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Lietuvos įgaliotas minis- 
teris vasario 16 d. Baltimo
re] e pasakė ilgą kalbą, ku
rios santrauka išsiuntinėta 
tik vadinamai tautiškai 
spaudai. Kalba, matyti, bu
vo labai ilga, nes brooklyniš- 
kė Vienybė spaudino san
trauką per kelis numerius. 
Įdomu tai, kad p. ministeris 
mažiau kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausomo gyveni
mo sukaktį, jos kultūrinę, 
ekonominę, socialinę, politi
nę pažangą, o daug laiko 
skyrė „pamokslui” amerikie
čių lietuvių „frontams iš kai
rės ir dešinės”.

Iki šiol, bent viešai, vals
tybės atstovai traktuodavo 
visus išeivius lygiai, bet 
nuo vasario 16 d. ar tik ne
bus pradėta nauja kryptis, 
nes p. ministeris savo kalbo
je ragino organizuoti „vidu
rio bendrąjį frontą”. Kiek 
teko girdėti, daugis nurodo, 
kad p. ministeris ne tuo ke
liu bando eiti, jei nori pa
tarnauti valstybei ir tautai. 
Visa išeivija jam turėtų bū
ti lygi. Turint tai dėmesy, 
beveik suprantama, kodėl 
Baltimorės iškilmių dalyvių 
didžioji dalis išsiskirsčiusi 
nesulaukus p. ministerio kal
bos užbaigos.

IŠ TĖVU ŽEMĖS

— Lietuvoje kai kur labai 
anksti pasirodė ankstyvo 
pavasario pranašai — šne
kučiai. Kauno apylinkėse 
šnekučiai pasirodė ir čiulbė
jo vasario 7 d. Manoma, kad 
jie atlėkė iš Vokietijos va
karų ar Belgijos, kur papra
stai šnekučiai žiemoja.

— Pernai degtinės iš viso 
pagaminta 5,373,527 litrai 
už 31,630,487 lt. Pernai deg
tinės pagaminta už 4y2 mil. 
litų daugiau negu 1936 m.

tų daugiau negu 1936 m., o 
J. A. V. pardavė Lietuvai už 
2,997,400 lt. daugiau negu 
1936 m.

Atrodo, kad Lietuvos pre
kybai atstovaują žmonės tu
rės gerokai padirbėti, kol 
įstengs surasti šioje valsty
bėje didesnių rinkų Lietuvos 
prekėms.

LENKIJOS ŠNIPAI 
NUTEISTI

10 MIL. BEDARBIŲ 
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Estija neturi nė pusės 
Lietuvos gyventojų skai
čiaus. Estų labai mažai ir 
šioje šalyje, bet Estijos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktis vasario 24 d. New 
Yorke paminėta, daug reikš
mingiau, nei Lietuvos vasa
rio 16 d.

New Yorko dvi didelės ra
dijo stotys turėjo atitinka
mą paminėjimą, Columbia 
universitete buvo kitas mi
nėjimas. Apie Estiją jos lai
svės šventės proga vedamąjį 
straipsnį parašė net New 
York Times. Visai kitaip bu
vo vasario 16-tą. New Yorko 
amerikiečių spaudoje nieko. 
Per radiją nieko.

Tiesa, kitaip buvo Chica
go je, bet Chicaga tai ne New 
Yorkas. Juk New Yorke rū
pinamasi ne lietuviškų jėgų 
derinimu, ne Lietuvos vardo 
kėlimu, o lietuviškų bendro
vių likvidavimu ir pan.

Garbingo atminimo prel. 
A. Dambrausko — Jakšto 
nemėgo komunistai gyvo, 
bet ir mirusio neužmiršo. Jie 
savo spaudoje primetė jam 
tarnavimą carui ir kitas 
„baisybes”.

Nepaprastų nuopelnų lie
tuvių tautai, dargi jau miru
sį, žmogų gali taip šmeižti 
tik komunistai, kurie tiek 
daug dabar veidmainiškai 
šneka ir rašo apie „brolius 
katalikus”. Jei prel. Dam
brauskas buvo taip palan
kus carui, tai įdomu, kodėl 
tas caras per savo žandarus 
garbingąjį velionį išlaikė iš
tremtą tolimame Uztiužne 
net 5 metus? Ar tai buvo 
padėka už „ištikimybę”?

Paskelbtieji daviniai rodo, 
kad pernai Lietuva Jungt. 
Amerikos Valstybėse pirko 
įvairių prekių už 7,383,000 
litų (1936 m. pirko už 4,385,- 
600 lt.), o pardavė šiai val
stybei už 6,847,706-lt. (1936 
m. už 6,659,500). Vadinasi, 
Lietuva pernai pardavė J. 
A. V-bėms tik už 188,200 li-

Brooklyn© Vienybė nori 
laimėti katalikiškumo čem
pionatą. Jos redaktoriai taip 
„pamėgo” katalikybės reika-' 
lūs, kad spaudina ilgiausius 
pranešimus apie Lietuvos 
vienuolynus, vienuolių skai
čių ir liepia Kunigų Vieny
bei dėkoti tautininkų vyriau
sybei, kad ji neuždaranti 
vienuolynų ir pan...

V-bės redaktoriai reika
lauja, kad katalikų spauda 
atspaustų prel. Laukaičio 
kalbą, pasakytą seime ry
šium su naujos konstitucijos 
svarstymu. Bet kaip tą „rei
kalavimą” išpildyti, kad nė
ra autentiško teksto. Darbi
ninkas nurodė, kad V-bė iš
kraipė prel. Laukaičio kalbą 
savo užimtos krypties nau
dai ir ne visą atspausdino. 
Be to, kai pernai prel. Lau
kaitis pasakė seime kalbą 
ryšium su draugijų įstaty
mo svarstymu, tai cenzūra 
jo kalbos spaudoje nepralei
do.

Tad kas gali žinoti, kad 
tautininkiškos ir pataikūniš
kos spaudos paskelbtoji 
prel. Laukaičio kalba yra 
tokia, kokią jis pasakė? Štai 
kodėl V-bės „reikalavimo” 
negalima „išpildyti”.

Marianapolio kolegija pa
darė dar vieną reikšmingą 
žygį. Jos vadovybė paskyrė 
dvi stipendijas Lietuvos jau
nuoliams, norintiems studi
juoti Amerikoje. Kandidatus 
pristatys ateitininkų vado
vybė, o parinks vysk. P. 
Būčys.

Būtų džiugu nuo šių metų 
rudens Marianapoly pama
tyti du lietuvius jaunuolius 
idealistus, atvykusius ir gau
ti ir duoti dvasinių gėrybių. 
Laukiame!

illlEIIIEIIIEIIIEIIIGIIieilieilldlĮi!

Praėjęs bazaras pareika
lavo daug darbo iš viso A- 
merikos štabo. Labai atsi
prašome skaitytojų, kad ba- 
zaro paruošiamieji ir vykdo
mieji darbai privertė redak
ciją įdėti daugiau jėgų į or
ganizacinį darbą, nuo ko tu
rėjo nukentėti laikraščio tu
rinys. Reiškiame vilties, kad 
veikiai įeisime į įprasto tie
sioginio darbo nuotaikos ap
linkumą. Dar sykį nuoširdus 
ačiū tiems, kurie parėmė 
praėjusį bazarą!

— Prancūzijos preziden
tas apdovanojo Lietuvos 
prezidentą A. Smetoną Gar
bės Legijono didžiuoju kry
žiumi.

— Vasario 22 d. preziden- 
as priėmė naująjį Sovietų 

Sąjungos pasiuntinį Lietu
vai Krapivincevą.

— Nuo vasario 16 d. 
Kauno radijo stoties vado
vybė įvedė 20 minučių nuo
latinį programos numerį, 
pavadintą „Lietuva po 20- 
ties metų”. Kasdien atitin
kami asmenys skaitys pa
skaitas kultūros, švietimo, 
auklėjimo, tautos dorovės, 
tikybos, meno ir literatūros, 
mokslo, ekonomikos, žemės 
ūkio, medicinos, higienos, 
kūno kultūros, politikos, tei
sės ir visuomenės mokslo 
klausimais!

— Ukmergės apskrityje 
suimtas Petras žemaitis, 
apsileidęs ir tinginys ūkinin
kas; jis buvo pavogęs 10 
arklių, už ką teisme jam iš
kelta 10 bylų. Teismas už 
kiekvieną arklio vagystę nu
baudė Žemaitį po 4 metus 
sunkių darbų kalėjimo — iš 
viso jam paskyrė 40 metų 
kalėjimo.

— Kauno krepšinio (bas- 
ketbolo) rinktinė komanda 
nugalėjo Prahos čekoslova- 
kų komandą aukštu laips
niu: 37 — 16, Lietuvos ko
mandoje žaidė trys lietuviai 
amerikiečiai.

— Vytauto D. universite
to studentai savo atstovybę 
visuotiniu ir slaptu balsavi
mu rinks kovo 10 — 11 d. 
Į atstovybę bus renkama 18 
narių.

— Lietuvos ekonominės 
delegacijos nariai Berlyne 
peržiūrėjo Lietuvos Vokieti
jos prekybos sutarties vyk
dymą. Vokiečiai pažadėjo 
šiemet pirkti didesnius kie
kius raguočių, linų, sėmenų, 
miško, miltų ir kitko.

— Per 1937 m. Maisto ben
drovė iš ūkininkų supirko 
459,368 kiaules, 14,205 ra
guočius, 11391 veršį, 7,330 
avių, 204,934 vištas, 75,142 
kalakutus, 43,441 antį, 108,- 
500 žąsų, 61,609 triušius. 
Užsieniui Maistas pardavė 
už apie 46 mil. 800 tūkst. li
tų.

— Privačių įstaigų litera
tūros dovanas laimėjo rašy
tojai J. Grušas, V. Mykolai
tis — Putinas, K. Binkis ir 
J. Marcinkevičius.

— Apygardų teismuose 
pernai išspręsta 22,638 įvai
rios bylos. Vienam teisėjui, 
be pirmininkų, išspręstų by
lų tenka: Kauno apygardos 
teisme — 473, Šiaulių — 
487, Panevėžio — 453 ir Ma
rijampolės — 469.

— Vienas pirklys važiavo 
per Nemuną su pilnomis ro
gėmis narvuose susodintų 
vištų. Ledas neišlaikė ir ro
gės su arkliais ir vištomis 
įlūžo. Arkliai ir rogės iš
traukti, bet apie 100 nelai
mingų vištų prigėrė.

— Kelionėms po Lietuvą 
vis plečiantis, daugelyje vie
tų statomi patogūs keleivių 
namai. Labai patogūs kelei
viams namai jau yra Nidoje. 
Artimiausiu laiku numato
ma pastatyti Rambyne.

Kaunas. — Amerikiečių 
United Press žiniomis, vasa
rio 26 d. karo teismas pa
smerkė 13 asmenų, kaltina
mų šnipinėjimu Lenkijos 
naudai, šnipų grupės vadas 
pasmerktas mirtimi, 4 as
menys kalėjimu iki gyvos 
galvos, 2 iki 15 metų kalėji
mo, o kiti nuo 2 iki 12 me
tų.

Tiesioginių žinių iš Lietu
vos apie šią bylą dar negau
ta.

LIETUVOJE PLEČIAMAS 
ORINIS SUSISIEKIMAS

Kaunas. — Lietuvos vy
riausybė tiesioginiam orlai
viais susisiekimui pradėti 
tarp Kauno ir Klaipėdos pa
skyrė 300 tūkst. litų. Pla
nuojama įvesti ir orinį paš
tą.

Iki šiol Lietuvoje orinį 
susisiekimą palaikė vokiečių 
rusų orlaivių bendrovės, bet 
tiesioginio keleivinio orlaivių 
susisiekimo pačioje Lietuvo
je nebuvo.

Netrukus pirmą kartą 
Lietuvos pa jury s bus su
jungtas orlaivių susisiekimu 
su laikinąja sostine.

MOKYKLŲ STATYBAI DE
ŠIMTMEČIO PLANAS

Kaunas. — švietimo Mi
nisterija yra parubšusi pla
ną, pagal kus| per sekantį 
dešimtmetį vyriausybė pa
statydins visoms pradžios 
mokykloms nuosavus na
mus, kam reikės išleisti 37 
milijonai litų. Be to, per se
kantį dešimtmetį bus įsteig
ta 900 naujų mokyklų kom
plektų.

Kitos ministerijos svarsto, 
kaip greičiau ir sėkmingiau 
išvystyti Lietuvoje mūrinę 
statybą.

RADIJO PROGRAMA IŠ 
LIETUVOS

Kaunas. — 'Didžiausios 
Amerikos radijo bendrovės 
Columbia Broadcasting Sys
tem Company, kuri turi ke
lias dešimtis radijo stočių 
Amerikoje ir Kanadoje, Eu
ropos skyriaus direktorius 
E. Murrovas per Lietuvos 
pasiuntinį Londone pranešė 
Kauno radiofonui, kad kovo 
17 d. norėtų transliuoti iš 
Lietuvos per visas bendro
vės stotis lietuvių muzikos 
ir dainos dalykus Amerikos 
ir Kanados mokyklinio am
žiaus vaikams ir jaunuome
nei. Be to, jis numatąs ne
trukus atvykti į Lietuvą pa
sirinkti medžiagos paskai
toms tos bendrovės radijo 
stotyse. Iš Lietuvos dir. 
Murrovas vyks į kitas Balti
jos valstybes. Lietuvoje jis 
lankysis pirmą kartą.

Šiam radijo perdavimui 
muzikų komisija baigia su
daryti programą. Jei oro są
lygos nekliudys, kovo 17 d. 
galėsime išgirsti lietuvišką 
dainą tiesiog iš Lietuvos.

— Vasario 24 d. seimas 
priėmė Žemės Reformos į- 
statymo papildymą, kuriuo 
Karo Invalidų Sąjungai duo
ta nuosavybėn žemės be at
lyginimo.

Tautinės gamintojų sąjun
gos tarybos žiniomis, visoje 
šaulyje sausio mėnesį buvo 
10 milijonų. 342 tūkst. be
darbių, kas yra 1 mil. 427 
tūkst. daugiau negu praeitų 
metų gruodžio mėnesį.

Šiame bedarbių skaičiuje 
yra įrašyti ir 2 mil. 344 
tūkst. darbininkų, kurie dir
ba prie valdžios šelpiamų 
viešųjų darbų.

Tos pačios žinios rodo, 
kad dirbančių asmenų sau
sio mėnesį buvo 42 mil. 998 
tūkst.

SUDEGĖ KETURI

White Plains, N. Y. — Ki
lęs gaisras nakties metu ant
rame aukšte Liehtenthal šei
mos bute atėmė 4 gyvybes 
— sudegė motina ir 3 vai
kai, o tėvas ir kiti 3 vaikai 
sužeisti. Žuvusieji šeimos 
vaikai buvo 2 po 21 metų 
ir vienas 11 metų.

ŠIURPUS ĮVYKIS 
ŽEMAIČIUOSE

Luokės valse., Viekšnelių 
k. įvyko toks šiurpus įvykis: 
pasiturįs ūkininkas Balta
duonis Adomas, turįs apie 
50 hektarų žemės, turėjo pa
sisamdęs nevisai sveiko pro
to berną Kšenovičių Boleslo
vą, apie 21 m. amž., kuris 
prieš mėnesį, kai šalo, susi
pyko su šeimininku ar šiaip 
ką sugalvojęs, vakare nėjo 
miegoti bet basas, vienu 
švarku išbėgo laukan ir ten 
atsigulė.

Ryto metą jį rado lauke 
gulintį sustingusį. Pargabe
nę į trobą, pamatė, kad jis 
yra nušalęs abi kojas ir kai
rę ranką. Tą rytą kaip tik 
šeimininkė kepė duoną ir bu
vo karštas pečius, tai buvo 
nutarta sušalusį Kšenovičių 
„atšildyti” ir supuolę įkišo jį 
į karštą krosnį, kur sušalęs 
ne tik atšilo, bet ir prikepė. 
Žinoma, Kšenovičiaus kojos 
ir ranka pasidarė žaizduotos 
ir tiesiog oda atkrito. Šeimi
ninkas nekreipė dėmesio ir 
ligoniui net gydytojo nepa
kvietė, o visą laiką laikė na
mie. Tačiau sužinoję apylin
kės kaimynai tuoj iš Balta- 
duonio paėmę ligonį, vasa
rio 4 d. atvežė į Telšių ap
skrities ligoninę. Esant to
kiai užleistai ligai Kšenovi
čių sunku ir bepagydyti, nes 
abi kojos iki pusės jau nu
puvusios, taip pat ir ranka 
žaizdų sužalota.

MIRĖ ITALŲ ŽYMUS 
POETAS D’ANNUNZIO

Roma. — Kovo 1 d. nuo 
staigaus kraujo išsiliejimo 
mirė poetas Gabrielius 
d’Annunzio, 75 metų am
žiaus, Italijos mokslo akade
mijos pirmininkas.

Prieš karą velionis buvo 
pagarsėjęs savo raštais, o 
karo metu savo žygiais ita
lų fronte. Po didžiojo karo 
jis sauvališkai su būriu sa
vanorių buvo užėmęs Fiu- 
mės miestą ir uostą, dėl ku
rio ginčijosi Italija ir Jugo
slavija. Miestą jis valdė IV2 
metų, bet po to pasidavė 
Italijos vyriausybės įsaky
mams ir pasitraukė į ramų 
gyvenimą.

Maskva. — Sov. Rusijos medžio išdirbystės komisa- 
Stalino diktatūra dar sykį,ras; M. Černovas, b. žemės 
sukrėtė savo šalininkus už- ūkio kom.; Gr. Grinko, b. 
sienio valstybėse, suruošda- finansų kom.
ma naują „išdavimo” bylą, 
kurioje kaltinamas 21 as
muo. Apkaltintieji neseniai 
buvo žymiausi komunistų 
vadai, aukšti komisarai. Ap
kaltinto jų skaičiuje yra to
kie ^asmenys, kaip Aleksan
dras Rykovas, per 10 metų 
buvęs komisarų tarybos pir
mininkas; Nikalojus Bukari- 
nas, buvęs komunistų spau
dos redaktorius ir trečiojo 
internacionalo pirmininkas; 
Henrikas Jagoda, buvęs 
slaptosios policijos viršinin
kas; Nikalojus Krestinskis, 
buv. užsienio reikalų viceko- 
misaras; Ch. Rakovskis, 
buv. atstovas Prancūzijoje, 
Ukrainos premjeras ir svei
katos komisaras; A. Rosen- 
golcas, buv. prekybos komi
saras; VI. Ivanovas, buv.

Šalia buvusių komisarų 
; apkaltinti ir žymūs gydyto
jai— prof. Levinas, Krem- 
lio ligoninės vedėjas, prof. 
Peltnejevas, žymus širdies 
ligų specialistas ir prof. Ka- 
zokovas. Gydytojai kaltina
mi nužudę rašytoją M. Gor
kį, kurs mirė 1936 m., nors 
tada buvo pranešta, kad 
Gorki mirė paprasta mirti
mi (jis buvo džiovininkas). .

Kaltinamiesiems primeta
mi sąmokslai nužudyti dar t 
1924 m. Leniną ir Staliną. 1 
Tuo „nusikaltimu” ypač kal
tinamas Bukarinas.

Dar prieš teismą komunis
tų laikraščiai ir įvairios jų 
grupės reikalavo, kad visi 
kaltinamieji būtų sušaudyti 
be jokio pasigailėjimo.

3 MIL. DIRIŽABLIUI GEN. PERSHING KOVO
JA SU MIRTIMI

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmų laivyno reika
lams komisija pasiūlė kon
gresui paskirti 10 milijonų 
dolerių aviacijai sustiprinti. 
Tame pat siūlyme 3 milijo
nai dolerių skiriami naujam 
dirižabliui statyti.

Dėl naujų dirižablių sta
tybos labai nepalankiai nu
siteikę laivyno viršininkai, 
kurie tebeturi nemalonius 
prisimihimus iš žuvusių ce
pelinų, nusinešusių daug gy
vybių ir turto vertės.

Komisija savo siūlyme 
skiria iš viso 15 milijonų 
dolerių įvairiems kariniems 
bandymams pagal preziden
to nurodymus. Prezidentas 
priešinasi, kad į šią 15-kos 
milijonų dol. sumą įtrauktos 
išlaidos ir dirižabliui. Jo 
nuomone, jei kongresas ran
da reikalo statydinti diri
žablį, tai turi paskirti atski
rą sumą tam reikalui.

Tuscon, Ariz. — Genero
las John J. Pershing, po sa
vaitės sunkios ligos, pasku
tinėmis dienomis parodė 
stiprėjimo žymių ir gydyto- 
jai xjau jturi kiek vilties dėl 
jo gwytfes. 77 metų am- 
žiauA\gėnerolas dabar yra 
nepapristžje gydytojų prie
žiūroj^ \ Dabai; jo gyvybė 
priklausanti huo širdies 
stiprėjimo.

Gen. Pershing visur pla
čiai žinomas, taip buvęs 
amerikiečių kariuomenės vy
riausias vadas didžiajame 
kare. Prieš kelis mėnesius 
jis atvyko iš Prancūzijos, 
kur jis dažnai * lankydavosi 
ir kur naudojasi visuotine 
pagarba.

VOKIEČIAI GĄSDINA 
SAVO ORLAIVIAIS

KINŲ KARIUOMENĖ LAI
KOSI PRIEŠ JAPONUS

Hankow. — Japonų ka
riuomenė sustiprintomis jė
gomis veržiasi į kinų Shansi 
provinciją, kurią stipriai gi
na kinų kariuomenės dalys. 
Nors šiaurinė provincijos 
dalis jau gerokai apsupta 
japonų, bet pietinėje dalyje 
kinai gerai laikosi.

Vienoje dalyje, svarbiame 
perėjimo punkte, prie Gelto
nosios upės kinai yra gerai 
įsistiprinę, apsirūpinę tvirto
vėmis, apkasais ir tvirta 
sargyba, tad jie tikisi sulai
kyti japonus nuo įsiveržimo 
į Shansi provincijos gilumą.

Kinų kariuomenėje kilusi 
geresnė nuotaika ryšium su 
jų orlaivių geresne veikla. 
Keli kinų orlaivių bombar
davimai japonų teritorijoje 
kinams davė naujų vilčių. 
Pranešama, kad kinai nuo 
rugpiūčio 13 d. iki gruodžio 
31 d. sunaikino japonų 325 
orlaivius ir paskandino jų 
20 karo laivų.

— Darbininkas Pr. Van
cevičius, nužudęs savo darb
davį Dziminską, Kaune, nu
baustas visą amžių kalėti.

Berlynas. — Kovo 1 d. 
vokiečių karo aviacija minė
jo savo atsteigimo 3 metų 
sukaktį, kurios iškilmėse pa
sakė kalbą aviacijos virši
ninkas marš. Goering, Hitle
rio artimiausias padėjėjas.

Savo kalboje maršalas 
Goering nurodė, kad Vokie
tijos karo aviacija bus pa
siruošusi ginti 10 milijonų 
vokiečių, esančių už Vokie
tijos ribų, kur jie persekio
jami.

Visur aiškinama, kad 
Goering savo kalboje minė
jo apie 3 milijonus vokiečių, 
esančius Čekoslovakijos ir 
apie 7 mil. austrų, kuriuos 
Vokietija laiko sau priklau

sančiais.

VOKIEČIŲ VYSKUPAS 
PAS POPIEŽIŲ

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XI priėmė Berlyno 
vyskupą Preysing, kurs pra
nešė Popiežiui apie Vokieti
jos katalikų būklę.

Vysk. Preysing ypatingu 
pasiryžimu kovoja dėl kata
likiškų mokyklų, kurias Hit
lerio naciai baigia naikinti. 
Jo ir Popiežiaus pasikalbėji
mo turinys niekur nepa
skelbtas.
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Tarptautinis Eucharistinis Kongresas
Šimtai tūkstančių sukrės

to pasaulio maldininkų su
važiuos šių metų gegužės 
mėnesį į Budapeštą, Vengri
joje, atiduoti pagarbą Kris
tui Karaliui šventoje Eucha
ristijoje per XXXIV Tarp
tautinį Kongresą. Gal niekad 
moderniuose laikuose tikėji
mo išpažinimas nebuvo taip 

- svarbus ir galingas, kaip 
bus per šį gausų viso pasau
lio katalikų suvažiavimą. 
Prieš Eucharistinį Karalių 
suklaups vargšas ir turtuo
lis, baltas su juodu ir gelto
nu, laisvas ir kankinys ka
talikas. Visos tautos ir rasės 
nulenks galvas Karalių Ka
raliui prašyti ramybės, tai
kos, meilės tautoms. Aukš
tyn kils persekiojamų bal
sai, ištiestomis rankomis ir 
ašarotomis akimis maldaus 
ramybės.

Vengrija džiaugsis trium
fuojančia švente. Ji pasipuo
šusi pasirodys verta šv. Ste
pono kankinio garbės. Jos 
mažutė 35,000 vyrų armija 
atiduos militarinę pagarbą. 
Ant gražiojo Dunojaus Švč. 
Sakramentas bus išstatytas 
laivelyje \akty~ir apsuptas 
procesijoj kardinolų, vysku
pų bei prelatų, bus didžiulės 
minios išsirikiavusios pa
krantėse pagarbintas. Or
kestrai, giesmės, maldos bus 
pasaulio aidai, prašą gelbėti 
nuo maro, bado, ugnies ir 
karo... Didžiausioj Budapeš
to aikštėje Eucharistija bus 
per visą kongresą išstatyta, 
kur vyrai, moterys, vaikai 
atskiromis pamaldomis su
dės savo ištikimybės paža
dus. Vyrų naktinė adoraci
ja, tūkstančių žvakių lieps
nos kiekviename kongrese 
palieka neišdildomą įspūdį.

Katalikų Bažnyčia pasiro
dys visame savo grožyje. 
Kiekviena tauta paskirtoje 
bažnyčioje laikys sava kal
ba pamaldas. Kongreso te
ma nebus diplomatijų miši
nys, karų sąmokslai! Ne. 
Ramybė, meilė, taika su 
Dievu, tarp tautų — tokia 
tema, toki pamokslai skam
bės kongrese.

Trisdešimt Ketvirtojo 
Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso užbaiga bus pažy
mėta šv. Stepono, Vengrijos 
patrono, mirties 900 metų 
sukaktimi. Procesijoje bus 
nešama dešinioji šv. Stepono 
ranka, taipgi jo karališkas 
vainikas, jam Popiežiaus 
Silvestro II dovanotas 1001 
metais. Ligi šios dienos šv. 
Stepono dešinioji ranka ste
buklingai užsilaiko sveikai. 
Ją galima matyti šv. Stepo
no bažnyčioje Budapešte.

Vengrija yra giliai tikinti 
tauta. Magi j arai atvyko į 
dabartinę Vengriją apie 895 
metus. Krikščionybė juos 
pasiekė iš vakarų. Jų vadas 
Gezą ir sūnus Vaik priėmė 
krikštą 985 m. Kada Vaik 
tapo karaliumi, pasivadino 
Steponu. Steponas pakrikšti
jo visą tautą, sutvarkė baž
nytinius reikalus, įsteigė vie
nuolijų. Vengrija buvo stip
ri ir dievota, kai jis mirė. 
Steponas paskelbtas šven
tuoju 1083 m. Už keturias
dešimt penkių metų atidary
tas jo karstas ir rasta jo 
ranka visiškai sveikutėlė. Jo 
rankh kasmet nėšama proce
sijose ir gerbiama tautos. 
Šv. Steponas globoja savo 
tautą. Vengrija daug kentė
jo ir kovojo už tikėjimą. 
Amžiams pasiliko ištikima. 
Mongolai ją vienus metus 
tęriojo 1281 m. Vėliau tur
kai valdė net 160 metų. Mie
stas Buda buvo nuo turkų 
atimtas 1686 m.

Šv. Tėvas, norėdamas ven
grų tautą pagerbti minint 
šv. Stepono 900 metų sukak
tį, paskyrė 
sauliniam 
Kongresui, 
kongresas 
1924 m.

Lietuvos maldininkai taip
gi vyks Budapeštan. Mes, 
amerikiečiai, neatsiliekam 
nuo kitų, ypač šiais Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukakties metais. Va
žiuokim Budapeštan geg. 25 
— 30 dienoms, o iš ten į 
Lietuvą!

Kun. Jonas Balkonas.

Budapeštą Pa- 
Eucharistiniam 
Tai pirmutinis 
Europoje nuo

Vilniaus ir Rytprūsių Lietuvių Vargai
Lenkai jau uždarė lietuvių 

šv. Kazimiero ir „Ryto” dr- 
jų centrus. Abiejų draugijų 
turtai apdrausti ir jų reika
lams vesti paskirtas pats 
kuratorius.

Įteikus sulaikymo raštą 
storastijos valdininkas ir 
kuratorius nuvyko į „Ryto” 
dr-jos namus ir perėmė vis
ką į savo žinią ir rankas, o 
„Ryto” butą užantspaudavo. 
Kartu užantspauduotos ir 
Lietuvių Mokslo Dr-jos pa
talpos, kurios yra tuose pa
čiuose namuose. Paskui len
kų valdininkai su mokyklų 
kuratorijos atstovu nuvyko 
į „Ryto” laikomą paskutinę dvasioje. 1927 m. draugija 
Vilniaus krašto lietuvių Vy- Vilniuje turėjo Vytauto Di-

irtauto Didžiojo gimnaziją 
ją „perėmė” savo žinion.

Sulaikytas ir Švenčionių 
„Ryto” dr-jos veikimas. Dr- 
jos patalpos taip pat užant
spauduotos. Ligi šiol dar te
besilaikiusios Švenčionių 
„Ryto” 9 pr. mokyklos užda
rytos ir užantspauduotos. 
Taip pat uždaryta Kirkučių 
„Kultūros” dr-jos pradžios 
mokykla.

Vilniaus lietuvių švietimo 
draugija „Rytas” įsteigta 
dar prieš didįjį karą. Jos 
tikslas buvo skleisti švieti
mą lietuvių tarpe katalikų 
tikėjimo ir lietuvių tautos

Praėjusiais metais iš Lie- pardavė už 46,380,900 litų, 
tuvos į užsienius išvežta Iš Vokietijos daugiausia į- 
465,078 tonos įvairių prekių vežta trąšų, geležies, akme- 
už 208 mil. 325 tūkst. litų, o 
iš užsienio įvežta 932,687 
tonos prekių už 212,666,990 
litų. Taigi, Lietuva iš užsie
nio pirko prekių už beveik 
4x/2 mil. litų daugiau, nei 
pardavė.

Gyviausia prekyba buvo su 
Anglija. Pernai Lietuva An
glijai pardavė 192,674 tonas 
įvairių prekių už 96.581,300 
litų, o iš Anglijos pirko už | Latvijai Lietuva pernai 
59,314,500 litų. Į Angliją iš
vežta daugiausia maisto ga
minių.

Antrą vietą užima Vokie
tija, kuri pernai iš Lietuvos 
pirko už 34,479,300 litų, o

ninių anglių, kokso, cemen
to, cheminių gaminių ir kt.

Sovietų Rusija Lietuvoje 
pirko už 11,056,200 litų; blu. 
daugiausia rusai pirko kiau
lių, veršių odų ir išdirbtų 
odų padams. Iš Rusijos pirk
ta įvairių prekių už 17,896,- 
100 litų, daugiausia druskos, 
fosforo trąšų, miško medžia
gos, cemento ir kt.

pardavė už 1,740,100 litų 
(trąšų, sėmenų ir kt.), o Lie
tuva iš Latvijos pirko už 2,- 
122,000 lt. (silkių, miško 
medžiagos, popieriaus ir jo 
dirbinių, stiklo, įvairių in
strumentų ir aparatų).

Prancūzija pirko už 9,819,-džiojo gimnaziją, mokytojų 
seminariją ir visame krašte 300 lt. (avižų, sėmenų, ap- 
apie 100 lietuviškų prodžios dirbtos miško medžiagos, li- 
mokyklų. Pradėjus mokyk-{nų), o pardavė už 6,958,900 
las lenkams uždarinėti, bu
vo steigiamos skaityklos. 
Jų 1936 m. buvo daugiau 
kaip 100. Paskutiniuoju lai
ku ši draugija turėjo vienin
telę visame Vilniaus krašte 
lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, vieną mokyklą ir 
12 skaityklų.

Balstogės ir kituose kalė
jimuose, kaip praneša iš 
anos pusės, neišlaikę bai
saus režimo, kankinimų ir 
bado, mirė eilė lietuvių. Nuo 
kitų kalinių atskirtų ir lau
kiančių mirties yra daugiau. 
Niekada tiek daug lietuvių 
kalėjimuose nėra mirę, kaip 
dabar, lenkams terorizuo
jant Okupuotąją Lietuvą. 
Paskutiniu laiku suimtųjų 
vėl padaugėjo keliomis de
šimtimis. Ir neatrodo, kad

lt. (vyno, neišdirbtos odos, 
kailiukų, augalų, raugų, ge
ležies, popieriaus). Belgija 
pirko už 7,771,700 lt. (ark
lių, sviesto, vikių, veršių 
odų, dobilų sėklų, sėmenų, 
apdirbtos miško medžiagos), 
o pardavė Lietuvai už 16,- 
749,600 lt. (fosforo trąšų, 
geležies, švino, cemento ir 
kt.).

Olandija pernai iš Lietu
vos pirko įvairių prekių už 
9,466,200 lt. (arklių, žąsų, 
šviežios mėsos, veršių odų, 
popiermedžių, lentų ir kitos 
miško medžiagos), o Lietu
va iš Olandijos pirko už 8,- 
867,800 lt. (silkių, kakaos, 
druskos, įvairių sėklų, šilko 
verpalų ir siūlų, fosforo trą
šų ir kt.j. Danija pirko už 
2,655,300 lt. (arklių, vikių,

tie suėmimai’ liautųsi, nes iš dobilų sėklų, sėmenų, drebu- 
anos pusės ateina viena už Unių r4stų), o pardavė Lie- 

Nors tuvai už 6,930,100 lt. (arklių 
ir kumeliukų, miežių, sėkli
nių avižų, cemento), maltos 
kreidos, medžio ir skardos 
dirbinių, žemės ūkiui maši
nų, automobilių ir kt.).

Švedija iš Lietuvos pirko 
už 4,690,000 lt., o pardavė 
Lietuvai už 6,986,100 lt. 
Šveicarija pirko už 3,380,- 
200 lt., pardavė Lietuvai už 
3,483,400 lt. Čekoslovakija 
pirko už 7,003,900 lt. (svies
to, kiaušinių, linų, linų pa
kulų), o pardavė Lietuvai 
už 6,936,70(5 lt. (apynių, ge
ležies, avalinės, medvilnių 
audinių, kepurių, skrybėlių 
ir kt.).

Jungtinės Amerikos Vals
tybės iš Lietuvos pernai pir
ko 20,310 tonų įvairių pre
kių už 6,847,700 litų, o par
davė Lietuvai 12,770 tonų į- 
vairių prekių už 7,383,000 
litų. 1936 metais Lietuva J. 
Amerikos V-bėms pardavė 
prekių už 6,659,500 litų, o 
pirko čia už 4,385,600 lt. Tai 
rodo, kad pernai Lietuva 
pardavė šiai valstybei savo 
prekių tik 187,500 litų dau
giau, nei 1936 metais, o pir
ko šioje valstybėje už 2,997,- 
400 litų daugiau, nei 1936 
metais.

Mažesniais kiekiais pre
kiauta su Italija, Ispanija, 
Austrija, Estija, Suomija, 
Argentina, Brazilija, Pales
tina, Britų Indija ir kitomis 
valstybėmis.

kitą baisesnės žinios, 
šiuo metu lietuvių draugijos 
visai išnaikintos, bet lenkai 
dar skelbia esą lietuvių dr- 
jos dabar suorganizavo pla
čią kryžių statymo akciją 
ir kryžius puošią lietuvių 
tautinėmis spalvomis ir lie
tuviškais įrašais. Tačiau tai 
grynas išgalvojimas, nes 
taip puošti kryžiai paskutinį 
kartą buvo statomi... 1930 
m. Bet jei lenkai skelbia, 
jog stato dabar, tai, matyti, 
ieško, naujų aukų.

Dideliame pavojuje lietu
vybė ir vakaruose, — Klai
pėdos krašte ir Prūsų Lietu
voje. Prieš artėjančius sei
melio rinkimus Pagėgių, Ši
lutės ir Klaipėdos apskrity
se jau varoma agitacija, o 
apie Lietuvą ir lietuvių įstai
gas skleidžiami pramanyti 
gandai, kurie dažniausiai 
ateina iš anos pusės Nemu
no, iš ten, kur paskutiniu 
laiku, nesant lietuviškų mo
kyklų, taip smarkiai grie
biamasi naikinti lietuviškus 
vietovardžius. Lietuva ne
svajoja užimti Rytprūsius, 
bet lietuviai negali atsižadė
ti istorinės tiesos, kad pusė 
dabartinių Rytprūsių nuo 
žilos senovės buvo lietuviški, 
kad net ir vokiškai kalban
tieji šio krašto gyventojai 
yra lietuviškos kilmės, ne
kalbant jau apie tuos 150,- 
000, kurie lietuvių kalbos 
dar neužmiršo.

Lenkų siautimas Rytų 
Lietuvoje ir lietuviškų vie
tovardžių naikinimas Prūsų 
Lietuvoj, kad tik nebūtų su
tartinas tų dviejų valstybių 
darbas lietuviškumui slo
pinti! Yra davinių tikėti, 
kad lenkai su vokiečiais čia 
veikia susitarę.

— Prof. Voldemaras, ka
lėdamas Utenoje, parašė į- 
domią knygą apie Kristaus 
gyvenimą ir įteikė ją Pane
vėžio vyskupui patikrinti. 
Vyskupas davęs savo pa
tvirtinimą knygai spausdin
ti.

Sakoma, „nieko naujo pa- dentą, sakydamas: „Duosi- 
saulyje”; nieko naujo ir me jam penkis milijonus do- 
Roosevelto priešų pasielgi-' lerių, kad tik jis atsisakytų 
muose, nes kai kurie biržos nuo prezidentūros”, 
tūzai New Yorke vis maiti 
na žmones tuo pačiu dum- Rooseveltą papirkti

I i i < nr? -~ _

Į Kitaip tariant, jis norėjo 
i prieš 

1127 milijonus amerikiečių.
Prieš kiek laiko „šnabžde- Toksai kyšys įžeidžia demo- 

tojų” būriai paskleidė po 'kratiškus mūsų šalies prin- 
Ameriką „baisią žinią”, gir- cipus. Juk prezidentūra ne- 
di, „mūsų prezidentas bepro- parduodama!
tis”. Tai buvo grynas melas. | Reikia neužmiršti, kad

Vadinama „Laisvės Są- Rooseveltas ne dievaitis, o 
junga” taip pat susiorgani- žmogus. Jis turi valdyti di- 
zavo ir dėstė amerikiečiams dėlę šalį, kuri ir sudaro jam 
visą litaniją skundų prieš didelių galvosūkių. Jam rei- 
Rooseveltą ir nuo 1936 metų kia pagalbos iš visų pusių, 
kai kurie biržos bajorai ne- bet šmeižikai neduoda jam 
siliauja maišyti jį su pur- ramybės. Bet aišku, kad pre- 
vais. zidentas nekreipia į tai dė-

Dabar gi kažkoks advoka- mesio!
tas iškėlė ragus prieš prezi-j Gintaras.

Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Skaitau Ameriką jau 4-ti 
metai. Turiu Brooklyne gi
minių, kurių prašiau užra
šyti Ameriką, tad ir gaunu 
dabar. Esu patenkintas pir
mo puslapio žiniomis ir 
„Štai Kaip” pastabomis, nes 
ten randu įvairiausių žinių.

Man labai patinka sky
rius iš Tėvų Žemės, kuriame 
randu daug žinių iš Lietu
vos. Kad ir gyvenu Lietuvo
je, bet Amerika turi daug 
naujienų.

Apysaka Žalgiris man pa
tinka. Ir toliau turėkit apy
sakų, kurios būtų spausdi
namos per daug numerių.

Patenkintas Brooklyno ir 
apylinkės žiniomis, bet jų 
turėtų būti daugiau. Labiau
siai pernai man patiko pir
mo puslapio žinios, Iš Tėvų 
Žemės, apysaka Žalgiris, 
sveikatos kampelis. Tik ne
labai patinka korespondenci
jos, jos ne taip įdomios.

Kiekviename numeryje 
turėkit linksmesnių pasi
skaitymų, kaip šermukšni
nės Pabiros. Mėgstu ir eilė
raščius, kurių turėtų būti 
kiekviename numeryje. Taip 
pat daugiau rašykit apie 
sveikatą. Gerai būtų mote
rų skyrius, žinios apie namų 
ruošą, valgių gaminimą ir

Ameriką pats perskaitau 
ir duodu kitiems perskaityti, 
tik gaila, kad per vėlai gau
nu. Visiems patinka.

Mano kaimynai gauna į- 
vairių dovanų (knygų, ka
lendorių) iš Lietuvos laik
raščių, o aš skaitau Ameri
ką jau 4-ti metai ir dar ne
gavau jokios dovanos. Tai 
mano vienintelis priekaištas.

J. Stanikūnas.
Lietuva.

DAŽNIAU LEISKIT!

ka juokingesnį pasiskaity
mai. Pageidauju ir eilėraš
čių ko dažniausiai.

Apie sveikatą straipsniai 
reikalingi. Esam dėkingi 
daktarams Žukauskui ir Mi> 
sevičiui už straipsnius ir 
laukiam daugiau.

Moterų skyriaus neverta 
turėti; apie namų ruošą, 
valgių gaminimą yra tam 
tikros knygos ir, be to, rašo 
sąjungiečių leidžiama Mote
rų Dirva.

Mano pageidavimai tokie: 
korespondencijos neturėtų 
būti perdaug taisomos; A- 
merika turėtų būti leidžiama 
du kartus savaitėje. Be to, 
reikėtų plėsti jaunimo sky
rių.

karalių ir netrukus nužudy. 
tas. Jį palaikė karalium į- 
žeistos merginos gynėjas 
Alkibiadar Bebas. Bijoda
mas atentatų, jis vasaros 
metu gyvena pusiasalyje, 
kuris visai atskirtas nuo ki
to pasaulio. Ahmed Zogu 
gyvenąs vienišai. Po moti
nos mirties, jis daug dėme
sio ėmęs kreipti į savo 4 se
seris, sugalvojęs joms gra
žias uniformas ir jas pasky
ręs kariuomenės karininkais. 
Dabar jos dažnai matomos 
apsirengusios savo puošnio
mis uniformomis kareivių 
tarpe.

Šią savaitę į New Yorką 
atvyko Zogu trys seserys, 
29, 26 ir 24 metų. Jos apsi
stojo Ritz-Carlton geriau
siuose kambariuose. Tuojaus 
jas užklupo laikraštininkai 
ir apibėrė ištisa eile klausi
mų. Kunigaikštytėms labiau
siai nepatiko klausimas, ar 
tiesa, kad jos atvykusios sau 
turtingų vyrų paieškoti.

Pabuvusios kiek laiko 
New Yorke, Zogu seserys 
keliaus į Washingtoną ir į 
kitas įdomesnes vietas. Šioje 
kelionėje jas lydi Albanijos 
atstovas Washingtone.
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O. Petrulienė.
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ALBANIJOS KARALIAUS 
RŪPESČIAI

maža valstybėlė, 
vieną milijoną 
Jos kaimynės

Marijanpol
giskių Jono 

' met švenčia
katfį: 90
Dės mokyki' 

m. nuo tos i 
ganizavimo į 
m., kai MM

viską. Marijau 
rija yra suvaii 
gai didelį vaid 
tautiniam atgir 
yo j su spaudos

Ameriką skaitau nuo pat 
pirmo numerio. Pirmo pus
lapio pastabomis ir žiniomis 
esu patenkinta. Labai patin
ka skyrius Iš Tėvų Žemės, 
bet būtų gera, kad žinios iš 
Lietuvos būtų plačiau pa
duodamos.

Apysaka Žalgiris nors įdo
mi, bet buvo per ilga. Kores
pondencijas mėgstu skaity
ti, o Brooklyno ir apylinkės 
žinios turėtų būti ilgesnės. 
Šiaipjau, visi straipsniai 
man patiko.

Šermukšninės Pabiros tu
rėtų būti kiekviename nu
meryje, nes žmonėms patin-

Albanijos karalius Zogu, 
sulaukęs nejaunos senber- 
bernystės, nutarė apsivesti. 
Jo išsirinktoji ,’,širdies ka
ralaitė” yra vengrė, vengrų 
grafo Aponji ir vienos 
amerikietės duktė, 21 metų 
amžiaus. Karaliui dabar jau 
43 metai.

Albanija 
turinti tik 
gyventojų,
valstybės yra Jugoslavija ir 
Graikija. Karalius Zogu pa
siskelbė karalium 1928 m. 
rugsėjo 1 d. ir iki šiol valdo 
griežtomis diktatūrinėmis 
priemonėmis.

Ryšium su Zogu besiarti
nančiomis vedybomis, anglų 
laikraštis Daily Mail paduo
da apie karalių tokių žinių:

Albanijoj yra apie 2000 
vyrų, kurie esą prisiekę nu
žudyti karalių. To esą dvi 
priežastys: pirmiausia Ah
med Zogu esąs nužudęs 
daugybę žmonių, kol pasiekė 
savo dabartinę padėtį. Ant
ra priežastis esanti ta, kad 
jis įžeidęs savo rungtyninko 
dukterį. Savo laiku Ahmed 
Zogu 
vesti, 
tą — 
ralius
vadas, bet dabar dauguma 
šios giminės narių esą jo 
priešai. Todėl karalius nuo
lat labai saugosi. Albanijo
je tebeveikia kraujo kerštas. 
Ypač griežtai jo laikosi Ma
ti giminė. Pirmasis Ahmed 
Zogu darbas, kai jis pasida
rė karalium, buvo surasti 
antrininką. Jis tokį suradęs. mmajw 

Jis buvęs labai panašus Į didėjo 5,597.

žadėjęs tą merginą 
bet kai užgrobęs sos- 
atsisakęs. Seniau ka- 
buvęs Mati giminės

Važiuojant iš Telšių į Se
dą yra nemažas prūdas — 
ežerėlis, ir taip pat nemažas 
upelis, kuris kerta vieškelį. 
Per tą upelį yra tiltas, van
dens malūnas ir tvenkinys, 
kuris iki šiol normaliai 
kė. Vasario 5 d. vakare 
7 — 8 vai. Pelco įdėlio, 
Alsėdžių v., Pakauskių
kumečiai: Bumbliauskas, Jo
naitis, Galminas ir Brasas 
važiavo iš miško namo ir 
pakeliui užvažiavo minėtą 
malūną pasiimti malinio. Pa
sistatę arklius prie malūno, 
patys įėjo į vidų krauti. 
Prikrovę vežimus, važiavo 
per tiltą, tačiau vienas ark
lys prieš pat tiltą sugriuvo. 
Paaiškėjo, kad jo paskutinės 
kojos įsmegusios į kažkokią 
duobę. Tuoj buvo nuimti 
branktai, atkabinti kakli
ninkai ir jam sudrožta bota
gu, kad atsikeltų, tačiau 
koks buvo susirinkusių nu
sistebėjimas, kad, sudrožus 
arkliui ir jam pašokus, jis 
visas pranyko į kažkokią at
sivėrusią bedugnę. Kitas ar
klys su vežimu laimingai 
pravažiavo. Kadangi buvo 
jau tamsu ir arklys taip iš
nyko ir jo nebebuvo matyti, 
tai jo ieškojimas buvo atidė
tas rytdienai, nes manyta, 
kad jo nebeišims gyvo. Ry
tą, vasario 6 d. buvo iškvies
ta iš Telšių policija ir apskr. 
valdybos kelių technikas 
Varnelavičius, kurie viso
kiais būdais stengėsi surasti 
dingusį arklį, bet nesurado. 
Pasirodo, kad orui atšilus ir 
sniegui nutirpus pasidarė 
daug vandens, kuris paleng-„ 
va prasigriaužė po malūno 
vandens kiekį reguliuojamą
jį tiltelį ir išplovė visą be
dugnę, kurion arklys ir pa
teko. Kadangi žemė nesuša
lus, tai užslinko ir arklį gy
vą palaidojo, taip kad visą 
dieną dirbant su įvairiomis 
priemonėmis arklio surasti 
nepavyko. Žmonių į tą iš
plautą prarają laimingu bū
du nepateko. (L. Ž.)

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje radijo imtuvų laiky
tojų buvo 45,437. Nuo 1937 
m. spalių iki š. m. sausio ra
dy j o laikytojų skaičius pa-
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Rašfrus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Tarptautinis Eucharistinis Kongresas
Šimtai tūkstančių sukrės

to pasaulio maldininkų su
važiuos šių metų gegužės 
mėnesį į Budapeštą, Vengri
joje, atiduoti pagarbą Kris
tui Karaliui šventoje Eucha
ristijoje per XXXIV Tarp
tautinį Kongresą. Gal niekad 
moderniuose laikuose tikėji
mo išpažinimas nebuvo taip 
svarbus ir galingas, kaip 
bus per šį gausų viso pasau
lio katalikų suvažiavimą. 
Prieš Eucharistinį Karalių 
suklaups vargšas ir turtuo
lis, baltas su juodu ir gelto
nu, laisvas ir kankinys ka
talikas. Visos tautos ir rasės 
nulenks galvas Karalių Ka
raliui prašyti ramybės, tai
kos, meilės tautoms. Aukš
tyn kils persekiojamų bal
sai, ištiestomis rankomis ir 
ašarotomis akimis maldaus 
ramybės.

Vengrija džiaugsis trium
fuojančia švente. Ji pasipuo
šusi pasirodys verta šv. Ste
pono kankinio garbės. Jos 
mažutė 35,000 vyrų armija 
atiduos militarinę pagarbą. 
Ant gražiojo Dunojaus Švč. 
Sakramentas bus išstatytas 
laivelyje Vaktj^r apsuptas 
procesijoj kardinolų, vysku
pų bei prelatų, bus didžiulės 
minios išsirikiavusios pa
krantėse pagarbintas. Or
kestrai, giesmės, maldos bus 
pasaulio aidai, prašą gelbėti 
nuo maro, bado, ugnies ir 
karo... Didžiausioj Budapeš
to aikštėje Eucharistija bus 
per visą kongresą išstatyta, 
kur vyrai, moterys, vaikai 
atskiromis pamaldomis su
dės savo ištikimybės paža
dus. Vyrų naktinė adoraci
ja, tūkstančių žvakių lieps
nos kiekviename kongrese 
palieka neišdildomą įspūdį.

Katalikų Bažnyčia pasiro
dys visame savo grožyje. 
Kiekviena tauta paskirtoje 
bažnyčioje laikys sava kal
ba pamaldas. Kongreso te
ma nebus diplomatijų miši
nys, karų sąmokslai! Ne. 
Ramybė, meilė, taika su 
Dievu, tarp tautų — tokia 
tema, toki pamokslai skam
bės kongrese.

KetvirtojoTrisdešimt 
Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso užbaiga bus pažy
mėta šv. Stepono, Vengrijos 
patrono, mirties 900 metų 
sukaktimi. Procesijoje bus 
nešama dešinioji šv. Stepono 
ranka, taipgi jo karališkas 
vainikas, jam Popiežiaus 
Silvestro II dovanotas 1001 
metais. Ligi šios dienos šv. 
Stepono dešinioji ranka ste
buklingai užsilaiko sveikai. 
Ją galima matyti šv. Stepo
no bažnyčioje Budapešte.

Vengrija yra giliai tikinti 
tauta. Magi j arai atvyko į 
dabartinę Vengriją apie 895 
metus. Krikščionybė juos 
pasiekė iš vakarų. Jų vadas 
Gezą ir sūnus Vaik priėmė 
krikštą 985 m. Kada Vaik 
tapo karaliumi, pasivadino 
Steponu. Steponas pakrikšti
jo visą tautą, sutvarkė baž
nytinius reikalus, įsteigė vie
nuolijų. Vengrija buvo stip
ri ir dievota, kai jis mirė. 
Steponas paskelbtas šven
tuoju 1083 m. Už keturias
dešimt penkių metų atidary
tas jo karstas ir rasta jo 
ranka visiškai sveikutėlė. Jo 
rankh kasmet nfešama proce
sijose ir gerbiama tautos. 
Šv. Steponas globoja savo 
tautą. Vengrija daug kentė
jo ir kovojo už tikėjimą. 
Amžiams pasiliko ištikima. 
Mongolai ją vienus metus 
tęriojo 1281 m. Vėliau tur
kai valdė net 160 metų. Mie
stas Buda buvo nuo turkų 
atimtas 1686 m.

Šv. Tėvas, norėdamas ven
grų tautą pagerbti minint 
šv. Stepono 900 metų sukak
tį, paskyrė 
sauliniam 
Kongresui, 
kongresas 
1924 m.

Lietuvos maldininkai taip
gi vyks Budapeštan. Mes, 
amerikiečiai, neatsiliekam 
nuo kitų, ypač šiais Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukakties metais. Va
žiuokim Budapeštan geg. 25 
— 30 dienoms, o iš ten į 
Lietuvą!

Kun. Jonas Balkūnas.

Budapeštą Pa- 
Eucharistiniam 
Tai pirmutinis 
Europoje nuo

Vilniaus ir Rytprūsių Lietuvių Vargai
Lenkai jau uždarė lietuvių 

šv. Kazimiero ir „Ryto” dr- 
jų centrus. Abiejų draugijų 
turtai apdrausti ir jų reika
lams vesti paskirtas pats 
kuratorius.

Įteikus sulaikymo raštą 
storastijos valdininkas ir 
kuratorius nuvyko į „Ryto” 
dr-jos namus ir perėmė vis
ką į savo žinią ir rankas, o 
„Ryto” butą užantspaudavo. 
Kartu užantspauduotos ir 
Lietuvių Mokslo Dr-jos pa
talpos, kurios yra tuose pa
čiuose namuose. Paskui len
kų valdininkai su mokyklų 
kuratorijos atstovu nuvyko 
į „Ryto” laikomą paskutinę dvasioje. 1927 m. draugija 
Vilniaus krašto lietuvių Vy- Vilniuje turėjo Vytauto Di

tauto Didžiojo gimnaziją 
ją „perėmė” savo žinion.

Sulaikytas ir Švenčionių 
„Ryto” dr-jos veikimas. Dr- 
jos patalpos taip pat užant
spauduotos. Ligi šiol dar te
besilaikiusios Švenčionių 
„Ryto” 9 pr. mokyklos užda
rytos ir užantspauduotos. 
Taip pat uždaryta Kirkučių 
„Kultūros” dr-jos pradžios 
mokykla.

Vilniaus lietuvių švietimo 
draugija „Rytas” įsteigta 
dar prieš didįjį karą. Jos 
tikslas buvo skleisti švieti
mą lietuvių tarpe katalikų 
tikėjimo ir lietuvių tautos

ir

Praėjusiais metais iš Lie- pardavė už 46,380,900 litų, 
tuvos į užsienius išvežta Iš Vokietijos daugiausia į- 
465,078 tonos įvairių prekių vežta trąšų, geležies, akme- 
už 208 mil. 325 tūkst. litų, o 
iš užsienio įvežta 932,687 
tonos prekių už 212,666,990 
litų. Taigi, Lietuva iš užsie
nio pirko prekių už beveik 
4^2 mil. litų daugiau, nei 
pardavė.

Gyviausia prekyba buvo su 
Anglija. Pernai Lietuva An
glijai pardavė 192,674 tonas 
įvairių prekių už 96,581,300 
litų, o iš Anglijos pirko už 
59,314,500 litų. Į Angliją iš
vežta daugiausia maisto ga
minių.

Antrą vietą užima Vokie
tija, kuri pernai iš Lietuvos 
pirko už 34,479,300 litų, o

džiojo gimnaziją, mokytojų 
seminariją ir visame krašte 
apie 100 lietuviškų prodžios 
mokyklų. Pradėjus mokyk
las lenkams uždarinėti, bu
vo steigiamos skaityklos. 
Jų 1936 m. buvo daugiau 
kaip 100. Paskutiniuoju lai
ku ši draugija turėjo vienin
telę visame Vilniaus krašte 
lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, vieną mokyklą ir 
12 skaityklų.

Balstogės ir kituose kalė
jimuose, kaip praneša iš 
anos pusės, neišlaikę bai
saus režimo, kankinimų ir 
bado, mirė eilė lietuvių. Nuo 
kitų kalinių atskirtų ir lau
kiančių mirties yra daugiau. 
Niekada tiek daug lietuvių 
kalėjimuose nėra mirę, kaip 
dabar, lenkams terorizuo
jant Okupuotąją Lietuvą. 
Paskutiniu laiku suimtųjų 
vėl padaugėjo keliomis de
šimtimis. Ir neatrodo, kad 
tie suėmimai liautųsi, nes iš 
anos pusės ateina viena už 
kitą baisesnės žinios. Nors 
šiuo metu lietuvių draugijos 
visai išnaikintos, bet lenkai 
dar skelbia esą lietuvių dr- 
jos dabar suorganizavo pla
čią kryžių statymo akciją 
ir kryžius puošią lietuvių 
tautinėmis spalvomis ir lie
tuviškais įrašais. Tačiau tai 
grynas išgalvojimas, nes 
taip puošti kryžiai paskutinį 
kartą buvo statomi... 1930 
m. Bet jei lenkai skelbia, 
jog stato dabar, tai, matyti, 
ieško r naujų aukų.

Dideliame pavojuje lietu
vybė ir vakaruose, — Klai
pėdos krašte ir Prūsų Lietu
voje. Prieš artėjančius sei
melio rinkimus Pagėgių, Ši
lutės ir Klaipėdos apskrity
se jau varoma agitacija, o 
apie Lietuvą ir lietuvių įstai
gas skleidžiami pramanyti 
gandai, kurie dažniausiai 
ateina iš anos pusės Nemu
no, iš ten, kur paskutiniu 
laiku, nesant lietuviškų mo
kyklų, taip smarkiai grie
biamasi naikinti lietuviškus 
vietovardžius. Lietuva ne
svajoja užimti Rytprūsius, 
bet lietuviai negali atsižadė
ti istorinės tiesos, kad pusė 
dabartinių Rytprūsių nuo 
žilos senovės buvo lietuviški, 
kad
tieji šio krašto gyventojai 
yra lietuviškos kilmės, ne
kalbant jau apie tuos 150,- 
000, kurie lietuvių kalbos 
dar neužmiršo.

Lenkų siautimas Rytų 
Lietuvoje ir lietuviškų vie
tovardžių naikinimas Prūsų 
Lietuvoj, kad tik nebūtų su
tartinas tų dviejų valstybių 
darbas lietuviškumui slo
pinti! Yra davinių tikėti, 
kad lenkai su vokiečiais čia 
veikia susitarę.

net ir vokiškai kalban-

ninių anglių, kokso, cemen
to, cheminių gaminių ir kt.

Sovietų Rusija Lietuvoje 
pirko už 11,056,200 litų; 
daugiausia rusai pirko kiau
lių, veršių odų ir išdirbtų 
odų padams. Iš Rusijos pirk
ta įvairių prekių už 17,896,- 
100 litų, daugiausia druskos, 
fosforo trąšų, miško medžia
gos, cemento ir kt.

Latvijai Lietuva pernai 
pardavė už 1,740,100 litų 
(trąšų, sėmenų ir kt.), o Lie
tuva iš Latvijos pirko už 2,- 
122,000 lt. (silkių, miško 
medžiagos, popieriaus ir jo 
dirbinių, stiklo, įvairių in
strumentų ir aparatų).

Prancūzija pirko už 9,819,- 
300 lt. (avižų, sėmerių, ap
dirbtos miško medžiagos, li
nų), o pardavė už 6,958,900 
lt. (vyno, neišdirbtos odos, 
kailiukų, augalų, raugų, ge
ležies, popieriaus). Belgija 
pirko už 7,771,700 lt. (ark
lių, sviesto, vikių, veršių 
odų, dobilų sėklų, sėmenų, 
apdirbtos miško medžiagos), 
o pardavė Lietuvai už 16,- 
749,600 lt. (fosforo trąšų, 
geležies, švino, cemento ir 
kt.).

Olandija pernai iš Lietu
vos pirko įvairių prekių už 
9,466,200 lt. (arklių, žąsų, 
šviežios mėsos, veršių odų, 
popiermedžių, lentų ir kitos 
miško medžiagos), o Lietu
va iš Olandijos pirko už 8,- 
867,800 lt. (silkių, kakaos, 
druskos, įvairių sėklų, šilko 
verpalų ir siūlų, fosforo trą
šų ir kt.). Danija pirko už 
2,655,300 lt. (arklių, vikių, 
dobilų sėklų, sėmenų, drebu
linių rąstų), o pardavė Lie
tuvai už 6,930,100 lt. (arklių 
ir kumeliukų, miežių, sėkli
nių avižų, cemento), maltos 
kreidos, medžio ir skardos 
dirbinių, žemės ūkiui maši
nų, automobilių ir kt.).

Švedija iš Lietuvos pirko 
už 4,690,000 lt., o pardavė 
Lietuvai už 6,986,100 lt. 
Šveicarija pirko už 3,380,- 
200 lt., pardavė Lietuvai už 
3,483,400 lt. Čekoslovakija i 
pirko už 7,003,900 lt. (svies
to, kiaušinių, linų, linų pa
kulų), o pardavė Lietuvai : 
už 6,936,70(5 lt. (apynių, ge- : 
ležies, avalinės, medvilnių 
audinių, kepurių, skrybėlių 
ir kt.).

Jungtinės Amerikos Vals
tybės iš Lietuvos pernai pir
ko 20,310 tonų įvairių pre
kių už 6,847,700 litų, o par
davė Lietuvai 12,770 tonų į- 
vairių prekių už 7,383,000 
litų. 1936 metais Lietuva J. 
Amerikos V-bėms pardavė 
prekių už 6,659,500 litų, o 
pirko čia už 4,385,600 lt. Tai 
rodo, kad pernai Lietuva 
pardavė šiai valstybei savo 
prekių tik 187,500 litų dau
giau, nei 1936 metais, o pir
ko šioje valstybėje už 2,997,- 
400 litų daugiau, nei 1936 
metais.

Mažesniais kiekiais pre
kiauta su Italija, Ispanija, 
Austrija, Estija, Suomija, 
Argentina, Brazilija, Pales
tina, Britų Indija ir kitomis 
valstybėmis.

„nieko naujo pa- dentą, sakydamas: „Duosi- 
’ i naujo ir me jam penkis milijonus do- 

priešų pasielgi-. lerių, kad tik jis atsisakytų 
kai kurie biržos nuo prezidentūros”.

Sakoma, „i 
šaulyje”; nieko 
Roosevelto 
muose, nes _______  ____  __  r__________ .
tūzai New Yorke vis maiti-| Kitaip tariant, jis norėjo 
na žmones 
blu.

Prieš kiek laiko „šnabždė- 
tojų” būriai paskleidė po 
Ameriką „baisią žinią”, gir
di, „mūsų prezidentas bepro
tis”. Tai buvo grynas melas.

Vadinama „Laisvės Są- Rooseveltas ne dievaitis, o 
junga” taip pat susiorgani- žmogus. Jis turi valdyti di- 
zavo ir dėstė amerikiečiams dėlę šalį, kuri ir sudaro jam 
visą litaniją skundų prieš didelių galvosūkių. Jam rei- 
Rooseveltą ir nuo 1936 metų kia pagalbos iš visų pusių, 
kai kurie biržos bajorai ne- bet šmeižikai neduoda jam 
siliauja maišyti jį su pur- ramybės. Bet aišku, kad pre- 
vais. zidentas nekreipia į tai dė-

Dabar gi kažkoks advoka- mesio! 
tas iškėlė ragus prieš prezi-|

tuo pačiu dum-Rooseveltą papirkti prieš 
i 127 milijonus amerikiečių. 
Toksai kyšys įžeidžia demo
kratiškus mūsų šalies prin
cipus. Juk prezidentūra ne
parduodama!

Reikia neužmiršti, kad

Gintaras.

Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS ka juokingesni pasiskaity- 
--------  mai. Pageidauju ir eilėraš- 

Skaitau Ameriką jau 4-ti čių ko dažniausiai.
metai. Turiu Brooklyne gi
minių, kurių prašiau užra
šyti Ameriką, tad ir gaunu 
dabar. Esu patenkintas pir
mo puslapio žiniomis ir 
„Štai Kaip” pastabomis, nes 
ten randu įvairiausių žinių.

Man labai patinka sky
rius iš Tėvų Žemės, kuriame 
randu daug žinių iš Lietu
vos. Kad ir gyvenu Lietuvo
je, bet Amerika turi daug 
naujienų.

Apysaka Žalgiris man pa
tinka. Ir toliau turėkit apy
sakų, kurios būtų spausdi
namos per daug numerių.

Patenkintas Brooklyno ir 
apylinkės žiniomis, bet jų 
turėtų būti daugiau. Labiau
siai pernai man patiko pir
mo puslapio žinios, Iš Tėvų 
Žemės, apysaka Žalgiris, 
sveikatos kampelis. Tik ne
labai patinka korespondenci
jos, jos ne taip įdomios.

Kiekviename numeryje 
turėkit linksmesnių pasi
skaitymų, kaip šermukšni
nės Pabiros. Mėgstu ir eilė
raščius, kurių turėtų būti 
kiekviename numeryje. Taip 
pat daugiau rašykit apie 
sveikatą. Gerai būtų mote
rų skyrius, žinios apie namų 
ruošą, valgių gaminimą ir

Ameriką pats perskaitau 
ir duodu kitiems perskaityti, 
tik gaila, kad per vėlai gau
nu. Visiems patinka.

Mano kaimynai gauna į- 
vairių dovanų (knygų, ka
lendorių) iš Lietuvos laik
raščių, o aš skaitau Ameri
ką jau 4-ti metai ir dar ne
gavau jokios dovanos. Tai 
mano vienintelis priekaištas.

J. Stanikūnas.
Lietuva.

DAŽNIAU LEISKIT!

— Prof. Voldemaras, ka
lėdamas Utenoje, parašė į- 
domią knygą apie Kristaus 
gyvenimą ir įteikė ją Pane
vėžio vyskupui patikrinti. 
Vyskupas davęs savo pa
tvirtinimą knygai spausdin
ti.

Ameriką skaitau nuo pat 
pirmo numerio. Pirmo pus
lapio pastabomis ir žiniomis 
esu patenkinta. Labai patin
ka skyrius Iš Tėvų Žemės, 
bet būtų gera, kad žinios iš 
Lietuvos būtų plačiau pa
duodamos.

Apysaka Žalgiris nors įdo
mi, bet buvo per ilga. Kores
pondencijas mėgstu skaity
ti, o Brooklyno ir apylinkės 
žinios turėtų būti ilgesnės. 
Šiaipjau, visi straipsniai 
man patiko.

Šermukšninės Pabiros tu
rėtų būti kiekviename nu
meryje, nes žmonėms patin-

Apie sveikatą straipsniai 
reikalingi. Esam dėkingi 
daktarams Žukauskui ir Mi> 
sevičiui už straipsnius ir 
laukiam daugiau.

Moterų skyriaus neverta 
turėti; apie namų ruošą, 
valgių gaminimą yra tam 
tikros knygos ir, be to, rašo 
sąjungiečių leidžiama Mote
rų Dirva.

Mano pageidavimai tokie: 
korespondencijos neturėtų 
būti perdaug taisomos; A- 
merika turėtų būti leidžiama 
du kartus savaitėje. Be to, 
reikėtų plėsti jaunimo sky
rių.

karalių ir netrukus nužudy. 
tas. Jį palaikė karalium į- 
žeistos merginos gynėjas 
Alkibiadar Bebas. Bijoda
mas atentatų, jis vasaros 
metu gyvena pusiasalyje, 
kuris visai atskirtas nuo ki
to pasaulio. Ahmed Zogu 
gyvenąs vienišai. Po moti
nos mirties, jis daug dėme
sio ėmęs kreipti į savo 4 se
seris, sugalvojęs joms gra
žias uniformas ir jas pasky
ręs kariuomenės karininkais. 
Dabar jos dažnai matomos 
apsirengusios savo puošnio
mis uniformomis kareivių 
tarpe.

Šią savaitę į New Yorką 
atvyko Zogu trys seserys, 
29, 26 ir 24 metų. Jos apsi
stojo Ritz-Carlton geriau
siuose kambariuose. Tuojaus 
jas užklupo laikraštininkai 
ir apibėrė ištisa eile klausi
mų. Kunigaikštytėms labiau
siai nepatiko klausimas, ar 
tiesa, kad jos atvykusios sau 
turtingų vyrų paieškoti.

Pabuvusios kiek laiko 
New Yorke, Zogu seserys 
keliaus į Washingtoną ir į 
kitas įdomesnes vietas, šioje 
kelionėje jas lydi Albanijos 
atstovas Washingtone.

ŽEMAITIJOJ PRASMEGO 
ARKLYS

O. Petrulienė.
Maspeth, N. Y.

ALBANIJOS KARALIAUS 
RŪPESČIAI

maža valstybėlė, 
vieną milijoną 
Jos kaimynės

Albanijos karalius Zogu, 
sulaukęs nejaunos senber- 
bernystės, nutarė apsivesti. 
Jo išsirinktoji „širdies ka
ralaitė” yra vengrė, vengrų 
grafo Aponji ir vienos 
amerikietės duktė, 21 metų 
amžiaus. Karaliui dabar jau 
43 metai.

Albanija 
turinti tik 
gyventojų,
valstybės yra Jugoslavija ir 
Graikija. Karalius Zogu pa
siskelbė karalium 1928 m. 
rugsėjo 1 d. ir iki šiol valdo 
griežtomis diktatūrinėmis 
priemonėmis.

Ryšium su Zogu besiarti
nančiomis vedybomis, anglų 
laikraštis Daily Mail paduo
da apie karalių tokių žinių:

Albanijoj yra apie 2000 
vyrų, kurie esą prisiekę nu
žudyti karalių. To esą dvi 
priežastys: pirmiausia Ah
med Zogu esąs nužudęs 
daugybę žmonių, kol pasiekė 
savo dabartinę padėtį. Ant
ra priežastis esanti ta, kad 
jis įžeidęs savo rungtyninko 
dukterį. Savo laiku Ahmed 
Zogu 
vesti, 
tą — 
ralius
vadas, bet dabar dauguma 
šios giminės narių esą jo 
priešai. Todėl karalius nuo
lat labai saugosi. Albanijo
je tebeveikia kraujo kerštas. 
Ypač griežtai jo laikosi Ma
ti giminė. Pirmasis Ahmed 
Zogu darbas, kai jis pasida
rė karalium, buvo surasti 
antrininką. Jis tokį suradęs. 
Jis buvęs labai panašus į ’ didėjo 5,597.

žadėjęs tą merginą 
bet kai užgrobęs sos- 
atsisakęs. Seniau ka- 
buvęs Mati gimines

Važiuojant iš Telšių į Se
dą yra nemažas prūdas — 
ežerėlis, ir taip pat nemažas 
upelis, kuris kerta vieškelį. 
Per tą upelį yra tiltas, van
dens malūnas ir tvenkinys, 
kuris iki šiol normaliai vei
kė. Vasario 5 d. vakare apie 
7 — 8 vai. Pelco įdėlio, gyv. 
Alsėdžių v., Pakauskių dv., 
kumečiai: Bumbliauskas, Jo
naitis, Galminas ir Brasas 
važiavo iš miško namo ir 
pakeliui užvažiavo minėtą 
malūną pasiimti malinio. Pa
sistatę arklius prie malūno, 
patys įėjo į vidų krauti. 
Prikrovę vežimus, važiavo 
per tiltą, tačiau vienas ark
lys prieš pat tiltą sugriuvo. 
Paaiškėjo, kad jo paskutinės 
kojos įsmegusios į kažkokią 
duobę. Tuoj buvo nuimti 
branktai, atkabinti kakli
ninkai ir jam sudrožta bota
gu, kad atsikeltų, tačiau 
koks buvo susirinkusių nu
sistebėjimas, kad, sudrožus 
arkliui ir jam pašokus, jis 
visas pranyko į kažkokią at
sivėrusią bedugnę. Kitas ar
klys su vežimu laimingai 
pravažiavo. Kadangi buvo 
jau tamsu ir arklys taip iš
nyko ir jo nebebuvo matyti, 
tai jo ieškojimas buvo atidė
tas rytdienai, nes manyta, 
kad jo nebeišims gyvo. Ry
tą, vasario 6 d. buvo iškvies
ta iš Telšių policija ir apskr. 
valdybos kelių technikas 
Varnelavičius, kurie viso
kiais būdais stengėsi surasti 
dingusį arklį, bet nesurado. 
Pasirodo, kad orui atšilus ir 
sniegui nutirpus pasidarė 
daug vandens, kuris paleng
va prasigriaužė po malūno 
vandens kiekį reguliuojamą
jį tiltelį ir išplovė visą be
dugnę, kurion arklys ir pa
teko. Kadangi žemė nesuša
lus, tai užslinko ir arklį gy
vą palaidojo, taip kad visą 
dieną dirbant su įvairiomis 
priemonėmis arklio surasti 
nepavyko. Žmonių į tą iš
plautą prarają laimingu bū
du nepateko. (L. Ž.)

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje radijo imtuvų laiky
tojų buvo 45,437. Nuo 1937 
m. spalių iki š. m. sausio ra
dyje laikytojų skaičius pa-



i d., 1938 m.

tetrukus nužudy. 
Etikė karalium į. 
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Marijampolės Gimnazijos Sukaktis MINČIŲ ŽIUPSNELIS i
Surinko Knygnešio Bielinio Sukaktis
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idens, kuris paleng- 
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;eko. (L. Ž.)

Marijampolės valdžios Ry
giškių Jono gimnazija šie
met švenčia net trejopą su
kaktį: 90 metų nuo viduri
nės mokyklos įsteigimo, 70 
m. nuo tos mokyklos peror
ganizavimo gimnazija ir 20 
m., kai Marijampolėje šioji 
gimnazija yra visiškai lietu
viška. Marijampolės gimna
zija yra suvaidinusi ypatin
gai didelį vaidmenį lietuvių 
tautiniam atgimime ir ko
voj su spaudos draudimu.

Gimnazijos užuomazgos 
reikia ieškoti 1847 m., kai 
Marijampolėje buvo įsteigta 
iš Seinų perkeltoji keturkla
sė vidurinė mokykla. Moky
kloj vyravo lenkiška dvasia.
1862 m. prie šitos keturkla
sės mokyklos buvo įsteigta 
penktoji pedagoginė klasė, 
kurią 1867 m. iškėlė į Veive
rius, kur ji virto išgarsėju
sia Suvalkijoje mokytojų se
minarija.

Tais pačiais metais Mari
jampolės vidurinė mokykla 
buvo paversta gimnazija, o 
jos sulenkėjęs vedėjas pran
cūzas Langry atleistas. Po
1863 m. sukilimo rusų val
džia, norėdama lietuvius ati- 
tolinti nuo lenkų įtakos, 
ėmą naikinti lenkiškas mo
kyklas. Ir naujojoj Mari
jampolės gimnazijoj tarp ki
tų dėstomų dalykų buvo į- 
vesta lietuvių kalbos dvi pa
mokos per savaitę. Lietuvių 
kalba gimnazijoj buvo nepri
valoma, bet atestate turį pa
žymį iš lietuvių kalbos turė
jo teisės į devynias lietuviš
kas stipendijas Maskvos ir 
Petrapilio universitetuose, 
kas skatino gimnazistus 
gausingai lankyti lietuvių 
kalbos pamokas.

Baudžiava Suvalkijoje bu
vo panaikinta labai palan
kiomis ūkininkams sąlygo
mis, ir tai įgalino daugelį 
ūkininkų leisti į gimnaziją 
savo vaikus. 1875 m. šitos 
gimnazijos direktoriumi bu
vo paskirtas lietuviams ypa
tingai palankus žmogus A. 
L. Abromovičius Tuo metu 
gimnazijoje jau mokėsi keli 
šimtai mokinių, kurių tarpe 
daugiau kaip 400 buvo ūki
ninkų vaikai.

R. Blaumanis

Laimes Glėbyje

metų pradžioje Ue* 
adijo imtuvų laikj' 
.o 45,437. Nuo 
į iki š. m. sausio ra- 
kytojų skaičius p** 
>,597?

Janis nuleido akis ir su
mišo. Jo naivus protas šio 
klausimo nemokėjo teisingai 
išnarplioti ir priėmė jį už 
mažą pašaipą. Bernai juk 
apskritai su savo motinomis 
nemėgsta tokie minkšti būti. 
Gal būt, šeimininkė manė, 
kad jam taip nesiseka.

— Ji ligota ir sena, — at
sakė jis, lyg teisindamasis. 
— Diežin, kiek dar su ma
nim bebus. — Ir po valan
dikės pridūrė: — Jums, juk 
irgi senasis yra labai mie
las.

— Teisybė, teisybė, — Ie
va atsakė, meiliai šypsoda
masi. — Mums abiems tenka 
būkštauti, kad ne šiandien 
ryt gali tekti atsiskirti.

Tada ji nusigręžė ir su
kando dantis. Ak tu, šypai- 
la nematytas! Jis savo ma
mutę sulygino su jos seniu!

Nuo tos dienos Ieva Janio 
motinai gangreit kasdien at
pildavo dubenėlin karštymo, 
kur šeimyna valgydavo, o 
jei pati sau ir Lauskui kokį 
geresnį kąsnelį taisydavo, 
tai irgi senutės neužmiršda
vo, Ieva mielai pabuvodavo 
jos kertelėj ir klausydavos,

Vis tik lenkų įtaka gim
nazijoj tebebuvo didelė, ir 
šimtai lietuvių ūkininkų vai
kų tuoj virsdavo lenkų po
naičiais. 1866 m. T Marijam
polės gimnaziją stojo J. Ba
sanavičius, kurio įtaka mo
kinių tarpe buvo gana dide
lė. Kiek vėliau Basanavičius 
ėmė organizuoti lietuvius 
mokinius būrelin. Daug ši
tam tautiškam gimnazistų 
sambūriui padėjo P. Kriau
čiūnas ir P. Arminas, kurie 
tuo metu mokytojavo šitoje 
gimnazijoje.

Rusai padarė stambią 
klaidą, leisdami lietuviams 
gimnazistams laisvai veikti, 
ir tą klaidą norėjo atitaisy
ti: 1882 m. gimnazijos di
rektorius A. L. Abromovi
čius perkeliamas kiton gim- 
nazijon, o jo vietoj paski
riamas didelis lietuvių prie
šas Solovjovičius, kuris iš
syk pasiskubino atleisti lie
tuvius gimnazijos mokyto
jus P. Kriaučiūną ir V. Sta- 
niškį, o paskui ėmė spausti 
lietuvius mokinius, net žy
miai suvaržydami įstojimą į 
gimnaziją. Mokinių skaičius 
gimnazijoj greit sumažėjo 
iki 250. Solovjovičius darė 
žygių gimnaziją visai užda
ryti, bet tatai jam nepavy
ko.

Persekiojami mokiniai iš
plėtė slaptą veikimą, jie da
rė už miesto susirinkimus, 
skaitė laikraščius ir bendra
darbiavo draudžiamoj spau
doj. Tas veikimas nepapras
tai išsiplėtė po 1905 m. Ru
sijoj sąjūdžio, ir daugelis 
mokinių iš gimnazijos buvo 
pašalinta. Mokslo pažangu
mu šita gimnazija turėjo 
vieną pirmųjų vietų Varšu
vos mokslo apygardoje.

1915 m., kai rusai paliko 
Marijampolę vokiečiams, 

'/gimnazija buvo perkelta į 
Jaroslavlį, iš kur jau nebe
sugrįžo.

1917 m. rudenį „žiburio” 
dr-ja gavo leidimą lietuviš
kai gimnazijai įsteigti, bet 
mokslas buvo pradėtas tik 
1918 m. Pirmuoju gimnazi
jos direktorium buvo paskir
tas kun. Visgirdą, o vėliau 
dr. Jokantas. 1920 m. gim-

kaip ta savo raukšlėta bur
na apie Janį pasakodavo. 
Sūnus turėjo motinos gymį, 
ir, žiūrėdama į senutę, Ieva 
matydavo bernioko meilias, 
mėlynas akis.

Nerimas suėmė Ievą, ir 
naktimis ji dorai nebemie
gojo. Ji išblyško dar labiau, 
net šeimininkas susirūpino 
jos išvaizda ir ėmė teirau
tis, ar jai ko neskaudą. Ji 
per daug dirbanti, tegu mer
gomis daugiau pasikliaunan- 
ti.

Ieva sudrebėjo. Mergomis 
pasikliauti! Atsitraukti nuo 
darbo, kuris buvo visas jos 
atospyris visokioms minčių 
negandoms! Ir ji atsisakė 
esanti visiškai sveika ir dir
bo dar daugiau, kaip ligi tol, 
nuo ankstaus ryto ligi vė
laus vakaro.

Bet ramybės nebuvo jos 
širdy.

Ji ėjo bažnyčion, bet ra
mybės vis nebuvo jos širdy.

Ir vis sunkiau jai darėsi 
nuslėpti savo kentėjimus.

Taip atėjo šienapiūtė. šaukiamai apsiėmė ką pada- sau eina.
Janis buvo graibštus ir ryti. Ramiai dirbo ji dienos — Jei tu taip nori, tai dėl 

atidus žmogus, bet kaip ten darbą, bet neperrišo Janiui manęs ką gi, — Lauskas nu
buvo, kaip nebuvo — atsiti-1 piršto, kai berniokas ją to tarė ir nebepasakė nė žo-

Eleonora Bartkevičiūtė

Žmogus, kuris nemato ge
ro kituose, yra pats nedoras.

— M. Z.

Gyvenimo vertė ne metais, 
bet darbais ir pergalėmis 
matuojama.

— A. Drazdys.

Iš tiesų stebėtina, kaip 
daug mes turime pasakyti, 
kai rašome kas antrą dieną, 
bet vos palaukus visą mėne
sį nieko, kas būtų verta sa
kymo, nebelieka.

— O. Douglas.

Nėra tokio dalyko, kaip 
naudingas ir patenkintas 
gyvenimas. Keletą dienų 
prieš savo mirtį Spenseris 
ant savo kelių turėjo sukro
vęs aštuonioliką tomų savo 
filosofijos knygų, ir kada 
tas sunkumas slėgė jo ke
lius, jis galvojo ar ne geriau 
būtų buvę, kad jis ant tų 
kelių būtų laikęs savo anū
ką. — Billingas.

Moters akyse randasi 
dviejų- rūšių ašaros: skaus
mo ir apgavystės.

— Pitagoras.

Retai tenka gailėtis, kad 
tylėjome, bet labai dažnai, 
kad kalbėjome.

— Plutarchas.

nazija buvo suvalstybinta, o 
kiek vėliau — pavadinta Ry
giškių Jono vardu, tuo buvo 
pagerbtas bu v. jos mokinys 
Rygiškių Jonas — prof. J. 
Jablonskis. Greit dr. Jokan
tas buvo išrinktas į steigia
mąjį seimą, ir nauju gimna
zijos dir. paskirtas A. Dani
liauskas, kuris su maža per
trauka direktoriauja iki šios 
dienos.

Mokinių skaičius po Didž. 
karo augo nepaprastai. 1926 
— 27 m.m. joje mokėsi net 
1,100 mokinių. Bet ekono
minė krizė mokinių skaičių 
gerokai sumažino. 1934 m. 
gimnazija perskirta į dvi: 
berniukų ir mergaičių gim
nazijas.

(L. Ž.)

ko, kad kartą namie, pusty
damas dalgį, jis giliai įsi- 
piovė pirštą. Kraujas labai
bėgo, ir motina, kuri čia pat 
buvo, pradėjo šaukti.

Ieva išlėkė iš grįčios ir, 
pamačiusi Janį susikruvinu
sį, kone pastingo. Greit įbė- 
go atgal, pasigavo baltų 
skepetų ir smulkaus cuk
raus, kurį sodiečiai mėgsta 
pilti ant žaizdų, ir skriejo 
per kaimą prie Janio. Dre-
bančiais pirštais aprišo žaiz
dą ir viduje nurimo tik tada, 
kai Janis keliskart patvirti
no, jog jam bemaž visai ne- 
beskaudą. Ir lyg savo tai 
kalbai patvirtinti jis nusi
šypsojo Ievai ir tarė minkš
tai:

— Ačiū, šeimininke, ačiū.
Naktį po šio menko nuo

tykio Ieva gangreit visai ne
beužmigo. Jai rodės, lyg ji 
vis dar tebejaustų šiltą Ja
nio kraują ant savo rankų. 
Ji trynė jas į paklodę, pasi
dėjo ant antklodės, vartėsi 
po lovą ir verkė.

Ką daryt — ką daryt!...
' Kai jau buvo išaušę ir Ie
va atsikėlė, ji atrodė rimta,
kaip tas žmogus, kurs neat- kad jis toks greitas — tegu

Šiomis dienomis sukako 
dvidešimt metų nuo didžiojo 
knygnešio Jurgio Bielinio 
mirties. Tai buvo vienas pir
mųjų knygnešių vysk. Va
lančiaus laikų. Jis suorgani
zavo knygnešių tinklą po 
visą Lietuvą.

Jurgis Bielinis gimė 1846 
m. kovo 16 d. Purviškių 
vienkiemy, Biržų apskr. Iš 
mažens troško siekti moks
lo, bet sunkios sąlygos ne
leido, užteko Rygos miesto 
mokyklos. Čia išmoko rusų, 
vokiečių, lenkų ir latvių kal
bas, kurios vėliau labai bu
vo reikalingos. Vysk. Motie
jus Valančius susipažino su 
Jurgiu Bieliniu ir įtraukė jį 
į knygnešio darbą, kuris vė
liau suvaidino žymų vaidme
nį.

Bielinis pasiekė ir Prūsų 
Lietuvą, kur tarėsi su kun. 
Zabermanu. Vėliau aplankė 
Belgiją ir Prancūziją. Pary
žiuje dalyvavo viename len
kų susirinkime ir griežtai 
pasipriešino lenkams, kurie 
reikalavo sujungti Lietuvą 
su Lenkija. J. Bielinio pasi

ĮVAIRIOS PASTABOS
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse tabako užauginama 
kasmet apie 400,000 tonų, 
kurio perdirbto parduodama 
už pusantro bilijono dolerių. 
Čia žmonės tabakui triskart 
daugiau pinigų išleidžia, ne
gu tikybos įvairiems reika
lams ir dukart tiek, negu 
švietimui ir mokslui.

Valdžia nuo kiekvieno už
mokėto ūkininkui už tabaką 
dolerio gauna mokesčių net 
$1.51. Kiek žmonės nereika
lingai dūmais pinigų palei
džia, iš ko sau jokios nau
dos neturi, bet tik savo 
sveikatą ardo, už kurios pa
taisymą paskui gydytojai 
taip pat nemažai pinigų 
gauna.

Laisvamaniai ir komunis
tai visaip katalikus šmeižia, 
bet, sulaukus sekmadienio, 
slenka prie jų bažnyčių su 
glėbiais plakatų savo pra

prašė, o liepė mergiotei per
rišti. Jai vakar, kraują pa
mačius, širdis supykusi, ji 
atsiprašanti.

Ne ką trukus po to, kad 
Janio pirštas jau buvo sugi- 
jęs, Ieva pakėlė didelį triuk
šmą dėl puskepalio duonos, 
kurį sakė dingus. Kadangi 
to puskepalio vis neatsirado 
ir neatsirado, tai Ieva prasi
žiojo Ližei, labai palaido lie
žuvio mergiotei, kad ar tik 
nebūsiąs tas puskepalis Ja
nio močios kampe nužuvęs. 
Dar tą pačią dieną Janis 
įraudęs atėjo pas šeiminin
ką ir klausė, ar šeimininkė 
iš tiesų taip esanti sakiusi 
ir laikanti jo motiną vagiše.

— Vagiše aš jos nelai
kau, — Ieva atsakė, — bet 

i stebuklas tikras, kur gi ta 
duona galėjo dingti.

j Tų žodžių pakako. Janis 
'atsisakė ir tuoj pat išėjo ki- 
1 tos vietos ieškoti.
j — Reikėjo jį atsiprašyti, 
— Lauskas kalbėjo. — Toks 

'rimtas žmogus, ir jo motina 
Tos duonos jau tikriausiai 
nevogė.

1 — Žinoma, kad ne. Bet 

priešinimas lenkų planams 
pakenkė, ir jų liko įskųstas 
rusų valdžiai. Grįžęs į Lie
tuvą jis, lenkų įskundžia- 
mas, ieškomas rusų žanda
rų; net už jo galvą paskirta 
penki šimtai rublių premi
jos. Jis vis tik nesiliauja 
veikęs, platina knygas, pats 
rašo ir leidžia. Išleido Lietu
vos žemėlapį.

Jo knygos pasiekė ir toli
mus užkampius. Tuo jis ne
pasitenkino, — leido ir laik
raštį, vardu „Baltasis Ere
lis”, kuris ėjo 1897, 1911 ir 
1912 metais. Tai buvo poli
tikos ir kultūros laikraštis, 
skiriamas mažažemiams ir 
bežemiams lietuviams.

Jurgis Bielinis buvo tei
singai vadinamas didžiuoju 
knygnešiu, — jo pasėta sėk
la išaugino eiles žymių kul
tūros darbininkų. Jis visą 
turtą ir sveikatą paaukojo 
tėvynei Lietuvai. Neteko 
jam sulaukti nepriklauso
mos Lietuvos: nepriklauso
mybės išvakarėse, 1918 m. 
sausio 18 d. mirė ir palaido
tas Suostų kapinėse.

(H. P.)

mogoms išgarsinti, kad ka
talikai į jas ateitų ir juos 
savo doleriais paremtų, nes 
jie be katalikų paramos gy
vuoti ir savo šlamštų užlai
kyti negali. O tokių silpna
valių katalikų, kurie į jų 
pramogas nueina ir juos sa
vo doleriais remia, yra. Jei
gu ne jie, tai laisvamanių 
redaktoriai jau seniai būtų 
nuėję kitokio darbo ieškoti.

Pernai spalių mėnesį 60 
vyrų ir moterų Ispanijos 
komunistų, vadovaujant be
dievių komunistinio skleidi
mo Madrido vadui Fernan- 
desui, nuvyko į Rusiją, Le
ningradą bedieviško mokslo 
6 mėnesių kursus lankyti.

Tą patį mėnesį iš Ispani
jos komunistų valdomos da
lies į Rusiją per 4000 vaikų 
pasiųsta, kad lankytų 3 me
tų bedievių mokslo ir pro
pagandos kursus. Tų vaikų 

džio, kad Janis pasiliktų, kai 
šis kieman įvažiavo svetimu 
arkliu ir pradėjo mantą 
krautis į ratus.

Ieva, atsilygindama, padė
jo bernui ant stalo visų me
tų algą.

— Kad nereiktų veltui po 
teismus tampytis, — ji pri
dūrė.

— Aš nėmaž nesitampy- 
siu, — Janis atsakė, suskai
tė pinigus ir padėjo atgal 
ant stalo. — Tiek daug man 
nepriklauso.

— Imk tik. Dėl mano 
ūmumo tu išeini, tad jau te
gu mano ir pareina.

— Ne, neimsiu, — bernas 
kietai atsakė.

Ieva paėmė pinigus ir per
skyrė pusiau.

— Kad ne, tai ne — pasi- 
kakink puse.

Janiui nepriklausė nė tre
čios dalies, ir jis vėl delsė 
pasiimti pinigus. Betgi pa
galiau jis juos paėmė ir ty
lėdamas sugrūdo piniginėn.

Tada jis atsisveikino.
Ieva jam padavė ranką ir 

spaudė širdingai.
— Sudiev, Jani, sudiev! 

Laimingo kelio!
Ir tada bernas su motina 

išvažiavo.
Nors namuose ištuštėjo 

tik vienas kampas, bet įė

ANGLIJOS KATALIKŲ 
MOKYKLOS

Anglijoje yra 2,353,189 
katalikai, kurie, naudoda
miesi privačių mokyklų lais-

užlaikymas Rusijos komu
nistų valdžiai kasmet kai
nuos per 600,000 rublių.

Pastebėjau, kad 1937 me
tų Jungtinių Am. Valstybių 
katalikiškų leidinių ir laik
raščių sąraše, kuriame yra 
visokių tautų katalikiški 
laikraščiai pažymėti, iš lie
tuviškų tik Draugas, Darbi
ninkas, Laivas ir Vytis pa
minėti, o kitų mūsų katali
kiškų laikraščių ten nematy
ti. Manau, kad leidėjams 
reikia pasirūpinti, kad ir 
kiti būtų į tą sąrašą įtrauk
ti, iš kurio visi mato, kiek 
kuri tauta savo gerų laikra
ščių ar žurnalų šioje šalyje 
turi ir iš to sprendžia tos 
tautos kultūrinį ir susiprati
mo stovį.

Daugelis žmonių šeštadie
nio vakare pasilinksmini
mams, gėrimams ir kito
kioms pramogoms išleidžia 
apie 10 dolerių, o sekmadie-* 
nio rytą atėję bažnyčion vos 
tik 5 ar 10 centų aukoja. 
Koks didelis skirtumas! Sa
vo kūno reikalams visą lai
ką ir pinigus paaukoja, o 
savo dvasiniems reikalams 
vos ne vos tik mažą pusva
landį ir 10 centų aukoja. O 
yra daugybė žmonių, kurie 
savo sielos reikalams nė 
vienos sekundės nepaaukoja 
ir, be to, ją dar visokiais 
puvėsiais, pav., laisvamanių 
spauda, maitina.

Dažnai gaunu iš žymes
niųjų šios apylinkės katali
kų veikėjų ir net iš vadina
mų tautininkų paraginimų 
'„įvairias pastabas” rašyti, 
o kiti net bara, kodėl mažai 
į jas rašau.

Dėl laiko trūkumo tų pa
geidavimų išpildyti negaliu. 
Kada laiko turiu, parašau 
ir redaktoriui esu labai dė« 
kingas, kad jis tuos mano 
rašinėlius Amerikoje spaus
dina.

S. Lukas.

vai atrodė, lyg visa šeimyna 
būtų išėjusi. Neišsakomas 
gailumas ją suėmė. Niekas
jai nebepatiko. Darbas pla
čiose žolingose pievose, na
mų ruoša, visa didžioji man
ta, Lausko žiūrėjimas, -r- 
viskas jai ligi kaklo buvo į- 
kyrėję. Dar laimė, ją aplan- 

i kė Ilzė. Ji buvo ištekėjusi ir 
su vyru dirbo iš pusės ant
rąją Lausko žemę, kurią ta
sai buvo paveldėjęs iš miru
sio žento ir dukters negero
vės. Ilzė buvo atsivežusi ir 
savo pirmgimį sūnų,, judrų 
ketverių metų berniuką, ku
ris savo linksmumu paleng
vino Ievai širdį. Nelaimin
goji šeimininkė berniuką 
taip pamilo, kad pagaliau nė 
išleisti nebenorėjo. Bet ma- 
žasai nė už ką nenorėjo vie
nas likti. Taip tad Hzė vai
ką išsivežė, ir Ieva vėl pa
niuro, kaip pirma. Jos dva
sioje buvo skaudžiai sujau
dinta nauja styga. Kodėl jai 
nebuvo tokio mažo balta
pūkio, kaip tas Ilzės? Argi 
aplink ją niekad neskrajos 
vaikų pulkelis? Ne, niekad, 
niekad...

Vaikščiojo kaip apjudusi. 
Negi tas jos senpalaikis su 
saule nori gyventi? Jis ją 
apvylė... Ji taip lyg pro dūlį 
minė, kad jis, jai piršdama-
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ve ir žymia valdžios parama, 
Anglijoje dabar turi 1,424 
pradžios mokyklas su 392,- 
225 vaikais, 534 aukštesnes 
mokyklas su 55,882 moki
niais ir 69 kolegijas berniu
kams ir 208 kolegijas mer
gaitėms. Vyskupų pageida
vimu beveik kiekviena para
pija turi turėti savo pra
džios mokyklą. Kur negali
ma savos sukurti, vaikai, 
kiek galint, kreipiami į arti
miausią katalikišką mokyk
lą.

Reikia pastebėti, kad ka
talikiška skaitosi tokia mo
kykla, kur visas mokymas ir 
auklėjimas vedamas katali
kiškoje dvasioje, mokiniai ir 
mokytojai yra katalikai. 
Vaikai, kurie turi toliau ke
liauti į katalikiškas mokyk
las ir negali padengti kelio
nės išlaidų, gauna paramos 
iš mokyklų fondų. Mokyklas 
daugiausia veda vienuoliai ir 
vienuolės, kur vienuolių ne
ištenka, ten katalikiškose 
mokyklose išauklėti, prakti
kuoją katalikai mokytojai.

Privačių katalikų mokyk
los yra vyskupo žinioje. 
Vyskupas žiūri, kad mokyk
la būtų įkurta. Parapijų 
mokyklas išlaikyti gana žy
miai prisideda ir valdžia.

Apskritai • imant, 1,652 
Anglijos katalikams tenka 
viena pradžios mokykla ir 
4,406 katalikams viena auk
štesnė mokykla. Aišku, kad 
katalikiškosios mokyklos pa
deda išauklėti sąmoningus 
katalikus, sudaryti atsparią 
katalikiškumo dvasią, ku
rios nepajėgia palaužti pro
testantizmo aplinkuma. Ten 
katalikai sąmoningai mažai 
kalba, bet viską remia dar
bais. Jų gyvenimas veikian
tis ir kuriantis,'Užtat į ka
talikus daug pereina iš kitų 
tikėjimų. KSB.

Aš myliu galią — taip, aš 
myliu ją tuo pat būdu, kaip 
artistas; kaip smuikininkas 
myli savo smuiką, kad iš jo 
išgautų tortą, akordus, har
moniją. — Napoleonas.

Mes negalime tikėti mela
giui, nors jis ir teisybę sa
kytų. — Ciceronas.

sis, lyg kalbėjęs, jog tik po
rą kokią metelių norįs pa
gyventi. Kažką maždaug ši
taip jisai sakė tada. Ir nūn 
— ko jam buvo nemirti? 
Nejau Ievai pačiai teks gil
tinę pašaukti?... Ir su ne
apykanta, kuri būtų užmu
šus!, jei tik mušamąją jėgą 
būtų turėjusi, ji žiūrėjo į 
aštuonių dešimtų metų vyrą, 
kaip tas iš klėties į kūtę, iš 
kūtės į grįčią gyvai, tvirtai 
sau bidzeno. Jis išrodė dar 
taip, kaip tarytum kad jis 
šimto metų manytų sulauk
ti.

Neišmintingos mintys pa
budo Ievoje. Reikia tą senį 
nunuodyti. Jei jis staiga nu
mirs, tai kas čia tyrinės, 
kokia mirtimi jo nusibaigta! 
Ar tai jau seniai jam nebu
vo laikas mirti? Argi jie ne
buvo taip taikiai gyvenę, 
kad jokių įtarimų negalėtų 
nė kilti? O jei ir kiltų, jei 
net ir susektų — tai ar ji 
pati negalėtų mirti? Kas jau 
čia jai iš tokio gyvenimo?

Taip Ievos dvasia grimz
do vis tamsyn ir tamsyn. Ji 
pradėjo skųstis nemlgu ir 
galiausiai pasigarsino va
žiuojanti pas daktarą vais
tų. (Bus daugiau)



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
mingoje kalboje nusakė die
nos iškilmių reikšmę. Moky- 

Juozapo Marijos Vilos klos vaikučiai įdomiai pasi- 
akademikėms šių metų va
sario 16 d. buvo dvigubos 
reikšmės diena. Pirmiausia 
džiaugėmės esančios lietu
vaitės, gimusios iš lietuvių 
tėvų; kadangi tas pats lie
tuviškas kraujas teka ir 
mūsų gyslose, tai ir jaučia
me meilę ir prisirišimą prie 
Lietuvos. Taigi, su didele 
viltimi ir džiaugsmu ruošė
me programą Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų 
sukakčiai paminėti, kad ir 
mes draug su visa lietuvių

- tauta minėtume tą sukaktį. 
Išaušus tos dienos rytme
čiui suėjome į koplyčią mi
šioms.

Bet tą dieną apgaubė ir 
liūdesys, kai mirties angelas 
pasiėmė, taip greitai ir neti
kėtai, mūsų kapelioną, kun. 
Mykolą Brundzą.

Dar prieš mišias kapelio
nas, nors atrodė ligonis, pa
sakė pamokslą, pabrėždamas 
didelę tos dienos reikšmę ir 
ragino visus susirinkusius 
pasimelsti už Lietuvos žu
vusius karius. Komuniją be- 
dalinant, užėjo širdies ataka 
ir tik .pasilsėdamas baigė 
dalinti. Praėjus atakai ir 
užbaigęs mišias, dar sukal
bėjo tris poterius už miru
sius Lietuvos karius. Po mi
šių atėjo į vienuolyną jau 
skausmų suimtas, bet ir pil
nas pasitenkinimo, kad ga
lėjęs tas mišias atlaikyti ir 
pasimelsti už Lietuvą ir už 
Lietuvos mirusius karius.

Netrukus gydytojas atvy
ko ir sutėikė pagelbą, pa
kviestas kunigas maristas 
suteikė paskutinius Sakra
mentus. Ligonis nuvežtas į 
ligoninę, kur 6:30 vai. vaka
re, Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienoj, mirė.

Kadangi velionis kun. My
kolas J. Brundza buvo ne 
tik kapelionas, bet ir moky
tojas Juozapo Marijos aka
demijoj, tai mes, akademi- 
kės, skaudžiai at jautėme jo 
tokią greitą ir visai netikė
tą mirtį. Negalime jo pamir
šti kaipo mokytojo, negali
me jo pamiršti kaipo karšto 
Lietuvos mylėtojo, negalime 
jo pamiršti kaipo kapeliono, 
kuris mums . per mišių au
ką padalino komuniją pa
skutinį sykį iš savo rankų.

Dievo Apveizda taip surė
dė, kad ir šiam Lietuvos 
mylėtojui, a. a. kun. M. J. 
Brundzai, kaip ir mūsų tau
tos gynėjui ir patrijarkui, 
Jonui Basanavičiui, teko 
skirtis su šiuom pasauliu 
lietuvių šventėj, Lietuvos 
nepriklausomybės dienoj. 
Amžiną atilsį tesuteikia jam 
Viešpats!

Akademike.

NEWTON, PA.

rodė.
Parapijos didysis choras, 

muz. M. Karbauskui vado
vaujant, išpildė gražų kon
certą.

Įdomias kalbas pasakė 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
Krušnauskas ir Cambridge 
mayoras J. W. Lyons. Vi
siems buvo įdomu klausytis, 
kaip mayoras puikiai nupa
sakojo Lietuvos ir lietuvių 
praeitį. Klebonas perskaitė 
Massachusetts gubernato
riaus Hurley sveikinimą.

Programą baigiant, pri
imtos atitinkamos rezoliuci
jos Lietuvos Episkopatui, 
Prezidentui ir Seimui. Pri
imta protesto rezoliucija 
prieš Vilniaus užgrobikus ir 
vilniečių persekiotojus. Po 
telegramomis ir rezoliucijo
mis pasirašė kleb. kun. Juš- 
kaitis ir feder. skyr. pirm. 
A. Zaveckas. Buvęs.

SCRANTON, PA.

Švč. Panelės draugija 
vo susirinkimą turėjo 
Venslauskaitės namuose. 
Valdybon išrinkta: pirm. 
M. Venslauskaitė, rašt. M. 
Janušytė, ižd. A. Kirvelevi- 
čiūtė, koresp. Ad. Gustaity- 
tė. Nutarta kiekvieną tre
čiadienį turėti noveną, o ro
žančių bendrai kalbėti kiek
vieną pirmą penktadienį.

A. Gustaitytė.

CHICAGO, ILL.

CAMBRIDGE, MASS.

sa- 
M.

Bridgeporto apylinkėje 
gyveną Jurgis ir Elzbieta 
Gerlikai kovo 6 d. mini ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Abu jau sulaukę 78 
metų amžiaus, kilę iš Pane
vėžio apskr. Į Ameriką at
vyko prieš 34 metus.

Abu jubilijatai tikisi su
laukti 100 mt., nes Geliko tė
vas išgyvenęs 95 m., o Ger- 
likienės — 110 metų. Turi 3 
vaikus ir 6 vaikučius, šv. 
Jurgio bažnyčioje juodu bus 
palaiminti per mišias. Vaka
re ruošiamas atitinkamos 
vaišės.

SO. BOSTON, MASS.

Iš lietuvių legijonierių 
veiklos

Dariaus posto lietuviai le
gijonieriai jau Įsikūrė savo 
naujoj vietoje — mokyklos 
name prie C ir Third gatvių, 
kurį iš miesto gavo dykai. 
Pradžioje 
kambarių 
mams ir 
boms.

Reikia pripažinti, kad mū
sų legijonierių benas, susi
dedąs iš jaunuolių, puikiai 
progresuoja. Nors jų vadas 
jaunas italas Romano, bet 
jis išmokė ir puikiai sugrie
žia lietuviškus kūrinius, k. t.

įrengė tik keletą 
savo susirinki- 
orkestro praty-

Vasario 20 d. Cambridge 
lietuviai šauniai ir iškilmin- [Aguonėlę, Klumpakojį, Suk- 
gai minėjo Lietuvos 20 metųjtinį, Noriu miego ir k. Da- 
nepriklausomybės sukaktį. 
Per mišias tinkamą pamoks
lą sakė kun. Pranas Aukšti
kalnis, S. J.

Šv. mišiose visos draugi
jos su vėliavomis ir ženklais 
dalyvavo. Daugelis ėjo prie 
Komunijos. Po mišių atgie
dota padėkos giesmė ir pasi
melsta už tėvynę.

Parapijos salėje buvo gra
ži programa. Kleb. kun. P. 
Juškaitis trumpoje reikš-

bar legijonieriai daro vajų 
beno uniformoms įsigyti. 
Kovo 17 d. šventėje nori pa
sirodyti vietos airiams ir lie
tuviams pilnai uniformuoti.

Šio posto iniciatorius I. 
Smigias uoliai darbuojasi, 
organizuodamas posto eks
kursiją į’ Lietuvą šią vasarą. 
Kadangi legijonieriai vyksta 
kartu su vyčiais, tai reikia 
tikėtis, kad sudarys gausin
giausią iš visų ekskursiją.

•Jie vykdami Lietuvon su
stos Soldine ir padės vaini
ką Dariaus Girėno žuvimo 
vietoje.

Tetos Drusilės Darželis
Tokiu vardu parapijos ma

žesnysis choras suvaidino 
operetę vasario 27 d. bažny
tinėj salėj. Suvaidino pui
kiai. Tai nuopelnas muz. R. 
Juškos, kuris jaunuosius su
gebėjo taip gerai išmokyti. 
Vaidino visos mergaitės ir 
vienas berniukas. Svarbes
nes roles turėjo ir gerai jas 
atliko Grilevičiūtė, Sinkevi
čiūtė, Gedminskaitė, Olevi- 
čiūtė ir Kleponis. Vaidinimo 
pažiūrėti buvo atvykę net iš 
kitų miestų žymesnių svečių, 
tik patys bostoniečiai negau
singai atsilankė.

Operetė versta Jono 
to iš anglų kalbos.
Kazimierinės pagerbia 

patroną
S. Bostono dvi šv. Kazimie

ro vardą turinčios draugijos 
savo patroną tinkamai pa
gerbė, dalyvaudamos ben
drai šv. mišiose. Vasario 27 
d. mišių klausė Susivieniji
mo Liet. šv. Kazimiero drau
gija, kuri pripildė pusę baž
nyčios. Kitą sekmadienį baž
nyčion maršuos šv. Kazimie
ro R. K. draugija. Tur būt, 
irgi neprasčiau pasirodys.

Kmi-

savo

BALTIMORE, MD.

Vasario 27 d. įvyko mote
rų draugijos paskutinė jubi
liejaus vakarienė. Moterys 
sėkmingai daug svečių turė
jo; stalai buvo po kelias ei
les apsodinti vis naujais sve
čiais. Parodyti krutomi pa
veikslai, kaip buvo arkivys
kupas atlydėtas auksinio 
jubiliejaus iškilmingoms mi
šioms; parapijiečiai, patys 
save matydami paveiksluo
se, triukšmingai plojo ir 
juokėsi. Ilgai žmonės nesi- 
skirstė. Kun. L. J. Mendelis 
visiems dėkojo už gausų at
silankymą. Dalyvavo vienas 
rusų kunigas. Estradoje ant 
staliuko stovėjo statula šv. 
Liudviko bažnyčios, kuri di
džiojo karo metu buvo sude
ginta Liudvinave, Marijam
polės apskr.

— Tą pačią dieną buvo 
surengta „jaučio vakarienė” 
bendrovės salėje, bet nepa
kenkė parapijos moterų va
karienei.

— Gavėnios metu būtų 
gera paminėti ir Bažnyčios 
Lietuvoje sukaktį. Būtų ga
lima prisiminti ir apie tai, 
kiek daug mūsų bažnyčios 
nukentėjo karo metu ir t.t.

HARTFORD, CONN.

— Juozas Rūkas, 
Bucklande, išrinktas Con
necticut magikų pirmininku.

— LDS 6 kp. kovo 1 d. 
turėjo pramogą Darbininko 
naujos mašinos fondui.

— Mūsų merginų krepši
nio komanda laimėjo prieš 
Manchesterio mergaites.

— Mirė žinomo veikėjo 
Petro Mikalausko žmona. 
Gedulingas mišias laikė ku
nigai Ambotas, Vaškelis ir 
Kripas. Neseniai mirė Ieva 
Mickūnienė.

— Tabako dirbtuvėse dar
bai greit užsibaigs. Lietu
viai, visai nedirbę ar tik iš 
dalies dirbę, turėtų kreiptis 
į Social Security įstaigą, 
Pearl St., paduoti ten savo 
pareiškimą ir pasinaudoti 
teikiama parama.

gyv.

— Šiomis dienomis serga 
Ant. Mašiotas, Poteliūnienė, 
Nenortaitė, Ūsonytė, S. Bal
čiūnas, Mickevičienė.

PROVIDENCE, R. I.

Vasario 20 d. par. salėje 
įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų paminėjimas. 
Publikos buvo daug. Kalbė
jo kun. dr. J. Starkus ir mo
kyt. J. Pilipauskas iš Maria- 
napolio ir vietinis kleb. kun. 
J. A. Vaitekūnas. Dainavo 
dalis vietinio choro; solo 
dainavo vietinis varg. A. 
Giedraitis. Marianapolio ko
legijos studentai suvaidino 
veikalą „Savanoriai”. Jie la
bai puikiai pasirodė. Vil
niaus reikalams surinkta au
kų. Stambesni aukotojai: 
kun. J. A. Vaitekūnas, kun. 
dr. J. Starkus, E. čiočys, J. 
Uždavinis, J. Senkevičius, p. 
Žedeckienė, M. Svieklytė, A. 
Vaitkūnas, V. Čenys, J. Luk
šienė, A. Makevičienė, J. 
Žiedelis, J. Rusas, M. Bu- 
žinskienė, Z. Cilcius, M. Čia- 
pienė, T. Suronienė, D. Bar- 
natavičius, A. O. Avižinis, 
V. Belkonis, M. Martušis, J. 
Akulevičius, A. Dzekevičius. 
Vakaro vedėjas buvo E. čio
čys. Rep.

LINDEN, N. J.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis čia paminėta 
vasario 19 d. Kalbas pasakė 
miesto mayoras McManus, 
tarybos narys Kelish, komp. 
J. Žilevičius, konsulato sekr. 
A. Simutis, polic. Įeit. J. Gu- 
mauskas, V. Bukšnaitis. 
Programą vedė J. Liudvinai- 
tis. Programą įvairino Eli
zabeth© choristai ir vietinės 
deklamatorės (B. Krutulytė, 
Aid. Liudvinaitė, EI. Chase, 
Alf. Sutkiūtė, V. Liudvinai- 
tytė). Priimtos atitinkamos 
rezoliucijos. Vilniaus našlai
čiams surinkta aukų. Auko
tojų skaičiuje buvo ir mies
to mayoras.

Vietos vaidintojai suvai
dino jautrų veikalą „Tėvy
nės laisvei brėkštant”. Vė
liau linksmai pažaista. Minė
jimą ruošė politinis klubas, 
Kat. Susiv-mo 200 kp., Mot. 
S-gos 53 kp., parapijos fon
do komitetas ir SLA 285 kp.

KEARNY, N. J.

Vasario 20 d. čia paminė
ta Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis. Minė
jimą ruošė WS skyrius. 
Programą pradėjo kleb. 
kun. L. Voiciekauskas, o ją 
tvarkė adv. K. Paulauskas. 
Par. choras, varg. Hodelio 
vedamas, gražiai padainavo 
ir suvaidino veikalą. Seselių 
pranciškonių išmokyti vai
kai pašoko, padainavo ir su
vaidino.

Žmonių atsilankė per 300. 
Visi džiaugėsi gražiu pasi
sekimu, ypač dėkingi sesu
tėms pranciškonėms. Vil
niaus reikalams liks 
žaus

gra-
pelno.

J. Bačenienė.
J. Vilkaitis.

NEWARK, N. J.

L. vyčių 29 kp. minės jau
nimo savaitę ir savo globėjo 
šv. Kazimiero šventę, šį sek
madienį, kovo 6 d., 8 vai. 
bus mišios ir bendra komu
nija. Mišias laikys kp. dva
sios vadas kun. Ig. Kelmelis. 
Po pamaldų bus bendri pus
ryčiai. Visi nariai kviečiami 
prie bažnyčios susirinkti 
7:45 vai. ryte.

LIETUVOS NEPRIKLAU-
MYBĖS MINĖJIMAS CHI-

CAGOS KONSULATE

Vasario 16 d. konsulas ir 
ponia Daužvardžiai suruošė 
konsulate Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kakties minėjimo vaišes, 
kuriose dalyvavo Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Švedijos 
ir Danijos konsulai ir jų šei
mos, konsuliarinio korpuso 
dekanas, mayoro atstovas, 
trys teisėjai, penki kunigai, 
du profesoriai, žydų ir balt- 
gudžių atstovai, kovų vete
ranai, profesionalai ir veikė
jai.

„Erdvios konsulato patal
pos, kaip rašo N-nos, buvo 
užpildytos žmonėmis. Visi 
vaišinosi ir buvo vaišinami 
lietuvišku kaktyliu, valsty
bine degtine, krupniku ir 
visokiais pridėčkais. Vaišin
tojais buvo šeimininkai, pa
tarnautojomis — šv. Kazi
miero akademijos studentės, 
pasipuošusios tautiniais rū
bais. Jos ne tik gražiai pa
tarnavo, bet ir programą iš
pildė.

„Jaukiai ir patrijotingai 
išpuoštas konsulatas (ore 
didele vėliava), viduje tau
tinėmis spalvomis, gražio
mis gėlėmis) ir tautiniais 
rūbais apsirėdžiusios patar
nautojos sudarė labai patri- 
jotišką bei šventei atitinka
mą nuotaiką — visi svečiai 
(apie 100) jautėsi ir džiaugė
si lyg jie būtų buvę pačioje 
Lietuvoje.

„Gražų ir istorišką konsu
lų Daužvardžių parengimą 
visi anglų laikraščiai aprašė 
ir ryšium su tuo apie Lietu
vą gražiai atsiliepė.

„Apie Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį ir įvairius 
parengimus tą sukaktį pa
minėti didieji anglų laikraš
čiai rašė per kelias dienas.

„Toks intensyvus aprašy
mas Lietuvos ir lietuvių vei
kimo yra pirmas apsireiški
mas Chicagoje”.

ROCHESTER, N. Y.

Vietos lietuviai vasario 
20 d. iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Iš par. sa
lės organizuotai žygiuota į 
bažnyčią, lydint ukrainiečių 
orkestrui. Priekyje nešta 
tautinės vėliavos, žygiavo 
šv. Marijos, šv. Petro, šv. 
Jurgio dr-jos ir kiti parapi
jiečiai — apie 400. Bažnyčio
je maršuotojus sutiko par. 
choro galingos giesmės. Per 
pamaldas kleb. kun. J. Bak
šys pasakė labai jautriai 
gražų pamokslą, atkalbėjo 
atitinkamas maldas. Po pa
maldų bažnyčioje sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Vakare 
kita dalis. 
Morkūnas, 
J. Bakšys.
WS skyr. pirm. Pr. Sveti- 
kas. Priimtos atitinkamos 
rezoliucijos.

Po kalbų prasidėjo kon
certas, kuriam vadovavo 
varg. Iz. Rovaitė. Choristės 
pasirodė tautiniuose drabu
žiuose, gėlėmis apsikaišę. 
Choras atrodė kaip gyvas 
gėlių vainikas.

Choro programa buvo la
bai įvairi. Baigiant visi su
sirinkimo dalyviai bendrai 
sudainavo „Kai aš turėjau 
kaime mergelę”.

Vakaras praėjo geriausiu 
pasisekimu, palikdamas ma
loniausius įspūdžius.

A. Žiemys.

įvyko minėjimo 
Kalbas pasakė J. 
J. Čiapas ir kun.
Programą vedė
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QUEEN MARY
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Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? Atsiųskite laišką prašy
dami ’’Prepaid Booklet.” Gausite veltui!

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės i

VIENYBE TRAVEL
BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.168

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

Grand St., Brooklyn, N. Y.
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VILNIAUS KRAŠTE DIDE
LIS SKURDAS

Aprašydamas sunkią Vil
niaus krašto kaimo būklę, 
Vilniuje einąs lenkų dienraš
tis Kurjer Wilenski ją šitaip 
vertina: „Esame liudininkai 
rūsčios Vilniaus šalies tra
gedijos. Ji vyksta jau iš se
no, vyksta nebesulaikomai, 
ir artėja liūdna pabaiga”.

Prieš kurį laiką kitas len
kų Lvove laikraštis Sygnaly 
apie patį Vilnių šitaip para
šė: „Migla ir mieguistumas. 
Apstingęs siaurų ir kreivų 
skersgatvių oras sunkiasi 
aštria iš purvinų vartų sklin 
dančia smarve. Kas dešimta 
minutė „arterijomis” kur
suoja „arbonai”. Gyventojai 
kvėpuoja šiais naftos rūke- 
siais, tarsi žibuoklėmis. Vis
gi įvairumas. Mažesnėse gat
vėse automobilis retas sve
čias. Kartą, du sykius per 
dieną. Apipuola jį, lyg prie
šą, šunys. Grindiniu skery
čiojasi vežimas, žemėn kren
ta šiaudai. Ir pus jie čia lie
tingu metu. Vakare po vie
nuoliktos gyvenimas apmirš
ta. Prasideda statinių defi- 
liada. Ritmingai, iš lėto 
(„pospieim”) vežimai dunda 
tartum artilerija. „Dujų ata
ka”, nepadės nei glaudžiasi 
langų uždarinėjimai. Tai į- 
žengė asenizacinė įmonė, 
„veikia miesto tarybai lei
dus”. Miestą pagyvina pro
vincija. Kas galėtų kalbėti 
apie kaimo atsiskyrimą. Per 
porą mėnesių keliolika bylų 
už „priešvalstybinį darbą”. 
Daugelio jaunų, iš visokių 
užkampių atvykusių piliečių 
antplūdis pasmarkina... gat
vių judėjimą. Na, ir „mlo- 
dziež narodowa” slankiojan
ti su riksmais. Kas metai 
ruošiama skurdo demon
stracija — „Kaziuko” tur- 
gai. Žiūrėkite, ką mes čia 
galime. Kaip pas mus gausu 
ir garsu, „panie tego”. Po 
poros dienų apleistoje, mėšlu 
užverstoje Lukiškių aikštėje 
pliuškenąs lietus... Migla ir 
mieguistumas...”

Taip kada-ne-kada 
niaus krašto ir miesto
skurdimą pripažįsta ir patys 
jo okupantai — lenkai.

mobiliu buvo užvažiavę ant 
pasienio policininkų, paliko 
juos sužeistus, o kai pasie
nio policija juos norėjo su
imti, jie pasipriešino. Bie- 
linskis ir suimtas bandė pa
bėgti. Kariuomenės teismas 
Bielinskį nubaudė kalėti sun
kių darbų kalėjime 10 me
tų, o Hermaną išteisino.

L. VYČIŲ EKSKURSIJA IŠ
PLAUKS GEGUŽĖS 21 D.

L. Vyčių rengiamoji eks
kursija į Lietuvą išplauks 
gegužės 21 d. iš New Yorko 
Holland America Line di
džiausiu ir moderniškiausių, 
dar tik baigiamu statyti lai 
vu Nieuw Amsterdam. Šis 
didžiulis laivas yra tik bai
giamas statyti, su visais mo- 
derniškiausiais įrengimais 
bei patogumais ir jo pirmas 
iškilmingas išplaukimas iš 
New Yorko kaip tik bus ge
gužės 21 d. Ta nepaprasta 
proga vyčiai ir pasinaudojo, 
ruošdami savo ekskursiją į 
Lietuvą.

Visi su šia ekskursija ke
liaujanti ne tik aplankys Lie 
tuvą, bet turės progos pama 
tyti ir kitas šalis, kaip Olan 
diją, Vokietiją, Prancūziją 
bei Angliją. Keliaujantiems 
su šia ekskursija laivakortės 
į abi puses bus tik apie du 
šimtai dolerių ir grįžti kiek-, 
vienas galės, kada kam pa
togiausia.

Kadangi šiuo moderniš
kuoju laivu keliauti bus ne
paprastai didelis pareikala
vimas, tad visi, kurie norėtų 
vykti su šia ekskursija, yra 
kviečiami be atidėliojimo 
kreiptis į ekskursijos vedėją 
A. J. Mažeiką, 145 Taylor 
St., Brooklyn, N. Y.

KUN. A. DRAZDŽIO MISI
JŲ KELIONĖ

Vil-
nu-

KARIUOMENĖS TEISMAS 
NUTEISĖ KLAIPĖDOS 

POLICININKĄ

Kariuomenės teismas Kre
tingoj svarstė Klaipėdos au
tonominės policijos vachmis
trų Bielinskio ir Hermano 
bylą. Vachmistrai savo auto-

gtflaikymo nu< 
atleidžiam 

0!. kuriems 
h išpildyti bendrą 
I j įsakymą, išsl 
tanius, Pelenų 
fe prieš Velyk.

I tas leidžiama i 
krbminko šeimai 
inrie naudosis šiuc 
.raginami kitokiu 
dyraėti gavėnios la 
iiyti nuo svaigiu 
guoliai lankyti 
sir panašiai.

jjos laikas Brook', 
sijoje yra nuo g 
bo sekmadienio 
ty'ybės sekmadk

UCIJOS SKYRIA 
IRIŲ DĖMESIUI

Aeracijos New Yor. 
ša skyriaus svarbi 

b susirinkimas 
j trečiadienį, kovo

imo par. salėji
Graudžių Verksmi

I valdybos prašo
kti, kad jų dr- 
I atstovaujama šia-

Valdyba.

PRAMOGA

i Bayonne, N. 
V. ir N. J. 

r? savo jubi- 
šokius, 

grojant 
^buvo jau- 

Buvo at-

E

'a

bi

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.

Gegužės 8 — 15 d., Mc
Adoo, Pa.

Gegužės 16 — 29 d., 614
W. Mahanoy Ave., Mahanoy |V: 
City, Pa.

Ju

^fitomobiliai, 
duotos vyčių 

kopos val- 
Jie buvo*

Ą sutikti. I

I G 
pati 

|kad 
visais at- lapui 

ir davė ro le; 
Komitetas, *vo m

^auja pa- išklau

ir aps 
pasak) 

PUOTA kas gi 
j (turi k 
ji Logan Inu leistas

ir Lo-

^fcs-jinžiner 

iš u 
įfities pro- vaM 

K mėliu i 
lin- ves. E

Teisėjas
■ dudento 

dukrele (išteisino.usino.



UOSTUI VAŽIUOKIM VIENA 
d Wre star linuos 
kksktesuų.'-

rd White Star Lidijai laivai 
plaukia Atlantą kiekvieną 

aanili

Kovo 4. d., 1938 m.

VIETOS ŽINIOS
GAVĖJIMO TVARKA

•.miner NUOŠIRDI PADĖKA

laivas
iVhlte Star laivai

RITANNIC GEOStt
SIJOS

JTT- ------—-----------

PHIMYN CHOBO 
draugija

JUTAMIC - ariame M

KLAIMD4
(May) 21 d.

Jetuvos! Atsiųskit* lai&ą p«h- 
mslte veltai!
reikalais kreipkitės | 

VIENYBE TRAVEL
BUREAU

Irand St, Brooklyn, N. Y,

1 STAR
u buvo užvažiavę ant 
io policininką, palik 
sužeistus, o kai pask- 
licija juos norėjo su- 
ie pasipriešino, Bie- 
ir suimtas bandė pa- 

Kariuomenės teismas 
kį nubaudė kalėti sun* 
rbų kalėjime 10 me- 
[ermaną išteisino.

IŲ EKSKURSIJAI
KS GEGUŽĖS 21 D.

rčių rengiamoji eks- 
į Lietuvą išplauks 

21 d. iš New Yorko 
America Line di- 
ir moderniškiausių, 

baigiamu statyti lai 
iw Amsterdam. Šis 
laivas yra tik bai- 
styti, su visais mo- 
įsiais įrengimais 
ūmais ir jo pirmas 
as išplaukimas iš 
ko kaip tik bus ge- 
d. Ta nepaprasta 

'čiai ir pasinaudojo, 
i savo ekskursiją į

u šia ekskursija ke* 
ne tik aplankys Lie 

t turės progos pama 
itas šalis, kaip Olan 
okietiją, Prancūziją 
liją. Keliaujantiems 
kskursija laivakortės 
įsės bus tik apie du 
lolerių ir grįžti kiek-, 
^alės, kada kam pa- 
a.
agi šiuo modernia- 
aivų keliauti bus ne- 
ai didelis pareikala- 
tad visi, kurie norėtu 
u šią ekskursija, yra 
ni be atidėliojimo 
i į ekskursijos vedėją 
[ažeiką, 145 Taylor 
joklyn, N. Y.

Gavėnios metu katali
kams žinotina gavėjimo 
tvarka:

pasninkas ir susilaikymas 
nuo mėsiškų valgių prasidė
jo Pelenų dieną ir baigsis 
Didžiojo šeštadienio vidur
dienį ;

sekmadieniais nėra nei 
pasninko, nei susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių;

visose gavėnios dienose, 
išskiriant sekmadienius, yra 
pasninkas — sočiai paval
gyti leidžiama tik vieną kar
tą į dieną;

pasninko ir susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių dienos 
yra kiekvienas penktadienis; 
metų ketvirčio šeštadienis ir 
didysis šeštadienis iki vi
durdienio ; kiekvienas tre- 
čiadiens, išskyrus didžiosios 
savaitės trečiadienį;

nuo susilaikymo nuo mė
siškų valgių atleidžiami visi 
darbininkai, kuriems būtų 
sunku išpildyti bendrą Baž
nyčios įsakymą, išskyrus 
penktadienius, Pelenų Die
ną, viliją prieš Velykas ir 
didįjį šeštadienį iki vidur
dienio; tas leidžiama ir vi
sai darbininko šeimai, bet 
visi, kurie naudosis šiuo lei
dimu, raginami kitokiu bū
du atžymėti gavėnios laiką: 
susilaikyti nuo svaiginamų 
gėrimų, uoliai lankyti pa
maldas ir panašiai.

Velykinės išpažinties ir 
komunijos laikas Brooklyn© 
vyskupijoje yra nuo gavė
nios pirmo sekmadienio iki 
Švč. Trejybės sekmadienio.

A. Butauskienė ir žentas 
Jurgis Butauskas jr., R. Bu
tauskienė, Šertvyčiai, Do- 
brovolskienė, Palkauskas, A. 
Bugailiškiai, Baltrūnas, Vai- 
tekūnienė (nuo M. S. 29 kp. 
ir įteikė nuo dalyvių dova
ną), V. Daubara, K. Dum- 
blienė (nuo M. S. 24 kp.), 

I Schanavičius, Jankus, Stec- 
Icis, p. Mikulskio brolio duk
tė A. Bieliauskienė. Svočia 
buvo p. Mačienė (Mikulskie
nės sesuo), o svotu — p. Bu
draitis.

Po visų linkėjimų 
šokiai; visi dalyviai 
mai praleido vakarą.

Ten Buvęs.

FEDERACIJOS SKYRIAUS
NARIŲ DĖMESIUI

K. Federacijos New Yorko 
apskrities skyriaus svarbus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį trečiadienį, kovo 9 
d., Apreiškimo par. salėje, 
tuoj po Graudžių Verksmų 
pamaldų.

Draugijų valdybos prašo
mos pasirūpinti, kad jų dr- 
joms būtų atstovaujama šia
me susirinkime.

Valdyba.

JUBILIEJINĖ PRAMOGA

įvyko 
links-

VIEŠĖJO SVEČIAI

Atvykusieji šeštadienį į 
vyčių apskrities šokius vy
čiai iš Philadelphijos buvo 
apsistoję pas Mažeikus, Kai
rius ir Unguraičius, kurie 
juos gražiai priėmė. Ungu- 
raičiai Mikui ir Marei Kai
riams sekmadienį iškėlė ne
tikėtą puotą jų 11 metų ve
dybinio gyvenimo sukakčiai 
paminėti. Svečiai iš Phila
delphijos irgi dalyvavo.

SULAUKĖ SUKAKTIES

L DRAZDŽI0 MISI* 
[Ų KELIONĖ

2 — 13 d., 5 High- 
i., Worcester, Mass.
14 — 20 d., 220 Rip 
Elizabeth, N. J.

105 Main
Mass.

28 d. — balandžio 3 
Woodward St., Jersey 
: j.
įdžio 4 — 10 d., 
Garden St., Easton,

įdžio 11 —18 d., 1529 
jlitan St., Pittsburgh,

žės 8 — 15 d., Mc- 
’a.
žės 16—29 d., 611 
hanoy Avė., Mahanoy

Jonas ir Bronė Brundzai 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
asmenims bei įstaigoms, pa- 
reiškusiems jiems užuojautą 
dėl a. a. kun. Mykolo Brun- 
dzos mirties, pagelbėjusiems 
iškilmingai palaidoti, auko
jusiems mišių intencijas ir 
dvasinius bukietus.

Gausūs užuojautos pareiš
kimai stiprino nuliūdimo va
landoje. P. Brundzams ypa
tingai buvo skaudu, nes bro
lį kunigą patys buvo pa
kvietę iš Lietuvos į svečius 
ir teko palaidoti svetimoje 
šalyje.

pasakė: „Kiekvienas mūsų 
šiais laikais atsižada ryto
jaus garbės. Aš žinau vieną 
daktarą, kurs ir su vežimė
liu daro biznį. Ir ką gi dary
ti? Juk reikia kaip nors pra
gyventi”.

Pereitą savaitę viena ita
lų šeima buvo užsinuodijusi 
anglių pečiaus dujomis. Lai
mei, laiku buvo pašaukta 
policija, kuri visus išgelbėjo. 
Tas įvyko dėl to, kad per 
anksti uždarė pečių, kada 
anglys buvo dar neišdegę.

Apreiškimo parapijos mokyklos mergaičių grupė, grakščiai atlikusi įspū
dingą sniego šokį mokyklos mokslo metų užbaigos iškilmėse sausio 30 d. Mer
gaitės šokėjos parodė nuostabų sugebėjimą darniai pašokti gražų, bet neleng
vą šokį — baletą.

Šermukšninės Pabiros
HAU, HAU, HAU DŽIAZAS!

(Pasakų ne pasaka)

PARAMA AKLIESIEMS

Nesužaloklt Savo
"Viduriu” Su Aštriais 

Liuosuotojais!
Jei jūsų viduriai yra užkietėję ir jūs 
norit gero išvalymo, jums reikalinga 
Uucsuotojo — bet jums nereikalinga 
tam Jokio šiurkštaus gydymosi! Kadan
gi yra toks lluosuotojas, kuris sutelks 
gerą, visišką išvalymą — bet be to bei- ' 
saus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — bet 
švelniai, be sukrėtimo Jūsų vidurių, be 
koktumo ar nusilpnėjimo. Ir Ex-Lax 
yra lengvai paimamas — turintis lygiai 
tokj skoni, kaip gardus šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar lis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suaugusiems

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

Uršulė ir Petras šarkaus- 
kai, gyv. 459 Grand St., va
sario 25 d. sulaukė vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kakties. Ta proga juos pa
sveikino Angelų Karalienės 
par. rožančiaus dr-jos pirm. 
O. Pažereckienė ir kiti Šar- 
kauskų artimieji.

Abu jubilijatai yra nuo
širdūs katalikai darbuotojai. 
U. Šarkauskienė per visas 
Amerikos bazaro dienas dir
bo kaip uoli šeimininkė 
drauge su p. Rapolskiene.

Šarkauskams linkime lai
mingai sulaukti auksinio ju
biliejaus.

James H. R. Cramwell, 
turtuolis, išvažiuodamas į 
Europą pasakė, kad norma
liems laikams grąžinti ir 
nedarbui sumažinti, reikia 
tuojau išdalinti bedarbiams 
bilijoną dolerių. Tuomet, 
girdi, prasidėtų judėjimas, 
pirkimas ir pardavimas ir 
laikai pagerėtų...

Iš Albany, N. Y. praneša, 
kad ten pradėjo daug sirgti 
gerklės liga ir esą du jau 
mirę. Dr. Ramsey ištyrė ir 
pranešė, kad tos ligos prie
žastimi buvo nevalytas pie
nas — ligotų karvių pienas.

PAVASARININKŲ JUB.
KONGRESAS

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Vasario 26 d. Bayonne, N. 
J., L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskritis turėjo savo jubi
liejinę pramogą — šokius. 
Dvi didžiulės salės, grojant 
dviem orkestrams, buvo jau
nimu perpildytas. Buvo at
vykusių iš visos apylinkės. Jurevičiūte. 
Iš Philadelphijos buvo atva
žiavę du pilni automobiliai 
naujai suorganizuotos vyčių 
kuopos narių su kuopos vai

— 40 vai. atlaidai prasidės 
kovo 13 d. per sumą; baig
sis kovo 15 d. Pamokslai ry
tais ir vakarais.

— Gavėnios metu pamal
dos: pirmadieniais 7:30 vai. 
vak. novena, trečiadieniais 
7:30 vai. vak. graudus veks- 
mai ir palaiminimas; penk
tadieniais 7:30 v. v. kry
žiaus keliai, palaiminimas.

— Vasario 27 d. sušliu- 
buoti Ant. Rudžius su Fel. 
Buriūte ir Art. Pagani su p.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

G. Dallano, italas, buvo
dyba priešakyje. Jie buvo ■ patrauktas teisman už tai, 
nuoširdžiai vyčių sutikti. ikad jįs rinkdavo daržovių 

Pramoga pavyko visais at- lapus, neturėdamas tam tik- 
žvilgiais labai gerai ir davė ro leidimo ir šerdavo jais sa- 
apskričiai pelno. Komitetas,1 vo mažame ūkyje (516 Stan
kūnam vadovavo Ona G. ley Ave.) karvę. Teisėjas, 

išklausęs policininko skundą 
ir apskųstojo pasiaiškinimą, 
pasakė, kad karvės savinin
kas gerai darė, nes karvė 
turi ką nors ėsti. Italas at
leistas nuo atsakomybės.

Žemaitytė, užsitarnauja pa
gyrimo.

PAGERBIMO PUOTA

Vasario 26 d. Logan Inn 
salėje, Atlantic Avė. ir Lo
gan St. įvyko netikėta puo
ta Uršulei ir Jurgiui Mikuls-'inžinerijos studentas, išsto- 
Lriama iii 'trar1irViir>i/-> nrirvani- 2. j*_ •___ •_______

S. Berkovitz, 22 m. amž.,

kiams, jų vedybinio gyveni
mo 30 metų sukakties pro
ga, pagerbti.

Po skanios vakarienės lin
kėjimus pareiškė: K. Kru- 
šinskas (vakaro vedėjas), 
Belevičiai ir jų dukrelė Ka- „__ ____
ralina, jubilijatų dukrelė | išteisino.

jo iš universiteto ir pradėjo 
važinėti su „push cart” veži
mėliu ir pardavinėti daržo
ves. Buvo suareštuotas už 
tai, kad 
Teisėjas 
studento

Kaunas. — Pavasarininkų 
Federacija gyvai rengiasi 
Jubiliejiniam Federacijos 
Kongresui. Šiomis dienomis 
galutinai sudarytas Kongre
sui rengti komitetas ir rei
kalingos komisijos jau visu 
smarkumu atlieka Kongreso 
paruošiamuosius darbus. 
Komitetui pirmininkauja 
pats Federacijos vadas dr. 
J. Leimonas. Komiteto pre
zidiumą sudaro Tėvas J. 
Paukštys S. J., agr. J. Va
latka, dr. O. Norušytė, St. 
Prapuolenytė, kun. K. La
pinskas, p-lė Ramanauskaitė, 
kun. dr. St. Ūsorius, dr. J. 
Meškauskas, K. Kaveckas, 
stud. J. Šmulkštys, B. Dir- 
žanskaitė, C. Surdokas, stud. 
Vaitekaitis, kun. St. Raila ir 
A. Graževičius.

Prie komiteto sudaryta pa 
maldų, sanitarinė, nakvynių, 
sporto, dainų, susisiekimo, 
svečių kvietimo, eitynių, fi
nansų, tvarkos, propagan
dos, maitinimo ir technikinė 
komisijos. Kongresas nutar
ta šaukti birželio mėn. 28 — 
29 d.d. >

Jubiliejinio Kongreso me
tu Kaune rengiama didelė 
dainų šventė ir sporto olim
piadą. Abu šie pasirodymai 
rengiami didelio masto. Dai
nų šventėje dalyvauti jau 
yra įsiregistravę 120 chorų 
su arti 4,000 choristų. Spor
to šventėje taip pat rengiasi 
dalyvauti keletas tūkstančių 
sportininkų.

neturėjo leidimo, 
išklausęs buvusio 
pasiaiškinimų, jį 
Studentas teisme

Jei duosi skelbimą Ameri
kai, — turėsi pageidaujamų 
išdavų.

Prie pikniko baro ilgiau pastovėjęs,
Žinai, gavau noro šiek tiek ir prisnūst,
Ypač, kad ten kai kurie jau pradėjo
Triukšmaut ir keiksmais šuniškiausiais paplūst! 
Tad nieko nelaukdams, šmukšt aš į krūmą!
Ir štai, (nežinau, ar užmigęs) matau
Biznį ir Margę — du šuniu mano kūmo —
Tupint čia pat ir lojant: „hau, hau!”

Kad loja šuva, tai daiktas kasdienis:
Tam šuo, kad lotų; tačiau, kas įstabu — 
Suprast aš pradėjau „hau, hau” jų kiekvieną! 
Lygiai taip pat, kaip su jumis kalbu!

„Hau, hau!” pirmoji suloja čia Margė: 
„Žmogus tai biauriausis visų kūrinys: 
Jis iškoneveik’ mus visus! Tačiau, argi 
Bent kiek vertesnis jis yr’ už šunis?!”

„Hau, hau!’ prasijuokė Biznis: „kvailesnis
Už žmogų gyvūnas surasti sunku;
Beždžionės jeigu jau būt’ bent kiek panašesnės...” 
„Neniekink beždžionių! Aš nesutinku!” 
Pertraukė jį Margė: „tai būt’ net nedora!
Beždžionėms beždžioniškai lemta gyvent, 
Paukščiui laisvai sau skraidyti po orą, 
Žuvims vandeny ramiai sau pludent”.

O Biznis į tai: „Taip, taip, bet beždžionės 
Pamėgdžioti mėgsta visuom kuom kitus; 
O ką kita daro išdidūs tie žmonės? 
Net šokiuose savo pamėgdo jie mus!
Pamiršo visai klumpakojį, suktinį, 
Šaunius ratelius su ladučiais, daina!
Dabar, lyg kad mes po pakluones, jie trinas 
Per kiauras naktis, lig prašvinta aušra!”

„Hau, hau! tai biaurybės!” čia Margė suriko: 
Aplink mergas sukas, lyg šuns, tie bernai, 
Ir kojomis kapstos, ir griebia, kur plika! 
Pamėgint’ jie taip man! sudraskyč, kaip matai!”

„Palauk dar Margele! Ne tiek dar regėsi”, 
Ramina ją Biznis: „kai džiazą pradės!
Tada dar labiau tu jais pasibiaurėsi, 
Iš jų pasijuoksi, kad net pilvas skaudės!

Hau, hau! džiazą griežt, štai, pradeda benas!” 
„Ai man, kaip biauru! Kiekvienas griežia sau! 
Net rėžia ausis! Kurgi čia yr’ menas?!” 
Sukliko čia Margė: „Vilkai staug’ gražiau!” 
Ai man! o Aukščiausis! kur tavo perkūnai?! 
Štai, mergos prikniumba prie savo bernų, 
Kietai prisiglaudžia visu savo kūnu, 
Veidai prie veidų, kulnys prie kulnių! 
Ne šoka, bet čiaužo, pilvais tiktai šlykščiai! 
Poroms šiuo būdu tik vos-vos pasigrumdžius, 
Jau prakaitu čiurškia išbalę veidai!
Ar monai, ar kas?! Kas taip greit juos privargin?” 
Nustemba kalė, o Biznis į tai:
„Nedėkis šventa! Nebmažytė tu Margė! 
Vestuvės’ šunų tiek jau kartų buvai!
Kam dar čia tau aiškint?! Kam reikia čia žodžių?! 
Tai nūn jau suprant iš dienų net mažų!
Šis džiazas tiesiog lyg ant delno parodo, 
Jog jiems lig šunų tai toli dar gražu!
Jie lyg kad akli nesupranta, nemato, 
Jog džiazas jaunimą žudyt baigia jau! 
Jie dedas didžiais, protingais save stato, 
O net už šunis elgias begėdiškiau!”

Neiškenčiau aš. Pašokęs iš miego, 
Kad drošiu tam Bizniui, kuom tik sučiupau! 
Čia Margė man kapt už šlaunies! Aš sužviegęs, 
Iš visų jėgų spyriau ir... nubudau!

Dairaus aš aplinkui — nei Biznio, nei Margės!
Iš pikniko žmonės beveik išsikraustė!
Mane temp’ už kojos mūs pikniko sargas
Ir šaukia: „Snaudali! gana jau tau snausti!”

Manau sau apkvaišęs: „argi būč’ sapnavęs?!”
Nuo įvykio šio, kai šunis pamatau,
Prisimenu tuoj aš regėjimą savo,
Ir zvimbia ausyse šunų „Hau, hau, hau!”

Snaudulis.

New Yorke veikianti ak
lųjų globojimo draugija per
nai akliesiems sušelpti išlei
do 103,328 dol. Draugija 
sušelpė 3,793 asmenis, 
gis jų buvo mokomi 
raus amato, muzikos, 
tymo, rašymo ir t.t.

Dau- 
įvai- 
skai-

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS 
LAIKRAŠČIUS

"AMERIKA”, savaltrafitls. Leidžia 
Lietuvių Universalis Biuras, Ino. Kaina 
metams $2.00. 423 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

"DRAUGAS", vienintelis Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 2334 
South Oakley Ave., Chicago, UI. Metama 
$6.00

"GARSAS”, LRKSA organas, sa
vaitraštis, 73 E. South Street, Wilkes- 
Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

"MOTERŲ DIRVA", ALRK Moterų 
Sąjungos mėnesinis žurnalas, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, ill. Metams $2.00 

•’VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesi
nis žurnalas, 4736 So. Wood Street, Chi
cago, UI. Metams $1.80.

"STUDENTŲ ŽODIS", Am. Diet 
K. Studentų organizacijos žurnalas, Ma> 
rianapolls College, Thompson, Conn 
Metams $2.00.

„MUZIKOS ŽINIOS”, Vargoni

ninkų Sąjungos organas, iliustruotas 

muzikos -ir dainų mėnesinis žurnalas, 

1702 N. Wolcott St., Wick Pk. H, 

Chicago, EI. Metams $1.50

„DARBININKAS”, L.D. Sąjungos 

organas. Eina du kartu | savaitę, 366 

Broadway, So. Boston, Mass. Prenume

rata metams $4.00.

„LIETUVIŲ ŽINIOS””, savaitraš

tis. Leidžia LB.K. Literatūros Draugi

ja, Ine., 6802 Superior Ave., Cleve

land, Ohio. Kaina metams $1.50.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
? MASPETH. N. Y.. “■

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

Jungt. Amerikos Valstybėse metams 2 doleriai
Į Lietuvą 2 dol. 75 et.

Rašykite:
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

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.

(PrleS 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 numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.yJ 
(Williamsburgh Bridge Plaza'č



6 AMERIKA Kovo 4 d., 1938 m.

Amerikos Bazaro Užbaiga
nė, M. Karpienė, Mikalaus
kaitė, A. Andriejus, Savi- 
čienė, Šlikienė.

Maspetho par. skyriuje 
dirbo: Pr. Ražickienė (vedė
ja), J. Paulauskienė (iždi
ninkė), V. Vyšniauskienė, 
Šimkienė, Baltrūnienė, Li- 
ziunienė, Petrulienė, Bago- 
čiūnienė, Laukaitienė, Zavis- 
tanavičienė, Kulikauskienė,

kim. J. Lau- 
Pažereckienė, 
Rapulskiene, 

Pankevičienė, 
Civinckiene, 

Strumskis,

nė.
Skyriui aukojo: Paulaus

kienė, Jasinskienė, Šimkienė, 
Budėnas, Januškaitienė, A. 
Urbonienė, Sinkevičienė, Na
vickienė, Galčius, Baltrūnie- 
nė, Ražickienė, Karpienė, 
Surdokienė, Vyšniauskienė, 
Savickienė, Brusokienė, Ba- 
gočiūnienė, Kunickienė, Lau
kaitienė, Petrulienė, Mege- 
nienė.

Visą laiką bazaro šeimi
ninkėmis buvo šarkauskienė 
ir Rapolskienė. Gėrimus, įė
jimo ir baro bilietus parda
vinėjo ir bendros tvarkos 
prižiūrėjo V. Žemantauskas, 
S. Pusvaškis, S. Aleksiūnas, 
Dailidėnas, Mulevičius, Mi
liūnas, Bartkevičius, Kru- 
šinskas ir Daubara. Visi šie 
darbuotojai iš Angelų Kara
lienės par. Be to, du vaka
rus pagelbėjo Apreiškimo 
par. Kivyta, Poderis ir Bal
trušaitis. Bendrame skyriu
je dirbo K. Vilniškis, S. 
Aleksiūnas, Z. Mažeikienė, 
inž. A. Mažeika, M. Resec- 
kaitė, V. Žalnieraitis.

Bazarą globojo kun. J. 
Laurynaitis, kurs lankėsi 
kiekvieną vakarą ir rūpinosi, 
kad bazaro tvarka būtų ko 
geriausia. Visus bazaro rei
kalus tvarkė ir jo vedėjas 
juvo Amerikos administra
torius D. J. Averka. Bazarą 
atlankė visi vietos kunigai 
(Pakalnis, Aleksiūnas, Pau- 
ionis, Lekešis, Laurynaitis, 

?etrauskas, Kartavičius), iš
skyrus sergantį Maspetho 
deboną kun. J. Balkūną, 
kurs tačiau ir poilsio vietoje 
neužmiršo bazaro ir prisiun
tė savo atitinkamą duoklę. 
Blogiausio oro dieną visus 
bazaro darbuotojus savo at
silankymu labai nudžiugino 
kun. M. Kemežis (Eliza
beth). Buvo atsilankęs ir 
tun. Paulekas, redemptoris- 
tas, dabar patarnaująs New 
Yorko lietuviams.

Iš biznierių ir profesiona- 
ų teko pastebėti graborių J. 
Garšvą (atsilankė su žmona 
ir dukterim), inž. P. Barzi- 
iauską su žmona, adv. J. 
Andziulaitį, Republic Liquor 
krautuvės savininką Ks. 
Strumskį (atsilankė su žmo
na ir dukterim), vaist. Ed. 
Paulonį, muz. Pr. Dulkę, 
muz. J. Jankų, Šimanską su 
Astrausku, šie asmenys pa
rodė Amerikai ypatingo pa
lankumo.

Bazarą 
programas 
J. Ginkus,
Dumčius, J. Mačiulis ir Pr. 
Dulkė.

Iš atsilankiusių draugijų 
pažymėtina Maspetho šv. 
Vincento pašelpinė draugija, 

1 kurios gražus būrys su pirm.

Užgavėnėse, kovo 1 d., 
Angelų Karalienės par. salė
se užbaigtas Amerikos nau
dai ruoštas bazaras, kurs 
tęsėsi nuo vasario 20 d. 
Kiekvieną vakarą rinkosi A- 
merikos bičiuliai į bazarą, 
kurio darbuotojai nepapras
tu ištvermingumu dirbo, 
kad bazaras geriausiai pasi
sektų. Nežiūrint, kad pasi
taikė nepalankus oras net Litvinienė, Karpienė, Urbo- 
per 6 vakarus, bet tai nesu- nienė, Jasinskienė, Kivytie- 
laikė nei darbuotojų, nei A- 
merikos rėmėjų ir bazaras 
nebuvo pertrauktas nė vieną 
vakarą.

Bazare veikė Angelų Ka
ralienės, Apreiškimo, šv. 
Jurgio ir Maspetho parapi
jų atskiri skyriai, bendrasis 
skyrius ir valgių bei gėrimų 
skyrius. Visi skyriai buvo 
atitinkamai įruošti, o ypač 
parapijų skyriai skoningai 
išpuošti. Bazaro darbuotojos 
buvo tiek pasiaukojusios, 
kad bazaro vadovybei nete
ko beveik nieko pirkti — jos 
kruopščiai surinko įvairiau
sių daiktų ir nukrovė jais 
savo skyrių lentynas.

Čia negalima nepaminėti 
vardų asmenų, kurie dirbo 
ir aukojo, kad ruoštasis ba
zaras praeitų geriausiu pasi
sekimu. Tas sąrašas gali 
būti ir netikslus, nes šie žo
džiai rašomi ką tik bazarui 
pasibaigus.

Angelų Karalienės par. 
skyriuje dirbo: O. Pažerec- 
kienė (skyriaus vedėja), 
Šarkauskienė, Rapulskiene, 
^Stravinskienė, Pankevičienė, 
Baniulienė, Karpienė, Pliop- 
lienė, Civinskienė, Kama
rauskienė, Vizbarienė, Tvas- 
kaitė, Vasauskaitė, Stravin- 
skaitė, Civinskaitė.

Šiam skyriui aukojo: kun. 
J. Aleksiūnas, 
rynaitis, O. 
Šarkauskienė, 
Putinienė, 
Stravinskienė,
J. Ginkus, Ks. 
Šimanskas ir Petkauskas, 
Plioplienė, Baniulienė, Be- 
ganskienė, Lukoševičienė 
(Scholes Bakery), Balčiū
nas (Varpo kepykla), Maso- 
nienė, Bružas, Zeikuvienė, 
Skruodenis, Karpienė, Pulo
kienė, Vasauskaitė.

Apreiškimo par. skyriuje 
dirbo: O. Stagniūnienė (sky- 

' riaus vedėja), S. Subatienė, 
Gražienė, Karušaitienė, Jo
cienė, Žemaitienė, Kalėdienė, 
Bendžiuvienė.

Skyriui aukojo: J. Gin
kus, Scholes duonos kepykla, 
Šimanskis ir Petkauskas, 
Seimui Žeidei, Stone Bros., 
Palubinskienė, Subatienė, 
Stagniūnienė, Mikolauskienė, 
Mot. S-gos 29 kp., Garso 
duonos kepykla, Gražienė, 
Senkus, Čižauskienė, Leigie- 
nė, Klikūnienė, Amžino Ro
žančiaus dr-ja, A. Nuobaros 
mėsos krautuvė, Jocienė, Sa
vickienė, Visgaitienėk Janso- 
nienė, Varpo duonos kepyk
la, Robert Lipton, Sterner 
Bros., Jonas Laukus.

Šv. Jurgio par. skyriuje 
dirbo: M. Brangaitienė (ve
dėja), Bartkienė, Slivinskie
nė, česnulevičienė; skyriui 
aukojo: kun. K. Paulionis, 
M. Brangaitienė, Ad. Gabu- 
lytė, U. Daukantienė, Piva- Bagočiūnu atsilankė vasario 
riūnienė, Kvartunienė, Mon- (25 d. Aplamai, draugijos pa
siute, Monsienė, Raškevičie-1 rodė gražios paramos, štai, 
nė, Bieliauskienė, Zaveckie- bazaro fondui aukojusios 
nė, Mažonienė, Aleksiejus, draugijos: Apreiškimo par.: 
Kulbokas, Daugėlienė, Vaši- Gyvojo Rožančiaus dr-ja 10 
liauskienė, Meškauskienė, dol., šv. Vardo vyrai 10 dol., 
Jekubčionienė, Vyšniauskie-(Mot. S-gos 29 kp. 6 dol. ; 
nė, Vilimavičienė, Zabarskie- (Choras 5 dol., Amžino Ro- 
nė, Slivinskienė, Kazlauskie-1žančįaus 6 dol; Angelų Ka-

per savo radijo 
maloniai garsino 
J. Valaitis, J.

ralienės par.: šv. Vardo vy
rai 20 dol., Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja 10 dol., Mot. S- 
gos 24 kp. 5 dol.; šv. Jurgio 
par. Mot. S-gos 35 kp. 5 
dol.; Maspetho par.: Alto
riaus, Tretininkų, Rožan
čiaus, Mot. S-gos 30 kp. ir 
šv. Vardo dr-jos po 5 dol.

Bazaro metu vienas as
muo į bendrą fondą aukojo 
1 dol.

Per visas dienas buvo 
daug laimėtojų. Paskutinį 
vakarą išleisti piniginiai 
laimėjimai: Slivinskienė lai
mėjo 10 dol. (ji 5 dol. paau
kojo Amerikai), A. Miller iš 
Bellmor, L. I. laimėjo 5 dol.; 
po du dolerius laimėjo S. 
Pusvaškis (paaukojo Ameri
kai), C. Fogelman; nr. 
00698, S. Grybaitė ir P. Ro- 
pelis' (1215 Sackman St.). 
Neatsiėmę savo laimikio, pra 
šomi kreiptis į Amerikos ad
ministraciją.

Bazaro metu 6 vakarus 
grojo J. Navicko orkestras, 
o kitus vakarus jaunimas ir 
vyresnieji linksminti gera 
plokštelių muzika, kurią pa
rūpino S. Aleksiūnas.

Šis bazaras parodė, kaip 
daug ir kokių nuoširdžių bi
čiulių Amerika turi. Visiems 
darbuotojams, visiems atsi
lankiusiems nuoširdžiausias 
ačiū! Joks padėkos žodis ne
būtų per didelis ir per gilus 
visiems bazaro darbuoto
joms — darbuotojams, ku
rios ir kurie per 10 vakarų 
nepaprastu nuoširdumu dir
bo ir sielojosi, kad apylinkės 
lietuvių visuomenės katali
kiškas laikaštis galėtų būti 
naudingesnis savai visuome
nei, Bažnyčiai ir Tautai. 
Darbuotojų pasiaukojimas, 
jų nuoširdumas, jų nepapra
stas uolumas stiprins ir ra
gins Amerikos priešaky 
esančius žmones ir visą A- 
merikos štabą dar didesne 
energija, dar didesniu uolu
mu ir nepalaužiama ištver
me dirbti pasirinktoje tarny
boje Katalikybei ir Lietuvy
bei.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Sąjungietėms
Mot. s-gos 35 kp. susirin

kimas bus šį sekmadienį, 4 
vai. popiet. Visos narės pra
šomos ateiti. Turime svar
bių reikalų aptarti. Išgirsite 
buvusio vakaro apyskaitą ir 
pranešimą apie praėjusį A- 
merikos bazarą. Pasikvies- 
kvieskite ir naujų narių.

Kp. valdyba.

Susivienymo nariams
Kuopos nutarimu, kovo 13 

d. 9 vai. ryte par. bažnyčioje 
įvyks mišios ir bendra na
rių komunija. Visi nariai 
prašomi susirinkti 8:30 vai. 
į salę, iš kur eisim bendrai 
į bažnyčią.

Mišias laikys ir atitinka
mą pamokslą pasakys kleb. 
kun. Paulionis. Po mišių į- 
vyks bendri pusryčiai. Visi 
nariai prašomi neužmiršti 
kovo 13 d.

Kp. Valdyba.

MASPETHO ŽINIOS

— Kleb. kun. J. Balkūnas 
iš poilsio ir gydymosi vietos 
praneša gerai sveikstąs ir 
žada už 10 dienų sugrįžti.

— Gavėnios metu pamal
dos: trečiadieniais 7:30 vai. 
graudūs verksiųa^ pamoks
las ir palaiminimas; penkta
dieniais 7:30 vai. vak. kry
žiaus keliai ir palaiminimas; 
sekmadieniais 4 vai. popiet 
graudūs verksmai.

— Šv. Kazimiero dienoje 
9 vai. suma ir pamokslas, o 
vakare iškilmingi mišparai.

— Kovo 21 d. įvyko choro 
pramoga tėvams pagerbti.

SERGA

BAZARO DARBUOTOJŲ 
ŽINIAI

Gripu serga EI. Tarnaus- 
kienė, gyv. 60-37 Perry Ave., 
Maspethe. Pažįstami linki 
jai veikiai išsveikti.

Buvo susirgęs grab. A. J. 
Valantiejus; gydėsi dr. A. 
Stalkaus priežiūroje. Ligo
nio aplankyti buvo atvykęs 
jo brolis, kun. J. Valantie
jus.

STAIGA MIRĖ

laimėdami 20:15. Labai ge-1 
rai žaidė P. Vaitenis, A. Pū- 
kenis, V. Jakaitis, K. Kaz- 
lauskis, R. Pečkaitis, A. Ke
mežis ir G. Kairys.

Kovo 12 d. 41 kuopos ko
manda užkviesta vykti į 
Philadelphiją su vyčių ko
manda.

PASKAITA PER RADIJĄ

Šį pirmadienį, kovo 7 d., 
1:30 vai. popiet iš WMBQ 
radijo stoties, per J. Gin- 
kaus programą, bus atitin
kamai paminėtas a. a. prel. 
Al. Dambrauskas — Jakš
tas, miręs vasario 19 d. Kal
bės Amerikos redaktorius 
Laučka.

VIRŠUTINIS KAMBARYS

Apreiškimo par. sodalie
tės ruošiasi suvaidinti di
džiulį 3-jų veiksmų veikalą 
„Viršutinis kambarys”, ku
ris vaizduoja Kristaus kan
čią. Tai veikalas pritaikin
tas gavėniai.

Šis veikalas bus vaidina
mas Apreiškimo par. salėje 
balandžio 3 ir 10 d. Be to, 
sodalietės tą patį veikalą ko
vo 27 d. vaidins angliškai; 
šis vaidinimas bus skiria
mas airių parapijoms.

PADARYTA OPERACIJA

Vasario 24 d. nuoširdžiai 
jaunimo veikėjai, Apreiški
mo sodaliečių pirmininkei, 
L. Vyčių 41 kuopos vicepir
mininkei Aleksandrijai Pū- 
kenytei padaryta operacija. 
Ligonės sveikata gerėja. Ji 
gausiai savo draugių bei 
draugų lankoma, o vasario 
27 d. aplankyta Philadelphi- 
jos .vyčių: E. Urbono, J. 
Daunio, Ad. Rulio, St. Mor
kūno, dr. Mickūno ir k.

Ligonė yra šv. Kotrynos 
ligoninėje. Visi jai linki vei
kiai pasveikti.

APSIVEDĖ

ŠTAIKA
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-8228

Kiti apie Jaksi 
žygis, 

7konstiti 
Molčat!

W pažu

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
8—12 ryto 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-8106

Apie mirusį pre] 
ibrauską ■ Jikštąia 

visi Lietuvos 
gal |wrią pažiūrų 
ĮĮfjįnhiMi įvertino 
^rbėrelionį.

Bupjj prešdentas. d 
Grinius apie velionį tai] 
jiįė; „Tai buvo teisus,

\ vispusi 
knotas nuogus. Jo; 

wJasros dienų lietu 
j^ime yra didelė".

Socialistinių pažifrU 
šytojas kritikas K. Korsak 
^dįviJas Lietuvos Žirio

Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėlė naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

1 Iki 8 ir nuo SekmadlenĮ:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryv

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’* KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

l Tel. EVergreen 4-7142 i

SALDAINIU PALOCIUS
š GERIAUSIOS RŪŠIES
| Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
< PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
3 AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS 13 geriausių ;
< bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KrelpkltCs: l

J. GINKUS 
^495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.;

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS S ALINS KAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška 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)

•gogūsį Ad Jakštas bin 
gms ir humaniškas. Ties 
08 ranką net ir aii 
ffim savo idėjiniai 

Pats tai patyriai 
įiiriras ir todėl verta 

Toliau Korsaką 
^jažymi, kad Jaki 
j^vo nei savo p;

savo principui 
jį savo siekimuose, m 
Į L-U/um”

ims Aido redaktorių 
h-Alantas sav 
iį „Dar vienas užge 
ijs” baigia šiais žo

« Jakštas mum 
fc kaip nepaprasti 
feno ir didelio tėvynė 
fe pavyzdys. Jis savi 
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Amerikos bazaro darbuo
tojų svarbus susirinkimas į- 
vyks šį pirmadienį, kovo 7 
d., Angelų Karalienės par. 
salėje. Šiame susirinkime 
bus pranešta bazaro apy
skaita, pasidžiaugta pasiek
tais laimėjimais.

Visi bazaro darbuotojai 
prašomi būtinai atsilankyti. 
Pavargote per bazarą, o šia
me susirinkime pailsėsite!

Bazaro Vedėjas.

PAREMTINA PRAMOGA

Kitą šeštadienį, kovo 12 
d., 7:30 vai. vak., Moterų 
S-gos 24 kp. pirmininkė K. 
Dumblienė savo namuose, 
19 Chestnut St., Brooklyne, 
ruošia šeimyninę laimėjimo 
ir kortavimo pramogą, kuri 
skiriama Amerikos spaustu
vės pagerinimo reikalams.

Rengėja ir Amerikos va
dovybė nuoširdžiai kviečia 
Amerikos bičiulius atsilan
kyti tą vakarą ir maloniai 
praleisti laiką saviškių tar
pe. Ypač laukiami tie Ame
rikos skaitytojai, kurie gy
vena Cypress Hill apylinkė
je.

Į p. Dumblių namus iš į- 
vairių vietų reikia važiuoti 
Jamaica linijos viršutiniu 
traukiniu iki Cypress Hill 
stoties, iš kur Chestnut gat
vė visai arti.

vai.Vasario 27 d. apie 8 
ryte mirė a. a. Antanas No
reika, apie 43 metų amžiaus, 
savo namuose 61-34 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną Barborą ir 
dukrelę Antaniną. Velionis 
kilęs iš Deltuvos parapijos, 
Stimburių kaimo, Ukmergės 
apskrities. Lietuvoj liko se
sutės Elena Jurgaitienė ir 
Marijona Plakstienė. Išgyve
no Amerikoj apie 24 metus.

Laidotuvės įvyko trečia
dienį, kovo 2 d. iš Viešpa
ties Atsimainymo par. baž
nyčios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius A. J. Valantiejus. 
Velionis buvo SLARKA. 108 
kp. narys nuo 1924 m.

Vasario 27 d. Apreiškimo į 
par. bažnyčioje apsivedė 
Petras Malžinskas su Lilija 
Kuzmickaite.

Tą pat dieną šv. Jurgio 
par. bažnyčioje apsivedė Jo
nas Petrauskas su Bronisla
va Budryte.

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8587

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

SODALIETĖMS

Angelų Karalienės par. 
sodaliečių bendra komunija 
bus šį sekmadienį, kovo 6 
d., per 9 vai. mišias. Visos 
narės prašomos ateiti į salę 
15 min. prieš 9 vai.

Vasario 23 d. sodalietės 
turėjo draugišką vakarėlį. 
Kun. Paulionis pakvietė so- 
dalietes atvykti kovo 8 d., 
į šv. Jurgio par. salę į vai
šes. A. Vasauskaitė.

PAGERBS 
ŠV. KAZIMIERĄ

sekmadienį, kovo 6 dŠį 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 
per 8 vai. mišias L. Vyčių 
41 kuopa eis bendrai prie 
komunijos. Po to mokyklos 
salėje bus bendri pusryčiai.

Visi vyčiai prašomi būti
nai atsilankyti.

VĖL LAIMĖJO

Vasario 24 d. L. Vyčių 41 
kuopos krepšinio komanda 
žaidė prieš Newarko vyčius,

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes)
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

NEW YORK

Aušros Vartų par. bažny
čioje gavėnios metu pamal
dos: penktadieniais 7:30 
vai. vak. Kryžiaus keliai, 
pamokslas ir Palaiminimas; 
sekmadieniais mišios, kaip 
ir visada, 9, 11 ir 12:15 vai. 
Be to, gavėnios metu kas
dien 12:15 vai. bus mišios.

MILIJONAI ŽMONIŲ
KANKINASI REUMATIŠ-

KUOSE SKAUSMUOSE

turi savyje 
kaipo šau

[§nn

■ v

geriausios rūšies 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Deksnlo Galinga Mostls 
galingą šilumą—šildydama 
lės spinduliais savo galybe sunkiasi per 
odą Į gyslas ir dirbasl Į kraują: tai to- ! 
klu būdu Išskirsto kraują Ir Išvaro lauk i 
visokius skaudėjimus, kaip tai: REU- | 
MATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS 
skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, AT- i 
ŠALUSĮ KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, 1 
KOJŲ, SUSTINGUSIUS MUSKULUS, j 
NIKSTELeJIMĄ, Ir kitus sausus skali- Į 
dėjimus, tik ne ronas.

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

Deksnlo Galinga Mestis tūkstančiams i 
pagelbėjo, GARANTUOJAM pasekmes | 
nuo minėti} skaudėjimų arba pinigus | 
grąžlnam. Jeigu tamsta Įvertini savo 1 
sveikatą Ir ją brangini, tai tuojaus j 
reikalauk Deksnlo Galingos Mostles, I 
klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai I 
tik tada aplalkysl tikrąją gyduolę, ir ' 
neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, 
reikalauk tik DEKEN'S OINTMENT. 
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00. Parai- J 
duoda aptlekose, krautuvėse ir per I 
agentus. O jeigu negalėtumėt gauti sa- į 
vo mieste, tai reikalaukite tiesiog Iš j 
laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S į 
OINTMENT CO., P. O. Box 352, Hart- 1 
ford, Conn., U. S. A.

Reikalaujame agentų ir agenčių.
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