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Baltijos valstybių sąjun
gininkė Estija vasario 24 d. 
sulaukė savo nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo irgi 
20 metų sukakties. Ta su
kaktis atitinkamai paminėta 
ne tik Estijoje, bet ir jos są
jungininkėse, Lietuvoje ir 
Latvijoje.

Estija labai drauginga 
Lietuvos atžvilgiu. Ji pasie
kė nepriklausomo gyvenimo 
taip pat labai sunkiomis ko
vomis. Jos ištikimi vaikai 
sutriuškino bolševizmo slibi
ną ir užtikrino savo tėviškei 
laisvę. Malonu sveikinti ne
priklausomą Estiją, sulau
kusią 20-ties metų. Sveikin
dami estų valstybę ir visą jų 
tautą, galime estiškai pasa
kyti:

Kana Elgau Iseseisev 
Eesti!

SAVAITĖS ĮVYKIAI Palaidotas Prel. A. Dambrauskas
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Geriausias pasUinunui 
slos Smetonos, ALUS y 
1 užsakymai. Kreipkite 
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Vasario 22 d. visoje šalyje 
atitinkamai paminėta pirmo
jo prezidento, George Wa
shington, gimtadienis. Dar 
sykį prisiminta šio didžiojo 
vyro nuopelnai nepriklauso
mybės kovose ir valstybės 
organizavimo pirmose dieno
se. Visų jis gerbiamas kaip 
sumanus karo vadas, gabus 
valstybininkas, žmogaus tei
sių gerbėjas. Visus žavi jo 
pasirinktas kelias užtikrinti 
naujai valstybei garbingą 
valdymosi santvarką, visais 
laikais bus su pagarba mini
ma jo skelbtoji tolerancija.
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Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad pri£jKatajikų_Vei
kimo Centro jau įsteigtas ir 
pradėjo veikti Katalikų 
Spaudos Biuras (KSB), ku
ris parūpins spaudai būtinai 
reikalingų žinių iš pasaulio 
ir Lietuvos katalikų veiklos. 
KSB žinių jau teko matyti 
Lietuvos laikraščiuose.

Būtų gera, kad KSB, kaip 
jau anksčiau pageidavome 
jo įsisteigimo, nepašykštėtų 
savo žinių ir išeivijos laik
raščiams. Nekantriai laukia
me!
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AIZOS ORKESTRAI

Pasklidus gandams, kad 
Latvija gali susilaukti kar
dinolo, nenutylėjo ir mūsiš
kių socialistų ir vadinamų 
tautininkų spauda. Vienybė 
net šiurkščius žodžius palei
do Popiežiaus adresu, pavar
todama pasityčiojimo išsi
reiškimus. Ir keisti tie tauti
ninkai: jie nenori normalių 
santykių tarp Lietuvos ir 
Kat. Bažnyčios tačiau smar
kauja, kai kilo gandai, kad 
protestantiška Latvija gali 
būti pagerbta, paskiriant 
Rygos arkivyskupą kardino
lu.

Kol tarp Lietuvos ir Kata
likų Bažnyčios nėra norma
lių santykių, aišku, vargu ar 
įmanoma susilaukti didžios 
garbės turėti tautos žmogų 
garbingoje kardinolų kolegi
joje. Bet tušti socialistų ir 
laisvamanių šūkavimai, ku
riems jie ir patys netiki, nes 
jiems nerūpėjo, nerūpi ir ne
rūpės katalikybė.

Austrijos nuolaida
Austrijos vyriausybė su 

kancleriu šušnigu priešaky 
ilgai kovojusi dėl savaran
kumo, pagaliau paklupdyta. 
Hitleriui griežtai pareikala
vus, austrų vyriausybė per
tvarkyta, įsileidžiant į ją ke
lis hitlerininkus austrus. 
Svarbi vidaus reikalų minis- 
terio vieta atiteko austrų 
naciui, kurs tuojau išvyko į 
Vokietiją pas Hitlerį. Daug 
politinių kalinių paleista iš 
kalėjimų. Naciai gatvėse 
tuojau parodė savo nekultū
ringumą, užpuldinėdami žy
dus ir šiaip sau nepatinka
mus gyventojus. Austrai 
daug tikėjosi iš Mussolinio; 
kurs buvo pažadėjęs saugoti 
Austrijos nepriklausomybę, 
bet Mussolini ramiai pritarė 
Hitlerio naujai griežtumo 
politikai Austrijos atžvilgiu.

Rumunijoj diktatūra
Rumunijos karalius pa

skelbė naują konstituciją, 
kuri atiduota tautos neva 
balsavimui, turėjusiam įvyk
ti vasario 24 d. Naujoji kon
stitucija panaikina iki šiol 
buvusią demokratinę san
tvarką, nepaprastai sustipri
nant karaliaus galią. Tautos 
atstovybė paliekama, bet ji 
bus iš dviejų rūmų — sena
to ir atstovų rūmų. Pusę 
senatorių skirs pats kara
lius, o kita pusė renkama 9 
metams. Atstovų rūmų na
riai bus renkami ne visuoti
niu balsavimu, bet- profesi
niai pagrindais: vienas treč
dalis nuo darbininkų — ūki
ninkų, antras trečdalis nuo 
prekybininkų ir gamintojų 
ir trečias trečdalis nuo inte- 
ligentinių profesijų. Tautos 
atstovybė susirenka tik sykį 
į metus.

Naujosios konstitucijos 
priėmimo klausimu turėjo 
pasisakyti kiekvienas Ru
munijos pilietis, nes balsavi
mas privalomas kiekvienam 
piliečiui. Balsavimas buvo 
viešas, todėl karaliaus dikta- 
tūriniems užsimojimams už
tikrintas visiškas formalus 
„pritarimas”.

Pasitraukė Eden
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Anthony Eden,
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Stalinas galutinai nusi
ėmė kaukę. Komunistai, ga
vę ukazus iš Maskvos, visur 
skelbėsi demokratijos drau
gais, kviesdami į bendrus 
frontus. Apgaulė jiems sekė
si gerai, tačiau tą apgaulę1 kraują.

dabar geriausiai parodė pats 
Stalinas.

Stalinas nurodė, kad Sov. 
Rusijos diktatūra turi palai
kyti artimus santykius su 
„buržuazinių valstybių dar
bo klasėmis”, kad Sov. Rusi
ja turi kitose valstybėse or
ganizuoti darbininkų pagal
bą savo naudai ir 1.1, žodžiu, 
Stalinas įsako savo akliems 
pasekėjams organizuoti pro
letariato revoliuciją ir įsteig 
ti proletariato diktatūrą. A- 
pie demokratiją Stalinas jau 
nekalba, jam svarbu tik ko
munistų diktatūra.

Gal dabar atsivers akys 
daugelio amerikiečių, kurie 
užsimerkę tarnauja komuni
stų slaptiems žygiams nu
versti šalyje esamą demo
kratinę santvarką.

Komunistai visur skelbia
si ištiesę ranką visiems pri
spaustiesiems, bet jų „išties
toji ranka” neša pančius ir

išbuvęs tose pareigose per 2 
metus, vasario 21 d. atsista
tydino dėl skirtingų nuomo
nių tarp jo ir premjero 
Chamberlaino. šių svarbių 
Anglijos vyrų nuomonės ne
sutapo ryšium su derybomis 
tarp Anglijos ir Italijos. 
Chamberlain ir jo vyriausy
bės nariai pasisakė už aiškų 
norą ko veikiausiai atnau
jinti artimus santykius su 
Italija, kuri nori, kad Ang
lija pripažintų Etiopijos už
kariavimą. Edenas norėjo 
prieš derybas gauti Italijos 
įvairių užtikrinimų Ispani
jos pilietinio karo reikalu, 
kas vilkino derybas. Premje
ras Chamberlain ir pareiškė 
mažiau reikalavimų, kas ir 
privedė prie Edeno atsista
tydinimo. Užsienio reikalų 
ministerio pareigos laikinai 
pavestos lordui Halifax.

Edeno pasitraukimas la
bai palankiai sutiktas Ro
moje ir Berlyne, kur jis lai
kytas italų ir vokiečių ne- 

■ draugu. Paryžiuje ir Tautų 
Sąjungos sluoksniuose jo 
pasitraukimas labai apgai
lestaujamas, nes Edenas 
daug dirbo už tarptautinę 
taiką, tarptautinių sutarčių 
laikymą.

Šiuo metu laukiama sėk
mingų derybų tarp Anglijos 
ir Italijos.
Hitlerio kalba

Vokietijos diktatorius 
Hitleris vasario 20 d. sušau
kė „tautos atstovų” susirin
kimą, kuriame jis pasakė il
gą kalbą. Jis kalbėjo 2 vai. 
53 min. Kalba perduota per 
radiją visoje Vokietijoje ir 
keliose užsienio valstybėse. 
Savo kalboje Hitleris pasi
gyrė nuveiktais darbais per 
praėjusį penkmetį, pagrasi
no savo kritikams viduje ir 
užsienyje, pakartojo reikala
vimą atgauti kolonijas, pa
žadėjo pripažinti japonų už
imtą Mandžiūriją, pasidžiau
gė artima sąjunga su Itali
ja, užtikrino kovą prieš ko
munistų internacionalą, pa
reiškė pasitenkinimo dėl 
paskutinių įvykių Austrijoje 
ir t.t. Prancūzijos adresu 
Hitleris pareiškė, kad vokie
čiai jokių teritorinių reika
lavimų jai neturi. Apie Lie
tuvą nieko neužsiminė.

Hitlerio kalba Italijoje 
minima su pasitenkinimu. 
Sov. Rusijoje visiškai nuty
lėta, o Prancūzijoje aiškina
ma su atsargumu. Hitleris 
dar sykį norėjo parodyti pa
sauliui, kad jis turi visos 
tautos pasitikėjimą ir gali 
diktuoti palankumo sąlygas 
bei reikalavimus.
61 milijonierių

Praeitais mt. šioj šalyje bu
vo 61 asmuo, turėjęs paja
mų daugiau nei milijoną 
dolerių. Valstybės iždui šie 
milijonieriai sumokėjo paja
mų mokesčio 77 mil. 138 
tūkst. dolerių. 1936 m. mili
jonieriai mokesčių sumokėjo 
41 mil. 499 tūkst. dol.

Saužudės darbas
Margarita Layden, 38 me

tų, gyv. Westfield, N. J., nu
sinuodijo dujomis. Paleistos 
dujos pasiekė kambarį, kur 
miegojo trys vaikai. Sugrį
žęs tėvas atrado namuose 
tik lavonus. Saužudė motina

Kaunas. — Vasario Bazi
likos kriptoje iškilmingai pa
laidotas vasario 19 d. miręs 
prelatas Al. Dambraukas- 
Jakštas, daug nusipelnęs 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Laidotuvėse dalyvavo aukš
tieji dvasininkai, vyriausy
bės atstovai, studentai, mok
sleiviai, įvairios organizaci
jos ir didžiulė minia lietuvių. 
Velionio kūnas palaidotas 
valstybės išlaidomis.

— Šiomis dienomis atida
rytas tiesioginis orlaivių su
sisiekimas tarp Kauno ir 
Klaipėdos. Iš Kauno į Klai
pėdą dabar nereikės keliauti 
nė vienos valandos.

— Prie Darbo Rūmų suor
ganizuota darbininkų sporto 
klubų sąjunga, kuri rūpinsis 
darbininkų sporto reikalais.

— Vasario. 20 d. Kaune į- 
vyko Lietuvos blaivinimo 
draugijos suvažiavimas, ku-r 
ris dr-jos globėju pakvietė 
Valstybės Prezidentą.

— Vasario 16 d. proga 
Valstybės Prezidentas gavo 
sveikinimų iš įvairių valsty
bių prezidentų, kurių skai
čiuje buvo ir Jungt. Ameri
kos Valstybių prezidentas.

— Labos — Šeduvos gele
žinkelio tarpustotyje trauki
nio mašinininkas pastebėjo 
ant geležinkelio bėgių gu
lintį žmogų ir tuojau su
stabdė traukinį. Gulintis 
žmogus stipriai miegojo; 
neatsargus miegalis grįžo iš 
turgaus visai nusigėręs ir 
kelyje užmigęs. Mašininko 
akylumas išgelbėjo nusigė
rusio gyvybę.

— Kaune Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
ties šventė buvo pradėta 
Bazilikoje pamaldomis, ku
rias laikė arkiv. - metropoli
tas Skvireckas ir žuvusiųjų

i paliktame laiške prašo rū- 
1 pintis vaikais, tačiau jie 
kartu su motina iškeliavo į 
kitą pasaulį.

Naujas prezidentas
Vasario 20 d. Argentinoje 

prezidento pareigas pradėjo 
eiti neseniai išrinktas dr. 
Ortiz, pasitraukusio prezi
dento Justo artimas bendra
darbis, buvęs teisingumo mi- 

inisteris. Prezidentas Roose
velt atsiuntė sveikinimą, o 
amerikiečių keli karo orlai
viai skraidė virš Buenos Ai
res iškilmių metu.

Lenkams kolonijų!
Lenkijos tautinio diktatū

rinio judėjimo vadas St. 
Skwarzynski, pasinaudoda
mas Hitlerio kalba, pareiš
kė, kad ir Lenkijai reikalin
ga kolonijų, nes Lenkijoje 
gimimų skaičius smarkiai 
augąs. Hitlerio kalba lenkų 
valdžios remiami laikraščiai 
reiškia pasitenkinimo ypač 
todėl, kad Hitleris nereika
lavo pakeisti esamos Danci
go padėties.
Vis dar šaudo

Sov. Rusijoje „išdavikų ir 
sovietų priešų” vis dar ne
trūksta: šios savaitės pra
džioj 9 veterinarai (gyvulių 
gydytojai) nuteisti sušaudy
ti. Jie apkaltinti apnuodiję 
gyvulius šiltinės bakterijo
mis. Prieš kelias dienas mir
čiai pasmerkti 13 įvairių 
valdininkų.

už Lietuvos laisvę pagerbi
mu prie nežinomojo kario 
kapo, dalyvaujant vyriausy
bei, seimo nariams, užsienių 
atstovams, kariuomenės da
liniams, organizacijoms su 
vėliavomis, darbininkams ir 
visuomenei, kuri vėliau nu
žygiavo pasveikinti Valsty
bės Prezidentą.

— Iškilmingame Seimo 
posėdyje Valstybės Prezi
dentas pasakė tautai kalbą, 
peržvelgdamas atsteigimo 
darbus ir pareikšdamas įsi
tikinimą, kad organizuotos 
vieningos visuomenės darbu 
ir toliau stiprės lietuvių tau
ta. Sveikindamas lietuvių 
tautą Valstybės Prezidentas 
sveikino ir visus lietuvius, 
likimo paskleistus svetimose 
šalyse, linkėdamas jiems 
geriausios kloties.

— Paskutiniu laiku Vil
niaus krašte lenkai dar už
darė dvi lietuviškas skaity
klas ir Kultūros Draugijos 
mokyklą.

— Vytauto D. universite
to studentai tarp kovo 7 ir 
12 d. rinks savo atstovybę. 
Rinkimai bus lygiu, slaptu, 
visuotiniu balsavimu.

— Kaune įsteigta lietuvių 
— čekoslovakų draugija, 
kurios pirm-ku išrinktas ats. 
gen. Sutkus.

— Jonišky ir Kaune iškil
mingai paminėta dailininko 
Adomo Varno meninio ir 
visuomeninio darbo 30 metų 
sukaktis.

— Sovietų Rusijoj išvers
ta į rusų kalbą P, Cvirkos 
knyga „Žemė Maitintoja”. 
Knygos išleista 20,000 eg
zempliorių.

— Liet. Banko tarnauto
jai Kaune įsteigę koperati- 
nę bendrovę, kuri užlaikys 
valgyklą, aprūpins narius 
įvairiomis prekėmis ir t.t.

— Prisikėlimo bažnyčios 
statyba vykdoma ir žiemą. 
Dabar dirbami langai ir 
durys. Pavasarį bus baigtas 
bokštas.

— Iš viso Lietuvoje baž
nyčių ir koplyčių yra 753, 
kunigų 1,054, katalikų tikin
čiųjų 1,894,878. Pernai mirė 
16 kunigų.

— Veiverių miestely šį 
pavasarį bus pradėta naujos 
pradžios mokyklos rūmų 
statyba, kuri kainuos 200 
tūkst. litų.

— Daug kalbama, kad li
gi 25 metų nepriklausomy
bės sukaktuvių bus įsteigti 
Lietuvos Kultūros Rūmai.

— Jaunas lietuvis meni
ninkas, būdamas Italijoje, 
įsimylėjęs fašistų partijos 
generalinio sekretoriaus Sta- 
racės dukterį ir netrukus 
žadąs ją vesti. Iš Romos 
esąs gautas Kaune atsiklau- 
simas tuo reikalu.

— Šiaulių žiemos pagal
bos komitetas per gruodžio 
ir sausio mėnesius išdalino 
varguomenei 30,000 svarų 
duonos, 2000 sv. lašinių ir 
kitko, šelpimo reikalui išlei
sta 14,000 litų.

— Praėjusiais metais Lie
tuvos miškuose buvo 229 
gaisrai, padarę apie 80,000 
lt. nuostolių. Daugiausia 
gaisrų buvo Jurbarko, Kau
no, Kėdainių, Kuršėnų, ša
kių, Varėnos ir Zarasų urė
dijose.

Europoje Kilo Naujo 
Neramumo Banga

Paskutinių dienų įvykiai 
smarkiai sukrėtė Europos 
politiką. Vyksta nauji per- 
sigrupavimai, taktikos pa
keitimai, naujų draugų ieš
kojimai. Visi pripažįsta, kad 
šiomis dienomis Europoje 
kilo naujo neramumo banga.

Naujam neramumui pra
džią davė Hitlerio įsikišimas 
į Austrijos vidaus reikalus, 
įsakant Austrijos vyriausy
bei persiorganizuoti ta pras
me, kad į atsakingas val
džios vietas būtų įleisti Hit
leriui ištikimi austrų politi
kai. Austrijos vyriausybė 
Hitleriui nusileido, nes to 
norėjo ir Austrijos artimiau
sias globėjas Mussolini. Nei 
Prancūzija, nei Anglija ne
pareiškė nė mažiausio Vo
kietijai dėl jos kėsinimosi į 
kitos valstybės vidaus rei
kalus protesto.

Hitleriui įvykdžius savo 
norus Austrijoje, įvyko nau
jas sukrėtimas. Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Eden atsistatydino po to, 
kai tarp jo ir visos anglų 
vyriausybės pasirodė griež
tas nuomonių skirtumas. 
Anglijos konservatorių par
tijos vadovybė pasirodė pa
lanki greičiausiam susitari
mui su Italija. Eden reikala
vo prieš derybas gauti iš 
Italijos įvairių užtikrinimų, 
tarp kurių ir pasižadėjimą 
ištraukti atitinkamą dalį sa
vanorių iš Ispanijos. Angli
jos premjeras Chamberlain, 
savo partijos remiamas, no
ri daugiau skaitytis su esa
ma tikrove, o mažiau su 
tarptautinės teisės princi
pais. Manoma, kad Cham
berlain politika užtikrinsian
ti taiką Europoje bent 2 me
tams.

Kadangi nei Prancūzija, 
nei Anglija nedarė jokių žy
gių Austrijos nepriklauso
mumui apsaugoti, todėl da
bar laukiama, kokių žygių 
Hitleris imsis prieš Čekoslo
vakiją, kur gyvena apie 3y2 
mil. vokiečių. Kaip spauda 
praneša, čekoslovakai pasku
tinius įvykius sutiko ypatin
gu ramumu, šaltumu ir at
sargiu stebėjimu.

Italijoje Edeno pasitrau
kimas sutiktas dideliu pa
lankumu. Italai iš anglų lau
kia pripažinimo Etiopijos ir 
laisvesnių rankų Viduržemių 
jūroje, už ką anglai tikisi 
panaikinimo italų propagan
dos prieš anglus Afrikoje ir 
Palestinoje ir artimesnių 
prekybinių santykių.

Prancūzijoje į paskutinius 
įvykius duotas kitokis įsa
kymas : vyriausybė nutarė 
tuojau padidinti savo gin
klavimosi ir gynimosi jėgas 
jūrose, sausumoje ir aviaci
joje. Prancūzų užsienių rei
kalų ministeris Delbos pa
reiškė ištikimybę sutarčiai 
su Čekoslovakija ir sąjungai 
su Čekoslovakija, Rumunija 
ir Jugoslavija.

SUKILĖLIAI ATSIĖMĖ
TERUELĮ

Teruelis. — Vasario 22 d. 
generolo Franco sukilėlių 
kariuomenė atsiėmė Teruelį, 
kurį prieš 2 mėnesius buvo 
praradusi. Lemiamos, įtakos 
pergalei turėjo orlaiviai ir 
artilerija.

Prie Teruelio žiaurios ir 
aršios kovos tęsėsi per 2 
mėnesius. Sukilėliams Terue
lio miestas ir apylinkė svar
bu tuo, kad iš čia šie gali 
mėginti atkirsti bendrafron- 
tininkų kariuomenę nuo 
svarbių susisiekimo vietų.

Paskutiniai mūšiai buvo 
ypatingai žiaurūs, nes kovė
si vyras prieš vyrą. Sukilė
liai sakosi paėmę daug be
laisvių, nors „raudonieji” 
užginčija, nurodydami, kad 
jiems pavyko laiku ištraukti 
kariuomenę. .

NAUJAS ATSTOVAS 
IŠVYKO

New York. — Naujas A- 
merikos ambasadorius Ang
lijai, Joseph P. Kennedy, jau 
išvyko į Londoną. Prieš iš
vykdamas jis turėjo figą pa
sikalbėjimą su prezidentu 
Rooseveltu, kurs kelioms 
dienoms buvo atvykęs į 
vo namus Hyde Park,

Apie pasikalbėjimo turinį 
nieko nepasakė nei ambasa
dorius, nei prezidentas. Ma
noma, kad prezidentas .pa
reiškė savo nuomonę dėl 
naujausių įvykių Europoje 
ryšium su anglų užsienio 
reik, ministerio Edeno pasi
traukimu ir pan.

CHAMBERLAIN GAVO 
PASITIKĖJIMĄ

Londonas. — Ryšium su 
ministerio Edeno pasitrauki
mu, Anglijos atstovų rūmuo
se darbiečių partija buvo 
pasiūliusi išreikšti nepasiti
kėjimą premjero Chamber- 
lain vyriausybei, šis siūly
mas buvo atmestas 330 bal
sų prieš 168. Jei atstovai 
būtų pareiškę nepasitikėji
mą, tada būtų įvykę nauji 
rinkimai.

Nors Chamberlain laimėjo 
pasitikėjimą atstovų rūmuo
se, tačiau laukia didesnės 
audros. Jo^politiką labai kri
tikavo įžymūs valstybininkai 
Loyd George ir Winston 
Churchill. Prieš jį nusista
čiusi darbiečių partija, ku
rios įtaka, atrodo, krašte y- 
ra didelė.

Laimėjęs vyriausybei pa
sitikėjimą, Chamberlain tuo
jau pradėjo tolimesnes dery
bas su Italija, kurios vardu 
kalba ambasadorius Grandį. 
Iš Romos atkviestas Angli
jos ambasadorius, kuriam 
bus duota naujų nurodymų 
deryboms vesti Romoje.

— Dailininkas Mackevi
čius baigė tapyti didelį isto
rinį paveikslą.

Atėnai. — čia pranešta, 
kad Graikijos kunigaikščio 
Jurgio duktė Eugenija, 28 
m., susižiedavo su Lenkijos 
kunigaikščiu Domininku Ra
dvila, 27 metų.
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TAS PATS ATSAKYMAS
Šių laikų bedievių kovos 

prieš katalikus ir Katalikų 
Bažnyčią nėra naujienybė. 
Jos jau nuo pat Katalikų 
Bažnyčios įsikūrimo buvo 
netikėlių ir visokių bedievių 
milijonus kartų daromos, 
bet tie visokie jų užsipuldi
nėjimai tik silpnavalius pa
traukdavo prie savęs, d šiaip 
katalikai, doroje nenupuolę, 
visuomet pasilikdavo ir pa
silieka ištikimi savo Moti
nos Bažnyčios vaikai.

Vasario 16 d., atlaikęs mi
šias Lietuvos intencija, mirė 
Newtown seselių kazimie- 
riečių kapelionas, kun. My
kolas Brundza, nesulaukęs 
nei 54 metų amžiaus. Mirė 
širdies liga.

■ tarnavo grab. J. Valantie
ji.

Velionis buvo gimęs 1884 
m. rugp. 10 d. Šunskų par., 
Marijampolės apskr. Kunigu 
įšventintas 1907 m. lapkri
čio 17 d

D Didžiojo ka'o motu velio
nis drąsiai užstojo 
rapijiečius prieš 
skriaudas, už ką 
suėmė jį ir išlaikė 
jos kalėjimuose ir 
vietose daugiau kaip metus. 
Nelaisvėje prabūtas laikas 
smarkiai pakirto jo sveika
tą. Sugrįžęs iš nelaisvės, 
kun. Brundza klebonavo Pa- 
ežerėliuose, Sudarge, Ūdri
joje ir Lankeliškiuose/ Dėl 
pakirstos sveikatos 1926 m. 
turėjo išvažiuoti į užsienį 
gydytis, o 1935 m. gale pasi
traukė iš Lankeliškių. Prieš 
porą metų, savo brolio kvie
čiamas, atvyko į šią šalį, o 
nuo 1937 m^ gyveno New- 

. town, Pa., seselių kazimie- 
riečių akademijoje, kur ėjo 
kapeliono ir mokytojo pa
reigas, dėstydamas tikybą, 
Lietuvos istoriją ir lietuvių 
kalbą.

Nuo pat jaunystės dienų 
kun. Brundza dalyvavo spau 
doje, daug rašydamas. Dau
giausia pasirašydavo Bijū
nu. Mūsų laikraščiui ir ne
mažai parašė. Paskutinis jo 
rašinys „Graži mūsų Lietu
va” buvo skirtas Vasario 16- 
tos numeriui.

Redakcija muz. 
dzai, jo žmonai ir 

Prel. Dambrauskas yra Į pamokslą pasakė kun. dr. I giminėms reiškia 
parašęs ištisus tomus knygų] J- Starkus. Laidotuvėse pa-[džios užuojautos, 
iš teologijos, literatūros, 
matematikos, publicistikos, 
istorijos ir t.t. Už nuopelnus 
mokslui jis buvo ‘išrinktas. m.. . - DU VAINIKU. Tragedijauniversiteto garbes profeso- &
rium, o gamtos - matemati- penkiuose veiksmuose. Pa- 
kos fakultetas 1928 m. su- rašė kun. dr. Jonas K. Na- 
teikė jam garbės daktaro viekas M.I.C. Spaudė šešu- 
laipsnį. pės spaustuvė, Marijampolė-

Prel. Dambrauskas rašyti ^e’ ne
pradėjo dar Aušroje, 1884 Veikiantieji asmens: Liob- 
m., kur atspausdinta jo giltis — vizigotų karalius; 
„Daina praščiokėlio, nemo- Armingiltis ir Rykarėdis — 
kančio rašyti”. Vėliau ypa- Liobgilčio sūnūs; kunigaikš- 
tingai daug rašė į Apžvalgą, tis Gaišvinas — karaliaus 
Tėvynės Sargą ir kitus laik- svainis ir valstybės kancle- 
raščius. 1910 m. jis įsteigė ris; kunig. Argimuntis — 
moksleivių laikraštį Ateitį, kariuomenės vadas; Radry- 
kuri ir šiandie tebeleidžiama kis — kunig. Gaišvino sūnus 
(ateitininkų mėnesinis žur-Įir dar 11 kitų asmenų; be 
nalas). Daug knygų parašė 
lietuvių, lotynų, rusų, lenkų 
ir net esperanto kalbomis, 
žodžiu, jis buvo nepaprastai 
veiklus. Ypatingai mylėjo 
jaunimą, kuriam jis buvo 
lietuviško darbštumo pavyz
dys.

Lietuvių Tauta neteko sa
vo vieno geriausių sūnų, 
dirbusių ir savo gyvenimą 
aukojusių Dievui ir Tėvynei. 
Tegu Viešpats suteikia jam 
užtarnautą amžiną ramy
bę...
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raStal ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Prel. A. Dambrauskas-Jakštas

vertimą 
eiti į cerkvę

Vasario 19 d. iš gyvųjų 
pasaulio atsiskyrė dar vie
nas lietuvybės veteranas, 
senosios kartos garbingas 
atstovas, prelatas Aleksan
dras Dambrauskas, plačiai 
žinomas ir Adomo Jakšto 
slapyvardžiu.

Velionis gimė 1860 m. 
rugpjūčio 27 d. Kuronių kai
me, Pagirio par., Ukmergės 
apskr. Prelato gimtinis kai
mas buvo grynai lietuviškas, 
jo tėvai kitaip ir kalbėti ne
mokėjo, kaip lietuviškai. Bū
damas 10-ties metų neteko 
motinėlės. Jo mokslinimu 
rūpinosi dėdė kunigas, kurs 
leido jį į Šiaulių gimnaziją, 
kurią jis baigė 1880 m. Tų 
metų rudenį įstojo į Petra
pilio universiteto matemati
kos - gamtos fakultetą, ta
čiau sekančiais metais persi
kėlė į Žemaičių kunigų semi
nariją, iš kurios 1884 m. vy
skupija savo lėšomis pasiun
tė jį į kunigų akademiją Pe
trapily, kurią baigė 1888 m. 
teologijos magistro laipsniu.

Jau gimnazijoje būdamas, 
Al. Dambrauskas pagarsėjo 
kaip lietuvis patriotas ir juo 
toliau mokėsi, juo giliau tvir 
tėjo jo tautiška sąmonė. 
1888 m. rudenį jis paskirtas 
kapelionu į Panevėžio gim
naziją, kur išbuvo tik pusę 
metų, nes užsitraukė rusų 
valdžios didžiausią nemalo
nę. Kun. Dambrauskas už
protestavo prieš 
moksleivių
melstis už carą. Dėl šio pro
testo jis išsiųstas į Kretin
gos vienuolyną ir 5 metams 
į Naugardo Ustiužną.

Ištrėmime kun. Dambrau
skas įsigilino į mokslą ir li
ko nuolatiniu užsieny lei
džiamo Apžvalgos laikraščio 
bendradarbiu. Ustiužnoje jis 
artimai susidraugauja su dr. 
V. Pietariu ir laimi jį lietu
vių literatūrai. Kun. Dam
brausko įtakoje dr. Pietaris 
parašė garsųjį istorinį ro
maną „Algimantą” ir kelis 
tomus kitų raštų.

Sugrįžęs iš ištrėmimo 
kuri. Dambrauskas ilgai bu
vo be vietos, nes visur pa
stodavo kelią rusų vyriausy
bė. Vėliau buvo pakviestas 
kunigų seminarijps profeso
rium, o nuo 1900 m. rudens 
vyskupo M. Paliulionio se
kretorium. 1914 m. vysku
pas Karevičius, įvertinda
mas kun. Dambrausko nuo
pelnus, pakėlė jį į preletus.

Nuo pat jaunystės dienų 
prel. Dambrauskas buvo ne
paprasto darbštumo žmogus 
įvairiausiose srityse. Jis ir 
teologas, ir filosofas, ir ma
tematikas, ir poetas, ir žur
nalistas, ir kritikas, ir pub
licistas ir t.t. Per daugelį 
metų vadovavo šv. Kazimie
ro knygų leidimo draugijai. 
1907 m. įsteigė literatūros, 
mokslo ir politikos mėnesinį 
laikraštį Draugiją, ėjusį iki 
1923 m. Tą laikraštį nese
niai jis buvo vėl atgaivinęs. 
Kelis metus buvo Petrapilio

savo pa- 
vokiečių 

vokiečiai 
Vokieti- 

nelaisvės

Dėl ko žmogus eina kas
met į kapus pamąstyti apie 
savo mirusius? Joks gyvu
lys negerbia šitaip savo ne
gyvųjų.

Atsakymas į tai lengvas 
ir aiškus: tarp žmogaus ir 
gyvulio yra bedugnė. Mes, iš 
tiesų, būdami sutverti amži
nam gyvenimui, žiūrime į 
mirtį kaipo į tikrovę, kuri 
mus jaudina, nors sielos gi
lumoje, tiesa, dažnai netiki
me į mirtį... nepažįstame 
jos!

Kai matau kreždelę ieš- 
jkant šiaudagalių savo lizdui,

katalikišką spaudą ng kiek neabejoju ir esu tik- 
skaityti, ją remti ir perskai-ras, kad jį ruošia rytojaus 
tytus katalikiškus laikras-1 gyvenimą, 
čius nemesti, bet atiduoti ki- j j^aj matau visų 
tiems arba net ir tarp tų pa- vjSy kraštų žmones 
čių laisvamanių paskleisti, I ištikimai ir meiliai 
kad jie irgi galėtų nors kiek 
geros spaudos pasiskaityti 
ir pažinti, kas gera ir bloga.

Kiekvienas katalikas, kad 
galėtų būti atsparesnis 
prieš visokius bedievius, ne
tikėlių — laisvamanių už
puolimus, privalo nuolatos 
savo

Minčių Žiupsnelis
Naudoki jaunystę taip, 

kad būtų malonu atsiminti 
ją senatvėje. — M. R.

Pavojaus valanda būna 
dažniausiai tikros meilės 
valanda; susijaudinę mes 
nustojame valdytis ir išduo
dame tuos gilumoje paslėp
tus jausmus, kuriuos šaltai 
galvodami, jeigu visai ir ne
paslepiame, tai nors šiek 
tiek nuduodame paslėptais 
esant. — Valter Scott.

Kas dabar liko įrodyta, 
kadaise buvo tik vaizduota- 
si. — Blake.

Publika pirma nori su
prasti, o paskui tik jausti.

— S. Cooteau.
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kunigų akademijos profeso
rium.

Sunku rasti kūrybingą lie
tuviško darbo sritį, kur ne
būtų prisidėjęs prel. Dam
brauskas. Apie jo reikšmę 
lietuvių tautai garbingasis 
velionis kan. J. Tumas yra 
taip pasakęs: „Jei būtų gali
ma pramanyti tokios ypa
tingos svarstyklės pilieti
niams nuopelnams sverti, 
tai, mano išmanymu, ant
dviejų lėkščių sukrauti viso-l Velionis iškilmingai palai- 
keriopi Basanavičiaus ir dotas vasario 19 d. iš šv.
Dambrausko nuopelnai daž- Jurgio bažnyčios į šv. Jono
nai svyruotų. Kun. Dam- kapines, dalyvaujant gau- 
brauską ir jo rolę lietuvių singam kunigų būriui ir mi- 
kultūros istorijoje aš leidžiu niai tikinčiųjų. Iš Trentono 
lygiomis su Basanavičium; ligoninės kūnas atvežtas ir 
tai mažiausiai. O kartais pašarvotas velionio brolio, 
Dambrauskas būdavo net muz. J. Brundzos bute, iš 
gyvesnis mūsų visuomenės kur į šv. Jurgio bažnyčią, 
nervas. Jei dr. Jonas Basa- 207 York St., Brooklyne, at- 
navičius buvo lietuvybės lydėtas vasario 18 d. 
apoteozė, tai kun. Dambrau- šv. Jurgio bažnyčioje vas. 
skas buvo jos šaknis. Aš ne- 19 d. egzekvijas atgiedojo 
matau kito žmogaus, kurs j apylinkės kunigai ir vargo- 
taip organiškai būtų sutapęs nininkai. Giedotas mišias at- 
su lietuvių tauta”. laikė kun. K. Paulionis, o

J. Brun- 
kitiems 
nuošir-

NAUJOS KNYGOS

Vienas Harvardo universi
teto profesorius laikraštyje 
Atlantic Monthly savo raši
nyje pažymėjo, kad „visuo
menė priklauso nuo spau
dos”.

Tad, mes katalikai per 
vasario ir kovo mėnesius pa
sistenkime dar daugiau sa
vo katalikišką spaudą pra
platinti, kad į kiekvieną lie
tuvių šeimą bent nors vienas 
katalikiškas laikraštis parei
tų. Paraginkime visus savo 
draugus ir pažįstamus, ku
rie dar katalikiško laikraš
čio neskaito, jį užsirašyti bei 
skaityti. Jeigu jie yra netur
tingi ir neišsigali laikraštį 
užsirašyti, paaukokime bent 
dolerį ir užrašykime jiems
kurį nors vieną katalikišką mūsų likimo paslaptį, 
laikraštį. Tegu jie skaito ir 
semia iš jo savo sielai nau
dingą peną, iš ko jiems pa
tiems ir lietuvių visuomenei 
bus daug naudos. S. Lukas.

anapus 
gyveni-

amžino

laikų ir 
nešant 

gėles ir 
maldas ant mylimųjų kapų,
esu tikras, absoliutiškai tik
ras, kad taipgi ir 
grabo yra rytojaus 
mas...

Be rytojaus, be
gyvenimo tas žmonių elge
sys neturėtų jokios pras
mės, nes veltui beprisimintu
me ir belankytume mes tuos, 
kurių jau nebėra.

Daug kas nenorėjo ir da
bar dar nemažai kas nenori 
Dievo, bijo amžino gyveni
mo. Tačiau ką išradome šia
me dvidešimtame amžiuje 
tikrai naujo, kas galėtų iš
vaduoti mus iš Dievo ir po
mirtinio gyvenimo?

Išradome daugybę maši
nų padidinti greitumui, lipti 
į aukštį, bet jos neturi nieko 
bendro su neramumu, kuris, 
pasireiškia be perstojimo 
sieloje tų, kurie mąsto apie

Niekuomet dar nebuvo 
meną mylinčios šalies.

— Whistler.

Ten, kur tave daugiausia 
liečia, nemanyk turįs drau
gų; žinok, kad tu esi vienas.

— Thoreau.

Kiekvienam patinka galia, 
nors kartais ir nežinom, ką 
su ja daryti. — Disraeli.
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— Ateinančiais metais 
Šaulių sąjungai sukanka 20 
metų. Sukaktį norima atžy
mėti ir didele dainų švente.

— Šiemet sukanka 65 me
tai nuo pirmųjų taupomų — 
skolinamų kasų įsisteigimo. 
1873 m. Kauno gybernijoj 
tokios kasos įsteigtos Vidiš- 
ky, Padubysy, Brėslaujoj, 
Aleksandrave ir Krasnagur- 
koje.

— Lietuvoj žuvingiausiu 
ežeru laikomas žuvintos 
ežeras, Simno vlsč., Alytaus 
apskr. Kasdien jame sugau
nama po 1000 ir daugiau 
svarų žuvies.

to, veiksme dalyvauja di
džiūnai, karininkai, karei
viai, piliečiai, tarnai.

Veikalas skirtas^vyrų vai
dybai. Gilus turinys, gyvas 
veiksmas. Tai gražus indėlis 
į negausią vaidinimams tin
kamą literatūrą.

TRUMPA LIETUVOS IS
TORIJA PAVEIKSLUOSE.
Išleido L. Vyčių Chicagos 
Apskrities Valdyba. Chica
go, 1937 m. 24 p.

Apie šią knygutę ameri
kiečių lietuvių spaudoje jau 
buvo rašyta. Ir rašyta pa
lankiai, net pataikaujančiai. 
Žurnalo Naujosios Romuvos 
bendradarbis P. Šležas pa
žiūrėjo į ją istoriko akimis. 
Tikime, kad bus įdomi P. 
Šležo nuomonė:

Ši trumpa Lietuvos istori- klausomą gyvenimą, už savo 
ja pradedama XI a. Mat, egzistenciją.
leidėjų nuomone, tame am
žiuje pirmą kartą pamini
mas Lietuvos vardas (ištik- 
rųjų — IX amž. P. Š.). Ra
šoma savotišku būdu: nepri
pažįstama jokių kitų ant
raščių, o tik amžiai. Prade
dama vienuoliktuoju ir bai
giama XX amžiumi, sumi
nint svarbesniuosius tų am-

žiu įvykius. Visi amžiaus į- 
vykiai suglaudžiami maž
daug į vieną puslapį. Kitame 
puslapyje — įdedamas ati
tinkamas paveikslas. Pirmas 
paveikslas vaizduoja atvy
kusį į Lietuvą vikingą, kuris 
tapęs „vienu iš mūsų prabo
čių”. Paskutinis paveikslas 
vaizduoja — „Centralinį Lie
tuvių komitetą Vilniuje 
1915 m.”, nors paties pa
veikslo viršuje aiškiai pažy
mėta 1918 m. Kiek paveiks
luose, tiek ir pačiame turi
nyje yra nemaža suklydimų: 
jų atitaisymas pareikalautų 
nemaža vietos. Turint galvoj 
vadovėlio trūkumus, kyla 
abejonės, ar leidėjų išsipil
dys norai — trumpai ir vaiz
džiai supažindinti Amerikos 
lietuvius išeivius su Lietu
vos praeitimi. Trūkstant 
brošiūrai ir vaizdumo ir aiš
kumo, ogi taip pat daugybė 
datų ir vardų, tik supainios 
skaitytoją toje mūsų tikrai 
didingoje praeityje. Be to, 
tas leidinys negalėjo, nors ir 
trumpai atvaizduoti pilną 
Lietuvos praeities vaizdą, 
nes leidėjai, pritardami 
žmonijos taikingumo idea
lui, vengė aprašyti „kovas 
ir žiaurumus”. Taigi dėl 
kažkokio migloto idealo lei
dėjai atsisakė pavaizduoti 
didvyriškas lietuvių tautos 
kovas už savo laisvę, nepri-

Aš nepeikiu savųjų. Ne
tikęs brolis, jei jis kitus sa
vo brolius šmeižtų ir dar ne
vertus to šmeižimo, bet aš 
vis dėlto labai džiaugiaus, 
kad ir aš ir visi lietuviai bū
tume mažiau paniurę, kad 
mes visi rodytume savo vei
duose daugiau skaidraus 
džiaugsmo, daugiau saulės, 
kuri spindėtų iš mūsų šir
dies, iš mūsų krūtinės.

^Vincas Uždavinys.

i mėnulio gražu-

astronomija

Šios paslapties klausimai 
buvo visuomet tie patys, o 
atsakymai į juos bus visuo
met tas pats — Dievas.

Edmondo.

Didelės galvos valdo pa
saulį, bet tik didelės širdys 
išgelbsti jį. — M. Z.

AMERIKA ANT RATŲ

Pražūties Perai
Daug tenka girdėti ir 

skaityti apie tarptautinę tai
ką. Vardan tos ramybės dik
tatoriai ir diplomatai patei
sina visus savo žygius ir 
siekimus. Amerika taip pat 
ugdo „pasaulinę taiką”, bet 
štai kokiais būdais:

Neseniai ji pardavė Japo
nijai 20,000 bombų, žinoma, 
ne atvirai, bet per Vokieti
jos rankas, o vokiečiai iš to 
riebiai pasipelnė.

Kinams nuraminti J. Val
stybės tada atgabeno Kini- 
jon 20 garvežių, kurie buvo 
panaudoti karo tikslams.

Be to, Amerika pardavė 
Rusijai nemaža galingų or
laivių, kas žymiai padidino 
sovietų oro laivyną.

Andai Ispanijos „lojalis-

Prekybos departamento 
pranešimu, pasauly yra 9,- 
687,000 mylių plentų su 40,- 
459,000 automobilių. Iš jų 
Jungtinės Am. Valstybės 
turi y3 kelių su % automo
bilių.

ir 
ap-

sė-

CUKRAUS VIETOJ

Tokio leidinio šiuo metu 
pasirodymas lietuvių išeivi
joje mus nė kiek nedžiugi
na, nes rodo, koks didis yra 
jos atsilikimas nuo mūsų 
praeities mokslo. Leidėjai 
būtų daug klaidų išvengę, 
tuo pačiu daug kuo būtų pa
sitarnavę mūsų išeiviams, 
jeigu jie, leisdami šią trum-

pą Lietuvos istoriją, būtų 
pasinaudoję tais Lietuvos is
torijos vadovėliais, skiria
mais mūsų pradžios mokyk
lai, kurių ima rastis nuo 
1934 m. Šis amerikiečių lie
tuvių leidinėlis turėtų mus 
visus, ypač DULR, paragin
ti atkreipti dėmesį į tai, kad 
mūsų išeivija nebūtų pana
šiais leidinėliais maitinama 
ir klaidinama: reikia suda
ryti sąlygas, kad jos daugu
ma susipažintų su teisinges
ne lietuvių tautos praeitimi, 
kuri neviename mūsų išeivy
je galėtų sustiprinti tautinę 
sąmonę ar ją atgaivinti. Tik
rai tuo reiktų susirūpinti.

tai” nudžiugo atplaukus iš 
Amerikos aliejaus laivams, 
o sukilėliai prieš mus pyk
čiu degė.

Pagaliau, mes pardavėm 
Anglijai milžiną laivą „Le
viathan”, kurio plienas 
geležis bus pavartotas 
ginklavimo reikalams.

Nenuostabu, kad, vėją
jant, pjausime audrą. Jeigu 
po besiartinančio pasaulinio 
perversmo dar išliks sveika 
mūsų šalis, J. V. senatoriai 
(kaip paprastai) ištirs tos 
nelaimės priežastis. Tuomet 
išeis aikštėn mažesnio mas
to kaltininkai ir jų niekšy
bės; bus jie išlaisvinti su 
perspėjimu: „Kitą kartą bū
kite atsargesni”.

i Jei pačiame vyriausybės 
kūne glūdi puvėsių perai, 
kaip gi galime panaikinti 
nedorovingumą ir sugedimą 
vietinėse ir pavienių valsty
bių valdžiose ? Gintaras.

— Pernai nuo spalių 1 d. 
ligi gruodžio 31 d. ieškan
čių darbo asmenų Kauno 
miesto darbo biržoje buvo 
3895, darbu iš jų aprūpinta 
2472.

— Prekybos reikalais su 
Lietūkio bendrovės vadovy
be šiomis dienomis tarėsi 
Olandijos, Vokietijos, Čeko
slovakijos, Pietų Amerikos, 
Prancūzijos, Anglijos ir 
Belgijos prekybininkų atsto
vai.

Kalkutoj, Indijoj, moksli
ninkų susirinkime prof. Ba
ly parodė savo išrastą dirb
tinį cukrų, daug pigesnį nei 
dabar iš nendrių ar burokų 
vartojamas.

GAMTINIAI PEČIAI

Islandijoj, netoli Reykvi- 
javiko miesto, kaip šaltoje 
šalyje, reikalinga ypatinga 
šiluma. Neseniai sugalvota 
netoli miesto esančius karš
to vandens šaltinius panau
doti namams apšildyti. Ang
lų bendrovė nutarė suvesti 
vamzdžius nuo šaltinių į 
miesto namus ir panaudoti 
jų karštą vandenį apšildy
mui namų.

NAUJAS CEPELINAS

Vokietijoj baigiamas sta
tyti naujas cepelinas. Jis 
bus tokio didumo, kaip, su
degęs Hindenburgas. Kadan
gi deguonis labai pavojingas 
ilgoms kelionėms, tai nau
jas oro laivas bus pripildy
tas heliumu, kuris ugnies 
nebijo. Naujas oro laivas at
lankysiąs Anferiką gegužės 

' mėnesį.
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lio astronomų sąjunga, tu
rinti savo vyriausią buvei
nę — centrą, kur susirinkę

patalpintum mūsų Žemę ir 
jos palydovą Mėnulį, kuris 
sukas apie žemę 239,000 my-

Sportininkų Ekskursija
)ių Žiupsnelis 
ludoki jaunystę taip, 
būtų malonu atsiminti 
snatvėje. — M. R.

Nesusipažinę žmonės su smilčių, nesuskaitoma dau- 
astronomija (dangaus kūnų gybė”. Šventam Rašte taipgi
mokslu), dažnai abejoja apie 
skaičius, kuriuos ji pateikia, 
kaipo matus beribių tolių —

yra ir visi pagrindiniai mū
sų šių laikų meteorologijos 
mokslo pamatai, išreikšti

astronomai pertikrina savo 
darbus ir jų vaisius viešai 
žmonėms paskelbia. Per 
šiuos patikrinimo namus 
paskiausi žvaigždynuose at-

lių atstume nuo jos, ten jis 
galėtų net 3 kartus dides
niam tolume nuo žemės ap
link žemę keliauti, o tarp 
jo kelio ir Saulės krašto dar

ivojaus valanda būna 
liausiai tikros meilės 
nda; susijaudinę mes 
ojame valdytis ir išduo- 
e tuos gilumoje paslėp- 
jausmus, kuriuos šaltai 
odami, jeigu visai ir ne- 
spiame, tai nors siek 

nuduodame paslėptais 
t. — Valter Scott

erdvių, dangaus kūnų, jų 
greičių ir kiekių. Tam pa
tvirtinti, reikia tik prisimin
ti keletą iš astronomijos sri
ties laimėjimų, su kuriais 
jau esame gerai susipažinę.

šiais žodžiais: „Vėjas eina į 
Pietus ir per juos vėl atgal 
į šiaurę grįžta. Jis be per
traukos ūžia — pučia ir vė
liai į savo vietą sugrįžta. Vi
sos upės bėga į jūras, bet jų

radimai ir ištyrimai yra tuo
jau kiekvienam nariui pra
nešami, kurie juos dar kar
tą privalo pilnai patikrinti 
ir ištirti, kad išvengtų klai
dų.

is dabar liko įrodyta, 
,ise buvo tik vaizduota-

— Blake.

blika pirma- nori su- 
;i, o paskui tik jausti.

— S. Cooteau.

‘kuomet dar nebuvo 
mylinčios šalies.

— Whistler.

i, kur tave .daugiausia 
nemanyk turįs drau- 

nok, kad tu esi vienas.
— Thoreau.

[vienam patinka galia, 
[artais ir nežinom, ką 
daryti. — Disraeli.

nepeikiu savųjų. Ne- 
irolis, jei jis kitus sa
lius šmeižtų ir dar ne
to šmeižimo, bet aš 

to labai džiaugiaus, 
aš ir visi lietuviai bū- 
mažiau paniurę, kad 
;i rodytume savo vei- 

daugiau skaidraus 
mo, daugiau saulės, 
pindėtų iš mūsų šir- 
mūsų krūtinės. 
Vincas ‘Uždavinys.

is galvos valdo pa
st tik didelės širdys
i jį- — M. Z.

RIKA ANT RATŲ

/bos departamento 
mu, pasauly yra 9,- 
i mylių plentų su 40,- 
I automobilių. Iš jy 
nes Am. Valstybės 
j kelių su % automo-

[ĮKRAUS VIETOJ

kuto j, Indijoj, moksli- 
susirinkime prof. Ba- 

rodė savo išrastą dirh- 
ukrų, daug pigesnį nei 
1 iš nendrių ar buroki) 
jamas.

IMTINIAI PEČIAI

mdijoj, netoli Reykvi- 
o miesto, kaip šaltoje 
e, reikalinga ypatinga 
ia. Neseniai sugalvota 
i miesto esančius karš- 
indens šaltinius panas- 
namams apšildyti. Ang- 
mdrovė nutarė suvesti 
[džius nuo šaltinių i 
to namus ir panaudoti 
irstą vandenį apšildy- 
namų.

AUJAS CEPELINAS
■ ■ 1 ■

)kietijoj baigiamas sta- 
naujas cepelinas. Jis 

tokio didumo, kaip su* 
s Hindenburgas. Kadai 
eguonis labai pavojingas 
ns kelionėms, tai nau- 
oro laivas bus pripildy- 

heliumu, kuris ugnies 
jo. Naujas oro laivas ai
žysiąs Anfcriką gegužės 
lesį.

Saulės ir mėnulio užtemi
mai yra labai tiksliai ap
skaičiuojami ir atspėjami 
daugeliu metų prieš jų įvy
kimą ir nurodoma net vieno 
colio tikslumu vietos, kur jų 

' šešėliai ant žemės kris. Me
teorų kritimai yra iš anksto 
atspėjami. Mūsų saulės si
stemoje naujos planetos bu
vo pirmiau matematiškai su
rastos ir jų buvimo vietos 
nustatytos, negu jos buvo 
pastebėtos. Pamatęs visus 
šiuos astronomijos laimėji
mus, žmogus bus truputį 
palinkęs į netikėjimą įvai
riais skaičiais.

Senovės gyventojai, begy
vendami po atviru dangumi, 
buvo daug daugiau su žvaig
ždėmis susipažinę, negu šių 
laikų žmonių minios. Nuo 
neatmenamų senovės laikų 
žmonių dėmesį labai traukė 
prie savęs saulės skaistu
mas, blaivus mėnulio gražu
mas ir neišpasakytas mir
gančių žvaigždžių žibėji
mas. I

Nors senovės astronomija 
tyrinėdavo žvaigždynus ir 
stengdavos dangaus skliau
tuose esančias žvaigždes iš
aiškinti, bet negalėdavo ji 
daryti pažangos kaip kiti 
mokslai, nes ji turėjo klai
dingą pamatą. Astronomija 
tik daugiau buvo žinoma 
kaip saulės garbinimo ir ap
gaulinga iš žvaigždžių būri
mo astrologija. Per išti
sus amžius žmonija klai
dingai tikėjo, kad žemė 
buvo plokščia, nežiūrint, 
kad Dievas Savo apreik
štose tiesose, Šventame 

. Rašte, per amžius skelbė 
aiškiai neklaidingas mintis: 
„Jis laiko žemės kamuolį”, 
kad Jis „ant nieko žemės 
nepakabino” ir kad žvaigž
džių yra, „kaip pajūryje

nepripildo. Jos vėl tenai, iš 
kur prasideda, sugrįžta”.

Galų gale, 16 amžiuje po 
Kristaus gimimo, atsiranda 
vienas protingas asmuo, ku
nigas Nikalojus Kopernikas 
(1473 — 1543), nuolankus 
vienos mažos Lenkijos kai
mo parapijos klebonas, ku
ris įstengia kiaurai per
žvelgti per klaidingas moks
lo miglas ir įžiūrėti saulinę 
sistemą, jos dangiškoje di
dybėje, su saule, kaipo gy
vybės pasaulyje palaikymo 
centru, ir su jos planetų šei
ma ir jų palydovais, kurių 
kiekvienas turi savo kelius, 
nurodomus dar iki šiol neži
nomų jėgų, kurias mokslas 
tik „traukiamosios jėgos” 
vardu vadina.

Nuo Koperniko laikų as
tronomija pradėjo dideliais 
šuoliais pirmyn žengti. Rei
kalas tyrinėti dangiškus kū
nus davė priežastį išrasti 
žiūroną, spektroskopus, fo- 
toteleskopus ir daugybę pui
kiausių įrankių, būtinų dan
gaus kūnams ir jų nuoto-

Pažvelgus į turtingus as
tronomijos žvaigždynuose 
atradimus ir svarbiausius 
jos ištyrimus, pamatysime, 
kad mūsų žemė yra labai to
li nuo sutvertos stebulės ir 
kad ji yra tik labai mažy
tis, Sutvėrėjo puikaus laik
rodžio mechanizme, krump
lys. šitas labai aišku pasiro
do, palyginus žemės dydį su 
kitų mūsų saulinėje sistemo
je planetų didumu ir net su 
pačia saule, ir taip pat iš 
palyginimo mūsų saulės su 
kitų žvaigždžių didumu.

Mūsų Žemės skersmuo tu
ri apie 8,000 mylių (7,900) 
dydžio, ir yra viena iš di
džiausių mažesniųjų mūsų 
saulinės sistemos planetų, 
kurias sudaro šios: Merkū- 
ras, turįs skersmenį 3,030 
mylių dydžio, Venera — 7,- 
700, Žemė — 7,900 ir Mar
sas — 4,200. Didžiosios pla
netos yra Jupiteris, turįs 
skersmenį 86,000 mylių dy
džio, Saturnas — 73,000, 
Uranas — 32,000 ir Neptū
nas — 31,000. Už Neptūno 
1930 metais buvo surasta la-

būtų apie 100,000 mylių tar
pas.

Visos žvaigždės, kurias 
mes matome žibančias naktį, 
išskiriant planetas, kurios 
už jas yra tamsesnės ir tik

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties pro
ga Lietuva kviečia Ameri
kos lietuvių jaunimą ir se
nimą šią vasarą atvykti Lie
tuvon ir dalyvauti Tautinė-

Saulės spindulių apšviestos 
spindi, yra milžiniškos sau
lės.

Mūsų Saulė irgi yra žvaig
ždė, kurios įtaka dar siekia 
net apie bilijoną mylių tolu
mo už Pluto planetos, arba 
iš viso apie penkis bilijonus 
mylių tolumo aplinkui.

Artimiausia mūsų Saulės 
kaimynė kita saulė yra už 
26 trilijonų mylių nuo mūsų 
Saulės, vadinama Alpha 
Centauri, kuri yra matoma 
tik pietiniame Žemės pusru
tulyje. Kita artimiausia 
žvaigždė, vardu Sirijus, 
esanti /Major Canis” žvaig
ždyne, kuri matoma šiauri
niame Žemės pusrutulyje, y- 
ra taip pat viena iš švie
žiausių žvaigždžių ir yra 54 
trilijonų mylių tolume nuo 
mūsų Saulės. Už 100 trilijo
nų mylių nuo mūsų Saulės 
yra apie 19 kitų saulių.

žvaigždės, kurios tiksliai 
ištirtos, yra suskirstytos pa
gal didumą į milžiniškas ir 
mažytes saules, o pagal 
skaistumą jos dar suskirsty

1, Waterbury, Conn. 1, Ma- 
hanoy City, Pa. 1, Pitts
burgh, Pa. 3, Philadelphia, 
Pa. 2, Scranton, Pa. 1, Wil
kes-Barre, Pa. 1, Shenan
doah, Pa. 1, Baltimore, Md. 
3, Detroit, Mich. 3, Cleve
land, Ohio 3, Dayton, Ohio 
1, Kenosha, Wis. 1, Sheboy
gan, Wis. 1, Sioux City, la.

j e Olimpiadoje, kuri įvyks 
liepos 17 — 31 d. Reikalinga 
sudaryti ekskursiją, kurioje 
dalyvautų jauni lietuviai1 
sportininkai, jų lavintojai 1, Omaha, Neb. 1, Gary, Ind. 
palydovai ir šiaip ekskur-1, Indiana Harbor, Ind. 1, 
santai iš gausingesnių lietu- Chicago, Ill. 10, Susivieniji- 
viškų kolonijų ir didesniųjų mas Liet. Am. 3, Susivieni- 
lietuviškų organizacijų. jimas L.R.K. Am. 3, Lietu-

Tokiai ekskursijai sudary-,vos Vyčiai 3, Moterų R. K. 
ti, Amerikos Lietuvių Spor- Sąjunga 2, Am. Liet. Taut, 
to Komitetas numato ir siū- Sandara 3, Marianapolio
lo lietuvių kolonijoms ir or
ganizacijoms šitokių sporti
ninkų kvotą:

New York ir New Jersey 
5, Boston, Mass. 2, Worces
ter, Mass. 2, Hartford, 
Conn. 1, New Britain, Conn.

liams matuoti. Su spektros
kopu galima apriboti žvaigž
džių sudėtį, šviesumą, am
žių, greitumą ir taip pat jų 
artėjimą ar nutolimą maty
mo linijoje. Daugelis gilaus 
proto asmenų iki šių laikų 
dar vis be paliovos tyrinėja 
šią naują paslaptingą sritį. 
Su kantrumu nenuilstantieji 
darbininkai, daugumoje kar
žygiška ištverme, didvyriš
kai 
stropiai žengia pirmyn.

Svarbiausi astronomijos 109 
pažangai pagreitinti daly- Saulės skersmenį, jos svoris 
kai: pirma, patyrę asmenys, 300,000 kartų mažesnis už 
dangaus žvalgymosi srityje, Saulės svorį, o didumas jos 
apskaičiavime, kurie vienas' yra net 1,200,000 kartų ma- 
su kitu lenktyniuoja ir vislesnės už Saulės didumą, 
suranda naujas žvaigždes ar Jeigu Saulės vidus būtų džio, yra vadinama nykštu- 
planetas; antra, viso pašau- kiauras ir į patį jos centrą ku, tai kokio didumo tuomet

bai mažytė planeta Pluto.
Didžiausia planeta Jupite

ris, kurios skersmuo yra net 
apie 11 kartų didesnis už 
mūsų žemės skersmenį, savo 
tūriu yra lygi 300 mūsiškių 
Žemių, bet didumo atžvilgiu, 
kadangi jos tankumas yra 
mažesnis, negu Žemės, ji y- 
ra net 1,400 kartų didesnė 
už mūsų Žemę.

. I Palyginus mūsų Žemę su 
yJe Saule, pamatysime, kad že- 

mės skersmuo yra net apie 
kartus mažesnis už

tos, atsižvelgiant į jų skais
tumą šviesos ir šilumos tie
kimą, į mėlynąsias, geltoną
sias ir raudonąsias saules. 
Apie pusė visų spektroskopu 
ištirtų žvaigždžių yra mėly
nos spalvos, ir jos yra karš
čiausios saulės, šie trys sau
lių skyriai, pagal šviesos 
stiprumą, dar yra dalinami 
į kitus skyrius. Tarp gelto
nosios spalvos saulių skyrių 
dar yra saulės, vadinamos 
„G” saulės, kurios yra ma
žiausios ir savo šviesos 
skaistumu, ir šilumos tieki
mu, mokslininkų priskiria
mos mūsų Saulės skyriui.

Jeigu mūsų saulė, turinti 
skersmenį 860,000 mylių dy-

yra didžiosios saulės — mil
žinai?

Artimesnė maža saulė 
mums atrodo daug skaistes
nė, negu toli esanti didžioji 
saulė. Iš 20 žvaigždžių di
džiausia saulė yra vardu Be- 
telguese, esanti Orion žvaig
ždyne ir saulė Antares — 
Scarpio žvaigždyne, kurios 
yra raudonosios saulės ir 
savo didumu labai skiriasi 
nuo kitų saulių.

Jos savo skaistumu, bega
liniu tolumu ir ilgais išrody
mais, kad jos yra milžiniš
kos saulės, kurios, jeigu as
tronomai pajėgtų tikrai iš
matuoti, iš tikrųjų būtų tūk
stančius kartų didesnės už 
mūsų Saulę. Neseniai pasise
kė jų skersmenis išmatuoti. 
Rasta, kad Betelguese sau
lės skersmuo turi 260 mili
jonų mylių dydžio, o Ante- 
res saulė — 360 milijonų 
mylių. Tai milžiniški dy
džiai. Į šių saulių centrus 
mūsų Saulė su savo ketu
riomis mažesnėmis planeto
mis ir jų keliais, kurie siekia 
apie 141,500,000 mylių tolu
mo nuo saulės, lengvai tilp
tų, o nuo jų iki jų pavir
šiaus dar būtų apie 200 mi
lijonų mylių tolumo tarpas. 
(Pagal Karl Cady straipsnį)

Sulietuvino S. Lukas.

Kolegija 2, Am. Liet. R. K. 
Federacija 3.

Sportininkų ekskursijos 
palydovai

Susidarius sportininkų čia 
pažymėtai kvotai, kiek di
desnei arba mažesnei, spor
tininkų ekskursijos palydo
vais numatomi ir rekomen
duojami: rytinių valstybių 
teisėjas W. F. Laukaitis iš 
Baltimore, Md. ir A. J. Ma
žeika iš Brooklyn, N. Y.; 
vakarinių valstybių banki
ninkai Jonas Brenza ir Jus
tinas Mackevičius iš Chica
go, Ill.; Naujosios Anglijos 
— adv. Ant. šalna.

Mokytojai ir komandų 
kapitonai

Sportininkų lavinto jais 
arba komandų kapitonais 
numatomi ir rekomenduoja
mi adv. Edvardas Schultz iš 
Pittsburgh, Pa., Stasys Sta- 
nulis iš Detroit, Mich., Jur
gis Venslovas iš Cleveland, 
Ohio, ir Edvardas Kriaučiū
nas iš Chicago, Ill. >

Jei atsirastų kitos lietu
vių kolonijos arba organiza
cijos, kurios norėtų savo 
sportininkus arba jų paly
dovus minėtai ekskursijai 
pasiūlyti ir prie šios ekskur
sijos prisidėti, yra prašomi 
tą padaryti. Sportininkų ek
skursijos organizavimo dar
bas yra nelengvas, todėl tu
rėtų būti tuojau pradėtas, 
kad būtų galima tinkamai 
prisirengti, susiorganizuoti 
ir užsakymus laive padary
ti.

Į kolonijų ir organizacijų 
kvotas gali registruotis spor

tininkai įvairių sporto šakų. 
Kada kvotos bus užpildytos, 
tada visos sporto šakos bus 
tinkamai suorganizuotos, va
dovaujant išrinktajam va
dui.

Kolonijos ir organizacijos 
gali pačios nustatyti savo 
kvotas ir pasiūlyti lavinto- 
jus ir palydovus. Lietuvos 
Tautinis Olimpinis Komite
tas iš Amerikos atvykusius 
sportininkus ir jų palydo
vus aprūpins pragyvenimu: 
maistu, pastoge ir smulkio
mis išlaidomis.- Jie bus pava
žinėti po Lietuvą ir, pagal 
galimybes, bus pasistengta 
jiems sudaryti „gerą laiką”. 
Lietuvoje sportininkai galės 
pabūti apie mėnesį laiko. To
kios nepaprastos ir laimin
gos progos mūsų jaunuoliai 
sportininkai neprivalo pra
leisti. Lietuva sako: „Mes 
Jūsų laukiame kaip draugų 
sportininkų ir kaip brolių 
lietuvių”.

Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas.

Red. Pastaba: Chicagoje 
veikiantis Am. Liet^ Sporto 
Komitetas minėtos sporti
ninkų ekskursijos organiza
vimo reikalu rūpintis siūlo 
Lietuvos Atstovybei Wa
shingtone, bet mums atrodo, 
kad iniciatyvos turėtų imtis 
pačios lietuvių organizaci
jos. Atstovybė gali daug pa
gelbėti, bet jai primesti or
ganizavimo darbas netinka. 
Be to, komitetas, pirm 
skelbdamas savo atsišauki
mą, galėjo kreiptis į atski
ras organizacijas ir iš jų 
sužinoti nuomones ir šiaip 
nusiteikimą dėl galimumo šią 
ekskursiją įvykdyti. Visi ži
nome, kad L. Vyčiai ruošia 
savo ekskursiją, kuri išvyks 
gegužės 21 d. Neabejojame, 
kad jų ekskursijoje bus ir 
sportininkų, kurie po Pava
sarininkų kongreso iškilmių 
galėtų dalyvauti ir sporto 
olimpiadoje. Gerai, kad mi
nėtas komitetas ėmėsi ini
ciatyvos net ir sportininkų 
skaičių pasiūlyti, bet reikia 
atsiminti, kad gyvenimo tik
rovė yra ryškesnė už gra
žius norus, todėl tikrai lai
kas organizacijoms pagal
voti, ar bus įmanoma su
ruošti sportininkų ekskursi
ją šią vasarą į Lietuvą.

R. Blaumanis

Laimės Glėbyje
(Tęsinys)

Kieme stovėjo jos sesuo Ilzė. 
Ji ieškojo Ievos, nes rašti
ninkas norėjo su ja šokti. 
Bet Ieva tik suraukė veidą, 
griebte apkabino Ilzę per pu
siau ir tempė ją su savim iš 
kiemo.

— Kas ’tau yr? — Ilzė 
klausė.

Bet Ieva tik ėjo sodu, tarp 
obelų eilių ir pagaliau su
smuko už daržo galuežėj. Il
zė irgi prisėdo.

— Kas tau yr? — ji vėl 
baimingai klausė.

— Tyliau, tyliau, — išsun
kė Ieva, suspaudė delnais 
smilkinius ir įsikniaupė sese
riai krūtinėn.

Saulė tuo metu jau taisėsi 
leistis. Vakaras buvo šiltas 
ir malonus. Retkarčiais 
kregždelė dar čiūkštelėdavo 
aukštai, aukštai ore ir kai 
kur kaimynuose moteriškas 
balsas tąsiai čiukeno kiaules 
namo.

Ilzė apkabino Ievą ir pra
dėjo verkti. Jos ašaros kri
to ant Ievos plaukų ir kaklo.

Staiga Ieva pradėjo nesi- 
valdydama kūkčioti.

— Ak Uzyt, Ilzyt, — ji sa
kė pasikūkčiodama, proverk- 
smiais, — kad aš būčiau ži
nojusi, kad aš būčiau žino
jusi!

Taip jos ten ir sėdėjo vie
na kitą apkabinusios, viena 
kitą glostydamos, kol naktis 
užgesino vakaro žarą ir pie
voj griežlė užtraukė savo 
vienišumo giesmę.

— Eikim jau! — Ilzė va
dino.

Bet Ieva nekrutėjo.
Netrukus svečiai vienas 

paskui kitą ėmė dingti, su- 
lįsdami trobų aukštuose į 
šiaudus ar šieną. Svočia pa
sigedo jaunosios, norėjo ves
ti ją guldyti. Pagaliau jos 
balsas ėmė skardenti visą 
kiemą. Ar jaunoji gal pabė
gusi, ar ką?!

Ilzė atsikėlė. Pamažu, tar
tum pusgyvė, paskui ją se
kė Ieva. Kieme svočios klau
siama, kame buvusi, ji nie
ko neatsakė, bet ėjo, links
mo muzikantų maršo lydi
ma, tylėdama į klėtį, kur 
Lauskas prie žvakės sėdėjo 
ir jau laukė. Pajuokavę iš 
guldomosios poros, svečiai

paliko klėtį, svotas užrakino 
duris, muzikantai užplėšė 
dar vieną maršą, o tada iš
sisklaidė visi ir sugulė.

Kitą rytą jaunuosius kėlė 
prieš pusryčius. Muzikantai 
atgriežė melodiją „Ka spoži 
spid mans Jėzulinš”, ir tuoj 
po to pasigirdo baisus triuk
šmas, kurį sukėlė berniokai 
su keptuvėmis ir trumuliais. 
Tada svotas atrakino klėtį, 
ir jaunavedžiai išėjo oran. 
Ieva atrodė tiek balta, lyg 
ji su pačia mirtim būtų ko
vojusi. Pabučiavusi Ilzę, ji 
šnipštelėjo jai ausin, kad
duotų vyno. Išgėrusi gerą 
mauką, ji atsigavo ir buvo 
taip pat linksma, kaip va
kar. Lauskas atrodė kaip 
gimte atgimęs. Jis juokavo 
daug, gėrė ir taip vikriai su
kosi, kad kiti net juoktis 
ėmė ir sakė jaunikį šiandien 
dar ir sušoksiant. Bet vis 
dėlto taip neįvyko.

Kai vakare atėjo gulama
sis metas, Ieva jau neberau
dojo, bet išmovė du stiklus 
vyno. Tą pat ji darė ir tre
čią vestuvių vakarą.

Pagaliau garavo ant sta
lų rauginti kopūstai, ir sve
čiai išsiskirstė. Visi teigė to
kių linksmų vestuvių seniai

dingai rankas Lauskui ir Ie
vai ir išvažinėjo įsitikinę, 
jog palieka nors ir nelygią, 

^ai betgi labai laimingą po- 
rą.

Ilzė paliko kelias dienas 
prie Ievos ir padėjo didelio 
baliaus liekanas sukuopti ir 
namus vėl į šiokiadienę tvar
ką grąžinti. Po to ir ji paki
lo išeiti. Ieva ją palydėjo 
galiuką. Atsisveikindama 
jaunoji šeimininkė atidavė 
Ilzei visus pinigus, kuriuos 
vestuvninkai, seną paprotį 
laikydami, jai buvo sumetę. 
Ilzė norėjo padėkoti, bet Te
va ją apkabino ir ėmė 
šniurkštėti:

— Sesei, sesei, — ji sušu
ko pagaliau, — kam tu man 
neįvarei tutino į širdį, kai 
aš tau pirmąkart apie Laus- 
ką kalbėjau!

Raudodama Ilzė išėjo.
Bet linksmai niūniuodama 

Ieva grįžo atgal. Jei jau ji 
apsiėmė nuduoti laimingą, 
tad lai tos komedijos ir vyk
sta toliau. Ji nugrūdo savas 
bėdas į pat širdies dugną ir 
ruošėsi, sukosi po namus, 
kad smagu buvo žiūrėti. Su 
dvigubu atidumu ji taikėsi 
prie Lausko silpnybių ir ste
bėjo jo reikalus. Jai tas- ne-

nebegavę šokti, spaudė šir- buvo sunku, nes iš mažumės

pratusi buvo prie darbo, bu
vo stropi, sumani, ir net 
Lauskas jai ilgainiui nebe
buvo toks šlykštus, kaip iš 
pradžių. Be to, seniokas bu
vo protingas, ir jo prigimtis 
gera. Matydamas, kad jį 
taip brangina, jis nebeįma
nė, kaip ir beatmokėti jai už 
„meilę”, kaip jis mėgdavo 
tarti. Jis pripirko jai bran
gių skarelių ir visokių kito
kių pašvaitų ir atidavė ga
lop visą savo gryną pinigą į 
Ievos rankas. Bet Ieva nesi
puošė. Ji, tiesa, pasirodyda
vo šeimynai ir draugėms, ko 
vyras jai pripirkęs, bet taip 
ir palikdavo visus pašvaitus 
spintose ir komodoj susigu
lėti, susenti. Prieš ką gi jai 
buvo puoštis? Tik jau ne 
prieš senį plikagalvį!... Ir 
draugės ir kitos šeimininkės 
ja dar labiau stebėdavosi, 
kad ji tik medvilne skaryte 
susikurpusi eidavo į lauką. 
Jos juk jau žino, kad Ieva 
galinti vienuose šilkuose 
vaikščioti, bet dėl savo iš
minties ji taip nedaranti. 
Šis paprastumas turtais ap
tekusią Ievą labai iškėlė 
žmonių akyse, o ji tą supra
to ir stengėsi dar savo šlovę 
padidinti.

Taip praėjo dveji metai.

Lauskas per tą laiką, bū
damas rūpestingai apžiūrė
tas, ramiai gyvendamas, ne 
tik kad silpnyn nėmaž nepa
ėjo, bet greičiau buvo dargi 
atkutęs. Apie Ievos laimę 
net visos zylės čiauškėjo per 
kelias parapijas. Kiekvienas 
ją laikė paveiksime namų 
močia, ir ne viena vargdienė 
mergelė atsidusdavo:

— Ak, kad taip man toks 
gyvenimas, kaip tai Laus- 
kienei! Gal aš už ją prastes
nė!

Bet niekas nežinojo, kiek 
kartų Ieva tylią naktį buvo 
kėlusi rankas į aukštį ir gė
los apimta šaukusi:

— Dieve, Dieve, išgelbėk 
mane! Imk jį šalin nuo ma
no šono, arba man leisk mir
ti!

Bet Lauskas nemirė ir Ie
vos sveikata buvo gera, nors 
rožės veiduose nebežydėjo 
ir pagal burną buvo atsira
dusios dvi siauros gilios 
raukšlės.

Praėjo dar dveji metai. 
Senasis šeimininkas jautėsi 
toks šviežias, žvalus, kaip 
jaunikaitis. Bent pats taip 
sakydavo.

Penktais metais po vestu
vių apie Jurgines pas Laus- 
ką pristojo jaunas bernio

kas, vardu Janis. Jis buvo 
didelis, gražus vyras, pla
čiais pečiais, mėlynom mei
liom akim ir šviesiais plau
kais. Jis turėjo motiną, kuri 
prie lauko darbų jau nebe
galėjo eiti, bet, savą duoną 
valgydama, verpė ar šį bei 
tą lopė, adė.

Iš pradžių Ieva Janį ma
žai pastebėdavo. Lauskui 
dar pačiam pakakdavo svei
katos bernams prie darbų 
rikiuoti, ir ji į senio reika
lus nesikišdavo. Bet mergos 
jai apie Janį ėmė taukšti. 
Kas jo gerumai! Kaip jis 
savo motiną žiūrįs! Stebuk
las, pasakytum!

Tad ir Ieva pradėjo į Ja
nį dirsčioti ir matė, kad 
mergiotės tiesą kalba. Su 
tokia meile, kuri galėjo tik
rai širdį sukrutinti, jis tupi- 
nėdavo aplink senutę, nukęs- 
davo jos mažus įgeidžius ir 
paruošdavo jai net lovą, nes 
ji pati kartais to nebepa
jėgdavo padaryti.

— Tu savo senikę motiną 
labai myli? — Ieva kažkada 
Janiui užminė.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės 
minėjimas -

Schuylkill apylinkės lietu
viai, Kunigų Vienybės pro
vincijos vadovaujami, Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukaktį minėjo vasario 
16 d. iškilmingu bankietu 
Necho - Allen viešbutyje, 
Pottsville, Pa. Viešbučio sa- 

, lės buvo puikiai išpuoštos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia- 

. vomis. Geras orkestras gro
jo turiningos muzikos kūri
nius. Apylinkės lietuvių 
šviesuomenė atstovauta iš 
visos apylinkės: Shenan
doah, Mahanoy City, Mt. 
Carmel, Tamaqua, Coal
dale, Minersville, Hazleton, 

" Maizers ville, Reading, St. 
Clair, Frackville, Girard
ville, Shamokin ir kitur.

Puota pradėta malda, ku
rią atkalbėjo mons. James 
Heir, apylinkės kunigų de
kanas. Sugiedojus Amerikos 
himną, programą pradėjo 
Kunigų V-bės provincijos 
pirm. kun. K. Klevinskas 
(Minersville), pasakydamas 
įžangos žodį, kuriuo supa
žindino visus dalyvius su iš
kilmių reikšme ir prasme. 
Programos vedėju pakvies
tas Albinas Miliauskas (II).

Bankieto programoje bu
vo solistų dainos, smuiko ir 
piano solo, rinktinis choras 
ir kalbos.

Gubernatoriaus Earle var
du sveikino J. Griffith 
Boardman, Pennsylvanijos 
iždo pajamų sekretorius. 
Kalbėtojai buvo kun. Alb. 
Drazdys, teisėjas James J. 
Curran ir Amerikos red. J. 
B. Laučka. Teisėjas Curran 
pasakė gerai ir kruopščiai 
paruoštą kalbą, tiksliai at
pasakodamas Lietuvos isto
riją. Ypatingu pasigėrėjimu 
teisėjas pažymėjo, kad Eu
ropa ir visas , pasaulis turi 
būti dėkingas' Lietuvai, su
laikiusiai totorių pavojų. 
Jautriai jis kalbėjo apie lie
tuvių vargus rusų priespau
doje, apie žygius į laisvę ir 
apie galutinį išsivadavimą ir 
atsteigimą nepriklausomos 
valstybės.

Solo dainavo V. Baranaus
kas iš Minersville ir ponia 
McKelvey' iš Hazleton (lie
tuvaitė). Apylinkės vargoni
ninkų ir choristų rinktinis 
choras darniai sudainavo 
kelias dainas, kurių skaičiu
je buvo Lietuviais esame 
mes gimę (Šimkaus), Ei, pa
sauli (Vanagaičio), Malda 
už tėvynę. Ponia Meįonienė 
artistiškai pasirodė su smui
ku. Muzikos programą pa
įvairino ir keletas kitatau
čių iš Braun muzikos mo
kyklos.

Bankiete dalyvavo 444 as
menys, kuriu tarpe įvairūs 
apylinkės lietuvių įžymūs 
asmenys: kunigai, gydyto
jai, mokytojai, muzikai ir t. 
t. Dalyvavo kunigai: mons. 
Heir, Karalius, Klevinskas, 
dr. Končius, Matulaitis, Čės- 
na, Rakauskas, Mockus, 
Morkūnas M.I.C., Alauskas, 
Dobinas, Degutis, Dauman
tas, Drazdys, šukevičius. 
Dalyvių skaičiuje ypač daug 
buvo gražaus jaunimo.

Visi dalyviai buvo nepa
prastai patenkinti turėję 
gražios progos prisiminti 
Lietuvą, pabuvoti lietuviš
kos nuotaikos aplinkumoje 
ir įdomiai drauge laiką pra-

leisti tarp savųjų. Kunigų 
Vienybės provincija susilau
kė daug dėkingumo už su
ruoštą bankietą.

Apie šį minėjimą plačiai 
rašė apylinkės laikraščiai: 
The Pottsville Journal, Eve
ning Herald (Shenandoah), 
Schuylkill Reporter, Potts
ville Republican ir kiti.

Iškilmių iškilmės
Lietuvos nepriklausomy

bės 20 metų sukaktis pami
nėta nepaprastai įspūdingai. 
Vasario 13 d. kleb. kun. P. 
M. Juras atlaikė iškilmin
gas mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Prakalbos
6 vai. vak. par. salėje įvy

ko prakalbos, kurias pasakė 
kunigai J. Vaitekūnas ir J. 
Švagždys, p. Kaz. Čibiras ir 
vietos kleb. kun. P. M. Ju
ras. Žmonės netilpo į salę. 
Buvo atvažiavusių iš apylin
kių. Svečių tarpe buvo ku
nigai J. Petrauskas ir Bal- 
trašiūnas, Darbininko adm. 
A. Peldžius ir kiti.

Teatras
Iškilmių proga, Lietuvos 

žurnalistui K. Čibirui vado
vaujant, suvaidintas patrijo- 
tinis veikalas „Vakarinė dai
na”. Vaidinimu visi buvo 
patenkinti.

Koncertas
Vakaro programą apvai

nikavo šv. Pranciškaus par. 
choras, vadovaujamas muz. 
Povilo Sako. Sudainavo ke
letą lietuviškų dainų.

Rezoliucijos
Vakaro vedėjas kun. P. M. 

Juras pasiūlė rezoliucijas, 
kurias nutarta pasiųsti Epi
skopatui, Prezidentui ir Sei
mui.

Telegramas pasirašė kun. 
P. M. Juras ir Federacijos 
skyriaus pirm. K. Vencius.

Radio bangomis
Mūsų parapijos lietuviai 

katalikai nepasitenkino baž
nytinėmis iškilmėmis ir pa
rengimais. Vasario 16 dieną 
radijo bangomis iš Lawrence 
radijo stoties WLAW kun. 
P. M. Juras ir žurnalistas 
K. Čibiras pasakė patrijoti
nes kalbas, o vyrų radijo 
grupė, vadovaujama muz. 
P. Sako, puikiai sudainavo 
apie dešimt lietuviškų dai
nų. Amerikiečių laikraščiai 
labai gražiai apibūdino Law- 
renco lietuvių katalikų akci
ją. Aušrelė.

— Vasario 16 d. par. mo
kyklos vaikučiai šauniai mi
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktį. Vi
si skyriai turėjo savo ati
tinkamą programos dalį. 
Dainavo, vadino, šoko! Vis
kas pravesta lietuviškiau
sioje dvasioje. Programą pa
ruošė sesutės pranciškonės. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai Ambotas ir Kripas 
ir V. Milaševičiūtė, viešnia 
iš Lietuvos.

— Platus minėjimas su
ruoštas vasario 20 d. par. 
mokyklos salėje. Programai 
vadovavo kleb. kun. J. Am
botas, kurs pasveikino gau
singai susirinkusius hart- 
fordiečius ir išaiškino ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą. Par. choras, muz. J.

Balsio vedamas, sugiedojo 
tautos ir Amerikos himnus, 
po kurių padainavo kelias 
dainas. Gražiai sudainuota 
Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim! Sudainuota vie
na daina iš Herberto opere
tės; solo pasirodė V. Kau- 
nietytė.

Kalbėtojai buvo Amerikos 
redaktorius J. B. Laučka ir 
adv. R. H. Dragot. Sveikini
mo žodį pasakė V. Milaševi- 
čiūtė, viešnia iš Lietuvos ir 
kun. J. Kripas. Turėjo kal
bėti ir dr. Mikolainis, bet jis 
buvo staigiai iššauktas pas 
ligonį. Jaunuolis J. Medonis 
jautriai padeklamavo. Moky
klos vaikai sudainavo kelias 
dainas. WS skyriaus vai
dintojai suvaidino 3-jų veik
smų- dramą „Paklydėliai”.

— Šiomis dienomis hart- 
fordiečiai pagerbė jaunuolį 
Petrą Elijošių, pasižymėjusį 
radijo mechaniką. Sveikini
mo kalbas pasakė kunigai 
Ambotas ir Kripas, klier. J. 
Kočiūnas ir Elijošienė.

— Krepšinio komanda ge
rai laikosi. Vasario 26 d. 
vyks į Worcester!, kur žais 
prieš Aušros Vartų par. ko
mandą.

— Mirė Jonas Žaliuonis, 
71 metų. Liko 4 dukterys. 
Velionis iš Lietuvos atvyko 
prieš 46 metus. Buvo uolus 
katalikiškų laikraščių 
tytojas. Į laidotuves 
atsilankęs giminaitis 
Gradeckas.

— Hartfordiečių vaidinto
jų grupė buvo nuvykusi į 
Waterbury, kur suvaidino 
2-jų veiksmų komediją „An
drius Salemonas”. Waterbu- 
riečiai gražiai priėmė. Kal
bėjo kun. Ambotas ir J. Ša- 
liūnas. Tas pats veikalas bus 
vaidinamas gegužės 7 d. mū
sų par. salėje.

tu vos himnus ir sudainuoja 
apie šešetą tautinių dainų. 
Solo dainavo vietinis J. An
tanėlis ir viešnios p-lė Dra- 
vinskaitė ir p. Mazgelienė. 
šešetas vaikučių, tautiniai 
apsirengę, bendrai padekla
mavo eilutes „Gimtinė šale
lė” ir Alg. Ivaška pasakė 
Maironio eiles „Laisvės vė
liava”. Turiningas kalbas 
pasako žurnalistas Čibiras, 
kun. Krušniauskas, dr. Lan
džius ir kun. Urbonavičius. 
Miesto mayoro vardu pa
sveikino W. Riley.

Pardavinėta Vilniaus pa
sai ir ženklai. Rinkta vilnie
čiams aukos.

Ir komunistai su Maiklu 
minėjo

Kai patriotingieji lietuviai 
buvo susirinkę į Municipal 
salę, tai Lietuvių salėje vie
tos komunistai su Keleivio 
Maikiu, kitaip sakant, „ben
dras frontas” buvo surengę 
neva Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą. Mat, kai 
Stalinas Rusijoj baigia nai
kinti tikruosius komunistus, 
tai ir mūsiškiams nejauku 
pasidarė. Todėl pradėjo nu
sigrįžti nuo Rusijos, o rū
pintis (žinoma, savotiškai) 
Lietuva. Kalbėjo Bimba, 
pryčeris Kubilius ir Kelei
vio Maikis (Michelsonas). 
Jie bandė savo pasekėjams 
„persistatyti” dideliais ko
votojais už Lietuvos laisvę. 
Kaip jiems Lietuva rūpi, pa
rodo Bimbos pareiškimas: 
„...Jei Stalinas užimtų Lie
tuvą, tai visiems aukštesnis 
mokslas būtų veltui”. Taip, 
jei užimtų..., tai ne tik moks
las, bet ir kulkos lietuviams 
būtų dykai... Tą mes žinome 
ir stengsimės, kad neužimtų 
ne tik Stalinas, bet ir Bimba 
su lenkomanu Michelsonu.

Buvęs.

sius dėl Lietuvos laisvės 
kovotojus ir už visą lietuvių 
tautą, o 8 vai. vakare su 
prakalbomis, dainomis ir šo
kiais (pagrindinis kalbėtojas 
buvo Darbininko redakto
rius A. F. Kneižys) ir 
vasario 20 d. su speciale 
dijo programa iš WBRY 
dijo stoties, kurioje vėl
lyvavo parapijos choras ir 
labai jausmingą prakalbą 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus. Garbė Waterbu
ry patriotiškai nusiteikusiai 
lietuvių visuomenei!

Adomas ir Ieva
Sekmadienį, vasario 27 d., 

įvyksta 15 metinis parapijos 
naudai choro teatras - kon
certas, vad. komp. A. Alek
sio. Bus suvaidinta labai po
puliari, linksma 2 aktų mu- 
zikalė komedija „Adomas ir 
Ieva”. Waterbury ir apylin
kės lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama gausingai 
atsilankyti į šį nepaprastai 
linksmą Užgavėnių sekma
dienio vakarą, pasigėrėti 
mūsų gražaus jaunimo dar
bo vaisiais ir nors per kele
tą valandų pasijusti „tikra
me rojuje”.

Blakstiena.

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas

Iškilmingas Lietuvos ne
priklausomybės sukakties 
paminėjimas, ruoštas Fede
racijos 3-čio skyriaus, darb
štaus kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskio vadovybėje, įvyko 
vasario 13 d. Prasidėjo baž
nytinėmis pamaldomis. 8:30 
vai. parapijos vaikučiai klau 
sė mišių ir ėjo prie Komu
nijos. 9:30 vai. mišių klau
sė ir ėjo prie Komunijos pa
rapijos jaunimas: choras, 
vyčiai, sodalietės ir profesi- 
jonalai. Po mišių prof esi jo- 
nalams — kolegistams bu
vo pusryčiai. Dalyvavo ir 
kai kurie pakviesti biznie
riai. Beveik visi buvo pasi
puošę tautiniais ženklais, 
dalis moterų tautiniais rū
bais. Pusryčius ruošusieji 
juodukai ir buvo prisisegę 
lietuviškas vėliavėles! Pro
gramą pradėjo klebonas 
sveikinimo kalba. Toliau ją 
vedė dr. Kasparas. Nors mū
sų profesijonalų kalbos bu
vo sakytos angliškai, bet jos 
buvo gražios lietuviškos 
dvasios.

11 vai. mišiose dalyvavo 
šios parapijos draugijų val
dybos su savo vėliavomis ir 
ženklais. Prieky buvo Da
riaus Posto uniformuotų le- 
gijonierių būrys. Jie nešė 
vėliavas su ginkluota sargy
ba. Iškilmingas mišias laikė 
pats klebonas, o patriotingą 
pamokslą pasakė kun. Pr. 
Aukštikalnis.

Po pietų erdvi Municipal 
Building auditorija buvo 
kimšte prikimšta žmonių. 
Didžiulis par. choras, veda
mas muz. Juškos, įspūdin
gai sugieda Amerikos ir Lie-

Trečias minėjimas
Bostone įvyko ir trečias 

nepriklausomybės paminėji
mas. Jį ruošė S. B. Lietuvių 
Piliečių Draugija vasario 20 
d. Kalbėjo P. Jurgėla ir dr. 
Landžius. Grojo Dariaus 
posto benas, dainavo Gabi
jos choras.

Blaivininkų šventė
Vasario 6 d. čia buvo vie

tos blaivininkų šventė. Visa 
blaivininkų 49 kuopa išklau
sė mišių, kun. K. Urbanavi
čiaus turiningo pamokslo ir 
priėmė Komuniją. Po pietų 
ir vakare buvo suruošę pra
mogą. Kalbėjo klebonas, o 
kun. K. Urbonavičius pasakė 
plačią kalbą apie blaivinin
kus ir blaivybę, šiandien 
likti blaivininku ir išlaikyti 
blaivybę reikia didvyriškų 
pastangų — sakė kalbėtojas. 
Alg. Ivaška pasakė eiles, o 
jo broliukas Rimutis padai
navo. Vėliau rodyti įspūdin
gi krutami paveikslai apie 
šv. Antano gyvenimą. Žmo
nių abu sykiu buvo apilnė 
salė. Tai daugiausia darbš
čios kuopos pirmininkės M. 
Kilmoniūtės pasidarbavi
mas. Blaivininkas.

Nepriklausomybės 
iškilmės

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis Wa
terbury paminėta iškilmin
giausiai: vasario 13 d. per 
radiją su speciale, patriotiš
ka programa (muzikalę pro
gramos dalį išpildė parapi
jos choras, vad. komp. A. 
Aleksiui, o kun. J. Kripas 
labai įdomiai pakalbėjo apie 
Lietuvos istoriją); vasario 
16 d. su mišiomis už žuvu-

— Vasario 16 d. 
Bendrovės salėje 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Buvo prakalbos, va
karienė. Buvo atvykęs Lie
tuvos ministeris Žadeikis iš 
Washingtono. Vakarienėje 
sakant prakalbas, svečiai 
pradėjo skirstytis; ministe- 
riui bekalbant, tik pusė sve
čių liko, o V. Laukaičiui ne
teko nei kalbėti, nes mažai 
klausytojų liko. Taip pami
nėjo dienraštis Sun. Svečių 
buvo ir iš Pittsburgho. Siu
vėjai užsimokėjo po du dole
riu už vakarienę, gavo dova
nai išsigert, tad jiems pati
ko.

— Vasario 20 d. Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis 
paminėta parapijoje. 11 vai. 
ryte buvo iškilminga suma 
už Lietuvą. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. dr. L. J. 
Mendelis ir pranešė, kad ka
lėdojant gavo dovanų knygą 
rusiškom raidėm, o lietuviš
kais žodžiais. Tai istorinė 
knyga iš liet, spaudos drau
dimo laikų. Nemačiau tokios 
maldaknygės nei Lietuvoj, 
nei Amerikoj, nes mūsų kai
miečiai tokias knygas degin
davo. Pamoksle pasakyta 
apie tėvynės meilę. Tą dieną 
prie bažnyčios seserys kazi- 
mierietės priėmė aukas savo 
vienuolynui, kad galėtų gau
ti geresnės paramos lietu
viškoms 
koje.

Antra 
vo salė 
nos
tautiškai pasipuošę, sudai
navo kelias daineles. Moterų 
choras sudainavo 4 lietuviš
kas dainas. Didysis choras 
sudainavo himnus ir daug 
lietuviškų dainelių. Dažnai 
scenoje plevėsavo trispalvė 
Lietuvos vėliava. Įžangos 
mokesčio nebuvo, kad ir ne
pasiturintieji galėtų pasigė
rėti lietuvišku patrijotišku 
koncertu. Vakaras buvo la
bai gražus.

— Vasario 16 d. naktį mi
rė žymus senas parapijietis 
Adomas Pazneika. Laidotu
vės buvo vas. 19 d. Mirė ki
tas senas lietuvis A. Balsys; 
gyveno nutolęs nuo bažny
čios. Taip retėja senieji lie
tuviai. J. K.

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis pami
nėta vasario 20 d. Bažnyčio
je kun. Ig. Kelmelis atlaikė 
iškilmingą sumą už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir pasa
kė pamokslą. Choras mišių 
metu už žuvusius įspūdingai 
sugiedojo Sasnausko „Mari
ja, Marija”. Žmonių buvo 
daug, tik bendrininkų tauti
ninkų nesimatė (Red. pasta
ba: matyti, Newarko „tauti
ninkai”, pagal Vienybės nu
rodymą, norėjo pasirodyti 
labai civilizuoti, nes Vieny
bė skelbia, kad tie 
civilizuotesnį, kurie 
meldžiasi...).

Vakare šv. Jurgio
buvo iškilminga programa, 
kurią vedė komiteto pirm. 
Al. Ponelis, šv. Cecilijos 
choras, vad. A. Stanišaus- 
kui, suvaidino „Laisva Lie
tuva” ir sudainavo daug gra 
žiu dainų. Visas dainas pub
lika triukšmingai sutiko. 
Choristės buvo pasipuošu
sios lietuviškais kostiumais. 
Valio choras ir choristės, 
kurios puošiasi lietuviškais 
drabužiais!

Kalbėtojai buvo kun. Ig. 
Kelmelis, J. Valaitis, A. Si
mutis ir miesto valdininkai. 
Visi savo kalbas gražiai pa
sakė.

Po visko buvo šokiai. Ki
tame kambary svečiams pri
imti suruošta vakarienė.

Garbė jaunimui, kuris su
rengė šį vakarą.

Rodosi, kad 
darbavosi A. 
Krukauskas, J.
Stočkus, O. Valukonytė, S. 
Vizbalavičiūiė, A. Didelis, 
V. Lukošiūnas, V. Ambraze
vičius, K. Strolis, P. Elseika, 
A. Žiugžda ir kiti. K. •

New Jersey lietuvių radi
jo pirmas koncertas įvyko 
vasario 13 d. šv. Jurgio sa
lėj, Newarke. Žmonės netil
po į salę, daug grįžo. Buvo 
skelbta, kad pradžia 7 vai., 
bet programa pradėta 7:20 
vai.

Baltos Lelijos vyrų cho
ras atidarė koncertą su dai
na, kaip ir kas sekmadienis 
per radiją. Radijo vedėjas 
Juozas Ratkus padėkojo vi
siems už gausingą atsilan
kymą. Vakarą vedė J. Girai- 
tis. Baltos Lelijos choras 
sudainavo apie 9 dainas. So
listai buvo Giraitis, Baubliū- 
tė ir T. Biškauskienė. Gra
žiai skambino gitara Elena 
Petrulionytė ir Elena želes- 
kytė. Po koncerto buvo šo
kiai, kuriems grojo N. Y. L. 
R. orkestras. H.

žiu išpildymu dainų ir nu
stebino visus savo gausim 
gumu —Jau yra per 90 dai
nininkų ir vis dar augantis..

Koncertinei programos fcO'KM ®
daliai užsibaigus, choro ve- J -■—,
dejas muz. Dzikas trumpais |lflew Yorko Aušf 
žodžiais paaiškino visiems parapijos kleboną 
apie šio įvykio svarbą. Tai | Juozas šeštokas, šii 
pirmas tokio didelio choro jpjžo- 
šioje apylinkėje pasirody- t j^o per 5 mėnesius 
mas ir kvietė visus remti L. 
Vyčių choro pastangas at
eityje.

Šokiams prisirinko dar 
daugiau jaunimo ir visi link
sminosi, grojant puikiam or
kestrui.

Visam šiam parengimui 
daugiausia darbavosi nese
niai suorganizuotos vyčių 
kuopos nariai, vadovaujami 
darbščios valdybos, kurią 
sudaro pirm. Edvardas Ur
bonas, vicepirm. Adolfas 
Rulis ir Stasys Morkūnas, 
rašt. Marė Morris ir ižd. Jo
nas J. Daunys.

Vyčiai džiaugėsi sulaukę 
svečių iš Brooklyno. Drauge 
su centro pirm-ku Mažeika 
buvo atvykę jo žmona, O. 
Kaniauskaitė, V. Petuškaitė 
ir K. Marma. Visi jie buvo 
apsistoję pas Morkūnus, ku
rie svečius maloniai priėmė, 
vaišino ir išlydėjo.

M* Pa
er’si

Kai už jūrių marių, tėvų 
šalelėj aušo ankstybas vasa
rio 16 d. rytas, Elizabetho 
lietuviai Laisvės salėje mi
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės dvidešimtuosius me
tus. Tai buvo vasario 15 d. 
vakarą. x

Kalbėjo kleb. kun. J. Si
monaitis, adv. Petrikas, red. 
J. Laučka ir kiti. Prograiną 
vedė Anulionis. Ypatingai 
buvo džiugu klausytis, kaip 
neseniai atvažiavusiam iš 
Lietuvos, kad ir Amerikos 
lietuviai, čia gimę ir augę, 
su džiaugsmu kalba apie sa
vo tėvų žemę! Klausytojai 
gražiomis kalbėtojų kalbo
mis buvo patenkinti, kėlė di
deles ovacijas.

Meninę dalį atliko parapi
jos choras, komp. Žilevičiaus 
vadovaujamas. Buvo solo, 
duetų ir kvartetų. Padainuo
ta patriotiškos dainos. Minė
jimas užbaigtas tautos him-
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joje
Vasario 16. Visos moksleivės 
buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Ryte kapel. 
kun. J. Skripkus atlaikė mi
šias. 1 vai. popiet, rodyti pa
veikslai, o 4 vai. popiet įvy- j^sti telefonais: 
ko paskutinė minėjimo dalis 
su dainomis, deklamacijo
mis, gyvais paveikslais. Ka
pelionas pasakė prakalbą 
apie Lietuvą ir laisvės reikš
mę. šventė baigta Lietuvos 
himnu.

Gražiai pasirodė
Vasario 20 d. šv. Andrie

jaus parapija minėjo savo 
gyvavimo 14 metų sukaktį. 
Ta proga buvo surengta pa
rapijos v salėje vakarienė, 
koncertas ir šokiai.

Vakaro vedėjas buvo Pr. 
Pūkas. Kalbėjo iš Brooklyn© 
atvykęs svečias, L. Vyčių 
centro pirmininkas A. J. 
Mažeika ir vietos klebonas 
kun. J. Čepukaitis. Abiejų 
kalbėtojų kalbomis susirin
kusieji buvo nepaprastai pa
tenkinti.

Koncertinę dalį labai gra
žiai išpildė vos prieš keletą j dės” prenumeratą 1938 mel 
mėnesių suorganizuotas L.
Vyčių didžiulis choras, va
dovaujamas muz. Dziko. 
Tai buvo pirmas šio choro 
viešas pasirodymas ir jis 
tiesiog visus sužavėjo gra-

^teisme teisin-

Atnaujinantieji „Žvaig
^k0.6E6Ui

-grips 
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Vasario 25 d„ 1938 m.
Vasario 25 d., 1938 m.
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GRĮŽO KUN. ŠEŠTOKAS

Ponui Jonui Brundzai ir 
Poniai liūdesio valandoje, 
mirus broliui

New Yorko miesto fede
ralinės valdžios namų staty- 

New Yorko Aušros Vartų mo komisija praneša, kad 
parapijos klebonas, kun. šiais metais yra paskirta 
Juozas šeštokas, šią savaitę 100 milijonų dolerių miesto 
grįžo iš Lietuvos, kur pra
buvo per 5 mėnesius.

Kun. Šeštokas kelione į 
Lietuvą ir ten svečiavimusi 
labai patenkintas; atrodo 
žymiai sustiprėjęs ir pasiry
žęs dirbti.

seniems namams griauti ir 
jų vietoj statyti naujus. Kal
bama, kad naujuose namuo
se nuomos mokestis būsiąs 
daug pigesnis — 5 dol. už 
vieną kambarį mėnesiui.

ELIZABETH, N. J.

ii už jūrių marių, tėvu 
šj aušo ankstybas w 
6 d. rytas, Elizai 
dai Laisvės salėje mi- 

Lietuvos nepriteo- 
s dvidešimtuosius > 
Fai buvo vasario 15 i 
•ą. įį 
bėjo kleb. kun. J. Si 
itis, adv. Petrikas, red. 
učka ir kiti. Programą 
Anulionis. Ypatingi 

ižiugu klausytis, kaip 
ii atvažiavusiam iš 
os, kad ir Amerikos 
ai, čia gimę ir augę, 
augsmu kalba apie se
nį žemę! Klausytojai 
imis kalbėtojų kalbo- 
uvo patenkinti, kėlė di- 
ovacijas.

ninę dalį atliko parapi 
doras, komp. Žilevičiaus 
paujamas. Buvo solo, 
į ir kvartetų. Padainuo 
.triotiškos dainos. Minė- 
3 užbaigtas tautos him

PROVIDENCE, PA

■. Pranciškaus akademi- 
iškilmingai paminėti 

irio 16. Visos moksleivės 
> pasipuošusios taut- 
3 drabužiais. Ryte kape!

J. Skripkus atlaikė mi- 
. 1 vai. popiet, rodyti pa
čiai, o 4 vai. popiet įvy- 
paskutinė minėjimo dalis 

dainomis, deklamacij'o- 
, gyvais paveikslais, Kr
onas pasakė prakalbą 
i Lietuvą ir laisvės reikš- 

Šventė baigta Lietuvos
inu.

DETROIT, MICH.

;į šeštadienį, vasario 8 
11:15 vai. ryte iš WXfl 

140 kiL) bus speciali Ik 
dška programa, tori! 
>šia muz. B. Nekrašu 
ji prašomi pasiklausyti

ŽVAIGŽDĖS’ ĖMĖJAMS

Atnaujinantieji „Žvaigi 
s” prenumeratą 1938 m? 
ms prašomi Siųsti laišku 
J. Kidykui ne į Brooklyn

High School
Roosevelt Rd.

I GERA PRAMOGA

DARBO PARTIJOS 
PRAKALBOS

Manhattano apygardos 
pirmininkas Issacs paskyrė 
S. W. Gerson, komunistą, 
savo padėjėju. Tos dalies 
miesto piliečiai labai nepa-Amer. Darbo Partijos

Brooklyno lietuvių skyrius' tenkinti tuo paskyrimu ir 
šį penktadienį, vasario 25 d., 
7:30 vai. vak. piliečių klubo 
salėje ruošia prakalbas, ku
rių tikslas išaiškinti darbo 
partijos siekius ir patraukti 
į partijos eiles daugiau nau
jų narių.

Kalbėtojais pakviesti mie-

reikalauja miesto may oro 
Gersoną atstatyti iš parei-

Hoosick Falls, N. Y. auk
štesniojoje mokykloje 18 
jaunuolių „apsimainė” mok
slo darbais. Vaikinai pradė- 

sto tarybos narys L. Hollan- 'jo mokytis šeimininkavimo,
der, lietuvių skyriaus komi-;gi 18 mergaičių įstojo į dai- 
teto narys K. Vilniškis ir lidžių skyrių. Mokyklos ve- 
komunistų partijos centro dėjai sako, kad tas „apsi- 
biuro narys Bimba. Labai mainymas” bus tik kai ku- 
keista, kad kalbėtojų skai- riam laikui, kol kai kurie iš 
čiuje yra žmogus, kurs, pa- jų „pails”, 
gal darbo partijos įstatus, I 
negali-būti tos partijos na
rys. Kai Bimba įstojo į dar
bo partiją, buvo viešai pra
nešta, kad tuo pačiu (įstoji
mu į darbo partiją) jis iš
stojo iš komunistų partijos, 
tačiau Bimba visai tai už
ginčijo. Vadinasi, Bimba

Prieš porą savaičių New 
Yorke viešai atidaryta pa
laimintos Motinos Cabrini 
aikštė. Ši graži vieta yra 
prie Fort Tryon parko, neto
li Motinos Cabrini vardo 
aukštesniosios mokyklos. 
Šios mokyklos koplyčioje

neišstojo iš komunistų parti- Motina Cabrini palaidota, 
jos, todėl jis negali būti dar- Kadangi palaimintoji buvo 
bo partijos narys. , New Yorko gyventoja, tai

Lietuvių skyriaus vadovy-1 aikštės atidaryme dalyvavo 
bė labai klysta, kviesdama ir miesto valdininkai.
Bimbą kalbėti darbiečių 
prakalbose. Toks elgesys at
stums daug lietuvių norin
čių įstoti į darbo partiją. 
Kiekviena partija turi savo 
nuostatus, kurie privalo bū
ti vykdomi. Jei tie nuosta
tai nevykdomi, tai kam ir 
partija reikalinga?

Kol darbo partijos lietu
vių skyrius savo eilėse lai
kys žmones, kuriems rūpi 
pasaulinė kruvina revoliuci
ja ir Stalino diktatūros įvyk
dymas, tol lietuviai katali
kai, tikiu, negalės stoti į 
partijos skyrių, kurio vado
vybei nesvarbu partijos gar
bė, geras vardas ir visų dar
bininkų gerovė.

Darbiečių Prietelis.

Kažkioka Beatrice Town
send buvo taip „pamylėjusi” 
šunį, kad, tam iš namų pa
bėgus, mėgino sau galą pa
sidaryti. Policija pasiuntė ją 
į Bellevue ligoninę.

New Yorko žuvų muzieju
je (aquarium) Battery Park 
randasi žuvis, kuri turi tam 
tikrus plaukimo prietaisus, 
kuriuos panaudoja susilaiky
mui nuo greito plaukimo ir 
gali plaukioti atbula, ši žu
vis parvežta iš Pietų Ame
rikos. Yra gana didelė žuvis 
(18 colių ilgumo), bet šiaip 
panaši į gyvatę.

KLAIDOS ATITAISYMAS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

George Baker sumanė dy
kai pavažinėti geležinkeliais 
ir pasinaudoti telefonais: 
prisidirbęs „penktukų” pa
leido juos „bizniu”. Bet mie
sto slaptieji sargai pagavo 
ir dabar turės teisme teisin
tis.

Praeitame Amerikos nu
meryje per redakcijos neap
sižiūrėjimą įvyko klaida: 
Antanina ir Martynas Ur
bonai, maspethiečiai, minėjo 
vedybinio gyvenimo 35 me
tų sukaktį, o ne 20, kaip bu
vo parašyta. Už klaidą atsi
prašome.

KUN. MIKUI BRUNDZAI, 
reiškiu gilios užuojautos.

Kun. Dr. J. Navickas.

MASPETH, N. Y.

Minėjimo iškilmės
Sausio 19 d. par. salėje

Vasario 19 d. Moterų S- 
gos 35 kuopa turėjo šv. Jur
gio parapijos salėje teatrą 
su šokiais. L. Vyčių dramos 
ratelis suvaidino „Mirta Čin- 
čiberaitė”, kuri gerai pavy
ko.

Vaidino Petras Vaičelis — 
Petro — Mirtos činčiberai- 
tės rolėj, Kazys Marma — 
Stasio, Juozas Kazlas — tė-

Įdomus, reikalingas, naudingas laikraštis. Visada daug 
žinių, svarbių straipsnių, įdomių apysakų, gražių eilėraš
čių, linksmų pasiskaitymų.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams
Į Lietuvą

Rašykite:

2 doleriai
2 dol. 75 et

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LAIVOkORČIU AGENTU 
SĄJUNGĄ AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS 'GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBURGAwZneper$ėdant įKLAl PĖDĄ 

TUO PAČIU MOTORLAIVIU "GRIPSIIOLM” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja 

VLADAS MUČINSKAS, 
švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
Išplauks iš NEW YORKO LIEPOS 1 D. 

Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA 
Iš Stockholm© laivu s. s. "Marieholm” 

Kiti Išplaukimai iš New Yorko: s
Kovo 19, Kovo 26, Bal. 16, Geg. 3, Gcg. 12

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

636 Fiftli Avė. & 4 W. 51 St., New York, N. Y.

vyko Lietuvos nepriklauso-1 y0’ Ona Kainauskaitė —mo- 
mybės 20 metų sukakties 
minėjimo šventė, kurią su
ruošė Rožančiaus draugija. 
Atsilankė daug publikos, 
pasipuošusios tautiniais žen
kleliais.

Vakarą atidarė Kazys Vil
niškis, pasakydamas jaus-

'finos, Zuzana Mažeikienė — 
dukters Marytės, Ona Vai- 
čelytė — Stasės ir Veronika 
Petuškaitė — tarnaitės. Re
žisavo A. J. Mažeika. Visi 
vaidintojai savo roles gerai 
atliko.

Po vaidinimo buvo šokiai.

423 Grand Street.
AMERIKA

Brooklyn, N. Y.

Kas sakė, kad geras 
liuosuotojas turi

BLOGI SKONI?
Kas sakė, kad reikia susiraukti Iš pasl- 

| įblaurėjimo, kiekvieną kartą imant ką 
nors nuo užkietėjimo? Visai nėra reika
lo Jums tai daryti!
Paimti liuosuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip Ir valgant 
gardaus šokolado šmoteli — Jeigu Jūs 
imat Ex-Laxl Ex-Lax suteikia Jums 
pilną išvalymą — bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasibjau
rėjimo ar vlduriij skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar ils vyra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Ji? turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

GREAT NECK, L. I.

mingą kalbą, ypač iškelda- I kuriems grojo J. Navicko
orkestras. Atsilankiusių bu
vo pilna salė.

mas knygnešių nuopelnus 
Lietuvai. Vietinis par. cho
ras, vadovaujant muz. A. 
Visminui, suvaidino 3 veiks
mų veikalą „Knygnešys”. O. 
Petrulytė pasakė eilėraštį 
„Kadagį lietuvi pabusi”.

Po vaidinimo choras su
dainavo keletą dainų. Minė-1 draugijomis eis prie Komu-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

— Sodalietės kovo 6 d. 
drauge su kitomis jaunimo

jimo programa baigta Lietu
vos himnu. Po vaidinimo į- 
vyko šokiai. Grojo Ed. Kuro 
orkestras. Buvo ir laimėji
mo dovana, kurią laimėjo 
M. Gedvilienė.

Rožančiaus draugija gra
žiai gyvuoja ir nenuilstan
čiai darbuojasi. Kadangi pokylį, į kurį kviečia ir kitas 
daug daiktų suaukojo drau- draugijas.
gijos narės, todėl padaryta _ Parapijos 
gražaus pelno.

Visiems

nijos, o vakare turės ben
dras paskaitas. Tai bus jau
nimo savaitės paminėjimas.

— Kovo 4 d., šv. Kazimie
ro šventėje, parapijos ber
niukų benas minės 2 metų 
gyvavimo sukaktį. Po vaka
rinių pamaldų turės savo

Federacijos skyrius šį še
štadienį, vasario 26 d., Kas- 
močiaus salėje 191 Steam
boat Rd , ruošia iškilmingą 
vakarienę skyriaus penkme
čiui paminėti. Pradžia 7 vai. 
vak., o šokiai nuo 9 vai.

Vakarienėje bus įvairių 
svečių, kurių tarpe tikimasi 
turėti ir skyriaus įsteigėją, 
K. P. Vilniškį.

Rengėjai kviečia vietinius 
ir apylinkės lietuvius gau
singai atsilankyti.

Komisija.

Praeitą savaitę gimimų 
buvo 2,279. Daugiausia mirė 
nuo plaučių uždegimo — 
133, nuo džiovos — 75.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČLINČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užraSą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

NAUJI PENKTUKAI

JERSEY CITY, N. J.

krepšinio 
(basketbolo) komandos lai- 

prisidėjusiems mejo rungtynes prieš Eliza- 
prie šios pramogos, parapi- betho liet, parapijos krepši- 
jos chorui, jo vedėjui A. ninkus. Vyresniųjų koman- 
Visminui, K. Vilniškiu!, vi
soms aukotojoms, darbuoto
joms ir visiems dalyviams 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Apsivedė
Sausio 20 d. par. bažny

čioje 11 vai. įvyko iškilmin
gas Edvardo Kuro su p. Va
laityte šliubas. Vestuvių 
puota įvyko par. salėje. Po
nai Kūrai yra visų mylimi 
parapijiečiai. P. Kurienė 
garbingai eina finansų rašt. 
pareigas Mot. s-gos 30 kuo
poj. Jos sūnelis Edvardas y- 
ra šv. Vardo dr-jos pirm., 
kolektorius. Darbštus jau
nuolis ir Maspetho orkestro 
vedėjas. Linkime jaunai po
relei laimingo gyvenimo.

O. P.

da laimėjo 38:29, o jaunes
nieji 40:26. Vyresniųjų ko
mandoje žaidė Bružis, Želin- 
skas, Brauningas, Kučins
kas, Kružikauskas ir Kisie- 
liauskas; jaunesniųjų — Vi- 
diksis, Browning, Karpavi
čius, Kučinskas, Tumasonis, 
Kiseliauskas, Tvaskas, 
žinskas.

GERAI ŽAIDŽIA

Bla-

par.

MINĖJO SUKAKTĮ

Brooklyno profesijonalų 
draugija Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktį 
minėjo vasario 17 d. 12:15 
vai. per WMBQ radijo sto
tį kalbėjo dr. W. Žukauskas, 
o vakare įvyko susirinkimas, i 
kuriame kalbėjo dr. M. Vini-; 
kas ir gen. kons. J. Budrys.

IŠ S4JUNGIEČIŲ
VEIKLOS

Mot. S-gos 29 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyko va
sario 16 d. par. salėje. Atsi
lankė gražus skaičius na
rių. Išklausyta pranešimų 
iš ligonių lankymų, federa
cijos veiklos ir įvykusio ry
tinių valstybių seimelio. 
Kuopa nutarė rengti pramo
gą laikraščio Amerikos nau
dai, par. salėje. Bilietai bus 
35 c. Komisijoj O. Belevi- 
čienė ir S. Subatienė.

Susirinkime paminėta ir 
Lietuvos 20 metų sukaktis, 
visos sąjungietės sugiedojo 
Lietuvos himną. Visos pa
vaišintos gardžiomis ausu

kėmis. Susirinkimą baigė < 
pirm. P. Grigienė malda.

Rašt.

Angelų Karalienės 
krepšinio komanda, tik šie
met suorganizuota, gerai pa
sirodo, nes Brooklyno vys
kupijos „Parish Recreation” 
lygoje užima pirmą vietą. Ji 
laimėjo žaidimus ne tik prieš 
kitataučius, bet ir prieš vi
sas lietuvių komandas, žai
džiančias tame skyriuje.

Iki šiol komanda laimėjo 
10 žaidimų. Štai žaidimų da
viniai :

Annunciation Crusaders 
31 — 23, St. Joseph’s 26 — 
5, Our Lady of Mount Car
mel 32 — 29, St., Mary of 
the Immaculate Conception 
30 — 24 ir 29 — 22, St. Lu- 

icy’s 30 — 16, Cavaliers 24 
— 7, St. Lucy’s 36 — 31, St. 
Cecelia’s 23 — 29, šv. Petro 
ir Povilo (Elizabethport, N. 
J.) 38 — 29. Ir dabar laukia 
kvietimo iš vyčių 41 kuopos, 
kuri užimanti pirmą vietą 
vyčių apskrities lygoje.

— Vasario 19 d. mūsų ko
lonija paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį. Ryte kleb. kun. St. 
Stonis atlaikė mišias, pasa
kė atitinkamą pamokslą. 
Vakare par. salėje įvyko mi
nėjimo programa, kurią pra
dėjo klebonas, pasakydamas 
karštą sveikinimo ir džiaug
smo žodį. Par. choras, muz. 
Justo vedamas, sugiedojo 
himnus ir gražiai padainavo 
kelias tautiškas dainas. 
Choristai už puikų pasirody
mą susilaukė daug plojimo. 
Kalbas pasakė adv. K. Pau
lauskas, kun. D. Mikšys, 
kun. M. Kemežis ir red. J. 
B. Laučka. Nutarta pasiųsti 
telegramas Resp. Preziden
tui ir arkiv. Skvireckui, svei
kinant Nepriklausomą Lie
tuvą ir linkėjant santaikos 
su Kat. Bažnyčia. Programa 
baigta klebono kalba ir tau
tos himnu. Po to visi pasi
linksmino.

— Kun. M. Kemežis, per 2 
mėnesius pagelbėjęs sirgu
siam klebonui, jau išvyko į 
Elizabethą.

Šių metų vasario 12 d. su
ėjo lygiai 25 metai, kai A- 
merikos penktukai turi vie
noje pusėje jautį (buffalo). 
Netrukus pradės penktukus 
daryti naujus, kurių vienoje 
pusėje bus Thomo Jefferso- 
no atvaizdas, kitoje gi Mon
ticello namo atvaizdas (Jef- 
fersono namas). Amerikos 
penktukai turi savy 75 proc. 
vario ir 25 proc. nikelio.

1890 m. buvo išleistas į- 
statymas, kuriuo nustatyta, 
kad penktukai leidžiami su 
naujais atvaizdais kas 25 
metai.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.’

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
CONEY ISLAND CUT-RATE GROCERY, Inc. 
1019 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

H AV EMEYER 8-0259, 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
' ' - *■■ ■ • . ' 

65,-23. Grand Avenue;
MASPETH,.N. Y. •

NEW YORK

Aušros Vartų par. šv. Kry
žiaus draugija šį sekma- 
nį, vasario 27 d., par. salėje 
turės šokius.

Rengiamieji šokiai yra dr- 
jos smagi pramoga, į kurią 
kviečiame visus New Yorko 
ir apylinkės lietuvius.

Adresas: 568-70 W. Broom 
St., New Yorke.

Blynų balius
Šv. Onos dr-jos tradicinis 

blynų balius su šokiais įvyk
sta vasario 26 d., šeštadienį, 
7:30 vai. Rožančiaus ir tre 
tininkų draugijų narės savo 
lėšomis pažadėjo pagaminti 
skanių blynų. Tai paskutinė 
prieš Užgavėnes pramoga. 
Kviečiama visų atsilankyti.

Krikštas
Pavyzdingi katalikai ir 

šv. Onos parapijos nariai 
Antanas ir Antanina Ban- 
cevičiai susilaukė sūnelio, 
kurį vasario 20 d. pakrikšti
jo vardu Albinas - Antanas. 
Krikšto tėvai buvo Jurgis 
Laukaitis ir Rožėz Bartaškiū- 
tė. Sveikiname padidėjusią 
šeimynėlę.

Gavėnios pamaldos
Gavėnios metu šv. Onos 

parapijos bažnyčioje bus 
šios pamaldos: trečiadie
niais 7:30 vai. graudūs 
verksmai ir pamokslas ir 
penktadieniais tuo pačiu lai
ku Kryžiaus Keliai.

MIRĖ 1,474

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

Praeitą savaitę New Yor
ko miesto ribose mirė. 1474 
asmenys; mirimų skaičius 
žymiai sumažėjo, palyginus 
su pernykščiais metais.

— Lietuvos pajūry praei
tais metais pagauta žuvies: 
Palangos rajone 9,360 kilo
gramų, Klaipėdos r. — 8,330 
klg. ir Kuršių įlankoje — 
21,380 klg. Iš viso pernai 
pajūry pagauta 1,599,250 
klg. žuvies, už ką gauta 
465,950 litų.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1708 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

ROSE PATTIE
1708 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1048 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ____ _ _ _ __ _
ELLIOT ARLUCK. THEODORE HARRIS 

AND FANNIE MENDELSON 
(Foster Delicatessen and Rest.)

1043 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.__

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Ave.. Brooklyn, N. Y.

No. iNOTICE is hereby given that License No. IRL 7622 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, wine and liquor at retail under RL 7597 has been issued_ to_ the J^rBjgnetl 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- t>< <-=■■ patrol Law at 1200-2 Liberty Avenue, Borough Section 1.,2-A^of the Alcohphc Beverage Con- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at. retail under 

troTYaw“^’*384-386 Flatbush Ave. Ext., and 
35 DeKalb Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

ENDURO SANDWICH SHOP. INC.
381-386 Flatbush Ave. Ext., & 35 Dekalb Ave., 

• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • __

MORILLON REST. INC.
2026 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Iraborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., ;
Brooklyn, N. Y. >

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg- 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numerla bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

> 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.
|(Williamsburg]! Bridge Plaza'
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tams įteikė gražią dovaną 
(staltiesę). P.p. Milukai vi
siems dėkojo už puotą ir 
puikią dovaną.

Puotoje šeimininkavo Su
batienė, Čižauskienė ir Ras- 
čiuvienė. Ten Buvus.

MIRĖ

Enconina Gillis, 52 metų, 
gyv. 108 Ryerson St., Brook
lyn, mirė vasario 21 d. Kings 
County ligoninėje. Laidoja-
ma vasario 25 d. iš šv. Jur-

Apreiškimo parapijos mokyklos mergaičių orkestras, kuriam vadovauja se
suo Pauleta. Šis orkestras gražiai pasirodė Lietuvos nepriklausomybės 20 me
tų sukakties iškilmingame minėjime, vasario 13 d., K. Federacijos apskrities 
suruoštame. Mokyklos mergaitės, seselių domininkonių gražiai lavinamos, ne 
tik gerai mokosi mokykloje, bet suranda laiko ir šiaip įvairiai naudingai veik
lai. Tikime, kad šis mergaičių orkestras pasirodys Lietuvių Dienoje, įvyksian
čioje Liepos 3 d. Klasčiaus parke, Maspethe.

gio bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Bazaro Paskutinės Dienos PAGERBIM0 P,OTA
Amerikos naudai suruoš

tas bazaras prasidėjo vasa
rio 20 d. 4:30 yal. popiet An
gelų Karalienės par. salėje 
ir jau tęsėsi 5 dienas. Vasa
rio 20, 21 ir 22 d. grojo J. 
Navicko orkestras. Jaunimo 
gražiai atsilankė vasario 20 
ir 21 d. Jo tikimasi daugiau 
vasario 26 ir 27 d.

Salėje yra įruošti šv. Jur
gio, Maspetho, Apreiškimo 
ir Angelų Karalienės parapi
jų skyriai. Be to, yra dar 
pora kitokių laimės skyrių. 
Visi svečiai maloniai aptar
naujami. Pirmąsias dvi die
nas daug pagelbėjo kun. K. 
Paulionis. Visas dienas atsi
lanko bazaro globėjas, kun.

Keliaukite į Lietuvą 
PER

HOLLAND MERIGA
LINE

The Flagship S.S. Statendam 
Patogūs, greit! ir švarūs laivai

Į Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra va*luoti šia linija. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

ROTTERDAM------------Balandžio 9,
VOLENDAM------------Balandžio 23,
STATENDAM----------- Balandžio 26,
VEENDAM---------------- Gegužės 7,
NEW AMSTERDAM------ Gegužės 21,
VOLENDAM------------------Gegužės 28,

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba į

HOLLAND - AMERICA LINE 
25 Broadway, New York, N. Y.

J. Laurynaitis. Lankėsi ir 
bazaro pasisekimu gyvai do
mėjosi kun. P. Lekešis.

Vasario 22 d. į bazarą at
silankė gausus būrys iš 
Great Necko ir pranešė, kad 
daugiau jų atsilankys baza
ro pabaigoje.

Likusių dienų vakarais 
laukiama įvairių draugijų 
gausingo atsilankymo ir 
profesijonalų bei biznierių 
pasirodymo. Iki šiol iš pro
fesijonalų atsilankė vaisti
ninkas Ed. Paulonis (iš 
Little Neck) ir adv. J. An
dziulaitis (Anseli).

Kiekvieną vakarą bus šo
kiai. J. Navicko orkestras 
gros dar tris vakarus — 
šeštadienį, sekmadienį ir an
tradienį (Užgavėnėse), o ki
tais vakarais bus kitokia 
muzika. Bazaro darbininkės 
ir darbininkai nepaprastu 
uolumu ir nuoširdumu dir
ba, kad bazaras praeitų ge
riausiu pasisekimu. Pirmoji 
bazaro laikotarpio dalis jau 
praėjo, o likusioji dalis tu
rės praeiti dar geresniu pa
sisekimu.

Visi Amerikos skaityto
jai prašomi pasakyti savo 
pažįstamiems apie šį bazarą 
ir pakviesti juos atsilanky
ti. Iš anksto tariame nuošir
dų ačiū. Iki pasimatymo 
penktadienį, šeštadienį, sek
madienį, pirmadienį ir ant
radienį !

Kiekvieną vakarą bazaras 
prasideda 7 vai., o sekmadie
nį prasidės 4:30 vai. popiet. 
Bazarui daug asmenų auko
jo įvairiausių daiktų. Visų 
aukotojų ir darbininkų tiks
lus sąrašas bus paskelbtas 
kitame numeryje.

Vasario 13 d. surengta 
j šauni puota Barkauskų salė- 
i je, 489 Seneca Ave., Grasil
dai ir Jonui Katiliams jų 
vedybinio gyvenimo 15 
metų sukakties proga. Da
lyvavo daug vietinių, kaimy
nų, draugų ir keletas šeimų 
iš New Jersey.

Į G. J. Katiliai dėkingi ren
gėjams Gaigalams, Brun- 
dzams, Janušoniams,-Skub- 
liskams, Rageliams, Barkau
skams. Jie labai dėkingi vi
siems dalyvavusiems už gra
žius linkėjimus ir už puikią 
dovaną, kuri visados pri
mins draugiškumą.

Buvus.

Domininkas Kasikevičius, 
43 metų amžiaus, mirė vasa
rio 22 d. savo namuose, 25 
Little St., Brooklyne. Kūnas 
pašarvotas velionio namuo
se. Laidotuvės šį šeštadienį, 
vasario 26 d., iš šv. Jurgio 
bažnyčios į šv. Jono kapi
nes.

Laidotuvėse patarnauja 
grab. J. Garšva.

SODALIETĖS JUDA

Angelų Karalienės par. so- 
dalietės gražiai prisiruošė šį 
sekmadienį bendrai priimti 
Komuniją. Vasario 17 d. į 
draugiją įstojo nauja narė, 
Dorotea Visackaitė. Laukia
ma ir daugiau naujų narių. 
Visas gražiai priimsim.

Mūsų sodalietės nuošir
džiai remia ir rems Ameri
kos bazarą.

A. Vasauskaitė.

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

Klarijonas Daugėla, viešė
jęs New Yorke ir kitose vie
tose apie 3 mėnesius, vasa
rio 23 d. išvyko į Lietuvą, 
kur jis gyvena Uoginių kai
me, Vabalninko vlsč.

Svečias viešėjo pas savo se
seris: Vilkauskienę Bronxe 
ir Aleksiūnienę, gyv. Staten 
Island ir pas brolį Detroite. 
Amerikiečių gyvenimo sąly
gos jam nepatiko, todėl išsi
skubino atgal į Lietuvą, ne
išbuvęs nei 6 mėnesių.

SUKAKTIS

Vincentas ir Ieva Milukai 
minėjo vedybinio gyvenimo 
35 metų sukaktį. Ta proga 
draugės ir giminės suruošė 
jiem netikėtą puotą, kurios 
metu p.p. Milukams susirin
kusieji pareiškė daug linkė
jimų. Vakaro vedėja buvo 
S. Subatienė. Dalyvavo apie 
40 svečių. Svečiai solenizan-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Padėka

Mūsų ruoštas vakaras ge
rai pavyko. Labai dėkingos 
vyčių dramos rateliui, varg.

Dulkei už pagarsinimą per 
radiją ir atsilankymą su 
žmona. Daugiausia bilietų 
išplatino P. Gaudisienė, B. 
Mieželienė, M. česnulevičie- 
nė, A. Kazlauskienė, M. Ru
činskienė. Tą vakarą pagel
bėjo jaunuoliai A. Jakubčio
nis ir M. Vasiliauskas. Dė
kojam visiems atsilankiu
siems. Pirmininkė.

Užuojauta
Mot. s-gos 35 kp. reiškia

varg. J. Brundzai ir jo žmo-
nai giliausios užuojautos dėl 
a. a. kun. Brundzos mirties. 
Lai Dievas suteikia jiems 
kantrybės, o velioniui dan
gaus karalystę. .

Kp. Pirmininkė.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ-

KUOSE SKAUSMUOSE

Deksnlo Galinga Mostls turi savyje 
galingą šilumą—šildydama kaipo sau
lės spinduliais savo galybe sunkiasi per 
odą į gyslas ir dirbąs! Į kraują; tai to
kiu būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk 
visokius skaudėjimus, kaip tai: REU
MATIZMĄ. RANKŲ, KOJŲ. NUGAROS 
skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, AT
ŠALUSĮ KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ, 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKULUS, 
NIKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skau
dėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš 
skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar se- 
sere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnlo Galinga Mostis tūkstančiams 
pagelbėjo, GARANTUOJAM pasekmes 
nuo minėti} skaudėjimų arba pinigus 
grąžinam. Jeigu tamsta Įvertini savo 
sveikatą ir Ją brangini, tai tuojaus 
reikalauk Deksnlo Galingos Mostles, 
klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai 
tik tada aplaikysl tikrąją gyduolę, ir 
neklausyk nei Jokių kitų pasiūlymų, 
reikalauk tik DEKEN'S OINTMENT. 
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsi
duoda aptiekose, krautuvėse ir per 
agentus. O jeigu negalėtumėt gauti sa
vo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš 
laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, Hart
ford, Conn., U. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

|Tel. EVergreen 7-1312

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th ?TR£ET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 rak.

Šventadieniais sualtarm 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartj 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

m
'1 w

;; Dr. H. MENDLOWITZ į
< Persikėlė naujon vieton, tai yra:
^522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.į
3 VALANDOS: :
3 1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
3 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryv
3 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. i

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geria,uslą lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

<Tel. STagg 2-2303

§ SALDAINIU PALOCIUS
I . GERIAUSIOS RŪŠIES

I
 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 1S geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

g495 Grand Street, v Brooklyn, N. Y.S

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE 

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

\ (Prie FOREST PARKWAY)

Real Estate — Insurance—Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

KUN. A. DRAZDŽIO MISI
JŲ KELIONĖ

Kovo 2 — 13 d, 5 High- 
field Rd., Worcester, Mass.

Kovo 14 — 20 d., 220 Rip
ley Pl., Elizabeth, N. J.

Kovo 21 — 27 d., 105 Main
St., Athol, Mass.

Kovo 28 d. — balandžio 3 
d., 337 Woodward St., Jersey 
City, N. J.

Balandžio 4 — 10 d., 114 
Spring Garden St., Easton, 
Pa.

Balandžio 11 — 18 d., 1529 
Metropolitan St., Pittsburgh, 
Pa.

j S
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Vasario 25 d., užbaiga Kovo 1 d., 1938
So. 4th ir Roebling Sts, ANGELU KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE Brooklyn, New York

šokiams gros J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras Pradžia: Sekmadienį 4:30 p.p.
DAUGYBĖ ĮVAIRIŲ DOVANŲ LAUKIA LAIMINGŲ

JŲ, KURIEMS JOS ATITEKS. SKANŪS VALGIAI IR 
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PARUOŠTI SUMANIŲ ŠEIMININ
KIŲ SOTINS IŠALKUSIUS IR IŠTROŠKUSIUS.

TAI GERIAUSIA PROGA ILGAIS ŽIEMOS VAKA
RAIS LINKSMAI LAIKĄ PRALEISTI, LAIMĖTI GERŲ 
DOVANŲ IR TUO PAČIU PAREMTI LAIKRAŠTĮ 
AMERIKĄ.

kitais vakarais 7 vai. - Įėjimas 10 c.
ŠOKIAI PRIE GERO ORKESTRO NELEIS NEI SE-1 

NESNIEMS, NEI JAUNIMUI NUOBODŽIAUTI. LINKS- į 
MINKIS IR NORĖK! VISI PASINAUDOKITE ŠIA j 
PROGA. IKI PASIMATYMO!
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