos draugais 
Tėvynėje. Turėdamas pažin
čių, dažnai lankėsi pas lai
kiną „ministerį pirmininką” 
prof. Krėvę-Mickevičių ir ki
tus Sovietų patikėtinius, mal
daudamas neišduoti savo 
tautos. Jis suimtas liepos 
mėn. pirmą savaitę, kai tik 
pradėti areštai. Niekam iš 
artimųjų, nei žmonai, ne
leista su Dr. Bistru kalėji
me pasimatyti. Buvo žinių, 
kad kalėjime jis labai var
gintas ir k ankintas nuola
tiniais tardymais.

Dr. Leono Bistro nukan
kinimas yra didžiausia dė
mė Lietuvos okupantams ir 
jų pataikūnams. Dr. L. Bis
tro ir kun. Bružiko kančios 
nenueis niekais. Jų krauju 
ir skausmu pasodrinta tė
vų žemė susilauks laisvės 
aušros.

Iki sausio mėnesio galo 
Katalikų Bažnyčia paverg
toje Lietuvoje dar naudojo
si laisve turėti pamokslus, 
bet kaskart vis labiau di
dėja nukreipti žygiai prieš 
katalikus, ypač kunigus.

Sausio pradžioje, prieš 
„rinkimus” į Aukščiausį So
vietą, nemažai areštuota 
gimnazistų, studentų ir ūki
ninkų, net ir komunistuo
jančių darbininkų, kurie pa
reiškė kokį nors nepasiten
kinimą.

Gruodžio gale ir sausio 
pradžioje areštuoti pulk. Li
sauskas, buvęs kariuomenes 
ginklavimo valdybos virši
ninkas, prieš keleris metus 
lankęsis Amerikoje ir Leo
nas Račiūnas, atsargos lei
tenantas, vienas pirmųjų sa
vanorių, Vyties kryžiaus ka
valierius. Ieškoma atsargos 
kapitono A. Pabedinsko, sa
vanorio,
ninko. Juos išdavė pulk. Ka
rosas, kuris dabar pasidarė 
komunistas. Pulk. Lisaus
kas ir L. Račiūnas kaltina
mi pardavę prastus ginklus 
Ispanijos „lojalistams” is
panų pilietinio karo metu. . .

Į rusų kariuomenę paim
ti mūsų jaunuoliai, gimę 
1919, 1920 ir 1921 metais 
ir išvežti į Rusiją; paimtų
jų į kariuomenę tarpe yra 
gimnazistų ir studentų.

Sausio
pat rinkimus 
rybą, kunigai 
mi komunistiĮ 
tų iš sakyklų 
nes eiti balsuoti;
mažai balsuosią, ten atsa
kysiąs kunigas.

Kunigų vardui žeminti ir 
areštams sąlygas sudaryti, 

!jau klastojama įvairi me
džiaga. Būna taip: GPU 
(slaptoji policija) agentai 
pasikviečia vieną kitą mote
rį ir klausia: ,, ką žinai 
apie tą ir tą kunigą.” Ji 
papasakoja. Liepia pasira
šyti, bet prieš parašą palie
ka tuščios vietos. Kitą die
ną vėl pakviečiama, per
skaitomas protokolas — ir

įžymaus prekybi-

pradžioje, prieš 
į sovietų ta- 
buvo verčia- 

partijos agen- 
agituoti žmo- 

jei kur

moteris išgirsta tokių daly
kų, kurių ji visai nesakė. 
Mergaitės ir moterys ver
čiamos prisipažinti prie vi
sai nebūtų dalykų, kurie že
mintų kunigo asmenį. Bai
lesnės moterys pasirašo po 
tokiais „liudijimais,” kurių 
jos nė sapne nesapnavo. Šie 
daviniai rodo, kaip komu
nistai ruošiasi kunigų netei
singoms byloms. Ir patys 
kunigai daugelyje vietų var
ginami, kankinami įvairiau
siais tardymais.

Š. m. sausio pradžioje iš
vaikyta, paleista kunigų se
minarija Kaune. Dabar pa
vergtoje Lietuvoje nebėra 
nė vienos kunigų seminari
jos. Kun. seminarijos rū
mus Kaune užėmė rusų ka
riuomenė ir pasakė: „Nerei
kia seminarijos.”

Teko nugirsti, kad komu
nistai rengiasi uždrausti baž
nyčiose sakyti pamokslus. 
Atrodo, kad bolševikai, eina 
palaipsniui prie Bažnyčios 
sunaikinimo Lietuvoje. Da
bar išgraibsto ir susodina 
į kalėjimą patį geriausią 
jaunimą ir susipratusius ūki
ninkus ir darbininkus. Kai 
liks tik masė, tai jie leng
viau su ja susidorosią, nes 
nebus kam veikliau pasi
priešinti. GPU viršininkai 
jau yra pareiškę, kad grei
tai bažnyčiose nebebus ga
lima sakyti pamokslų. Bū
sią galima tik „tikėti,” o ti
kėjimą jie supranta persi- 
žegnojimu, o pamokslų sa
kymas — tikybinė propagafT-" 
da, kas Sovietų Rusijoje 
draudžiama.

Visa Lietuva nusėta šni
pų tinklu. Į šnipinėjimą ver
čiami geriausi katalikai ir 
kunigai, o ypač gimnazistai 
ateitininkai. Atsisakančius 
šnipauti gąsdiną įvairiausio
mis baisybėmis. Tardymai 
ilgi, varginantieji. Kartais 
tardo iki 100 valandų. Po 
trumpo laiko vėh šaukia, vėl 
tardo.

Lietuva laukia labai sun
kių valandų. Ekonominis 
gyvenimas kaskart labiau 
šlubuoja. Katalikai, o ypač 
kunigai, laukia smarkių var
žymų po to, kai iš Lietu
vos bus išgabenti vokiečiai; 
girdi, tada niekas negalės 
pranešti, kas vyksta pa
vergtoj e Lietu vo j e.

BULGARIJA PRITRAUKTA PRIE AŠIES

džiaugs- 
prisidė- 

Berlyno- 
Kovo 1

Berlynas. —Vokiečių spau
da reiškia didžiausį 
mą, kad Bulgarija 
jo prie vadinamos 
Romos-Tokio ašies.
d. Vienoje Bulgarijos minis- 
teris pirmininkas Filov pa
sirašė drauge su Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriu 
ir Japonijos ambasadorium 
sutartį, kurioje pareiškė pri
tarimą ašies tikslams.

Tą pačią dieną į Bulgari
ją įžygiavo vokiečių kariuo
menė. Pirmiausia vokiečių 
lėktuvai suskrido į Sofiją, 
sostinę. Tuojau pasiektas 
svarbus Juodųjų jūrų uos
tas, Varnos miestas. Kiek 
vokiečių nusiųsta į Bulgari
ją, viešai neskelbiama, bet 
žinoma, kad tos kariuome
nės pilnai užtektų bet ko
kiam bulgarų neramumui nu
malšinti, jei bet koks kiltų.

Bulgarijos vyriausybės pa
sirašytą sutartį tuojau 
tvirtino bulgarų tautos 
stovų susirinkimas. Čia

tik
kitokios 
prisidėti

vokiečiųsu 
atžygiavimu,

Bul- 
išei- 
prie

ka- 
tur-

riausybė nurodė, kad 
gari j ai neliko 
ties, kaip 
ašies.

Ryšium 
riuomenės
kai uždarė Dardanelių są
siaurį. Turkai praleisią tik 
tuos laivus, kuriuos valdys 
turkai jūrininkai. Turkijos 
kariuomenė padidinta. Grai
kijoje didelis nepasitenkini
mas, tačiau viešumoje iš
laikoma rimtis. Graikų laik
raščiai pažymi, kad graikai 
ir toliau kovosią dėl 
nepriklausomybės.

savo

pa- 
at-
vy-

Ankara. — Kovo 4
Turkijos sostinę atvyko Hit
lerio delegacija, kuri atve
žė Turkijos prezidentui Ino- 
nui Hitlerio laišką. Inonui 
laišką įteikė vokiečių amba
sadorius Papen. Prezidentas 
paprašė ambasadorių pa
reikšti padėką Hitleriui.

Kas Hitlerio laiške para
šyta, viešai neskelbiama

d. į

TEN NE ROJUS, 0 PRAGARAS- 
SAKO BUVĘS KOM. DRAUGAS

(Mūsų koresp. Kanadoje 
pranešimas.)

Toronto, Canada. — Kovo 
d. čia lietuvių par. salė

je įvyko Kanados Lietuvių 
Tarybos surengtos svarbios 
prakalbos. Kalbėjo iš pa
vergtos Lietuvos sugrįžę 
kanadiečiai Ona Kalinaus
kienė ir Stasys Menderys.

Abu kalbėtojai Lietuvoje 
gyveno skirtingose vietose, 
vienas Marijampolės, kitas 
Ukmergės apskrityje, bet 
abiejų žinios sutapo.

Abiejų kalbėtojų prane
šimų svarbesni punktai:

Lietuvos užėmimas baisiai 
nuliūdino visą tautą. Mais
tas, drabužiai nepaprastai 
pabrango. Geriausi asmenys 
areštuojami, tremiami. Tė
vai atskiriami nuo vaikų, 
vaikai nuo tėvų. Žydai ko
munistai visur svarbiose vie
tose. Komunistų ankstesni 
pritarėjai labai nusivylę. Pa
tenkinti tik komisarai, bet

1

ir jie nesidžiaugia. Valstie
čiai nebenori dirbti, nes vis
kas ne be jų. Kaimiečių vi
sas turtas surašytas.

Bolševikų kariuomenė 
prastai atrodo. Kareiviai 
daugumoje raupuoti, suvar
gę. Jų drabužiai nudėvėti, 
nešvarūs. Lietuvos kariuo
menės nebėra. Kaune ją iš
lydint buvę liūdniausi regi
niai — žmonės puolė karei
viams į glėbius, verkė, bu
čiavo karius ir jų ginklus.

St. Menderys daugiau pa
pasakojo apie bolševikų tvar
ką Rusijoje, per kurią jis 
pravažiavo. Jis pasisakė bu
vęs komunistų simpatikas, 
ik nematė jų „rojaus” savo 
paties akimis. Menderys 
taip pareiškė: Rusijoje ne 
rojus, o tikras pragaras. 
Jis ragino kanadiečius lie
tuvius komunistuojančius 
važiuoti į Rusiją ir pasižiū
rėti, kaip darbininkai gyve
na didžiausiame skurde, iš
naudojami komisarų.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MASKVA ŽAIDŽIA APGAULE
/

Bulgarijai pasirašius „naujos tvarkos” sutartį su Vo
kietija, Italija ir Japonija ir vokiečių kariuomenei įžygiavus 
į Bulgariją, didžiu balsu per radiją ir spaudą paleista nau
ja žinia: Sovietų Sąjunga protestuoja! Paskelbta, kad So
vietų komisarų valdžia nepritaria Bulgarijos elgesiui, nes 
susitarimas su vokiečiais tik praplosiąs karo veiksmus.

Tiesa, kad komunistų komisarai iš Kremliaus nusiuntė 
Bulgarijos vyriausybei raštą, kuriame pareiškiamas nepa
sitenkinimas Bulgarijos žygiu. Iš šio pranešimo norima 
daryti išvadų, kad tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos į- 
vyks pirmas viešas nesusitarimas, kad Rusija liksianti An
glijos pusėn. Tačiau anglai nereiškia ypatingo džiaugsmo 
dėl šio raudonųjų dviveidžių elgesio. Ir ko džiaugtis?

Jei Maskva tikrai norėjo nuoširdžiai protestuoti, ji tu
rėjo tai padaryti žymiai anksčiau. Dar šių metų sausio 
15 d. Maskva iškepė tokio turinio pranešimą: Bulgarijos 
padėties klausimu nei Vokietija, nei Bulgarija nesikreipė 
į Maskvą. Jei Maskva nenorėjo leisti vokiečių į Bulgariją, 
galėjo tada taip pranešti: Maskvos nuomone, Bulgarija ne
turėtų įsileisti vokiečių. Bet tokio pranešimo nebuvo.

Vadinamas Rusijos protestas neturi jokios reikšmės. Tai 
paprastas propagandos „triksas,” kurio tikslas muilinti 
viešąją nuomonę. Stalinui svarbu, kad karas tęstųsi il
giausiai, ir kad tuo pat laiku Rusijai nereiktų kariauti. 
Jam rūpi, kad abi pusės taip išsieikvotų, jog jis galėtų 
tarti lemiantį žodį. Rusija kariauti negali. Jos „nenu
galimai” raudonajai armijai visko trūksta.

Tikėkime, kad Anglijos ir Amerikos vyriausybės tinka
mai supras ir įvertins Stalino veidmainišką politiką. Sta
linas, užpuolęs ir kraujuose paplukdęs Suomiją, šlykščia 
klasta pagrobęs Lietuvą, Latviją ir Estiją, pasinaudojęs 
Lenkijos ir Rumunijos nelaimėmis, nejau gali būti pati
kėtas? Šio raudonojo tirono baimė nuolat didėja, tad ir 
jo apgaulinga veikla nuolat keičiama.

GENIALUSIS GRAFAITIS — 
TOMAS AKVINIETIS

(1225 - 1274 m.)

Šv. Tomas gimė Italijoje 
(Rocca Secca) iš garbingų 
Akvino grafų šeimos. Pra
dinį mokslą Tomas gavo pas 
vienuolius benediktinus 
(Monte Cassino), o tolimes
nį — Neapolio universitete. 
Čia susipažinęs su dominin
konais, įstojo į jų ordiną. 
Nugalėjęs visas savo moti
nos, brolių ir seserų pastan
gas atitraukti jį nuo pa
mėgtojo vienuoliško gyveni
mo, iškeliavo (1244 m.) į 
Koelną. Čia ir vėliau Pary
žiuje tapo garsiausiu ge
nialaus šv. Alberto Didžiojo 
mokiniu. 1248 - 51 m. dėstė 
Koelne Alberto priežiūroje, o 
paskui iš tūkstantinio tin
kamų domininkonų skaičiaus 
išrinktas vykti į pagarsė
jusį Paryžiaus un-tetą ir 
ten gauti aukščiausiąjį teo
logijos daktaro laipsnį, o 
Tomas tuomet buvo tik 25 
metų amžiaus!

Dabar pradėjo mokyti ir 
veikti nepaprastų pasiseki
mu. Daug rašė, beveik vi
sas Šv. Rašto knygas gau
siai meistriškai paaiškino, 
pamokslus sakė, dalyvavo 
bažnytiniuose susirinkimuo
se, buvo patarėju karaliams 
ir Kristaus Vietininkams, po
piežiams. Jo visame pasau
lyje pagarsėjusi „Summa 
Theologica,” tai stebinanti 
penkiuose dideliuose tomuo
se visos teologijos mokslo 
santrauka, kurioje be kit
ko duodama aiškūs atsaky
mai į daugiau kaip 10,000 
priekaištų katalikų Bažny
čios mokslui. Popiežius Jo
nas XXII, kuris Tomą iš
kilmingai ', '.paskelbė šven
tuoju (1323 m.), tvirtino, 
kad Tomas ,madare tiek ste
buklų, kiek artikulų - straips
nių parašė.” , Galėsime dar 
geriau įvertinti šį Tomo 
raštų pagyrimą, jei prisi
minsime, kad pats Tomas

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
-----------*------------
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LIETUVIAI PABĖGĖLIAI BERLYNE

buvo pabrėžęs „daugiau švie
sos ir pagalbos gavęs iš 
Kryžiaus, negu iš knygų.” 
Pop. Urbono IV prašomas, 
parašė — visą laiką parpuo
lęs ant kelių — Dievo Kūno 
šventei nuostabiai gražias 
jaudinančias maldas. Jo 
giesmės apie Švenč. Sakra
mentą tai genialiausia ap
šviesto proto ir mylinčios 
širdies kūryba. Dvi ištrau
kos „O Salutaris” ir „Tan- 
tum Ergo Sacramentum” vi
siems katalikams žinotinos, 
nes giedamos, kada tik 
Švenč. Sakramentas būna iš
statytas adoracijai.

Šv. Tomas labai mylėjo 
Dievo Motiną Mariją ir jos 
Rožančių pamaldžiai kalbė
jo, visur reklamavo, platino. 
Jo aiškinama „Sveika Mari
ja” ištraukdavo ašaras ir iš 
atšalusių Paryžiaus un-teto 
studentų. Tomas sekė ir Ma
rijos dorybes: buvo visuo
met paprastas, nuolankus, 
atsisakė nuo visų siūlomų 
garbės vietų bei paaukšti
nimų Dievo Bažnyčios tar
nyboj. Buvo skaistus kaip 
angelas, gal dėl to pramin
tas „Angeliškuoju daktaru.” 
Ir toks pasiliko iki mirčiai. 
Gavęs Pop. Grigaliaus X į- 
sakymą vykti į XIV visuo
tinį Bažnyčios susirinkimą 
Lyon’e, buvo bekeliaująs, 
kai mirtis jį ištiko Cister- 
sų vienuolyne (Fossa Nuo- 
va) 1274 m. kovo men. 7 d.

1567 m. buvo formaliai 
paskelbtas Bažnyčios Dak
taru, o 1880 m. rugpiūčio 
4 d. Leonas XIII paskyrė 
jį visų katalikų mokyklų, 
kolegijų, akademijų, univer
sitetų Patronu - Globėju. Pi
jus XI paskelbė Tomą „šven
čiausiu Eucharistijos Dak
taru” ir visuotinės Bažny
čios „Bendruoju Daktaru” 
(1923 m. birželio 29 d.). 
Jis yra taip pat globėjas 
„Angeliškosios Kariuome
nės,” veikiančios Bažnyčio-

(Tęsinys)
Kai kurie Berlyne gyve

nantieji lietuviai inteligen
tai norėjo važiuoti Ameri
kon ir čia lietuvybei dirbti, 
bet, nežiūrint jų didelių pa
stangų, vizų Amerikos Kon
sulate Berlyne jie gauti ne
galėjo. Nesuprantu kodėl? 
Kitų tautybių žmonės, pav. 
žydai, gauna vizas ir gau
siai Amerikon važiuoja. 
Kiek teko sužinoti, žydų 
emigracijos Amerikon rei
kalais jau seniai rūpinasi 
vienas specialus žydų komi
tetas Amerikoje ir Europo
je. Gavusiems Amerikos vi
zą, šis komitetas parūpina 
ir pinigus kelionei ir vietas 
laive ir lėktuve. Žydų rei
kalais, rodos, rūpinasi net 
ir Vatikanas! Gi mūsų tau
tiečiai, net žymūs veikėjai, 
yra palikti savo likimui. Dr. 
Ant. Maceina jau 7 mėn. 
gyvena Berlyne ir Ameri
kos vizos iki šiol jam ne
pasisekė gauti. Dr. Macei
nos padėtis Berlyne yra sun
ki. Su savo žmona ir dviem 
vaikučiais jis gyvena vie
nos Berlyno prieglaudos 
ankštame kambarėlyje. Už 
tos prieglaudos bibliotekos 
tvarkymą, jis gauna kam
barėlį ir valgį. Negauda
mas Amerikos vizos, jis rū
pinasi gauti Argentinos vi
zą, bet iki mano išvažiavi
mo iš Berlyno, ir Argenti
nos vizos jis nebuvo dar 
gavęs. Tiesiog skaudu, kad 
šis jaunas, gabus Lietuvos 
mokslininkas, daugelio rim
tų knygų autorius, taip su 
savo šeima skursti turi! Kaip 
būtų jis naudingas Ameri
kon atvažiavęs. Kiek daug 
nudirbtų tautinei kultūrai! 
Baisi atsakomybė kris ant 
visų lietuvių, jei šį tiek 
daug vilčių teikiantį Lietu
vos mokslininką paliksime 
neišgelbėtą! Berods, Ame
rikoje yra komitetas su po
nia Roosevelt priešakyje, ku
ris, norėdamas išgelbėti Eu
ropoje gyvenančius emigran
tus mokslininkus, poetus, 
muzikus, parūpina Ameri
kos vizą ir kelionei pinigus. 
Su vienu tokiu komiteto 
globojamu Lenkijos poetu, 
simpatingu žydu konvertitu, 
susipažinau laive. Ar šis 
komitetas negalėtų išgelbėti

ir mūsų Vytauto D. Univer
siteto prof. Dr. Maceiną?!

Amerikos vizą rūpinosi 
gauti ir „Mūsų Laikraščio” 
redaktorius kun. K. Baraus
kas. Šis gabus ir darbštus 
spaudos darbininkas, Ame
rikon atvykęs, daug prisi
dėtų prie lietuviškos spau
dos sustiprinimo. Amerikon 
nori važiuoti ir Kybartų 
gimn. kap. kun. Gurinskas, 
adv. Skipitis, pulk. Grinius, 
p. Vailokaitis, J. Būtėnas, 
vargdienių seselės Sereiky- 
tė (garsi moterų veikėja 
Lietuvoje) ir Rogalskytė, 
kun. Dr. K. Gečys ir kiti, bet 
nė vienas jų neturi vilčių 
gauti Jungt. Valstybių vi
zą.

Kai kurie lietuviai, kaip 
M. Yčas su šeima, Lietuvos 
karo laivo „Prezidentas Sme
tona” kapitonas P. Laba
nauskas, to paties laivo ka
rininkas kap. I. Kuizinas, 
p. A. Daugirdas ir kiti, jau 
seniai laukia Amerikos vi
zos Lisbone, bet, jos ne
gavę, dalis jų -vasario 22 d. 
išvažiavo į Braziliją. Lis- 
bonoj lieka tik A. Daugir
das, „Žaibo” bendrovės Kau
ne direktorius ir gabus laik
raštininkas, kuris tikisi gau
siąs Amerikos vizą.

Lietuviams šiuo metu iš
važiuoti iš Vokietijos yra 
labai sunku, nes: 1) sunku 
gauti Šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos valstybių vizas; 
2) sunku taip pat gauti 
tranzitines Prancūzijos, Is
panijos vizas; 3) visos vie
tos laive ir lėktuve yra 2-3 
mėn pirmyn išpirktos. Ne
žiūrint visų čia suminėtų 
kliūčių, vis reikia čia Ame
rikoje daryti žygių, kad lie
tuvių kvota kaip galima 
greičiau būtų atidaryta, ir 
kad mes tuo būdu bent žy
mesniuosius Lietuvos veikė
jus išgelbėti galėtume.

Labai džiugu, kad Ame
rikos lietuviai rūpinasi sun
kia lietuvių pabėgėlių pa
dėtimi- ir kuo galėdami 
jiems padeda. Šiuo metu 
mums lietuviams reikia tik 
glaudžiau sujungti savo ei
les ir visiems vieningai ko
voti už savo brangios tė
vynės Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimą.
T. Justinas Vaškys, O.F.M.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

— Kauno džiovininkų sa
natorijoje mirė poetas M. 
Linkevičius, išleidęs keletą, 
eilėraščių rinkinių.

— Iš sovietų Gudijos gau
toji teritorija priskirta prie 
apskričių. Iš Švenčionių Adu
tiškio ir Vydžių ra j. padaryta 
apskritis su centru Švenčio
nių mieste. Pariečės ir Ro- 
dunės rajonai prijungti prie 
Alytaus apskrities, į kurią 
įeina Marcinkonių, Druski
ninkų ir Rudnios valsčiai. 
Varanavo rajonas, prijung
tas prie Vilniaus apskrities, 
kurioje sudaromi Dievainiš- 
kio ir Šalčininkų valsčiai.

je nuo 1649 m. (įkurta Liu
veno universitete).

Melskimės, kad Amerikos 
moksleiviai ir mokytojai ge
rai susipažintų su tuo,, ką 
šv. Tomas mokė, ir savo 
gyvenime sektų, ką jis prak
tikavo.

Kaz. Žvirblis, O.P.

— Maisto pramonės komi
saras išleido įsakymą, pa
gal kurį turi būti registruo
ti visi žvejų tinklai ir ki
tokį žuvies gaudymo įran
kiai. Be komisaro žinios 
draudžiama tinklus parda
vinėti ir perleidinėti. Šis į- 
sakymas, už kurio nevykdy
mą grasinama bausmėmis, 
dar kartą įrodo, kokia pre
kių „gausybė” viešpatauja 
subolševikintoje Lietuvoje.

— Vietinės pramonės ko
misaro pavaduotoju paskir
tas maskolis F. T. Terešin, 
o prokuroro pavaduotoju — 
P. Lubiancev.

— Komisarų tarybos pir
mininkas M. Gedvilą išleido 
įsakymą, kuriuo žemės ūkio 
darbininkams, dirbantiems 
pas privačius samdytojus, 
už 1940 m. turi būti pakel
tas atlyginimas 30%. Išmo- 
kėtajai iki 1940 m. lapkri
čio 1 d. darbo atlyginimo 
daliai šis pakėlimas nėra 
taikomas.

— Dr. V. Kudirkos lai
kais lietuvių tautos „švie
tėjai” vadinosi Ivan Vziat- 
kovič Kruglodurov. Dabar 
lietuvių studentus „švies” 
Kruglovai!

— Valstybinis tabako tre
stas skelbiasi laikraščiuose, 
kad jis perkąs rašomuosius 
stalus, kėdes, spintas by
loms ir kitus kanceliarijos 
baldus.

— Sovietiškos valstybinės 
taupomosios kasos skelbia
si, kad jos priima ir lais
vai išmoka neribotomis su
momis indėlius, įnešamus 
rubliais. Litais indėliai jau 
nebepriimami.

— „Draugas” P. Malinaus
kas nusiskundžia netvarka 
santykiuose su gydytojais. 
Kaip žinoma, bolševikai skel
bia, kad įvestas nemoka
mas gydymas, tačiau skan
dalingai atrodo tas „nemo
kamas” gydymas. Minėtas 
Malinauskas sako, kad gydy
tojai nebūna savo darbo va
landomis kabinete. Jie iš li
gonių reikalauja, kad būtų 
padengtos susisiekimo išlai
dos. Gydytojai už „nemo-' 
karną” gydymą pasiunčia 
sąskaitas ne tik įstaigoms, 
kuriose darbininkas dirba, 
bet ir tiesioginiai ligoniams. 
Labai dažnai pasitaiką, kad 
žmonės be jokios svarbios 
priežasties kviečia gydyto
ją į namus, nes „tai val
diška.”

— Šiaulių prekybos insti
tuto tarybos pirmininkas 
Sipavičius skelbia bolševi
kiškas reformas šioje moks
lo įstaigoje. Naujoji pro
grama būsianti „analoginė” 
kitoms sovietų panašioms į- 
staigoms. „Ypatingas dėme- 
sis bus kreipiamas mark
sizmo - leninizmo katedrai.” 
Taip pat intensingai būsią 
mokoma rusų kalbos.

— Visoje okupuotoje Lie
tuvoje neveikia nei vienas 
telefono automatas. Prie
žastis yra ta, kad apyvar
toje nebeliko lietuviškų 20 
centų monetų, o bolševikiš
kiems pinigams automatai 
nepritaikiriti. Dirbdami „sta- 
chanoviškai”, „bolševikai, be 
abejojimo, nepajėgia auto
matų pertaisyti. Tas pats 
yra su pašto ženklų auto
matais.

— Žuvies trestas skelbia, 
kad jam reikalinga kvalifi
kuota mašininkė - stenogra- 
fė, „gerai mokanti lietuvių 
ir rusų kalbas.” Reikia gi 
lydimąjį raštą parašyti mas
koliškai, siunčiant Lietuvoje 
sugautą žuvį į Maskvą!

— Stalino „saulei” švie
čiant, prieita prie tokios vi
suotinės netvarkos, jog im
tasi naujų priemonių kovai 
prieš pakrikimą. Profesinių 
sąjungų centro biuras išlei
do įsakymą, kuriuo profesi
nės sąjungos turi sudaryti 
specialinius kadrus įvairioms 
įmonėms ir įstaigoms kon
troliuoti. Ypač tokie kon
trolieriai turės tikrinti so
vietiškus kooperatyvus ir 
valstybines parduotuves, li
gonines, nacionalizuotus na
mus, vaikų lopšelius bei 
darželius ir 1.1.

— Lietuvos bolševikų par
tijos centro komitetas skel
bia, kad vasario 1 d. šauk
tas tos partijos penktasis 
suvažiavimas. Į centro ko
mitetą įeina tokie išgamos 
ir „lietuviai”: J. Paleckis, 
A. Sniečkus, Preikšas, įeik 
Meskup, Kurojedov, Mai- 
min ir Pirov. Paskutinie
ji trys atvyko atstovauti 
„lietuvių liaudžiai” kartu su 
raudonosios armijos tankais.

— Mariampolės apygardos 
teismas nuteisė 8 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
Kalvarijos laikrodininką M. 
Diskantą, pas kurį rasta pa
slėptų laikrodžių ir jų da
lių. Kauno valstybinės pre
kybos vadovybė atstatė iš 
pareigų Kauno senamiesčio 
krautuvės vedėją Abraomą 
Markų ir tarnautoją J. Jan- 
kūnaitę už prekių pardavi
nėjimą tik pažįstamiems ir 
giminėms.

JAUNIMO AUKLĖJIMU RŪPINAS
Jaunimo auklėjimui ne

reikia nei geros klausos, ne
reikia nei miklių pirštų ar 
kitos prigimtos savybės — 
čia reikia, kad žmogus, kurs 
nori kitą auklėti, pats būtų 
kilnus ir garbingas, kad jis 
suprastų, jog auklėjimo me
nas yra visų sunkiausiai iš
mokstamas dalykas, kad čia 
iš prigimties reikia būti tam 
darbui pašauktam. O tačiau 
yra faktas, kad žmonės, ku
rie eina vaidinti arba skam
binti ar griežti kokį dalyką, 
daug daugiau ruošiasi, negu 
tada, kada jie eina prie al
toriaus ir iškilmingai prisie
kia, kad bus geri tėvai ir 
geri būsimos šeimos auklė
tojai.

Auklėtojas yra savo rū
šies tapytojas, tik jis ne mo
lio indą arba gipsinę sto- 
vylą lipdo, bet ugdo žmogų, 
gyvą asmenybę, kuri turi 
pasidaryti panaši į patį sa
vo Kūrėją.

Nekartą mes girdime, kad 
tas ir tas buvo žymus mu
zikas ar skulptorius, rašy
tojas ar karo vadas, bet 
mes labai retai girdime ir 
skaitome apie didžius žmo
nijos auklėtojus, kurių dar
bas lygus, jei ne vertesnis 
yra visuomenės gerovei. 
Žmonių sielų tapytojai yra 
labiausiai pamiršti. . .

Bet ką reiškia auklėti 
jauną sielą? Ar tai reiškia 
mokyti jauną žmogų, kad 
jis būtų gudrus
draugais, kad jis mokėtų 
nukonkuruoti savo bendra
darbius, o gal tai reiškia 
jaunuolį išmokyti matemati
kos, medicinos ar kitų moks
lų? Deja, visi tie dalykai 
yra tik priedai, tik antra
eiliai reikalai. Svarbiausias 
uždavinys yra padaryti žmo
gų žmogumi, arba išauklėti 
jį taip, kad jis žinotų, jog 
jis yra žmogus, suprantąs 
savo gyvenimo prasmę ir su
gebąs gyventi ir dirbti ne 
tik sau, bet ir žmonijos la
bui.

Stebint šių dienų gyveni
mą matosi, kad žmonės kaž
kaip jau ima išleisti iš akių 
pačią svarbiausią gyvenimo 
taisyklę, kuri
žmogus yra žmogus 
kiti irgi yra žmonės.

su savo

moko, kad 
ir kad 

Viso-
kie karai, plėšimai, prie
spaudos, socij aliniai netei
singumai, šmeižtai, melas, 
noras kitus pavergti ir kiti 
panašūs dalykai, yra kaip 
tik tos pačios žmogiškos 
tragedijos padariniai. Žmo
nės, atsisakę nuo savo žmo
giškos vertės ir paskyrimo, 
pasidaro panašūs į žvėris, 
nors išoriniai dar atrodo 
kaip žmonės.

Visokių blogybių esame
turėję, visokių negerumų 
esame matę, bet kad žmo
nės norėtų sunaikinti kitus 
žmones, kad brolis brolį no
rėtų pavergti ir sumindžio
ti jo gražius idealus, kad 
turtingesnis plėštų iš bied- 
nesnio, kad, pagaliau, žmo
gus, smeigdamas artimui 
peilį į krūtinę, sugebėtų pri
versti jį šypsotis ir vadinti 
dar draugu, to tai dar nie
kada nebuvo žmonių tarpe, 
nebent pragare.

Matant tokius nepapras
tus blogumus savo tarpe ir 
norint dar rasti šiokį tokį 
išėjimą, dažnas klausia, kaip 
reikėtų žmonijos gyvenimą 
pagerinti, ką reikėtų daryti, 
kad mūsų laikų žmonės 
nors truputį sužmoniškėtų, 
pagerėtų ir pamiltų gra
žesnius daiktus, o ne panie
ką, pažeminimą, vergystę ir 
kraują?

Į šitą klausimą atsakymą 
randame labai gražioje Te

OS M0KSLE1

ta tautos susmuko irgonėjo, užtat dabar’ Ma
gražų auklėjimą j, feįį gyve- 
sielų puoselėjimą , K* ” iiaai a,^kiai 
ir zrueuua vėl

atspanai pnesmasi
Žmonės yra kiek p 0^, kaip tvirtai 

į medžius. Jei šaknEins lietuviškas nepa-

kelti! . . . Jį kaip lietuvių moks-

į medžius.
puvusios, vargu ar buj
ti medžiai; jei jaunif^įs gerai žinomas 
auklėjimas, vargu ar
geri žmonės suaugę,moksleivio pavardė 
dieninis jaunimas k$ «««»>-
tik nuo nerūpestingu 
tėvų, bet lygiai ir 1 
gų aplinkybių, kurioj] 
noms sieloms tenka į įįlės gimnazijoje: 
gyvenimą. Modemu ' 
technintas gyvenimas
tą atima tėvus į dii m0kslo metai pradė- 
ir įstaigas, kai vaikį " ■" J 
kami likimui ir gatvei
vės auklėjimas, žinoj^jp kiekvienų m.m. 
kius vaisius gali atuį įet visų gimnazi-

Amerikos socijol® _ . - .. . -

inimas bolševikais.

įjai. Dėl žinomų prie- 

5l įelbiama, kad nenu- 
■oi į jo Lietu' 
tj į Pirmasis laiškas ap- 
J n mokslo metų pradžią

Mokslo metų pradžia

p rugsėjo mėn. 1 d., bet 
į ir pradėti ne pamal

solo 
ry di 
spalv 
žodži 
griau 
kitko 
„kur 
nebu' 
bėjo, 
scent 
džiai 
mas, 
šauk 
nos.” 
jaun 
nink 
baus 
mad: 
kurii 
links 
Baus 
niūk 
iš « 
nega 
ginu 
links 
jų 
buvt 
rios 
pasi 
negi 
link 
ną, 
išlui 
sub

Amerikos socijololiĮf®W mitingu. . Ei- 
pedagogai prieš kelgįi pndėta iš berniukų 
tus nepaprastai kru-tajzijos. ^ar_ vadina- 
išstudijavo Čikagos m pl-inM vidurinės moky- 
tėlių gyvenimą ir ję 0mergaičių gimnaziją, 
elgesio priežastis, h ir M H-ają vid. mok. 
kad didelės dauguma įnešama raudonos vė- 
nuoš.) jaunuolių nuį u, plakatai ir paveiks- 
lių blogo gyvenimo į Pradžioj buvo klausia- 
buvo, kad tie jaunuol bs nor’ ne®^ plaka- 
veik be išimties būvi v paveikslus, bet sa- šias 
neprižiūrimi ir neauki iriū neatsirado, išskyrus džia 
o patys vieni palikti į kita žydą. Tada ne- 
se ar skurdžiuose da 1 teko paskirti. Einant 
kų kvartaluose.

Kitas dalykas, lak 
giamai veikiąs jauniu 
šia, yra tai, kad jau 
yra gyvenimo šalyj 
verčiami 
mus ir 
duonos. Kad jaunini 
sidirba savo pragyv 
yra nebloga, bet nege 
tai, kad jis pasidarė 
savistovus ir dažnai 
gyvena su tėvais jai 
kada tėvai dar daiiį 
žiu savybių galėtų jį 
kyti. Gerai, jei jis p ir švilpimas, išskyrus 
į gerą draugystę, jei į. fetfe, suminėjus Sta- 
pats labai tvirto keldavo į viršų 
terio, bet dažnai pafc 
ir kitaip, o tada jai 
beveik jau žuvęs. Of 
kiek reikia energijos, 
ir pasiaukojimo, kt 
žmogų atgal įstatysi 
žes, bet ir tai dar 
klausimas o kaip ik 
ištvers gerume?

zaus Širdies šventės Šv. Mi
šių prefacijoj, kur skaito
me: „Iš kur mirtis atsiras
davo, iš ten ir gyvenimas 
teprisikelia!” Vadinasi, mū
sų dienų blogybės turi bū
ti pagydytos mūsų pačių! 

■ Per blogą auklėjimą ir ne- 
Isirūpinimą savo jaunąja kar-

į j mergaičių gimnaziją,

oiestą, daugumas mok
sli paveikslais ir pla- 
šoko „kazoką.” Žiū- 

tii vienas neša atvirkš- 
javeikslą, kitas, iškėlęs veniniu .. .. . , , M

i palikti tė0 L . '. .
eiti pelnyti

ta™ lsdalln- 
mažos raudonos, su

k daugumas suplėšė,

įpičiii gimn. aikštėje 
sakomos kalbos. Kiek- 
kalba palydėdavo juo-

Kriminologijos std 
rodo, jog Jungtinėse] 
bėse kriminalinių nd 
mų skaičius yra pa 
džiausiąs , negu bet 
pasaulio valstybėj, o 
Ii ją pralenkia net sd 
riopai. Tai yra liūdna 
kinys, kurį didžiausi 
lininkai bando išaiškil 
gomis aplinkybėmis, a 
kuotu gyvenimu ar 
bet vis dėlto nemaža

liau 
ir ] 
Juo 
oir 
šok 
net 
kio.

F 
lijo 
čių 
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lėj< 
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šlu

1 
mc

kurie, suminėjus Sta-

pat vakarą mergaičių 
Ėjoj pasilinksminimas, 
seminarijos choras pa
nų lietuviškų daine- 
b kurias moksleiviai

I didžiausias ovacijas.
II mergaitė padainuoja

riu 
tik 
pu:

są 
ler 
Ka 
ta

mis ir ERf
Apysaka 

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
fes nieko neatsakė. Išpūtę:
Į1 savo puoliką, lyg nesuprasd

krinta ir patiems žm 
kurie neperdaug sa 
jaunimo auklėjimu.

Tat, ar nebūtų laikų 
giau pagalvoti ne vii 
apie gražius rūbus, f 
automobilius, grąžiusi 
ir kitus daiktus, betl 
ir apie ateitį tos ša! 
tų žmonių, su kuriais?? 
me ir dėl kurių trift 
Lietuviai amerikiečiai] 
kime ir mes savo dil 
merikos katalikišką d 
mą, parodykim, kad H 
esame garbingi netik 
praeitimi, bet ir daM 
žygiais.

Didieji jaunimo ad 
jai visada yra didžiausi 
nijos kūrėjai ir gerai

Kun. J. Bofl

— Sovietų Rusijoje 
tas dekretas, kuriuo1 
tralizuojama vietinės 
monės gamyba. Atsk
kraštuose būsianti 1 
riopai remiama vietini 
monė, nes ligšiolinė J 
tika parodžiusi, kad 
bolševikiško režimo 
tavimo metų visose Sj 
jaučiamas prekių truk* 
Šis dękretas galioja k 
puotoje Lietuvoje.

■iš tau parodysiu, kaip mušti s 
& Andrius, purtydamas Bezi 
k nes kita laikė arklį, kurs 
[Bačkas tylėjo. Gal dėkoj 
fe pametė kirvį. Eugenija vi 
P® tarpu senis jau atsipeikėj 
fe ir mėgino paleisti iš jo nag 
r laukis, tėve! — piktai surik 
laikyk arklį. Aš jam paroti 
fess mušti.
fetis įsikirto į sūnaus ranką 
R nuo Bezicko kaklo. Jiems 1 
F® pasirodė visai naujas t 
P apsitaisęs vyras, pilnai int< 
F Jis turėjo būti kur arti i 
F šauksmą, skubiai atbėgo pai 
įfei negaišuodamas, jis šoko 
Rlvyni, smarkiai sugriebė /. 
F1 Bediką išlaisvino.
ps čia yra? — suriko griež 
F kurio privalu klausyti. — L 
R žmogų?
|S užuot pasipriešinti, ned 
Fk pradėjo teisintis.
|*s nieko nedarėm, daktare. 
[Į* aš apgyniau.
V^mušė tavo tėvą? — paklat 
fhynai lietuviškai
O tas ponpalaikis — parodė A

’^jriujįsmaugėta.
n ponuli - įsikišo senis — t< 
F Andrius perdaug supyko. 
R nelaimė!
p dairėsi, negalėdamas nieki 

ant Eugenijos, kurios p 
Pamatęs jauną gražią 

visiškai sumišo. Vis 
p keista ir skandalinga.
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los bažnyčia ir ten sutikti nos. Mergaitės įteikė Kiek- 
išvykstančią kariuomenę. Ir vienam kareiviui gėlių. Ka-

Kanados Lietuviui Laiškas Karaliui
ui ne- ta tautas susmik 
sos, ne- g'"'-’- -
•štų ar gražų auklėji®^

«.. . J Redakcija gavo iš vieno_U.^.^|ksleiv o - gimnazisto ke-
1 • įdomius laiškus iš Ma-įdomius laisaus is ivia- 

is, kurs r žmonija* iinP01'® “°ksJeivių gyve- 
ts būtų kelti!... 10; ?e lals?a! alsk?aI 

-odo, kaip lietuvių moks-kad jis 
mo me- 
ašiai iš- 
kad čia 
ūti tam 
1 tačiau 
nes, ku- 
a skam- 
dalyką, 

si, negu 
prie al- 

i prisie- 
tėvai ir 
> auklė-

Žmonės yra kjrija atspariai priešinasi 
medžius. Jei

žuvusios, vargu jjfekiamas lietuviškas nepa- 
-i medžiai; jei j;bnkinimas b o 1 š e vikais. 
auklėjimas, vargu tsleivis gerai žinomas 
geri žmonės ^akcijai. Dėl žinomų prie- 
dieninis jaunimas eių, moksleivio pavardė

i :pantams, kaip tvirtai

avo rū- 
s ne mo- 
inę sto- 

žmogų, 
ari turi 
patį sa

ime, kad Į 
nūs mu- 
.s, rašy- 
ias, bet 
rdime ir 
ius žmo- 
rių dar- 
vertesnis 
i r o v e i. 
ojai yra

auklėti 
i reiškia 
>gų, kad 
su savo

mokėtų 
bendra- 

l reiškia 
latemati- 
.tų moks-

dalykai 
k antra- 
rbiausias 
ryti žmo- 
išauklėti 

notų, jog 
suprantąs 
mę ir su
dirbti ne 
onijos la-

dieninis jaunimas
tik nuo nerūpu neskelbiama, kad nenu- 
tėvų, bet lygiai -
gų aplinkybių, į j.
noms sieloms > mokslo metų pradžią 
gyvenimą. Moj ijampolės gimnazijoje: 
technintas gyvenį 
tą atima tėvus;
ir įstaigas, kai t e mokslo metai pradė- 
kami likimui ir e rugsėjo men. 1 d., bet 
vės auklėjimas,; d. ir pradėti ne pamal- 
kius vaisius gal

Amerikos r 
pedagogai prieš 
tus nepaprastai 
išstudijavo Čih? 
tėlių gyvenimą; 
elgesio priežastį 
kad didelės di

v \ • O 1a VKJVtlllU; A CIUV4VA1U0 V C"nuos p]akatai įr paveiks.
hų blogo gyva, pradžįoj buvo klausia- 
buvo, kad tie g 
veik be išimties
neprižiūrimi ii j >rįlT neatsirado, išskyrus 
o patys vieni įį kitą žydą. Tada ne- 
se ar skurdžiu 5 teko paskirti. Einant 
kų kvartaluose.

Kitas dalykai 
giamai veikiąs; is šoko „kazoką, 
šia, yra tai, ki: tai vienas neša atvirkš- 
yra gyvenimo 
verčiami palikt

tėtų jo artimieji Lietu - 
Pirmasis laiškas ap-

Mokslo metų pradžia

is, kaip kiekvienų m.m.
Ižioj, bet visų gimnazi

ją r mokyklų mitingu. Ei- 
. pradėta iš berniukų 
nazijos, dabar vadina- 
; 1-mos vidurinės moky- 
, į mergaičių gimnaziją, 
ir vad. II-ają vid. mok.

> nešama raudonos vė-

kas nori nešti plaka- 
ar paveikslus, bet sa-

Tada ne-

miestą, daugumas mok
ių su paveikslais ir pla- 

Žiū-

paveikslą, kitas, iškėlęs 
■šų, jį krato ir t.t. Ma- 

mus ir eiti Jems, žemesnių klasių 
duonos. Kad ūleiviams, buvo išdalin- 
sidirba savo p 
yra nebloga, bet

į mažos raudonos, su 
■įfžde vidury, vėliavėles, 

tai, kad “jis įls _ daugumas suplėšė, 
savistovus į purvą.
gyvena su tert
kada tėvai da
žiu savybių $ , kalbą palydėdavo juo- 
kyti. Gerai, jei 
į gerą draugyste
pats labai ta vardą, keldavo į viršų 
terio, bet dam :us< 
ir kitaip, o te

srgaičių gimn. aikštėje 
sakomos kalbos. Kiek-

ir švilpimas, išskyrus
3, kurie, suminėjus Sta-

pat vakarą mergaičių• 5 • v k) CL U V dH 1- 1 y lilvA CX A A L.1

ų gyveni- beveik jau zuv? azi • • pasilinksminimas.
_ , w Ir-in Ir v* Oi Iri n nnt* J ° Jlonės kaž- 

sti iš akių 
gyvenimo 
oko, kad 
us ir kad 

Viso-aės.

kiek reikia ene 
ir pasiaukojie 
žmogų atgal į£ 
žes, bet ir te! 
klausimas o 
ištvers gerume'

seminarijos choras pa
koja lietuviškų daine- 
už kurias moksleiviai 

didžiausias ovacijas, 
t mergaitė padainuoja

solo „Ak, Tėvyne.” Vidu
ry dainos sumini „mūs Tri
spalvė.” Jai ištarus šiuos 
žodžius, dainą nutraukia 
griausmingos ovacijos. Tarp 
kitko pasireiškia su savo 
„kūryba” ir žydai. Tačiau 
nebuvo girdėt, ką jie kal
bėjo, nes, jiems pasirodžius 
scenoje, salėje kildavo di
džiausias triukšmas: švilpi
mas, trypimas kojomis ir 
šauksmai „šalin nuo sce
nos.” Tas, žinoma nepatiko 
jaunųjų komunistų pirmi
ninkui, jis nusprendė nu
bausti kai kuriuos triukš
madarius, bet nubaudė kai 
kuriuos tokius, kurių pasi
linksminime visai nebuvo. 
Bausmė buvo tokia: du ber
niukai turi tuoj pasišalint 
iš šio pasilinksminimo ir 
negali 4 mėn. lankytis į 
gimnazijos daromus pasi
linksminimus. (Iš šių dvie
jų šiame pasilinksminime 
buvo tik vienas). Ir ketu
rios mergaitės turi dabar iš 
pasilinksminimo pasišalinti, 
negali 2 mėn. eiti į pasi
linksminimą ir rytojaus die
ną, 8 vai. ryto turi ateiti 
išluoti gimnazijos aikštę ir 
sutvarkyti žolę. Paskyrus 
šias bausmes, salėje kyla di
džiausias triukšmas. Paga
liau visi berniukai pakyla 
ir palieka pasilinksminimą. 
Juos paseka ir mergaitės, 
kurios labai patenkintos ir 
šokinėja iš džiaugsmo, nors 
neteko pašokti nė vieno šo
kio.

Rytojaus dieną, nors ir 
lijo, vietoj keturių mergai
čių atvyko aikštę tvarkyti 
beveik visa moksleivija. Sa
lėje raudonus raikščius ir 
plakatus „nukabinėjo” su 
šluotomis.

Kitas bausmes panaikino 
mokytojų posėdis.

II Laiškas
Kariuomenės išleistuvės
Paskutinę lietuviškos ka

riuomenės įgulą sudarė ar
tilerijos grupė ir gusarų 
pulkas.

Pasklinda žinia, kad vi
są mūsų įgulą iškels: arti
leriją į Vilnių, o gusarus į 
Kauną. Moksleiviai pasiryž
ta surengti išleistuves, bet

nieks tikrai nežino, kada 
išvyks. Pagaliau sužinoma, 
kad artilerija išvyksta rug
sėjo mėn. 28 d.

Visos mergaitės susiski- 
na gražius bukietus ir vyk
sta į geležinkelio stotį, iš 
kur artilerija išvažiuoja. Ta
čiau nieks nežino, kurią va
landą išvažiuoja, nes neži
no, kada bus laisvi bėgiai. 
Todėl jau dvyliktą valan
dą mergaitės vaikščioja prie 
stoties ir gėlėmis puošia 
kiekvieną kareivį, kurie kro
vė daiktus į vagonus. Apie 
1 vai. susirenka didelis bū
rys berniukų ir dar daugiau 
mergaičių. Tada suskamba 
lietuviškos dainos.

Pagaliau, pasirodo atvyk
stant daugiau kariuomenės. 
Jai važiuojant pro šalį, su
skamba griausmingas valio 
ir oras prisipildo gėlėmis, 
kas sudaro kareiviams daug 
vargo, nes negali suvaldyti 
žirgų. Iškeliama keletas 
plakatų su šūkiais: „Tūks
tantį kartų geriau mirti, 
negu vieną akimirką, niek
šu būti” — „O skambėk per 
amžius vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, kas 
negina jos,” ir dar keletas 
kit. Tačiau čia įsikiša mi
licija, kurią sudaro daugiau
siai žydai. Jie pradeda rei
kalaut išsiskirstyti, bet nieks 
neklauso. Už tai teko tru
putį „apsipešti,” bet įsi
kišo kariuomenė ir reikalą 
sutvarkė. Tada milicija at
vežė gimnazijos direktorių 
ir inspektorių, bet, šiems 
tik pasirodžius, moksleiviai 
užtraukė „Kur bėga Šešu
pė.”

Tą pačią dieną, o tai bu
vo šeštadienį, sužinoma, kad 
gusarai išvyksta pirmadienį 
(rugs. 30 d.), aštuntą vai. 
ryte. Taip pat sužinoma, 
kad gusarai vyks ne trau
kiniu, bet jos raiti tiesiog 
į Kauną. Sekmadienį mer
gaitės vyksta į kaimą gėlių. 
Tačiau sužinoma, kad pa
keistas įsakymas, ir gusa
rai išvyks ne pirmadienį, 
bet antradienį, spalių 1 d. 
aštuntą vai. Pirmadienį vi
są laiką visi kalbėjo ir su
sitarė rytojaus dieną aš
tuntą vai. rinktis ties įgu-

taip, kad kariuomenė išvyks 
8-tą vai., visi kalbėjo iki 8 
vai. vak. (pirmadienį). Bet 
vėlai vakare iš kareivių su
žinoma (jie patys atėjo pas 
moksleivius pranešti), kad 
kariuomenė išvyksta ne 8-tą 
vai., bet 6-tą vai.

Pasirodo, kad milicija, no
rėdama „apstatyti” mokslei
vius, pareikalavo pakeisti į- 
sakymą ir reikalavo, kad ka
riuomenė išvyktų 6-tą vai. 
Tačiau vos tik moksleiviai 
sužinojo klastą, tuoj prane
šė vieni kitiems, ir ryto
jaus dieną jau prieš šešias 
didelis būrys ties įgulos 
bažnyčia laukė pasirodant 
kariuomenės. Pasirodžius ka
riuomenei, nuolatos skambė
jo valio ir lietuviškos dai-

riuomenės vora tęsėsi apie 
4 kilometrus ir kiekvienas 
kareivis buvo papuoštas gė
lėmis. Pačiam kariuomenės 
priešaky jojo mūsų kari
ninkas ir ruskis — politinis 
vadovas, jiedu jojo kartu. 
Mūsų karininkui buvo į- 
teikta 3 bukietai gėlių, o 
ruskiui nė vieno. Mokslei
viai kariuomenę lydėjo dar 
už miesto ribų tris kilomet
rus.

Už tą visa teko kai ku
riems moksleiviams nuken
tėti. Vieną suėmė dar prieš 
kariuomenės (prieš gusarų) 
išvykimą naktį 2 vai.. An
trą milicija išsivedė iš gim
nazijos tą pat antradienį ir, 
žinoma, abu patalpino už 
grotų. Abu moksleiviai yra 
aštuntos klasės.

Toronto. — Brooks miesto, 
Alberto provincijos, lietu
viai gyventojai vasario 16 
šventės proga nusiuntė laiš
ką Anglijos karaliui Jurgiui 
VI ir Kanados vyriausybei.

Laiške reiškiamas ištiki
mumas Didžiajai Britanijai 
ir nurodoma didžiulė skriau
da, kurią Lietuvai padarė 
bolševikai, užimdami kraš
tą, panaikindami nepriklau
somybę.

Svarbus pareiškimas bai

giamas prašymu nepripa
žinti Lietuvos užgrobimo. 
Laišką pasirašė A. P. Ne
vada ir Victor J. Barron.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Cleveland© arkivyskupas 

Schrembs, konsekracijos su
kakties proga, vasario 26 d. 
pasveikino visus Cleveland© 
miesto gyventojus: katali
kus, protestantus ir žydus.

LIETUVAI GELBĖTI FONDO VAJUS
L. K. Federacijos centro 

sekretoriaus Leonardo Šimu
čio pranešimu, šiomis die
nomis Lietuvai Gelbėti Fon
dui aukų gauta iš šių vie
tų:

Baltimore, Md., Šv. Alfon
so par. $225. Stambiausieji 
aukotojai: kun. J. Lietuvni- 
kas $25; po $10 — kun. dr. 
L. Mendelis ir kun. A. Du- 
binskas. Tuo būdu balti- 
moriečiai lietuviai katalikai 
savo kvotą išpildė su dide
liu kaupu. Jų kvota buvo 
$125.00.

Worcester, Mass., šv. Ka
zimiero par. per kun. A. 
Petraitį prisiuntė visomis 
progomis surinktų aukų $205. 
Pridėjus paties klebono anuo 
kartu prisiųstą asmeninę 
fondui auką, šv. Kazimiero 
parapija bus sukėlus virš 
šešių šimtų dolerių ir savo 
kvotą trigubai išpildžiusi.

Worcester, Mass., Aušros 
Vartų par. per kun. K. Va- 
sį prisiuntė $48:11. Ji ir
gi kvotą su dideliu kaupu 
išpildė.

Rochester, N. Y. lietuviai 
per kun. J. Bakšį prisiun
tė fondui $131. ir savo kvo
tą jau užbaigė, tačiau rink
liavą ir toliau dar veda.

Providence, R. I., lietuviai 
katalikai, kun. J. Vaitekūno

ir Federacijos skyriaus pa
sidarbavimu, surinko $82.

Westville, Ill., per dr. Al. 
Račkaus prakalbas surinko 
ir per p. Justą Karpiūtę pri
siuntė $71.65. Ši kolonija 
kvotą su kaupu išpildė.

Indiana Harbor, Ind., šv. 
Pranciškaus par., kun. K. 
Bičkausko rūpesčiu ir vei
kėjų uoliu pasidarbavimu, 
kvotą išpildė; surinkta $70.

Los Angeles, Cal., prel. J. 
Macijausko pasidarbavimu 
sukelta $51.13. Nuoširdžiai 
sveikiname šio miesto lie
tuvius, kurie dedasi prie 
lietuvių tautos reikalų, nors 
ir toli būdami nuo lietuviš
kųjų centrų.

Rockford, Ill., kun. K. 
Juozaičio rūpesčiu sureng
tos prakalbos ir surinkta 
$50.16.

Chicago, Ill., šv. Mykolo 
par., kun. J. Šaulinsko ir 
V. Rėkaus pasidarbavimu, 
sukelta $38.50.

Chicago, Ill., Dievo Ap
vaizdos par., kun. A. Mar- 
tinkaus ir Fed. skyriaus su
rengtose prakalbose sudėta 
fondui $30.00. Be to, drau
gijos sumokėjo $9 Federaci
jai duoklėmis.

Binghamton, N. Y., P. Pet
rauskas prisiuntė $25. Žada 
ir daugiau pasidarbuoti. Jam

daug padeda kun. K. Skrip- 
kus.

Philadelphia, Pa., šv. Jur
gio par., kurioj klebonau
ja gerb. kun. Ig. Zimblys, 
ir vėl surinko ir prisiuntė 
fondui $45.27.

Easton, Pa., kun. Pr. Gar
mus prisiuntė to miesto 
lietuvių katalikų surinktas 
aukas $22.

Albany, N. Y., kun. K. Stri
maitis aukojo $20.

Omaha, Nebr., kun. J. Ju- 
sevičius prisiuntė to miesto 
lietuvių suaukotus $10.20.

Waterbury, Conn., fotogra
fė Anastazija Petrauskaitė 
aukojo $10.

Simbury, Conn., Anielė 
Gust $5.

Rockford, Ill., Sodalicijos 
draugija $5.

Kearny, N. J., J. Bubnienė 
$5.00

Lockport, Ill., LRKSA 204 
kuopa $5.00.

Minersville, Pa., T. Kizevi- 
čius $3.

Clinton, Ind., L. Naujo
kaitė $2.

Pittston, Pa., šv. Kazimie
ro par. lietuviai sudėjo Lie
tuvai Gelbėti Fondui $120. 
Tos vienos seniausių lietu
vių parapijos klebonas kun. 
J. Kasakaitis rūpinasi, kad 
toji kolonija ir visas Wyom
ing klonis bent dvigubai 
kvotą išpildytų.

Yra ir daugiau surinktų 
kolonijose pinigų, bet dar 
fondo centrui neprisiųstos. 
Laukiame. Primename, kad 
čekius reikia rašyti LGF iž- 
din. kun. Pr. Juro vardu ir 
siųsti sekretoriui — 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

New Yorko apskrities tei
sėjas Martin reikalauja, kad 
būtų ištirta miesto valdy
mo sluoksniuose komunistų 
veikla nuodugniai, kaltinin
kai nubausti ir iš miesto 
tarnybos pašalinti.

Šv. Jono universitetan, 
Brooklyne, sausio mėnesį į- 
sirašė 900 naujų studentų. 
Šiuo metu tame universite 
te mokosi 7,212 studentų.

Nuo neatmenamų laikų, 
iki prieš 100 metų, Anglijos 
karalius rūmuose, gavėnios 
metu, vienas karaliaus tar
nų turėjo nakties metu kas 
valandą gaidžio balsu giedo
ti. Tai buvo daroma at
minimui gaidžio giedojimo, 
kai Šv. Petras užsigynė 
Kristaus.

Visame pasauly yra 1,020 
įvairių moterų vienuolynų 
ordinų.

Netrukus valdžia pradės 
Union Township, N. J., dirb
tuves, kur bus dirbama ka
rinė medžiaga.

Vasario 28 d. New Yor
ke smarkiai snigo. Sniego 
mieste būta 4^2 colių sto
rumo. Buvo ir didelė vėt
ra. Kovo 1 d. saulė be
veik pusę sniego sutirpino.

Anglijoje trūkstant vištų 
kiaušinių, pradėta vartoti 
žuvėdrų kiaušiniai, kurie 
esą tokios pat rūšies kaip 
ančių kiaušiniai.

Dauguma New Yorko mie
sto paimtų kariuomenėn vy
rų gyvens ir mokysis pa- 
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yra kaip 
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ugebėtų pri- 
3 ir vadinti 
tai dar nie- 
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Kriminologija į 
rodo, jog Jungt 
bėse kriminalir . 
mų skaičius y - 
džiausiąs , negu 
pasaulio valsty 
liją pralenkia: 
riopai. Tai yra 
kinys, kurį die 
liniukai bando: 
gomis aplinkybė ckas 
kuotu gyvenir savo puoliką, lyg nesuprasdamas, kas čia 
bet vis dėlto 
krinta ir patii 
kurie neperdiįtė Andrius, purtydamas Bezicką tik viena 
jaunimo auklėj nes kita laikė arklį, kurs neramiai mui-

Tat ar nebrl Bezickas tylėjo. Gal dėkojo Dievui, kad 
, 7 ts pamėtė kirvį. Eugenija vis šaukė pagal- 

giau pagaivou tarpu senis jau atsipeikėjo, prišoko prie 
apie gražius n us įr mėgįno paleisti iš jo nagų Bezicką.

Liaukis, tėve! — piktai suriko vaikinas, — 
alaikyk arklį. Aš jam parodysiu, kaip rei- 
ones mušti.
senis įsikirto į sūnaus ranką ir mėgino ją 
. nuo Bezicko kaklo. Jiems taip besitąsant,

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
nieko neatsakė. Išpūtęs akis, jis žiū

rė.
Aš tau parodysiu, kaip mušti seną žmogų! —

apie gražius k 
automobilius, f 
ir kitus daikte

artimui Į įr apįe atejtį

5 nepapras- 
lvo tarpe ir 
i šiokį tokį 
dausia, kaip 
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ketų daryti, 
kų žmonės 
ižmoniškėtų, 
imiltu gra- 
o ne panie- 
vergystę ir

tų žmonių, su t 
me ir dėl kur.
Lietuviai amer- ilvos pasirodė visai naujas asmuo, jaunas, 
kime ir mes s 
merikos katalii s. 
mą, parodykim 
esame garbiu? 
praeitimi, bet 
žygiais.

Didieji jaute 
jai visada yra c įįa žmogų? 
nijos kūrėjai'’

Km

apsitaisęs vyras, pilnai inteligentiškos iš-
Jis turėjo būti kur arti ir, išgirdęs Eu- 

šauksmą, skubiai atbėgo pažiūrėti, kas čia 
Ilgai negaišuodamas, jis šoko prie trijų be- 
ičių vyrų, smarkiai sugriebė Andriaus ranką 
Bezicką išlaisvino.
Cas čia yra? — suriko griežtu balsu, kaip 
s, kurio privalu klausyti. — Už ką jūs smau-

rius, užuot pasipriešinti, nedrąsiai j jį pa
ir pradėjo teisintis.

les nieko nedarėm, daktare. Jis mušė mano

rą atsakymą 
gražioje Jė- 
mtės Šv. Mi- 
kur skaito- 

irtis atsiras- 
r gyvenimas 
radinasi, mū- 
bės turi bū- 
mūsų pačių! 
ėjimą ir ne
jaunąja kar-

“7ū aš apgyniau.
— Sovietų r*' 'as mu§e tavo tėvą? — paklausė ateivis. Jis 

tas dekretas, - > grynai lietuviškai.
tralizuojama ’ 
monės gamyte 
kraštuose bū^et judu jį smaugėta. 
riopai remiant 
monė, nes Ii? 
tika parodžius 
bolševikiško b 
tavimo metu 
jaučiamas
Šis dekretas ? im keista ir skandalinga, 
puotoje Lietef

;i tas ponpalaikis — parodė Andrius į Bezic-

Je, ponuli — įsikišo senis — tai aš jį norėjau
Andrius perdaug supyko. Tokia nelai- 

cia nelaimė!
vis dairėsi, negalėdamas nieko suprasti. Jo 
mole ant Eugenijos, kurios pirmiau nebuvo 
jjęs. Pamatęs jauną gražią panaitę, jau- 
:eligentas visiškai sumišo. Visa avantūra at-

— Meldžiamas, tamsta, pasakyk man, kas čia at
sitiko? — kreipėsi į Bezicką.

Dabar jau Bezickas atgavo sąvoką ir kalbą. Ma
tydamas, kad pavojus jau nebegręsia, jis visokiais 
priedais papasakojo, kaip šituo du vagiliu jį užpuo
lė, kaip po baisios kovos jį galutinai parbloškė — du 
prieš vieną, tamsta! — bet jis vis tiek būtų nesi- 
davęs, nes čia buvo klausimas apie panos Eugeni
jos apgynimą. Vis dėlto esąs dėkingas geram žmo
gui, kad išvadavo iš nemalonios padėties.

— Norėčiau žinoti tamstos pavardę — užbaigė 
Bezickas tokiu tonu, tartum savo išgelbėtojui da
rytų malonę.

— Aš esu daktaras Bitinas, — tarė nepažįsta
masis.

— Bitinas! — išsižiojo Bezickas.
— Bitinas! — suaidėjo Eugenija.
— Taip, Bitinas, — patvirtino tasai gerokai nu

stebęs. — Išrodo, kad tamstos apie mane esate 
girdėję. Norėčiau ir aš žinoti, su kuo turiu gar
bės ...

Bezickas pasisakė savo pavardę ir puse burnos 
perstatė Engeniją, kuri lyg susigėdo, kad parodė 
tiek nuostabos išgirdusi Bitino pavardę.

Išgirdęs didžponio Tautgėlos dukters pavardę, 
daktaras Bitinas suniurnėjo „labai malonu” ir, man
dagiai nusilenkęs, apsisuko eiti.

— O, tamsta! — sušuko Eugenija, — leiskite man 
padėkoti už suteiktą tokiam baisiam momente pa
galbą. Iš tiesų, aš nebežinojau, kas daryti. Toks 
nelemtas įvykis! Aš — aš labai tamstai dėkinga.

— O, nėra už ką, panele, — trumpai atsakė Bi
tinas.

Bezickas pradėjo pūstis. Jam labai nepatiko, kad 
turi eiti užnugario ir visą garbę daktarui - mužikui 
palikti. Tiesa, Bezicko toj avantiūroj dalyvavimas 
nebuvo garbingas. Pameluot daug negalėjo, nes 
Eugenija viską buvo mačiusi. Tačiau pasiduoti vis 
vien nenorėjo. Kovą jis pralaimėjo, bet kam gi 
diplomatija? Tik reikia savo išgelbėtoją pastatyti 
nemalonioj šviesoj, ir jo nuopelnai tuojau sumažės.

— Daktaras jau norite eiti, — tarė, mandagiai 
sučiaupęs lūpas, — bet mums būtų pravartu žino
ti, ką darysite su šitais vagiliais.

— Tai ne mano reikalas, — sausai atkirto Biti
nas.

— Ne jūsų reikalas? Bet jie tamstos pažįstami.
— Tai kas iš to? — staiga žengė prie jo Bitinas.
Bezickas sumišo ir žengė atgal. Jo balsas su

švelnėjo.
— Aš norėjau pasakyti, kad tamsta su jais susi

šneki. Pana Eugenija ir aš norėtume žinoti, už 
ką juodu mus užpuolė.

Bitinas patraukė pečiais.

— Aš nemačiau pradžios.
— Juodu vogė pono medžius, — nesiliovė Bezic

kas.
— Tai paduokite juos teisman! Aš nieko prieš 

tai neturiu, — atšovė daktaras, jau nebetekęs kan
trybės.

— Be abejonės, be abejonės. Bet tamsta, kaipo 
lietuvis, ar negalėtum savo vientaučius įtikint, kad 
liautųsi vogę iš miško ir užpuldinėję žmones?

Bitinas sugniaužė kumščias, bet susilaikė ir šal
tu mandagumu atsakė:

— Vagis ir melagis visuomet yra niekšas, ar jis 
bus lietuvis, ar lenkas. Teismas juos nubaus už 
blogą darbą.

— Bet tamsta turėsi būti liudininku. Ar nema- 
lonėtum paklausti jų pavardžių?

Reikalavimas buvo teisingas, ii’ daktaras Bitinas, 
nors ir buvo supykęs, turėjo kaltininkus kvotinėti. 
Juodu pasisakė savo pavardes: Petras ir Andrius 
Stuobriai, iš Pupkaimio. Sakėsi turį teisės pono 
girioje, nes neperseniai turėjo čia servitutą, bet po
nas susukęs ir klastingai žmonių servitutu nusikra
tęs. Jiems taip bepasakojant, Bezickas lyg koks 
teisėjas viską užsirašinėjo.

Tuo tarpu Eugenija smarkiai nerimastavo. Jau
jai! norėjo subarti Bezicką už nemandagius išsišo
kimus, bet tuojau susigriebė. Drausdama Bezic
ką, ji pasirodytų turinti į jį teisę, o jokiu būdu ne
norėjo tokią mintį Bitinui pakišti. Bet vis dėlto 
reikėjo kaip nors sušvelnyti grubus Bezicko poelgis. 
Tad labai mandagiai prašneko:

— Tikiuosi, kad tamsta perdaug nekaltinsi p. Be
zicko už jo šiurkštoką kalbą, žinote, tie žmonės jį 
sutąsė, tad ir kantrybės jam pritrūko. Labai, la
bai dėkui už pagalbą!

Bitinas suniurnėjo: „tai mažmožis,” kilstelėjo ke
purę ir buvo jau beeinąs. Bezickas nusigando. Kas 
bus, vienam su vagiliais pasilikus? O jeigu jie puls 
iš naujo? Pamiršęs savo didvyrystę, riktelėjo:

— Pons daktare! Pons daktare!
Bitinas atsigrįžo.
— Ko tamsta nori?
— Matote, aš ... Ar tamsta nepalieptum tiem 

žmonėm eiti namo?
Bitinas plačiai nusišypsojo.
— Maniau, kad tamsta nori paimti juos į ne

laisvę.
— O, ne! Kur aš juos dėsiu? Be to, jie ...
— Gali išdirbti jums kailį, — negailestingai pa

šiepė Bitinas.
— O, aš ne apie tai. Aš jų nebijau, bet, žinote, be 

liudininkų... Vis dėlto liepkite jiems namo va
žiuoti.

Bitiną ėmė pasiutiškas noras gerai pasityčioti

iš to komedijanto, bet dėl Eugenijos susilaikė. 
Tramdydamas juoką, jis davė kaimiečiams griež
tą pamoką nevogti pono girios ir kraustytis namo. 
Tuodu nepertardami išklausė daktaro kalbos ir 
ruošėsi važiuoti, palikę nedakirstą medį. Tuo tar
pu Bezickas apdairiai įsilipo į balną ir, pasijutęs 
visiškai saugus ant arklio nugaros (blogiausiam at
sitikime galėjo pabėgt), išdidžiai į Bitiną pasižiūrėjo. 
Bet daktaras, daugiau neatsigrįždamas, patraukė 
siauru taku ii’ išnyko už medžių. Abu raiteliu sku
botai apleido mūšio vietą. Jojo ristele, nė žodžio 
nepratarę. Tyla buvo tiek nejauki, kad Eugenija 
vien iš mandagumo ją nutraukė.

— Kaip nelemta, kad tamsta prityrei tiek ne
malonumų ir vis dėl mano kaltės!

Bezickas iš syk virto iškalbingu.
— O, panele! kaip gi galima taip k-albėti? Aš dėl 

tamstos kad ir numirti pasiryžęs!
— Nežinia, ar tamstai nebūtų tekę tas pasiry

žimas išpildyti, jei ne daktaro Bitino pagalba. Kaip 
tik laiku pribuvo. Ir koks drąsus! Ar tamsta ne
pastebėjai, kad tie žmonės jo klauso kaip kokio 
viršaičio. Nuostabu.

— Nėkiek nenuostabu, — nekantriai užginčijo Be
zickas. — Jie visi vienai gaujai priklauso. Ar ma
tėte, kaip supyko, kai pasakiau, kad tai jo pažįs
tami? Teisybė neapykantą gimdo. Aišku kaip ant 
delno, kad jie visi saviškiai.

— Na, jau to negalima sakyti, kad daktaras susi
dėtų su vagiliais. Tai šmeižtas, p. Bezicke.

— Šmeižtas! Aš dar permažai pasakiau. Bet 
tiek to. Tamstai nepatinka, tad liausiuosi apie tai 
kalbėjęs, bet tiek pasakysiu, kad panelė turi per
daug gerą širdį ir mažai pažįsti žmones. Kad ži
notumėt, į ką lietuviai linkę! Jų inteligentai ne ką 
skiriasi nuo mužikų. Tik atsiminkite, kaip jis su 
tamsta elgėsi. Nė mažiausio mandagumo! Tai ma
ne iš pusiausvyros išvarė.

— Maniau, kad kas kits tamstą iš pusiausvyros 
išvarė, — pašiepė Eugenija.

— Kas kits? Kas gi taip? Ar tamsta manai, 
kad jo asmuo? Ha,ha,ha! Pei’žema man būtų 
konkuruoti su tokiu, atsiprašant, inteligentu, kurs 
pasipažįsta su vagiliais. Beje, kai dėl vagystės, ką 
tamsta manai su jais daryti?

— Nieko, — trumpai atkirto Eugenija.
— Kaip tai nieko? Paleisti juos be teismo?
— žinoma. Jie turėjo baimės pakankamai.
— Ir tai bus visa jų bausmės? O ką tėvelis pa

sakys?
— Klausyk, pons Bezicke! Labai prašau, kad 

mano tėvas nieko apie tai nesužinotų.
(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
L. VYČIŲ APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New York - New 
Jersey apskritis kovo 2 d. 
iškilmingai paminėjo šv. 
Kazimiero, organizacijos glo
bėjo, šventę. Į Maspethą, 
N. Y., atvyko 125 atstovai 
ir svečiai, kurie organizuo
tai atžygiavo 10 vai. rytą 
į V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčią. Visi priėjo Ko
munijos. Mišias atlaikė kun. 
P. Lekešis, o pamokslą pa
sakė kun. J. Balkūnas. Po 
mišių vyčiai sugiedojo savo 
himną ir susirinko par. sa
lėje bendriems pusryčiams.

Pusryčių programą vedė 
Ant. Masiulis. Sveikinimo 
kalbas pasakė kun. J. Bal
kūnas, Maspetho kp. pirm. 
J. Wezwick, centro vicepirm. 
L. Ketvirtis, apskr. vicepirm.
J. Augustinas, K. Basana
vičius, K. Vaškas, J. Vai- 
nis ir kuopų atstovai. „A- 
merikos” redaktorius J. B. 
Laučka pasakė ilgesnę kal
bą apie šv. Kazimierą ir 
apie dabartines lietuvių pa
stangas Lietuvos nepriklau
somybei atgauti. (Maspe
tho vyčių kp. valdyba tuo
jau įteikė Lietuvai Gelbėti 
Fondui $5.00.)

Suvažiavimo posėdis įvy
ko 3 vai. popiet. Dešimčiai 
kuopų atstovavo 54 delega
tai. Forumo komisija ruo
šia labai įdomias programas. 
L. Vyčių diena bus labai 
įspūdinga — liepos 6 d. Par- 
trylow’s Grove, Kenilworth, 
N. J.

Sidabrinio jubiliejaus ban- 
kieto komisija pranešė, kad 
ruoša vedama sėkmingai. 
Bankietas įvyks balandžio 

JŽ6 d., šeštadienį, Winfield 
Scott viešbutyje, Elizabeth, 
N. J. Bilietų platinimu rū
pinasi
Podgalskis, K. Kazlauskis,
K. Kazlauskis, A. Vaičius, 
A. Skubus, G. Vanagas, Al. 
Vasiliauskas, J. Wezwick, V. 
Kruzas, K. Basanavičius, K. 
Čingas.

Apskrities iždo globėjais 
išrinkti Al. Vaičius, P. Pod
galskis ir J. Bray.

Trečio laipsnio nariai bus 
priimti gegužės mėnesio su
važiavime. Tuo reikalu rei
kia susisiekti su J. Boley.

Lietuvai Gelbėti Fondui 
apskritis paskyrė $5.00.

M. Rusaitė.

Jatkauskas,

ADV. S. GABALIAUSKO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Adv. S. Gabaliausko pra
kalbos Wyoming klony, Pa., 
vyksta šia tvarka:

Penktadienį, kovo 7 d., 8 
vai. vak., Ballroom salėje, 
80 Main St., Luzerne. 
Sekmadienį, kovo 9 d., 8 
vai. vak., Švč. Trejybės par. 
salėje, South 
Wilkes Barre.

Pirmadienį, 
vai. vak., Šv.
salėje, Duryea.

Trečiadienį, kovo 12 d., 
8 vai. vak., šv. Petro ir Po
vilo par. salėje, Sugar Notch.

Ketvirtadienį, kovo 13 d., 
8 vai. vak., Šv. Marijos par. 
salėje, Wanamie.

ir Mead Sts.,

kovo 10 
Juozapo

d., 8 
par.

Waterbury, Conn

choras, vad. komp. A. Alek
sio, jausmingai sugiedoda
mas Žilevičiaus giesmę „Kelk, 
O Dieve, Dvasią Lietuvių.”

Parapijos auditorijoj 7 vai. 
vak. įvyko prakalbos su 
dainomis ir šokiais. Suren
gė Federacijos skyrius. Kal
bėjo Stasys Gabaliauskas. 
Publiką per dvi valandi 
rimtai, atidžiai klausėsi p. 
Gabaliausko kalbos, kuri bu
vo kartu labai įdomi ir nuo
širdi ir labai jautri. Paki
lusio j tautinėj dvasioje, 
klausytojai vėl parodė tėvy
nei meilę savo duosnumu — 
aukų surinkta per $100. Wa
terbury lietuviai per Fede
raciją iki šiai dienai jau 
yra suaukavę $350 Lietuvai 
Gelbėti fondui. Valio! Su- 
triuškės meškos jėga, kuri 
taip žiauriai brangiąją Lie- : 
tuvos šalį slegia. Jaunas 
kūnas stiprus, jauna dva- ; 
šia galinga — todėl ir nau
joji Lietuva, kokį laiką ken- ’ 
tėjus, vėl bus Laisva, Gar
binga ir Nepriklausoma!

„Vargšas Tadas”
Užgavėnių sekmadienį, va- : 

sario 23 d., įvyko šv. Juo
zapo par. vyčių choro, vad. 
komp. A. Aleksiui, 18 meti- : 
nis teatras - koncertas para
pijos naudai. Programą į- 
vairino dainos, klasiški ir 
tautiški šokiai, muzika ir 
scenos veikalas „Vargšas 
Tadas.” Vaidino E. Jenušai- 
tis („Vargšas, bet puikus, 
Tadas”), J. Lušaitė, J. Ja- 
nušas ir M. Krunklevičiūtė. 
Labai patiko. Kas tik matė, 
visur ir visuomet skelbs 
„blaivybę,” atsiminę Tadą.

Gražiai ir gabiai klasiš
kai pašoko simpatinga jau
na porelė iš New Haven (L. 
Medelytė ir J. Navickas) o 
vietiniai (M. Andrikytė, A. 
Bukauskaitė, A. Grėbliūnai
tė, S. Tutoraitytė, J. Janu- 
šas, A. Jerusevičius, J. Kup
stas ir A. Miklinevičius) iš
pildė tautiškus šokius.

Padainavo, pianu paskam
bino jaunutės, ateities žvaig
ždutės, O. Dulskytė, E. 
Padaigytė, I. Drevinskaitė, 
E. Karvelytė, M. Grinčiū- 
naitė. Muzikos dalį šauniai 
išpildė akordionistas - čem
pionas E. Digimas ir Conn, 
valstybės Fife and Drum 
Corps čempijonai — mūsų 
parap. skudučių benas, vad. 
John W. Stokes.

Turininga dainų progra
ma sudaryta iš Aleksio, 
Bendoriaus, Brazaičio, Gruo
džio, Kudirkos, Pociaus, Šim
kaus, Schuberto, Vaičiūno, 
Vanagaičio ir Žilevičiaus 
kūrinių. Publikai didį įspū
dį darė Gruodžio „Vytauto 
Didžiojo Garbei Himnas,” ir 
Vaičiūno „Kur Tėvynė Mūs.” I 
Jaunamečių ir vyresniųjų 
chorų solistai-tės buvo A. 

Į Grėbliūnaitė, A. Jerusevi
čius, C. Smolskytė, A. Ulin- 
skas, M. Andrikytė, J. Lu
šaitė, J. Kupstas, A. Mar
kus, J. Janušas, K. Jegėly- 
te, E. Jenušaitis, D. Mar- 
kiūtė, A. Miklinevičius, M. 
Krunklevičiūtė, P. Kaunec- 
kis ir A. Bukauskas.

„Jaunimas Lietuvoje jau 
nebegali susirinkti ir gra
žiąsias lietuviškas daineles 
dainuoti,” — taip kalbėjo ku
nigas B. Gauronskas įžan
ginėj kalboje, kurioje nuo
širdžiai ragino visus ir atei
tyje dalyvauti lietuviškose

1 mo žodį tariame ir sve
čiams kun. J. Bogušui iš 
New York, kun. J. Kočiū- 
nui iš Naugatuck, Conn., 
rengimo komisijai: M. Ka- 
rinauskienei, J. Kupstui, P. 
Kauneckiui, M. Kašėtaitei, 
A. Šambariui, sesutėms Gu- 
diškytėms, J. Ambrozaičiui, 
J. Kairiui, P. Jokubauskui ir 
J. Stokes (už scenoje gar
siakalbius).

Tikėkime, kovokime. Lie
tuvos trispalvė vėl plevė
suos sostinėje Vilniuje, ir 
amerikiečių Laisvės Varpas 
vėl skambins Kaune!

Viltis.

Misijos
Pereitą sekmadienį mūsų 

šv. Onos bažnyčioje Grand 
St. ir Manning Ave., prasi
dėjo misijos, kurias veda 
kun. Gabrielius, pasijonistas. 
Visos pamaldos per šią pir
mą savaitę vien tik lietuvių 
kalba. Lietuvių misijos už
sibaigs šį sekmadienį, kovo 
9 d., 4 vai. popiet. Antrą 
savaitę misijų pamaldos vien 
tik anglų kalba.

Šį sekmadienį, kovo 9 d., 
bus laikomos trejos mišios, 
8, 9 ir 10:30 vai. Per 
nančią savaitę Mišios 
laikomos 7 vai. rytais, 
maldos 
rintieji 
knygių, 
stovylų.

atei- 
bus 
Pa- 
No-vakarais 7:30.

gali įsigyti malda- 
kryželių, rožančių,

Laidotuvės
Vasario 27 d. palaidotas 

iš mūsų bažnyčios vienas 
mūsų parajijos geradaris ki
tatautis, Michael Circhio. 
Iškilmingas mišias atnaša
vo kleb. kun. Kemežis, asis
tuojant kun. Laurinaičiui iš 
Brooklyn ir kun. Šernui iš 
Elizabeth. Velionis palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse.

Ketvirtadienį iš mūsų baž
nyčios palaidotas parapijie
tis Vincas Miliauskas. Mi
šias atnašavo kun. Kemežis, 
kun. Barkauskas ir kun. O’ 
Leary. Velionis palaidotas 
šv. Vardo kapuose, North 
Arlington, N. J. Amžiną at
ilsį duok jiems, Viešpatie.

Bazaras
Parapijos bazaras 

dės balandžio 27 d. 
sibaigs gegužės 4 d.
tai 100 dol. išlaimėjimui 
platinami. Visi raginami į- 
sigyti ir paremti parapiją.

J.

prasi- 
ir už-
Bilie-

Bayonne, N. J

Novena prie šv. Juozapo
Novena prie šv. Juozapo 

prasidės kovo 10 d., pirma
dienį, 7:30 vai. vak. ir už
sibaigs kovo 19 d. vak. Ry
tais novenalės Mišios bus 9, 
vakarais pamokslas ir pa
laiminimas 7:30. Išpažintys 
klausomos rytais prieš mi
šias, vakarais po pamaldų. 
Noveną - rekolecijas ves ne
seniai atvykęs iš Lietuvos 
tėvas Justinas Vaškys, pran
ciškonas. Bus gera proga 
atlikti velykinę pareigą — 
išpažintį ir priimti šv. Ko
muniją.

Kviečiami visi atsilanky
ti į šią noveną.

\ Vasario 16
Ne džiaugsmingai, tik iš

kilmingai minėjome Lietu-loramogose. Tai lengviausias 
tuvos nepriklausomybės pa-1 būdas išlaikyti lietuvybę, 
skelbimo 23 metų sukaktį. |Kol dainuosim, kalbėsim lie- 
Vasario 16 šiemet buvoltuviškai, tol lietuviais bū- 
liūdna sielai. šventė. sim.

10 vai. ryte atnašautos Parapijos choro jaunimas 
šv. Mišios Liėtuvos intenci- dirba ir mėgsta dirbti, nes 
ja, per kurias,, kaip per vi- vietinė ir iš kitų miestų 
sas tos dienos rhišias, gra- 1:~*' : :
žu, parijotišką apie Lietuvą 
pamokslą pasakė kun. A.

16 d. šv. Jurgio dr-jos sa- į atidarė valgomų daiktų krau
lyje. Kalbas pasakė kleb. 
kun. Ig. Kelmelis, kun. Pan
iekas, D. Klinga, Kl. Jur
gelionis, A. Trečiokas ir F. 
Ponelis. Lietuvos pabėgė
liams paremti surinkta 59 
dol. 77c. Išlaidas padengus, 
50 dol. nusiųsta į Lietuvos 
atstovybę.

Parapijos choras, varg. 
Burkės vedamas, minėjimą 
paįvairino dainomis.

tuvę, 2615 E. Allegheny Ave.

L. Vyčių 29 kuopa meti
nę šv. Kazimiero šventę švęs 
šį sekmadienį, kovo 9 d., 
per 8 vai. mišias, par. baž
nyčioje. Bendri pusryčiai į- 
vyks Perri’s valgykloje. Kal
bėtojų tarpe bus V. Kru- 
žinskas, apskrities pirm, iš 
Linden, centro vicepirm. L. 
Ketvirtis ir K. 
čius, Jersey City 
Nariai kviečiami 
7:45 vai. rytą.

Basanavi- 
kp. pirm, 
susirinkti

Bridgeport, Conn

kolonijoje ir daug 
ima į kariuomenę.

pašaukti
Jasionis,

Tuska,

Navar- 
Stankai-
Skirka, 

Linkėti-

Mūsų 
jaunimo 
Neseniai 
dauskas,
tis, Lukas, 
Žukauskas ir kiti, 
na visiems geriausios lai
mės Dėdės Šamo kariuome
nėj.

Praeitą penktadienį buvo 
choro susirinkimas. Išrink
ta graži komisija Motinų 
Dienai rengti. Bus pastaty
ta drama „Motinos Širdis.” 
Galima pasidžiaugti, kad vis 
daugiau darbščių jaunikai
čių prisirašo į chorą. Pri
sirašė Pranas Romas, jau
nas mūsų kolonijos grabo- 
rius; dabar choras turi du 
jaunus narius graborius — 
Daugėlą ir Romą. Linkime 
jiems gražiai pasidarbuoti 
choro, jaunimo ir parapijos 
gerovei.

Kovo 15-d. bus kortų žai
dimo vakaras parapijos sa
lėje. Rengia Švč. Panelės 
draugija. Paremkite visi, 
nes draugija labai svarbi 
ir naudinga; jai visos pa
rapijos moterys priklauso.

O.

Baltimore, Md

— Pelenų dieną per pa
mokslą kun. Dr Mendelis iš
aiškino krikšto sakramen
tą, vaizdžiai parodydamas 
apeigas. Aiškinimui pavar
tojo lėlę.

— Mieste jau trečią kar
tą streikuoja gatvių valyto
jai. Streikas jau ketvirtą 
savaitę. Gatvės pilnos šiukš
lių. Kai kur dirba streik
laužiai negrai, policijos sau
gomi. Miesto vadovybė pa
noro atleisti iš darbo ank- 
tesnio streiko organizato
rius, bet darbininkai išėjo 
užstoti. Keista — valdžia 
leidžia darbininkams dėtis į 
unijas, o miesto valdyba no
ri prašalinti organizatorius.

— Kovo 2 d. bažnyčioje 
parpuolė Pažerienė, užsiga
vo kojas; nuvežta į ligoni
nę.

— Pr. Ragažinskas Lietu
vai Gelbėti Fondui paauko
jo $1.00. J. K.

Kovo 16 d. šv. Onos dr- 
ja rengia kozyrių vakarą 
par. salėje. Pelnas skiria
mas kapai įtaisyti. Visi prie- 
teliai paremkite tą svarbų 
parengimą.

Vasario 23 d. šv. Mykolo 
bažnyčioje apsivedė Ona 
Novickaitė su Edvardu Mar
cinkevičių ir Adelė Kirmi- 
laitė su Mykolu Kopki. Jau
navedžiams linkime ilgiau
sių ir laimingiausių metų.

Philadelphia, Pa

liet, visuomenė tikrai įver
tina jų darbuotę, visuomet 
skaitlingai atsilanko į cho-

Newark, N. J

Robert J. Boltz, invest- 
mentų agentas, už savo kli- 
jentų apgaudinėjimus nu
baustas nuo 20 iki 40 metų 
kalėjimo.

Didelės Vestuvės
Vasario 23 d., šv. Jurgio 

bažnyčioje, Camden, N. J., 
kun. B. Virbickas iškilmin
gai suteikė moterystės sak
ramentą Stanislavui Markū
nui iš Philadelphia, Pa. ir 
Sofijai Jakubauskaitei iš 
Camden, N. J. Vestuvės į- 
vyko liet, tautinėje salėje, 
Philadelphia, Pa.

Pabroliai ir pamergės bu
vo: Al. Bračkus ir Jean 
Morkunaite, J. Jakubauskas 
ir Aldona Boreikaitė, grab. 
J. Daunis ir Monika Vasi- 
konytė, F. Menalgo ir Mil
dred Doman, Al. Krištapo- 
nis ir H. Žemaitytė, A. Stan
kus ir Veronika Balsikony- 
tė.

Dalyvavo daug svečių, apie 
600 asmenų. Visi linkėjo 
jauniesiems linksmo ir lai
mingo vedybinio gyvenimo. 
Po vestuvių baliaus jauna
vedžiai išvažiavo porai sa
vaičių į Floridą.

Rašantis šiuos žodžius 
sveikina jauną, gražią po
relę ir linki gražiausio su
gyvenimo.

Minčių Žiupsni TUVIAI PIETŲ

F.

Linden, N. J

L. Vyčių 113-ta kuopa 
tuvių salėje suvaidino 
jų veiksmų komediją „Mir
ta činčibiraitė.” Vaidino 
Jonas Šaltis, Adelė Gečytė, 
Sally Šukytė, Al. šūkis, O. 
Šaltytė, Jonas Tratulis, O. 
Žurlytė.

Veikalas komiškas. Suvai
dintas labai gerai. Stebėti
nas jų laisvas elgimasis sce
noje. Svarbiausia, roles visi 
atmintinai geriausiai žinojo. 
Būtų labai pageidautina, kad 
kitos lietuvių parapijos pa
kviestų pas save tą veika
lą pakartoti. Artistai mielu 
noru sutiktų. Gal ir pats 
to veikalo autorius galėtų 
pasikviesti pas save, nes 
visai netoli būna.

Buvo matyt asmenų 
New Yorko, Bay ones ir 
kitų apylinkės miestelių,
vaidinimo buvo šokiai, kur 
pribuvo daugiau jaunimo.

Garbė Lindeno L. Vyčiams, 
kurie tyliai, ramiai ir 
tvermingai laikosi savo 
vų lietuviškos dvasios 
nusistatymo.

lie- 
tri-

iš 
iš 

Po

iš- 
tė- 
ir

Ten Buvęs.

Great Neck, N Y

La-
Port Wash- 
taip gausiai

kad musų

sų padėkos žodis Vladui Bo- 
zai, jo žmonai ir dukrelėms 
už pokylio ruošimą, p. Sta- 
dulienei už didelę paramą 
ruošime. Ačiū svotui Pov. 
Rusui ir svočiai Teresei Va
siliauskienei, programos ve
dėjui Pijui Šalinskui. 
bai ačiū visam 
ingtonui, kuris 
atstovautas.

Džiaugiamės,
augintiniai gražiai atsiminė: 
Ed. Kalauskas su žmona, 
Kaz. Kalauskas ir Katryna 
Linkūnaitė įteikė dovanų. 
Ačiū jiems!

Praleidę vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį ir su
laukę savo artimųjų ir drau
gų pagarbos, nuoširdžiai vi
siems dėkojame ir visiems 
linkime daug laimės. Jūsų 
geros širdies niekada neuž
miršime.

Magd. ir Kaz. Gutauskai.

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

Gerb. redaktoriau:
Labai mėgstu Moterų 

Skyriaus red. E. Bartkevi
čiūtės vedamą „Minčių Žiups
nelį.” Skaičiau, kad meilė 
— tai gyvenimo teisingumo 
mokytoja. Myliu Amerikos 
šalį ir 
laikraštį 
tydami 
miršime
aš prisidedu savo auka „A- 
merikos 
Valio ...

Jūsų redaguojamą 
„Ameriką.” Skai- 
,.Ameriką,” neuž- 

Lietuvos. Šiuomi ir

i” intertypo fondui. 
Amerika!”

Su pagarda,
Marcelė Andrikytė.

Waterbury, Conn.

gera kūma, 
dovaną. Ne- 
laikui ji už-

,,Amerikos”

Siunčiu prenumeratos mo
kestį už „Ameriką.” Sakau 
širdingą ačiū už gerą širdį 
— „Amerika” ilgai lankė 
mus ir nežinojom, kas už 
ją užmoka. Girdėjom, kad 
užsakė mūsų 
kaip kalėdinę 
žinom, kuriam 
sakė. O gal
administrate rius toks 
„smart,” kad mane pripra
tino prie „Amerikos” ir mes 
jos čia dabar labai laukiam. 
„Amerika” parneša mums 
naudingų žinių iš visų kam
pų. Mums, gyvenantiems 
ūkyje, tarp kitataučių, „A- 
merika” labai geras laikraš
tis.

Su pagarba,
Č. Mikalunas. 

W. Edmeston, N. Y.
— 0 —

Prisiunčiu piniginę
laidą naujo skaitytojo, M. 
Vilimaičio prenumeratai. Aš 
pats kiekvieną savaitę nu
siperku „Ameriką.” Tegu 
gyvuoja „Amerika” ilgiau
sius metus.

per

Užgavėnių vakarą muzi- 
kalinio namo salėje. EI. Ka- 
zakauskienė su savo drau
gėmis buvo suruošus šv. Jur
gio parapijos naudai „penk- 
tametinį banketą.” žmonių 
prigužėjo daugiau nei tikė
tasi. Labai daug pagelbėjo 
vikaras kun. J. Bagdonas ir 
Kl. Steponavičius. Gražiai 
grojo par. benas. Programą 
vedė kun. J. Bagdonas. At
silankė visų trijų parapijų 
klebonai. Buvo dalyvių ir 
iš kitų parapijų, kaip Pet
ras Staniškis ir kiti.

Pagerbė Gutauskus
Gerai žinomi ir mėgiami 

Magdalena ir Kazimieras Gu
tauskai sausio 23 d. sulau
kė vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties. Šiam įvy
kiui atžymėti jų draugai ir 
artimieji vasario 15 d. Kas- 
močių salėje surengė pagerb- 
:uvių puotą, kurion atsilan
kė per 150 asmenų. Pro
gramai vadovavo P. Šalins- 
kas. Vakaro vyr. šeiminin
kas buvo V. Boza. Svoto 
oareigas labai šauniai atli
ko Povilas Rusas, o svočios 
— Ter. Vasiliauskienė. Svei
kinimo kalbas pasakė K. 
Sauseris, A. Kasmočius, V. 
Bukšnaitis, M. Urbonas, J. 
Blažonis, M. Pilkauskienė, 
Stadulienė, Bozienė, grab. 
Šalinskaitė ir kiti. Įteikta 
Gutauskams gražių dovanų.

Puota praėjo malonioje 
nuotaikoje. Gutauskai nuo
širdžiai dėkojo visiems da- 
Ivviams, o ypač ruošėjams 
V. Bozai. jo žmonai, jų duk
relėms, Stadulienei ir 
tiems.

Gutauskų padėka
Nuoširdžiiai dėkojame 

siems atsilankiusiems į
kylį, skirtą mūsų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukak
čiai paminėti. Ypatingas mū-

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 23 metų 

. vasario
Čebatorius. Maldaujančių šir- ro parengimus. Ačiū bran- bes paskelbimo i 
dis tikrai sugraudino vyrų!gus bičiuliai. Didį dėkingu-1sukaktis atžymėta

Liet, muzikalio namo pir
mininkas J. Grigonavičius

Kuriant gyvenimą, 
vieno žmogaus norus,; J 
darė daugelio žmonių j Jturinis gyvenimas 

pergausingiausioje Ura-1 ko 
lietuvių kolonijoj, klau 

Stasiu Montevideo / Ai 
• mas 

- gvaji 
■ tuvos 

viduc 
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nos 
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sykio 
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savų 
turėji 
bai c 
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tą k 
čiau 
lūsts 
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nos 
buvo 
jus ] 
ko t 
reikė 
auko 
nutil 
silik’ 
vai 
zuoj; 
mirs

nes 
bai

das

Idėja kaip skalbiniai;
ėjus su ja gyvenimo ^^tūrinė^vm-kla^y- 
nan ji greit sustersią * Nejst -a igaj. 
nnt ją turėti nuo at I, » nį .fieMS 
skaisčią, reikia ji, kaip, ,f,a mejy gyvavusią 
biniai, dažnai skalbti, j A ■ ■ •* -rwr, . 
ne vandeny, bet skali 
širdies kraujuje.

— V.M

Ujįa. Neįstengia išlai

Ko neprivalo žinoti 
priešas, nesakyk dra; 
Kol slėpsi paslaptį, tu

kai iš DULR-o 
jguia subsidijų, praė

jėtais sulikvidavo. 
etinis elementas, 

, dvisavaitinuko „Dar- 
mėgsta padeklamuoti 

didelius darbus. Bet 
ftškai visa jų veikla irsi valdytojas; pasakj,» „ tekitoja kle_ 

kits tave valdys. ,iionu kri-
—Schopenhs

įj gaspadinių sijonų kri- 
Popierinių organizaci

ja keletą. Jau tas fak- 
įad leido numirti tai 

įntelei mokyklai, liudija 
visokeriopą nepajėgu- 
į menką urugvajiečių 
įįj/uotumą. Katalikai ne 

^stipriau susiorganizuo- 
savo pažįstamiems šio te eilė metų neturi lie- 
spaudą. Nepaprastai jiįp kunigo, 
bus įdomu, kas buvo 4 
veikiama, kada Lietuvai 
vo baisios baudžiavos ir* 
gijos retežiais surakinti # lietuvių centras

Dabar, gavėnios metu ’ ' '
tų didelė nauda ir laini ^savaitraščiai. Prieš 
lia „Amerikos. įsin ĮjUV0 neį g. 
„Kristaus Karaliaus Lai ^anĮ spaudos, vy-
yienintelį dvasinio, tu iomunistinis, socialis- 
lietuvių savaitraštį. 1 ^įpugįg e|e.
yra kiekvieno sekmai tikrumoj jie
Evangelija ir Lekcija,! nešališkai te-
vienos dienos^ šventojo įas, įam įen_
venimo aprašymas. 1 stebėti argenti-
raštis yra žurnalo. dj gyvenimas, 
gale metų galima į b įsigalėjęs savait- 
sudėti. Savo laiku bus j _ 
paprastai brangus siunl kuriam poli- 
į Lietuvą, bus visiems 
ki naudinga knyga.

„Kristaus Karaliaus 
vas” tik $2.00 metams 
adresas: „Laivas,” 2331 
Oakley Ave., Chicago,

Kas sutaikina su D 
mūsų praeities realybę 
mūsų dabarties tikrovę, 
vienas tegali įvykdyti ėi 
ateities idealą.

Argentinoje 
itinoje visokio ju- 

yra 
Ai-[Sostinėje, Buenos 

mieste. Čia dabar iš-

laiko buvo net 5.
Bi 

lietu 
Pau' 
jos 
styt 
707< 

. ir c 
, tūri

yra „Argentinos Lie-

ir ideologinę kryptį nu- 
pnigas. Patys redak- 
ii leidėjai, privatūs 

js, pasprukę iš Lie- 
dėl nesuvestų sąskai- 
ie vadiną pažangiai-

Jonas Kan numery gar- 
ncializmą o kitam jau 
jasi Maskvos grobuo- 
politika. Rimtas „A. 
to" konkurentas yra

Baltimore, Md.
— 0 —

Rašau kelis žodelius 
merikos” redakcijai, 
prašydama, kad ilgai d ®^s," grynai komu- 
siunčiau prenumeratos š orientacijos, 
kesčio. Mano vyras d Amerikos Lietuvių 
bo per 3 su viršum e f nedidelis savaitinu- 
Dabar jau trečia sav jįdesnėj daly užpildo- 
kai gavo darbą, tai ir i skelbimais, atstovavo 
čiu pora dolerių. ŠeiįuHam frontui, 
didelė, tad nelengva, 
liau vėl žiūrėsim.
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Jis 1 
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„Ši 
druoi 
plačic

alikų „švyturys,” ėjęs 
i dešimtį metų, su- 

Ona Baranauski (tas, Atrodo, kad ka- 
i vargu apsieis be sa- 

,T . v. ,. ,, i rados. Prieš metus su
,ŲfriU_Zln0,t1.’ DULR-o

Ik Mato Šalčiaus ne
didelio formato 

štiš „Išvien” likvi-
1 Sekant spaudą, or- 

iji) skaičius, tiek ka- 
I socialistinių ir ko
lų, nėra mažas. Ta
urių gausingumu ne-

Waterbury, Conn.

B. Sitkus.
E. Hartford, Conn.

— 0 —
Anksčiau negalėjau pri

siųsti intertypo fondui, tad 
dabar siunčiu $2.00. Mes 
darbo žmonės daugiausia 
paremiam naudingus darbus 
tautai. Į mus tie, kurie sta
tosi dideliais, žiūri iš aukš
to, kaip į mažesnius, tam
sesnius. Tai išnaudotojai, 
kurie tik savo vardą kelia 
ir nori, kad visi juos gerb
tų. Tegu jie pasirodo pini- 
giška parama geriems dar
bams. Nekreipkit dėmesio 
į tuos, kurie tik mulkina, o 
nieko gera neveikia.

J. Brogis. 
Waterbury, Conn.

taitės apysaka „Au 
Vieškeliais” jau už 
Apysaka labai graži, 
dėjau, daugelis skai 
laukia jos pabaigos, 
galėtumėt išleisti a 
knygą ir visi mielu u 
pirktų.

Būtų gerai, kad pri 
n v + o onxraoVa °“U' 6aUSlaU t 

ir kitų parengimus 
Jih, tai dažnai dau- 
k nepriklausantieji jo-

tumėt, ar ta apysaka
bus spausdinama.

Su pagarba,
Ona Jociu •ganizacijai. Nuolati-

Newark, N. J.

Tel.: 3 - 4747

Dr. M. J. COLNEl 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulčs Spindi® 
Diathermy, ir kitus m 
kus Išradimus nuo aukite 
žemo kraujo spaudimo, 
Ir širdies ligų. Reuma 
Tonsils ir odos ligų, su 

pasekmėm.

Wrikos Lietuvių

“GARS

ki-

vi- 
po-

Mes džiaugiamės, kad lais
voje šalyje turime katalikiš
kų laikraščių. Mylime ,,A- 
meriką,” laukiame jos kas 
savaitę ir jaučiamės laimin
gi. Mūsų Tėvynėje Lietu
voje katalikiška spauda už
daryta, o ji ten labai bran
ginama, bet niekas už jo
kius brangumynus negali 
jos gauti. Taupykime savo 
perskaitytus numerius ,,A- 
merikos,” kada prašvis Lie
tuvos padangė, pasiųsime

Tel. HArrison 6 -1693

Laisniuotas New YorM 
ir New Jersey valstybių

B. J. Shawkonfe|
(Ašakūnas) i

GRABORIUS -
BALZAMUOTOJAS

310 John Street 
Harrison, N. J.

tautinę, kultūrinę ii 

plačiai rašo apie vis 
jų gyvenimą, veikim 

AS" stengiasi visų lietuvi 
tuviškąją meilę.

AS” spausdina literatūros 
blicistikos, sveikatos 
čius ir šviečiančius r

I" galima užsiprenumerui 

AS" metams $2.00, pusme 

"SPAUSTUVĖ daro vii 
bus. Darbai atliekami i 
einama kaina.

N „GAUSAS,” P.O. Box J
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Lietuviai pietų Amerikoje
Kuriant gyy^ 

vieno žmogaus^
darė daugelio k 
das 11

(Tęsinys)
tūrinis gyvenimas 

įergausingiausioje Ura-

AMERIKA 5

id mūsų 
atsiminė: 
i žmona, 

Katryna 
dovanų.

lio gyve- 
iktį ir su
lų ir drau- 
irdžiai vi- 
r visiems 
lės. Jūsų 
ida neuž-

_ Idėja kaip 8h<us lietuvių kolonijoj, 
ejussujagyv^>ietusių
nan, ji greit 8«š> kultūrinė veikla y- 
rint ją turėti ^enka. Neįstengia išlai- 
skaiscią, reikia jį ng vjenos mokyk-

Šeleta metų gyvavusią 
dą, kai iš DULR-o 
luna subsidijų, praė- 
5 metais sulikvidavo. 
rištinis elementas, 

________ » „Dar- 
I mėgsta padeklamuoti 

. Bet

biniai, dažnai sŲ 
ne vandeny, b# 
širdies kraujuje.

lutauskai.
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Moterų 
Bartkevi- 
įčių Žiups- 
:ad meilė 
eisingumo 
Amerikos 
aguojamą 
į.” Skai- 
į,” neuž- 
Šiuomi ir 
auka „A- 

o fondui.

a,
Lndrikytė.

Montevideo

nka. Neįstengia išlai-

Ko neprivalo į dvisavaitinuko 
priešas, nesakyk ; ’
Kol slėpsi pašiau didelius darbus, 
si valdytojas; škai visa jų veikla ir 
kits tave valdys*

Kas sutaikina 
mūsų praeities 
mūsų dabarties! 
vienas tegali įvyk 
ateities idealą.

•esąs” tesiriboja kle- 
gaspadinių sijonų kri- 

Popierinių organizaci- 
i keletą. Jau tas fak- 
ad leido numirti tai 

Otelei mokyklai, liudija 
yisokeriopą nepajėgu- 
ų menką uragvajiečių

-j.zuotumą. Katalikai ne 
tipriau susiorganizuo- 

eilė metų neturisavo pažįstamiem 
spaudą. Nepp»'k^g“; He

ratos mo- 
į.” Sakau 
^erą širdį 
;ai lankė 
i, kas už 
jjom, kad 
ra kūma, 
aną. Ne- 
kui ji už- 
Vmerikos” 
rius toks 
ne pripra- 
)s” ir mes 
i laukiam, 
ša mums 
visų kam- 
enantiems 
lučių, „A- 
ls laikraš-

bus įdomu, kas t 
veikiama, kada b 
vo baisios baudzū- antino j e 
gijos retežiais , lietuvių centras

Dabar, gavėnią 
tų didelė naudai 
lia „Amerikos" 
„Kristaus Karalių 
vienintelį dvasi . .
lietuvių savaitę komunistinis, socialis- 
yra kiekvienos' k’tolJs kairusis ele- 
Evangeliia ir LetKiek Jie
vienos dienos . _te’
venimo aprašynu 
raštis yra žirni 
gale metų galinu 
sudėti. Savo laik 
paprastai brangus 
į Lietuvą, bus vis
ki naudinga tarpi 3įnigas Patys redak- 

”?SaUęS9(?įir leidėjai, privatūs 
vas tik $2.001 paSprukę Lie- 
adresas: „Laivas. nesuvestų sąskai- 
Oakley Avė., (t vadįną pažangiai-

Baltimore, Md.

Argentinoje
visokio b

yra 
Ai- 
iš-
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ieste. čia dabar 
ys savaitraščiai. Prieš 

laiko buvo net 5.
žiant iš spaudos, vy-

, nešališkai te- 
isakyti tas, kam ten- 
arti stebėti argenti- 
lietuvių gyvenimas, 

tusia įsigalėjęs savait- 
yra „Argentinos Lie- 
Balsas,” kuriam poli- 

ideologinę kryptį nu

ir leidėjai, privatūs

dėl nesuvestų sąskai-

vienam numery gar- 
icializmą o kitam jau 
asi Maskvos grobuo- 

Rašau kelis ffi politika. Rimtas „A. 
merikos” redakę!
prašydama, kad i ntas> 
siunčiau prenume3 orientacijos.
kesčio. Mano vy ų Amerikos Lietuvių 
bo per 3 su virt 
Dabar jau trečia
kai gavo darbą, skelbimais, 
čiu pora dolerių.----------- -
didelė, tad nelet Įįkų „švyturys, 
liau vėl žiūrėsim.

so” konkurentas yra 
grynai komu-

nedidelis savaitinu- 
idesnėj daly užpildo- 

, atstovavo 
ikiškam frontui.
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ivaitę nu- 
į.” Tegu 
i” ilgiau-

>. Sitkus.

ėjau pri- 
mdui, tad 
.00. Mes 
įauginusia 
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kurie sta- 
i iš aukš
lius, tam- 
audotojai, 
.rdą kelia 
uos gerb- 
rodo pini- 
iems dar- 
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dešimtį metų, 
OnaBai^as- Atrodo, kad ka- 

i vargu apsieis be sa
idos. Prieš metus su 

nutraukus DULR-o 
taitės apysaka 3,s, Mato šalčiaus re- 
Vieškeliais” jau ls 
Apysaka labai f ištiš 
dėjau, daugelis i 
laukia jos pabaik i: 
galėtumėt išleist 
knygą ir visi mič 
pirktų.

Būtų gerai, & 
tumėt, ar ta ap; 
bus spausdinama 

Su pagarba,
Ona 

Newark, N. J.

Waterbury, Conn.
Noriu žinoti, ar 

taitės apysaka 3
formato 
” likvi- 

or- 
ka- 
ko- 
Ta- 
ne-

a.
J. Brogis.

, kad lais- 
katalikiš- 

zlime „A- 
i jos kas 
ės laimin- 
je Lietu- 
pauda už- 
:bai bran- 
is už jo- 
s negali 
:ime savo 
irius „A- 
išvis Lie- 
pasiųsime

didelio
„Išvien

Sekant spaudą, 
:ijų skaičius, tiek 
į socialistinių ir 
nių, nėra mažas, 
irių gausingumu 
sigirti. Jei gausiau į 
ir kitų parengimus 
ka, tai dažnai dau- 
nepriklausantieji jo- 

ganizacijai. Nuolati-I

nės tarpusavio ir kartais la
bai nekultūringos peštynės 
yra rimčiausia kliūtis, dėl 
ko visuomenė nenori pri
klausyti organizacijoms.

Argentinos mokyklų liki
mas toks pat, kaip ir Ura- 
gvajuje. Negaunant iš Lie
tuvos pinigų, 
viduotos. Ir 
Urugvajaus, 
nos lietuvių 
galėjo pasigirti 
skaičiumi. Tokiame Buenos 
Aires mieste lietuviškos mo
kyklos mokinių skaičius nie
kados neprašoko šimto. Nuo
savų patalpų taip pat ne
turėjo. Kairysis frontas la
bai dažnai mėgsta padekla
muoti apie savo nepapras
tą kultūrinį pajėgumą, ta
čiau tikrumoj yra tik iš
pūstas muilo burbulas. Su- 
likviduotos mokyklos Bue
nos Aires mieste vadovybė 
buvo kairiųjų rankose. Atė
jus momentui, kada neužte
ko tuščios deklamacijos, o 
reikėjo parodyti darbo ir 
aukos, tada visi gražbyliai 
nutilo ir leido mokyklai su- 
silikviduoti. Girdėti, kad tė
vai marijonai prie organi
zuojamos parapijos neuž
mirš ir mokyklos reikalų.

Brazilijos lietuviai
Brazilijoj gausingiausia 

lietuvių kolonija yra Sao 
Paulo mieste, tame Brazili
jos aruode, nes iš jo 
stybės Brazilija gauna 
70% visų pajamų. Čia 
ir centras viso lietuvių 
tūrinio gyvenimo.

Spauda
Ligi šių metų buvo 

vaitraščiai: „Lietuvis,’ 
tuvių Aidas Brazilijoj 
„Šviesa.”

Pirmojo savaitraščio lei
dėjai pabaigoj praėjusių me
tų buvo pasiryžę daugiau 
jo nebeleisti, nes, DULR-ui 
nepadedant, 
neįmanoma 
buvo tokios dvasios, kaip 
žinomi tautininkų Kaune 
leisti savaitraščiai. „Lietu
vių Aidas Brazilijoj” yra 
privačių biznierių leidžia
mas, mėgstąs taikintis prie 
minios nuotaikos, dėti pigių 
sensacijų, neva atstovaująs 
socialdemokratiškai nusitei
kusiai visuomenei. Rusams 
Lietuvą okupavus, griežtai 
atsistojo Stalino pusėj.

Nors ir nereguliariai, ei
na grynai materialistinės 
pakraipos mėnesinis žurna
las „Rytas.” Turinyje be 
nuvalkiotų Darvino ir kitų 
panašių argumentų, vieno 
kito „darbininkiško” eilėraš
čio, ar tokio pat tono šališ
ko apsakymėlio, įdėto iš ko
kio nors komunistiško laik
raščio, nieko daugiau 
Jis leidžiamas to pat 
organizacijos.

„Šviesa” yra L. K.
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savo jėgomis 
išsiversti. Jis

nėra, 
vardo

Ben
druomenės savaitraštis. Dėl 
plačios pasaulio žinių ap-
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GARSAS
lRSAS” rašo apie Amerikos lietuvių fraternalę, 

tautinę, kultūrinę ir politinę darbuotę.

iRSAS” plačiai rašo apie viso pasaulio lietuvius, 
jų gyvenimą, veikimą, problemas.

lRSAS” stengiasi visų lietuvių širdyse žadinti lie
tuviškąją meilę.

į- lRSAS” spausdina literatūros, mokslo, meno, pu
blicistikos, sveikatos ir kitokius lavinan-

- čius ir šviečiančius raštus.

LRSĄ” galima užsiprenumeruot, kuomet tik norit.

LRSAS” metams $2.00, pusmečiui — $1.00.GRABORK'
BALZAMtOl lRSO” SPAUSTUVE daro visokius spaudos dar-

Laisniuotas 
ir New Jersey’5

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

310 Jota 
Harrison?

’esąs: „GARSAS,” P. O. Box 32, Wilkes-Barre, Pa.

žvalgos yra mielai skaito
ma ir kairiųjų.

Iš visų Pietų Amerikoj 
einančių savaitraščių ir ne- 
savantraščių, „Šviesos” kal
ba yra taisyklingiausia.

Organizacijų dabar nėra 
daug. Sezoninių organizaci
jų kūrimo karštis jau pra
ėjo. Teliko tos, kurios turi 
realią atramą kolonijoj. Iš 
esančių seniausia savo am
žiumi ir plačiausią kultūri
nę vagą nuvariusi yra Liet. 
R. Kat. šv. Juozapo Ben
druomenė. Ji turi savo sa
vaitraštį, pajėgiausi ir gau- 
singiausį kolonijoj chorą, 
gausų jaunučių chorą, spor
to, meno ratelius, pastačiu
si yra pirmą Pietų Ameri
koj lietuvių bažnyčią, de
šimtmečio sukaktį atžymė
jusi suorganizavimu pirmo
sios lietuvių katalikiškos 
mokyklos P. Amerikoj, kuri 
jau treti metai, seserims 
pranciškietėms vadovaujant, 
veikia, kurią šiais metais 
lanko per 300 lietuvių vai
kučių. Prieš pora metų yra 
susiorganizavusi Liet. Mot. 
Draugija, kuri jau spėjo už
sirekomenduoti p r a k t iška 
iniciatyva.

Be Bendruomenės dalis 
katalikiško jaunimo yra su
sibūrusio į Liet. Kat. Jau
nimo Sąjungą „Vytis.” Nors 
narių skaičiumi nėra skait
lingas sambūris, bet gerai 
sudrausmintas. Turi gerai 
išlavintą chorą, stiprų vai
dintojų kolektyvą. „Vytis” 
išaugo iš „Vilties” griuvė
sių, kuri buvo savanaudžių 
jos vadų ir „globėjų” auka. 
Anai susibankrūtinus, ten 
buvęs katalikiškos pažiūros 
jaunimas persiorganizavo į 
sąjungą „Vytis.”

Komunistai yra susibūrę 
apie „Rytą.” Nors rytiečiai 
dangstosi mokslo ir meno 
skraiste, tikrovėje jie yra 
buvusio „Susivienijimo” ir 
„Kultūros” ainiai, kurie dėl 
įžūlios komunizmo propa
gandos pačios Brazilijos vy
riausybės buvo sulikviduoti. |

Dar vegetuoja dirbtinai 
sulipdyta „Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoj,” neturinti nė 20 
narių. DULR-o pinigais pa
statytos 5 Sao Paulo mies
te mokyklos yra pavestos 
jos nuosavybėn. Deja, DUL 
R-as nepataikė parinkti mo
kyklų globėjus. Jau trys iš 
jų nebeveikia, o vienos jau 
ir žemė ir namas hipotekuo- 
ti. Jei tokiu tempu reikalai 
eis ir toliau, Nebeilgai truks 
prieiti ir prie galutinės lik
vidacijos.

Seserys pranciškietes
Mokyklų reikalus šiuo kri- 

tingu momentu paėmė tvar
kyti katalikai, nors ir sun
kiose ekonominėse sąlygose. 
Nuo šių metų vasario 1 d. 
atidarė jau antrą savo mo
kyklą. Šiais metais šias dvi 
mokyklas, tikimasi, lankys 
ligi 400 mokinių, jei bus 
kaip nors galima sutalpinti 
į labai nepatogias patalpas.

Jaunosios kartos švietimo 
ir auklėjimo pionierišką dar
bą atlieka seserys pranciš
kietes. Lietuviška visuome
nė jų pastangas supranta ir 
įvertina. Net ir tie, kurie 
savęs nelaiko katalikais, į 
katalikišką mokyklą atiduo
da savo vaikus.

Pietų Amerikoj labai ma
ža katalikų inteligentų. DU 
LR-o atsiųsti mokytojai bu
vo daugumoj liberalai ar so
cialistai. Net ir iš jų kai 
kurie sveikino Lietuvos par
sidavėlius.

Rio de Janeire yra apie 
tūkstantis lietuvių, išsiskirs
čiusių po šį milijoninį did
miestį. Pažymėtina, kad Rio 
de Janeiro lietuviai iš visų 
P. Amerikos kolonijų ge
riausiai tarp savęs sugyve
na. Turi vieną organizaciją 
„Vilnis,” apie kurią sukasi 
kultūrinė lietuvių veikla pa
rengimų ir tautos švenčių 
progomis. Neseniai katali
kų reikalams rūpinti buvo 
suorganizuotas Katalikų Ko
mitetas. Daromi žygiai jį

įteisinti tiek dvasinėj, tiek 
pasaulinėj valdžiose.

Porto Alegre prieš kele
tą metų buvo vietinių so
cialistų suorganizuota „Švie
sos” organizacija. Bet jau 
bus pora metų kai nerodo 
jokių gyvybės ženklų.

Lietuviškos moksleivijos 
Brazilijoj, siekiančios vidu
rinio ir specialinio mokslo, 
yra nemaža. Universitetą 
lankančių dar tik vienas, 
antras. Jau laikas bus pra
dėti ir jie organizuoti į ko
kią nors organizaciją, kad 
nenutrauktų ryšių su lietu
viškos kolonijos gyvenimu. 
„Studentų Žodis” galėtų bū
ti viso lietuviško studijuo
jančio jaunimo organu.

Lietuviška nuotaika
Lietuvos tragediją Brazi

lijos lietuviai labai jautriai 
pergyveno. Kai lenkai įtei
kė ultimatumą, ir kai Ber
lynan ir Maskvon buvo pa
šauktas ministeris Urbšys 
Lietuvos likimo spręsti, Sao 
Paulo miesto centre, prie iš
kabintų telegramoms vitri
nų, dešimtys lietuvių, dau
gumoj buvę jau nepriklau
somos Lietuvos kariuome
nės kariai stoviniuodavo, sa
vo dvasioj prisiekdami, jei 
tik galėtų, pereiti • platųjį 
Atlantą, dar kartą pakelti 
kardą už Tėvų Žemės lais
vę. Ir kai, vieton kovų tri
mito aido, tautos vadai 
sprendžiamuoju momentu ne
turėjo drąsos pasipriešinti 
smurtui, sekant kunigaikš
čio Margio pėdomis, per ne 
vieno savanorio veidą nu
riedėdavo, nežinia, keršto ar 
gailesčio ašara.

Lietuvą okupavus, katali
kiškos ir liberališkos orga
nizacijos pasiuntė atitinka
mus pareiškimus Brazilijos 
užsienių reikalų ministerijai, 
prašant nepripažinti rusų 
smurto. Gi „Rytas,” kaip 
ir visi kairieji Argentinoj 
ir Uragvajaus savaitinukai, 
vergiškai nulenkė savo gal
vas prieš Maskvos valdovus.

Pietų Kryžiaus Žemės lie
tuviai, be baimės ir svyra
vimo, stoja į vieningą viso 
pasaulio laisvųjų lietuvių 
frontą, į kovą dėl Lietuvos 
laisves.

P. Ragažinskas.

Pavergtoj Lietuvoj

— Pramonės komisariato 
tiekimo ir gaminių realiza
vimo valdybos juriskonsul
tu paskirtas „draugas” S. 
Gringauzas.

— Valstybinio plano ko
misija pradeda leisti dvisa
vaitinį ekonominį žurnalą 
„Liaudies Ūkis.” Žurnalas, 
tarp kita ko, savo uždavi
niu pasistatė „kovoti su ne
ekonomiškumu ir liaudies 
turto negerbimu.”

— Paskelbtas Molotovo ir 
Stalino pasirašytas dekretas, 
kuris parodo, kad lietuvių 
ūkininkai bus suvaryti į kol
chozų baudžiavą dar šiais 
metais. Pagal aną dekretą 
nustatyta, kiek sovietų Ru
sijos ir kitų subolševikin- 
tų kraštų kolchozai turi 
valstybei priverstinai pri
statyti pieno. Dekrete pa
sakyta, kad jis Lietuvoje į- 
sigalioja nuo 1942 metų.

— Sovietų Lietuvos pra
džios mokyklų valdyba, kaip 
rašo „Tarybų Lietuva,” „šiuo 
metu baigia sudaryti pasto
vią pradžios mokyklų pro
gramą tarybinių mokyklų.

— Kauno universiteto di
džioje salėje maskolis Kru
glov, paskirtas šio universi
teto profesorium, skaitė į- 
žengiamąją paskaitą rusų 
kalba: „Komunistinis mani
festas.”

— Spauda daro didelę re
klamą iš darbininkų, kurie 
gydymosi tikslais siunčia
mi į Sovietų Rusijos kuror
tus. Tačiau iš siunčiamų 
darbininkų pavardžių suži
nome, kas tokiomis kelionė
mis į kurortus „lietuviško
je” -Lietuvoje pasinaudoja. 
Štai paskutinė pasiųstųjų 
darbininkų partija susidarė 
iš dviejų žmonių, o jų pa
vardės tokios: Feigė Krup- 
nikienė ir Mauša Dubians- 
kis. Laikraščiuose kažkoks 
„draugas” M. Ritblatas skel
bia ilgą laišką, kaip jam 
gera esą, nuvažiavus į Es- 
entukį (Kaukaze) kurortą.

— Buvo susirinkę Kauno, 
Kėdainių, Biržų ir Rokiškio 
bolševikų partijos apskričių 
komitetai. Konferencijos da
lyviai nusiskundė, kad „kai

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą [į----------------------------------------------------------------------------------------- b

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
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PAMALDŲ VADOVĖLIS

(Kryžiaus Keliai; Graudūs Verksmai; Giesmės 
ir kitos maldos)

Kaina 10 centų

Maldii Knygeles — Maldaknygės
Paprastais ir puošniais viršeliais.

Kaina: 75c; $1.00; $1.50.
„AMERIKOS” Administracijoje,

222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.
į- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B

kurios partinės organizacijos 
tebėra dar gerokai atsiliku
sios.” šlubuojančios ne tik 
drausmė, bet ir atskaitomy
bė, nesaugojami dokumentai 
ir t.t. Atstovas iš Kruonio 
skundėsi, kad bolševikai dar 
į savo rankas nepaėmę ko
operatyvų. Dar kalbėjo Kau
no apskrities komiteto in
struktorius Lebedev ir Glad
kov, kuris esąs net centro 
komiteto narys.

— Vietinės pramonės ko
misariatas sušaukė atskirų 
trestų direktorius. Kalbėjo 
4 trestų direktoriai, tačiau 
tiktai poligrafijos tresto at
stovas turėjo lietuvišką pa
vardę. Visų kitų valdytojų 
bei direktorių pavardės to
kios: odų tresto — „drau
gas” Lurje, metalo pramo
nės — „draugas” Goldmanas 
ir medžio pramonės — „dr- 
gas” Kolodnas. Dar kalbė
jo „draugas” Terešinas, ku
ris eina vicekomisaro parei
gas.

— Sovietiškos kultūros 
fondas paskyrė 100,000 rub
lių už dailės kūrinius. Ta
čiau drauge paskelbtos są
lygos parodo, kokie „dailės” 
kūriniai bus remiami. Bū
tent, dailininkams užsakoma 
pagal sutartis ir net iš 
anksto pateiktus eskizus. 
Galima įsivaizduoti, kad iš 
šių eskizų teišeis naujos 
Stalino ikonos.

KUN. J. KIDYKO, S.J.
MISIJOS

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.

NAUJOS RŪŠIES LIETUMS 
DAKTARAS

Charles Laban (Labanas), neseniai 
pabaigęs mokslus Akinių pritaikini
mo Daktaro ir Naturopatijos, dabar 
suorganizavo dvi įstaigas, kurios yra 
užvardintos sekančiais vardais: PER
FECTION OPTICAL COMPANY, kur 
bus examinavojamos akys per Medi
kai) Daktarą (akių specialistą) ir 
pritaikinami akiniai už prieinamiau
sią prekę. Bus duodamos pamokos 
kaip sudrūtinti akis per tam tikrą 
akių mankštą.

Taipgi atsidaro kita .įstaiga, po 
sekančiu užvardinimu: NATURALIS 
HEALTH INSTITUTE, kur bus duo
damos pamokos kaip palaikyti svei
katą, arba, kaip prarastą sveika
tą atgal atgauti, natūraliu būdu, 
be vartojimo vaistų. Bus suteikiama 
Chiropraktiški - Naturopatiški pa
tvarkymai nuo įvairių kūno betvar
kių. Taipgi bus parduodamas viso
kis naturalis sveikatos maistas.

Kurie atsilankys gaus geros lite
ratūros apie sveikatą dovanai. Abi 
virš minėtos įstaigos randasi tam 
pačiame name, po antrašu: 1642 
Broadway, Brooklyn, N. Y. (Tarpe 
Halsey ir Chauncey stočių ant Broad
way Eleveiterio.) (SklTU1

Brooldyno Lietuviai Graboriai
— ________________________________

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Modemiška 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. 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.

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. NEwtown 9 - 4464 , 'r

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



TEATRAS PRAKALBOS
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5 Veiksmij Įdomi Drama
Vaidins Šv. Jurgio Par. C.Y.A. Dramos Grupė 

SEKMADIENĮ

KOVO - MARCH 9, 1941
Apreiškimo Parapijos Salėj e

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

Rengia
Moterų Sąjungos New Yorko - New Jersey Apskritis

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

“RYTŲ PILIES” VAIDINIMAS — 
PUIKI PROGA VISIEMS

9 d, 
sale- 
New 
aps- 
pra-

Angelu Karalienes 
Parapija

draugai prašomi atsilankyti. 
Įžanga tik 35c., o laimėji
mai grynais pinigais.

Praeitą savaitę Grand Pa
radise salėje mūsų parap. 
jaunuoliai buvo susirėmę su 
Central City komanda. Im
tynės buvo rimtos, bet mū
siškiai laimėjo 43:37.

Iš Apreiškimo 
Parapijos

APREIŠKIMO CHORO 
DIDI RUOŠA

Apreiškimo par. choras 
šiuo metu smarkiai ruošia
si dviem svarbiems įvykiams. 
Verbų sekmadienį, balandžio 
6 d., 7:30 vai. vak. bažny
čioje bus didžiulis bažnyti
nės muzikos koncertas — 
statoma 
„Septyni 
Gegužės 
ną, par.
statys gražiąją operetę „Sil
viją.”

Choro nariai, muz. J. Jan
kaus vadovybėje, uoliai ir 
noriai rengiasi bažnytiniam 
koncertui ir operetei.

Dubois kantata 
Kristaus žodžiai.” 

11 d., Motinų Die- 
salėje, choras pa-

zienė ir kiti. Sekantis susi
rinkimas bus kovo 11 d. 
par. salėje.

FEDERACIJOS NARIAMS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Daumanto puseserė 
— Ona ZajankauS- 
jų tarnaitė Agota — 
Gerkstytė; Dauman-

Šį sekmadienį, kovo 
Apreiškimo parapijos 
je, Moterų Sąjungos 
Yorko ir New Jersey 
kritis rengia įdomią
mogą. Šv. Jurgio parapijos 
CYA Dramos Grupė suvai
dins 5 veiksmų dramą „Ry
tų Pilis.” Kalbės M. Joku- 
baitė, viešnia iš New Haven, 
Conn. Bus ir daugiau įvai
rumų. Gabios šeimininkės 
turės paruošusios skanių už
kandžių visiems. Programos 
pradžia 4 vai. popiet. Įžan
ga tik 50 centų. Pusė pel
no skiriama „Amerikai.”

Dramą „Rytų Pilis” su
vaidins: Levisonas, nedora
sis — Antanas Osteika; ku
nigaikštytė Izabelė — Euge
nija Karpiūtė; Izabelės vy
ras Daumantas — Petras GeT 
ležinis; jų 6 metų sūnus 
Vincukas — Stanislovas Ge
ležinis; jų 10 metų sūnus 
Vincukas — Aleksas Vaičiū
nas; 
Anelė 
kaitė;
Birutė
to senas draugas Danelis — 
Jonas Bakanauskas; kuni- 
-gaikštis Severinas — Juozas 
Vrubliauskas; teisėjas Min
kevičius — Petras Jakaitis; 
teisėjo duktė Barbora — 
Elena Milinavičiūtė; teisėjo 
sūnus Petras — Juozas Da- 
mušis; Magdė — Sofija Jen- 
kauskaitė.

Naujai pakviestieji yra: 
AnĮanas Osteika, E. Kar
piūtė, S. Jenkauskaitė. Visi 
kiti yra tie patys, kurie su
vaidino „Rytų Pilį” šv. Jur
gio parapijos salėje, Brook
lyne ir Philadelphijoj.

Vaidintojų sąstatą, veik 
išimtinai, sudaro čia gimę 
ir augę jaunuoliai, jaunuo
lės. Jiems kur kas leng
viau yra vaidinti anglų kal
boje, be to, ir veikalų pa
sirinkimas didesnis. Tenka 
tik džiaugtis, kad šie jau
nuoliai suvaidins mums vei
kalą lietuviškai. Jie patys 
prisipažįsta, kad jiems nėra 
lengva, bet pradžia jau pa
daryta. Dėlto visiems la
bai gera proga savo gau
siu atsilankymu įrodyti, kad 
jaunųjų pastangos vaidinti 
lietuviškai įvertinamos. Ma
tydami nuoširdų įvertinimą, 
jie rankų nenuleis, dirbs to
liau toje srityje, lavinsis 
lietuvių kalboje. Tada ir 
seniesiems neteks taip daug 
aimanuoti, kad jaunieji nie
ko bendro nenori turėti su 
lietuvių kalba.

Savo atsilankymu suteik
sime jiems paramą, o są
junginėms, kurios visur uo
liai pasidarbuoja, ir „Ame
rikai” — pagelbėsite medžia
giniai.

Nepamirškite šį sekmadie
nį pamatyti dramą „Rytų 
Pilis.”

Ketvirtadienį, kovo 20 d., 
7:30 vai. vak., Angelų Ka
ralienės parapijos salėje 
rengiamas pagerbtuvių va
karas klebonui kun. Juozui 
Aleksiūnui, jo vardinių pro
ga.

Įžanga tik 35 centai. Visi 
parapijiečiai, draugijų nariai 
ir svečiai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Sąjungiečių sukaktis
Kovo 2 d. įvyko Moterų 

S-gos 24 kuopos jubiliejinė 
vakarienė, surengta 25 me
tų sukakčiai paminėti. Sa
lė buvo pilna. Visi pavai
šinti skaniais valgiais.

Vakarienę pradėjo malda 
kun. Žvirblis. Visi sugiedo
jo Lietuvos himną, varg. P. 
Dulkei skambinant pianu. 
Programą pradėjo kp. pirm. 
N. Civinskienė, pakviesda- 
ma K. Dumblienę progra
mos vedėja. Sveikinimus pa
reiškė kunigai Laurynaitis, 
Žvirblis ir Bogušas, apskr. 
pirm. S. Subatienė, 29 kp. 
atst. Mikulskienė ir Tere- 
beizienė, 30 kp. narės Kivi- 
tienė ir grab. Valantiejie- 
nė, 35 kp. pirm. M. Bran- 
gaitienė, Gustavičienė, Bu- 
tauskienė, Digrienė, Stra
vinskienė, Cevičienė, Adomai
tienė. Vietinės kuopos var
du kalbėjo Tvaskienė ir įtei
kė dovanų ir gėlių p. K. 
Dumblienei, kuopos įsteigė
jai ir ilgametei darbuotojai.

Dalyviams labai patiko 
jauni muzikantai — armonis- 
tas Ed. Kundrotas ir pia
nistas Ed. Butauskas. Gra
žiai padainavo varg. P. Dul
kė su savo grupe.

24 kuopa dėkoja visiems 
programos dalyviams, atsi
lankiusiems, darbininkėms, 
darbininkams.

Kp. Comm.

Šv. Kazimiero šventė
Šv. Kazimiero šventė Ap

reiškimo par. bažnyčioje į- 
spūdingai, gražiai atšvęsta. 
Laikytos trejos mišios Lie
tuvos intencija. Jas užpra
šė šv. Vardo vyrai, treti
ninkės ir Gyv. Rožančiaus 
dr-ja.

Paskutinės mišios buvo 
iškilmingos. Jas laikė kleb. 
kun. N. Pakalnis. Organi
zuotai dalyvavo parapijos 
mokykla su vedėja sesele 
Nikodemą priešakyje. Vai
kų choras giedojo. Kun. J. 
Bogušas pasakė šventei pri
taikintą pamokslą, 
žas būrys 
Komunijos 
intencija.

Tikras
Nežiūrint, kad vasario 23 

dieną buvo daugybė paren
gimų Brooklyne, parapijos 
metinė vakarienė praėjo pil
nu pasisekimu. Dėka gabu
mams ir sumanumui vaka
rienės šeimininkių, valgiai 
puikiai pagaminti; visi da
lyviai stebėjosi, kad už $1.25 
tiek daug buvo duota; para
pijai liko gryno pelno 174 
dol. 
bei 
nei, 
kad
biami. 
ėjusios vakarienės gražią 
nuotaiką, galima iš anksto 
spėti, kad kitąmet parapijos 
metinė vakarienė pasiseks 
dar geriau.

Maspetlio Žinios

Nema- 
tikinčiųjų priėjo 
Lietuvos laisvės

pasisekimas

ir 22c. Tiesa, buvo šis 
tas paaukota vakarie- 
bet aukotojai nenorėjo, 
jų vardai būtų skel- 

Atsižvelgiant į pra- 
vakarienės

ir ki- 
teik-

drau-

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities svarbus susi
rinkimas įvyks kitą penk
tadienį, kovo 14 d., po va
karinių pamaldų, Apreiški
mo par. salėje.

Skyriaus nariai ir drau
gijų veikėjai kviečiami bū
tinai dalyvauti.

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

M I R Ė

Pilipas (Phillips), 
amžiaus, 
d. savo namuose,
Avė.

mirė va-

Tel. EVergreen 8-923
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarę

tTAI KAIP ir
jisvės šalyje, 
jiurio kelias. 
Įjaužia tiesą. 
fOitinas vajus, 
įlo pasigydyti.

AI

Enti 
Offic

Petras 
42 metų 
sario 25 
7 Marcy

Palaidotas vasario 28 d. 
Švč. Trejybės kapinėse iš 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. S. Aromis- 
kis.

gimines, 
laimės ir

jo tėveliai 
už atsilan-

Bernardas Petrulis, žino
mų maspethiečių veikėjų sū
nus, šį penktadienį, kovo 7 
d., išvyksta į kariuomenę.

Bernardo tėveliai kovo 1 
d. suruošė atsisveikinimo 

| vakarėlį, kuris drauge buvo 
ir jo gimtadienio puota. At
silankė draugai, 
Palinkėta daug 
sveikatos.

Bernardas ir 
dėkingi visiems
kymą ir suteiktas dovanas.

Savininkų sus-mas
Lietuvių namų savininkų 

Maspethe organizacijos svar
bus susirinkimas įvyks an
tradienį, kovo 11 d., 8:30 
vai. vakare, lietuvių piliečių 
klube, 60139 — 56th Drive, 
Maspethe.

Visi nariai ir norintieji 
prisidėti prie organizacijos 
veikimo kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Vasario 24 d. mirė Zig- 
matas Liutkus, 56 m. am
žiaus, gyvenęs 315 East 154 
St., Bronx, N. Y. Velionis 
palaidotas vasario 26 d. šv. 
Raimondo kapinėse iš Im
maculate Conception bažny
čios. Liko našlė Ona, sūnus 
ir dvi dukterys.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. Shalins-šalinskas.

RAŽICKŲ PADĖKA

ačiūTariame nuoširdų 
kleb. kun. J. Balkūnui, kun. 
J. Kartavičiui, kun. P. Ra- 
gažinskui už gražias pamal
das bažnyčioje, mūsų vedy
binio 25 metų sukakties pro
ga, Rožančiaus draugijai už 
pusryčius, visoms parapijos 
draugijoms už dovanas, svei
kinimus; visiems svečiams 
už dovanas ir atsilankymą, 
taip pat visiems, kurie svei
kino laiškais ir telegramo
mis. Dėkojame sesutėms 
pranciškietėms ir dominin- 
konėms už nuoširdumą ir 
atsilankymą.

Antanas ir Pranciška 
Ražickai.

Vasario 25 d. Elžbieta 
Draugelytė - Stankevičienė, 
66 metų, gyvenusi 80-83 Try
on Rd., Jamaica Estates, L. I. 
Velionė buvo kilusi iš Ože
lių kaimo, Pilviškių valse. 
Palaidota vasario 28 d. šv. 
Jono kapinėse iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios. 
Liko vyras Vincas, duktė 
Elena ir žentas Vaitukaitis- 
White, brolis Juozas Drau
gelis ir dvi seserys: Mar. 
Vyšniauskienė, ir Ona Skla- 
dienė. Lietuvoje brolis Ka
zimieras. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. Shalins - Ša- 
linskas.

Vasario 28 d. mirė George 
Kry, gyvenęs 89-09—84 St., 
Woodhaven, N. Y. Palaido
tas kovo 3 d. Patarnavo 
grab. Shalins-šalinskas.

GAIGALŲ SUKAKTIS

Šį sekmadienį, kovo 9 d„ 
bažnyčioje, 11 vai. mišių me
tu, pradedami 40 valandų at
laidai. Švč. Sakramentas bus 
išstatytas per tris dienas — 
sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį. Kas vakaras 7:30 
vai. bus iškilmingi mišparai. 
Rytais ir vakarais pamoks
lus sakys svečiai kunigai. 
Pirmadienį ir antradienį gie
dotos mišios bus 9 vai. ry
to. Sekmadienio ir 
dienio vakarais bus 
ma išpažinčių.

Šių 40 valandų
proga kiekvienas parapijie
tis turėtų pasinaudoti. Da
bar velykinis laikas, tad pa
togu atlikti velykinę išpa
žintį.

pirma- 
klauso-

atlaidų

Į KARIUOMENĘ
Naujai pašaukti į kariuo

menę: Albertas Okas, J. 
Buda, T. Leičius, S. Pet
rauskas, A. Pr. Kutauskas, 
J. Golubis, J. Kraukus, A. 
Kazakauskas, P. Žemelis, Pr. 
Valentą, St. Turauskas, J. 
Bučinskas, A. Kačinskas, A. 
V. Stravinskas, A. Juras, 
A. Aleliūnas.

Viešnia.
Komitetas padidintas

Į esantį parapijos paren
gimų komitetą įėjo sekan
čių draugijų valdybos: šv. 
Vardo Vyrų dr-jos, šv. 
Pranciškaus Tretininkų, Gy
vojo Rožančiaus, Amžinojo 
Rožančiaus, šv. Monikos ir 
Moterų Sąjungos 29 kp.

Reikia manyti, kad 
tų draugijų valdybos 
sis įeiti į komitetą.

Pavyzdingas parap.
gijų veiklumas liudija, kad 
draugijų vadovybės turi 
daug sumanumo - iniciatyvos. 
Parapijos parengimų komi
tetui padidėjus ir sustiprė
jus, dar geriaus seksis di
džiuliai parengimai.

Rekolekcijos
Gavėninės rekolekcijos Ap

reiškimo bažnyčioje prasi
dės kovo 17 d. vakarą. Pir
moji rekolekcijos savaitė 
skiriama moterims, antroji, 
vyrams. Rekolekcijoms va
dovaus neseniai atvykęs iš 
Lietuvos misijonierius pran
ciškonas, kun. Justinas Vaš- 
kys, O.F.M.

Vyrų pamaldos
Šv. Vardo vyrų draugijos 

bendra komunija bus kovo 
9 d. per 8 vai. mišias. Po 
mišių bendri pusryčiai. Vi
si vyrai kviečiami atsilan- 
kyti.

KUN. N. PAKALNIS SVAR
BIOJE KELIONĖJE

Šv. Jurgio Parapija

M. S-gos 35 kuopos svar
bus susirinkimas bus šį sek
madienį, kovo 9 d., tuojau 
po sumos. Sąjungietės pra
šomos susirinkti. Jau arti 
vakarėlis „Amerikos” nau
dai — prašom nepamiršti! 
Jis bus kovo 23 d. Bus 
Įima laimėti daug gerų

ga- 
do-

Vasario 22 d. Crescent 
Palace salėje Veronikai ir 
Juozui Gaigalams giminės 
ir draugai surengė didelę ne
tikėtą puotą jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Puota buvo ne
prastai puikiai ir tvarkingai 
suruošta. Svečių dalyvavo 
per pustrečio šimto iš įvai
rių kolonijų, buvo ir iš Con
necticut ir New Jersey. Ju
biliatai V. ir J. Gaigalai 
buvo labai nustebinti pama
tę tokį didelį būrį draugų, 
susirinkusių iš arti ir toli. 
Visi dalyviai gražiai vaiši
nosi prie stalų, apkrautų 
skaniais valgiais ir gėrimais.

vanų ir savo laikraštį pa- p0 vakarienės ir programos 
remti.
timas draugas
sų apylinkėje.
mirškime jo.
šią pramogą.

ar- 
mū-

Amerika” mūsų 
čia pat,

Tad nepa-
Paremkime

M. B. P.

Šv. Vardo draugijos ben- 
mėnesinė Šv. Komunija 
šį sekmadienį 9 vai. mi- 
metu. Tuoj aus po mi- 
parapijos salėje, bus

dra 
bus 
šių 
šių,
trumpas susirinkimas. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

Parapijos jaunimo klubas 
kiekvieną trečiadienį Grand 
Paradise salėje rengia bas- 
ketbolo ir laimėjimų vaka
rus. Visi parapijiečiai ir jų

mėnesį moksleiviams 
„Motinėlės” draugija 

didelį vajų naujiems

Šį 
šelpti 
veda 
nariams ir didesnei paramai 
gauti. Pagal iš anksto nu
matytą planą, kun. N. Pakal
nis, „Motinėlės” draugijos 
iždininkas, ateinančią savai
tę lankysis įvairiose kolo
nijose, pasiekdamas kelias 
valstybes.

Kelionėje kun. N. Pakal
nis prabus visą savaitę ir 
grįš kovo 16 d., sekmadie
nį.

— Kovo 2 d. mokyklėlės 
vaikučiai, seselių pranciškie- 
čių išmokyti, surengė pro
gramėlę kleb. kun. K. Pau- 
lioniui pagerbti. Tai pada
ryta kazimierinių išvakarė
se. Padainuota, padekla
muota, pašokta. Programai 
vadovavo kun. V. Pinkus. 
Buvo atsilankęs kun. V. Ma
siulis. Klebonas nuoširdžiai 
padėkojo.

— Kovo 
bažnyčioje 
bažnytinės
tas. Dalyvaus vyskupijos 
choras, prel. Bracken vado
vaujamas. Vietinis choras 
irgi dalyvaus. Įėjimas vi
siems laisvas.

— Parapijos jaunos mo
terys žada susiorganizuoti į 
klubą. Jau padaryta pra
džia. Daug rūpinasi kleb. 
kun. Paulionis, Br. Brund-

Gaigalai 
kaipo ge- 
visus ne
malonaus 
draugiški, 
gerbiami,

16 d. 7 vai. vak. 
įvyks didžiulis 

muzikos koncer-

ivo 10 d. į laisvosios A-
įos krantus išlipo Lie- p į 
j prezidentas Antanas 

. , ;ona. Spauda ir kiti vi- 
Penktad1en1aIS uždaru informavimo

ui parodė plataus susi
ėjimo. Spaudos atsto- ^al 

padarytų p. Smetonos voje | 
Sįkimų trumpas turinys
į!
js paliko Lietuvą birže-

Tel. EVergreen 1
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

Brooklyn,

ne o 
Paleck 
saujelė 
bet iš 
rusai, 
viško 

Įįyti Lietuvos nepri- ti ma 
įdomybės panaikinimo do- teikti 

.......... duotoji 
je visi 
valdžia 
obrusit

Pave 
žmonės 
apie „t 
tyrė p 
jos Ri 
čio m 
didele 
toji su 
kaktuv 
mą Ki 
atre t 
varišč' 
vo U2 
vidaus 
vaduo 
aktas 
nebuv 
nepas 
pasky 
Gladk 
tebuv 
daus 
A. C 
vaiki

neteisėtą bolševikų ul- 
įtiiniį ir nesutikdamas

jento. Save laiko pilna- 
iu Lietuvos respublikosSALDAINIŲ PALOCIUS įVĮįi įeitai,

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiū
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALIŲ

gtituciją. Atvyko į A- 
jtą laikinai apsigyventi,
įgyti nepriklausomos Lie- 

X kA V VA A. 1 X A A X ŪMO XXM.XXX1V JO gCXJaUOlVO OmLLVllVO) XxLUS J • • ‘J-J*

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPĘ | istoriją ir pnSldetl 
Juozas Cinkus i Lietuvos nepnklauso-

495 Grand Street, Brooklyn,) _a_

kokiu nors būdu sėkmingai 
prisidėjo prie šios puotos. 
Didelis ačiū svočiai I. Di
lienei iš East Orange, N. J. 
už nepaprastai puošnų ir 
skanų tortą, piršliui J. Bar- 
tašiūnui už vaišes. Dėkoja
me svečiams atvykusioms iš 
kitų valstybių. H. Brunzai- 
tei, M. Ramoškaitei ir R. 
Virbaliutei — už gyvų gė
lių puokštes. Dėkojame va
karo vedėjui J. P. Mačiu
liu! už jo malonius žodžius. 
Dėkojame visiems kalbėto
jams, jų tarpe grab. P. Ša- 
linskui, inžinieriui VI. Diliui 
ir kitiems, kurie išreiškė 
malonius linkėjimus. Dėko
jame už sveikinimus telegra 
momis. Didelis ačiū
dalyvavusiems, ypač gausiai 
atsilankiusioms sąjungietėms 
ir jų vyrams. Šis draugiš
kas jų pasirodymas neišdils 
iš mūsų atminimo.
giausias ačiū už bendrą 
vaną, įteiktą mums nuo 
sų. Tas įvykis pasiliks 
sados mūsų širdyse.

V. ir J. Gaigalai.

----------------- ------- eadento Smetonos at-
LANKĖSI VIEŠ) įo amerikiečių lietuvių 

 menėje yra įvairių nuo- 
„Amerikos” įstaigo i| Apie komunistus vi- 

kėsi p. Barbora Dar! ii De^a kalbėti, nes 
tistė, vaidinusi Liet® egalima laikyti lietuvių 

Pastoviai gyve toės dalimi. Socia- 
pasirinko kraštutinu-

roję.
cagoje, o į New Yu 
vyko paviešėti; čia tu -visiškai nepripažinti p. 
pažįstamų.

Viešnia yra ai 
pas p. Valaičius ir ^kraštutinumas — visą 
je i _ 
apie savaitę, 
dainavo J. Valaičio 
j e radijo program)

imi prezidento titulo, 
įlinki! visuomenėje ki-

apylinkėje pabira atvadavimo darbą 
Nesą su p. Smetonos var

inu, vadovavimu, 
rio kelią pasirinko 

perduodama iš WH( Itoji vidurio gru- 
ties antradienį, keti ■ organizuoti katali

ke siekia Lietuvos ne- 
®mybės atsteigimo, patir

nį ir šeštadienį 8:30 
tą.

visiems
ii nejungdami šio dar

iu tautininkų re- 
Ueturoje. Prezidento 

rtingai paliekamas 
i, neneigiant p. Sme-

25,000 GAVO D

Širdin- 
do- 
vi- 
vi-

NAMŲ SAVININKAMS 
ŽINOTINA

įkainuoti ir

dabar yra

taksus. Tai 
iki šio mė- 
Reikalingas 
gauti ten,

taksus ir lie-

New Yorko vai 
darbo apdraudos 
pranešė, kad per pas|prezidento titulo ir 
8 mėnesius rasta di, bd p. Smetona į- 
000 darbininkų m sekamą padėtį ir pa- 
drabužių siuvyklose. 11 ‘s tik tokią veiklą, ku

telis išganingam lais- 
DŽIOVA NEN™tymo žygiui ir lie- 

- - - - - - - -  tautos gyvybės išsau-
New Yorko džiova ^darbui.

mo draugijos susir 
pranešta, kad peni ijiės" redaktorius Kl. 
Yorko mieste buvo 
29,849 džiovininkai, 
8,212 nauji. Žmonių
iki 45 metų amžiau ®) troško komunistai, 
mų skaičiuje džiov d siekė ir socialistai, 
daugiausia aukų.

fouls atleistas iš pa
kurtoms jį išrinko 
t SLA seimas. Pa-

&

Guze 
Mask 
Glad

Da 
šalti) 
.,tovs

tikta 
saria 
garse 
Gladl

Tai 
ko ne 
bar t 
asmei 
perov 
panas

visi linksminosi prie gero 
orkestro; skambėjo lietuviš
kos dainos. V. J. 
yra plačiai žinomi 
ri lietuviai, remią 
tuvybės darbus, 
būdo, simpatingi, 
visų mylimi ir
„Amerikos” skaitytojai. Ne
nuostabu, kad susilaukė ne
paprastai didelio būrio da
lyvių sidabrinio jubiliejaus 
proga. Tėmijant svečius, ga
lima buvo skaityti veiduose 
malonumą ir džiaugsmą. V. 
J. Gaigalai buvo labai pa
tenkinti tuo įvykiu ir dė
kingai sveikino kiekvieną 
atskirai. Puota praėjo ne
paprastai malonioje ir jau
kioje 
metų

nuotaikoje. Ilgiausių 
jubiliatams!

Vienas iš buvusių.

Jeigu jūsų namai yra mie
sto per dau 
todėl mokate per didelius 
mokesčius, tai 
proga išpildyti tam tikras
protesto blankas ir jas į- 
teikti Taksų Komisionieriui, 
ten kur mokate 
reikia padaryti 
nėšio 15 d. 
blankas galima 
kur mokate
tuvių namų savininkų or
ganizacijos 
Jamaica Ave., Woodhavene.

Kuriems reikalinga pagal
ba išpildyti minėtas blan
kas, galite kreiptis pas adv. 
Cl. Voketaitį, 50 Court St., 
Brooklyne, ir pas žemiau pa
sirašiusį, 86-56 — 85th St., 
Woodhavene. Šis patarnavi
mas nemokamas. Išpildymui 
blankų reikalinga taksų bi- 
la ir visų išlaidų sąrašas.

Sekantis lietuvių namų 
savininkų susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 14 d. 8 
vai. vakare, grab. Shalins 
įstaigoj. Šiame susirinkime 
bus pranešimai iš valstybės 
seimelio darbų eigos. Bus 
aiškinami ir svarstomi toki 
klausimai, su kuriais turėtų 
būti susipažinęs kiekvienas 
namų savininkas. Visi kvie
čiami pasinaudoti gera pro
ga.

i talką atėjo ir tau- 
_ Si valdybos nariai. 
_ plionis paskutiniu lai
te Bpugai, be nuolaidų

Įčkšten komunistų iš- 
b veiklą. Aiškino 
^nusiteikimus. Tei- 
tedis buvo perdaug 

Brookiji k tad ir užgniaužtas
centre, 84-02

J. P. Mačiulis
GAIGALŲ PADĖKA

Nuoširdžiai tariame ačiū 
mūsų jubiliejinės puotos ren
gėjams: A. J. Brunzams, G. 
J. Katiliams, N. B. Skublis- 
kams, F. Ramoškai, V. Mon- 
kevičienei ir visiems, kurie

Kariuomenėn šaukiami vy
rai, prieš užpildydami klau
simų blankas, gali kreiptis 
į vietinę ,, Local Board,” 
kur suteikiami reikalingi 
patarimai. šis patarnavi
mas teikiamas dykai.

a 
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Telephone 1
l EV 7 - 1670 VII

I JOSEPH VAST!!
f REAL ESTATE INSIBJ 

and LIFE INSURl’fl
Mortgages Loaned and 1 
496 Grand St., ] 
S7-?4 9oihSt..

"parblokš Jurgelionj,
! oTyravimų pradėjusį 

lietuvybės ke-HAvemeyer 8-02
RALPH KRVl
101 O G RAF k Susivienijimas ko- 

G5 - 23 GRAND AM Yorko ir New 
Maspeth.N.Y ' Wje pradeda 

< vajų, čia plati 
-----------------------' ^nuoširdžiausias 

Pirkit Anglis p bi gražiau- 
LISAUSKO ANCIW-

KOMPANIJOJE.^^ Fa 
(Kleen Kol Coall*

gi kurią pnvalo-
306 Union tinkamoje aukš- 

Brooklyn, N. Yp teikia tiksliau- 
Tel. EVergreen prieina-

^katalikų visuome- 
J kurią privalo-

LIETUVIŠKAS 
restoranu 

BAR & GRILL
Gaminam valgius aitf 
niško ir lietuviško su 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo i 
portuotų degtinių, '1 

vynų ir gero alau

jĮ^avimą prieina- 
sąlygomis. Kvie- 

į/Mos" skaityto
ji fei L. K. Susi- 

kimiausiais bi-

Savininkas I 
411 Grand Street! 
Brooklyn, N. Y.

& Lietuvos komu- 
Weiau pradėti 
^'Mai, kuriuose 
k1 ^ma prieš 
į/ tarnautojus, 
U^suskubta suim- 

Uetuvių pa- 
kurie jų 

kJM’diai, tauti- 
ĮSuh veikėjai.
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tas M 
visa k; 
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kažkok 
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Teko 
siųstą i 
d. Jane 
nios aj 
Apsiaus 
senas, į 
-500 
— 45 r 
sunku g 
linksmes 

„Lauk 
pavasarį 
note, Li 
ka. Čia 
nuo vien 
ga jūsų 
Bimba ii 
žiuoja pa 
kad iki i 
gys. Mai 
giai pasv

Lengva 
kokią ligą 
apie kon 
siūlymas - 
ir kiti va! 
nigus nes 
čių peklos
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