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Apie mirusį prel. A. Dam
brauską - Jakštą labai daug 
rašo visi Lietuvos laikraš
čiai. Įvairių pažiūrų žmonės 
atitinkamai įvertino ir pa
gerbė velionį.

Buvęs prezidentas dr. K. 
Grinius apie velionį taip pa
rašė: „Tai buvo teisus, tvir
tų nusistatymų, vispusiškai 
išlavintas žmogus. Jo rolė 
nuo Aušros dienų lietuvių 
atgijime yra didelė”.

Socialistinių pažiūrų ra
šytojas kritikas K. Korsakas 
Radžvilas Lietuvos Žiniose 
apie velionį sako: „Kaip 
žmogus, Ad. Jakštas buvo 
taurus ir humaniškas. Tiesė 
paramos ranką net ir aiš
kiausiam savo idėjiniam 
priešui. Pats tai patyriau. 
Buvo atviras ir todėl vertas 
pagarbos”. Toliau Korsakas 
Radžvilas pažymi, kad Jakš
tas* „nesvyravo nei savo pa
žiūrose, nei savo principuo
se, nei savo siekimuose, nei 
savo darbuose”.

Lietuvos Aido redaktorius 
Jakševičius - Alantas savo 
straipsnį „Dar vienas užge
sęs žiburys” baigia šiais žo
džiais :

„Adomas Jakštas mums 
pasiliks kaip nepaprasto 
darbštumo ir didelio tėvynės 
mylėtojo pavyzdys. Jis savo 
gyvenimą paskyrė Lietuvai 
ir bažnyčiai. Ir vienai ir ki
tai jis daug nusipelnė. Jis 
nemėgo pigių laurų, nemėgo 
viešumos, bet tai jam nesu- 
kliudė tapti vienu iš tų ži
burių, kurie švietė mūsų 
tautai kelią į laisvę. Nusi
lenkdami prie jo kapo, mes 
geriausiai jį pagerbsime, jei 
pasiryšime dirbti tėvynei 
taip, kaip kad dirbo Velio
nis”.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Prezidentų penkmetis

Kovo 4 d. sukako lygiai 5 
metai, kai F. D. Roosevelt 
yra šalies prezidentas. Su
kaktį jis paminėjo labai 
kukliai, nueidamas ryte į 
episkopalų bažnyčią drauge 
su savo šeima, o po to pri
imdamas laikraštininkus.
Potvynio nuostoliai

Praeitą savaitę Kaliforni
joje siautusi audra su potvy
niais nusinešė apie 200 žmo
nių gyvybes ir padarė me
džiaginių nuostolių už mili
jonus dolerių. Lietinga aud
ra siautė 5 dienas. Benamių 
žmonių liko per 20,000.
Austrijos įvykiai

Austrijos vyriausybei lei
dus austrų naciams (hitleri
ninkams) veikti, šie nepasi
tenkino gautomis teisėmis, 
bet pradėjo reikšti didžiau
sių reikalavimų, norėdami 
didesnės įtakos į šalies vy
riausybę. Graco mieste buvo 
suorganizavę dideles vaikš
tynes ir grasino žygiavimu 
į sostinę Vieną. Kancleriui 
šušnigui į kovą dėl Austri
jos nepriklausomumo dabar 
tiesia paramos ranką darbi

ginskis siūlė šalia seimo į- 
vesti senatą, kurs sulaikytų 
seimo ir prezidento galios 
kraštutinumus, bet seimo 
nariai priėmė vyriausybės 
pristatytą konstitucijos pro
jektą beveik ištisai. Jei sei
mas konstitucijai svarstyti 
ir priimti paskyrė tik 11 die
nų, tad galima numanyti, 
kokiu skubotumu tas dar
bas atliktas.
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SERGA TŪBELIS

Maloniu pasitenkinimu 
šiame numery spausdiname 
pranešimą apie naujai įsikū
rusią New Yorke lietuvišką 
ekonominę įstaigą, kuri ga
bens įvairias prekes iš Lie
tuvos, skleisdama lietuviš
kus gaminius lietuvių ir visų 
amerikiečių rinkoje.

Naujoji įstaiga, pavadinta 
Lithuanian - American Im
port and Export Corpora
tion, yra grynai lietuviška. 
Štai kodėl mes džiaugiamės. 
Štai kodėl užleidžiame laik
raščio pirmą vietą praneši
mui apie ją.

Tokios bendrovės reikalą 
jau seniai kėlė Lietuvos ir 
mūsiškėje spaudoje kun. dr. 
J. Navickas. Tokios bendro
vės siekė ir keletas lietuvių 
brooklyniečių, kurių gražias 
pastangas, deja, pakirto vi
siškai nepateisinamos kliū
tys pernai rudenį.

Sveikindami naują lietu
višką ekonominę tvirtovę, 
nuoširdžiai linkime geriau
sio pasisekimo.

Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris Washingtone atsisakė 
Worcesterio lietuvių katali
kų tūkstantinės visuomenės 
priimtą laišką persiųsti Lie
tuvos prezidentui. Laiške 
buvo prašyta vyriausybės 
„sutvarkyti santykius su šv. 
Sostu, leisti laisvai veikti 
mokyklai, spaudai, organiza
cijoms”.

P. ministeris savo atsaky
me worcesterieciams nurodo, 
kad „Lietuvos katalikai da
bartinės vyriausybės asme
ny turi patikimą užtarėją ir 
jiems jokis pavojus negrę- 
sia”. Kadangi p. ministerio 
nuomone Lietuvoje viskas 
o. k., todėl jis ir laišką atsi
sako persiųsti tam, kam jis 
parašytas. Ar svarbu, kad jį 
priėmė tūkstantinė minia?

Jokių prierašų, tur būt, 
nereikia... Ministeris pasakė 
ir — baigta! Molčat i neraz- 
suždat!

Naujoji Lietuvos konsti
tucija, aukščiausias šalies 
įstatymas, įsigalios šių me
tų gegužės 11 d. Naujai pri
imtos konstitucijos dėsniai 
nepaprastai sutvirtino res
publikos prezidento galią. 
Prezidentas, palyginus su 
seimu ir ministerių taryba, 
yra viskas. Jis gali leisti 
įstatymus, gali kada nori 
paleisti seimą ir t.t. ir t.t. 
Prieš nieką jis neatsako, 
nieks negali jo atstatydinti.

Buvęs prezidentas Stul

Šią savaitę Romoje vieši 
lenkų užsienio politikos va
das, ministeris Beckas. Ita
lai laukia Lenkijos oficia
laus žodžio dėl Etiopijos už
grobimo pripažinimo.

Nereikia didelio spėlioji
mo, kad Lenkija pripažins 
Etiopijos užgrobimą. Italija 
yra pripažinusi Vilniaus už
grobimą, tad ar yra pagrin
do vienam grobikui nepripa
žinti grobio savo bendramin
čiui?

Ryšium su Mussolinio ir 
Becko susitikimu visai tinka 
lietuviškas posakis: toks to
kį pažino ir į svečius pava
dino.

ninkų platieji sluoksniai. 
Kancleris pirmą kartą po 4 
metų leido darbininkų sąjun
goms laisvai susirinkti ir 
pasakyti savo mintis. Darbi
ninkai prašo vyriausybės 
laisvos spaudos, laisvų susi
rinkimų, už ką jie pažada iš
tvermingą kovą dėl Austri
jos nepriklausomybės. Dabar 
vyksta vyriausybės ir darbi
ninkų atstovų pasitarimai.
Sov. Rusijos bylos

Praeitą ir šią savaitę 
spauda daugiausia vietos 
skyrė ir skiria Maskvoje 
vykstančiai „išdavimo” by
lai aprašyti. Kaltinamųjų 
suole tebėra 21 asmuo. Visi 
kaltinamieji buvę įžymiausi 
komunistų partijos nariai ir 
buvę valdžios viršūnėse. Vie
ną dieną buvęs ambasado
rius Krestinskis atšaukė sa
vo „prisipažinimus” slaptai 
policijai, pareikšdamas, kad 
jis visai nekaltas. Rytojaus 
dieną Krestinskis atšaukė 
savo neprisipažinimą ir pa
reiškė esąs kaltas visuose 
kaltinimuose.

Buvęs slaptosios policijos 
viršininkas Jagoda „prisipa
žino” įsakęs nunuodyti rašy
toją Gorkį, jo sūnų ir net 
dabartinį slapt. polic. virši
ninką Ježovą. Visi kaltina
mieji sakosi buvę trockinin- 
kai, Vokietijos, Japonijos, 
Anglijos ir Lenkijos šnipi
nėjimo agentai ir t.t. Kai 
kurie jų liudija, kad Trockis 
gavęs milijonines sumas iš 
užsienio valstybių.

Meksikoje gyvenąs Troc
kis visus kaltinimus griežtai 
nuneigia ir gausiais savo tu
rimais žinių šaltiniais beveik 
įtikinančiai įrodo, kad Mask
voje vykstanti byla yra tik
ra Stalino provokacija, ku
rios tikslas išžudyti liku
sius senuosius bolševikų va
dus ir užtikrinti sau viešpa
tavimą ilgam laikui.

Čekai ginsis!
Čekoslovakijos premjeras 

Hodža pasakė tautos atsto
vų rūmuose kalbą, kuri buvo 
atsakymas į Hitlerio grasi
nimą kištis į Austrijos ir 
Čekoslovakijos vidaus reika
lus. Hodža stipriai pažymė
jo, kad Čekoslovakija, jei 
bus užpulta, ginsis visomis 
jėgomis. Žodį „ginsis” Hod
ža pasakė 3 kartus. Čekoslo
vakijoje gyvena daugiau 
kaip 3 milijonai vokiečių, 
kurie turi daugiau laisvės 
Čekoslovakijoje, nei jų tau
tiečiai Vokietijoje. Visi Če
koslovakijos gyventojai nau
dojasi demokratinės san
tvarkos lygiomis teisėmis ir 
laisvėmis.
Hooverio kelionė

Buvęs prezidentas Hoove- 
ris šiuo metu vieši Europo
je, kur jis aplankė Belgiją, 
Prancūziją, Čekoslovakiją, 
Austriją ir Vokietiją. Ypa
tingu nuoširdumu jis sutik
tas Belgijoje, kur didžiojo 
karo metu ir jam pasibaigus 
jis buvo belgų gelbėjimo ir 
šelpimo komiteto pirminin
kas. Keli universitetai jį 
pagerbė, suteikdami jam 
garbės daktaro laipsnius. 
Buvo apsilankęs ir pas Hit
lerį, kuriam pareiškęs savo 
nepritarimą dabartinės Vo
kietijos santvarkai.

Ateinantį ketvirtadienį, 
kovo 17 d., Columbia Broad
casting bendrovė per savo 
radijo stotis perduos iš Lie
tuvos lietuviškų liaudies dai
nų ir muzikos programą, 
skiriamą jaunimui

Programos perdavimas 
prasidės 2:30 vai. popiet ir 
tęsis 15 minučių. Visi prašo
mi pasiklausyti, nes tai tik
ra retenybė išgirsti lietuviš
ką dainą tiesiog iš Lietuvos.

Kaunas. — Atostogaująs 
Šveicarijoje ministeris pir
mininkas Tūbelis susirgo. 
Paguldžius Zuricho ligoninė
je sveikata kiek pagerėjo. 
Kovo 2 d. užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis išvyko 
ligonį aplankyti. Ligonis da
bar esąs daug sveikesnis.

PASITRAUKĖ ŠILINGAS

Kaunas. — Pasitraukė iš 
Valstybės Tarybos pirminin
ko pareigų teisingumo mi
nisteris St. Šilingas. Tarybo
je pirmininkaus Masiulis.

SUDEGĖ LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA

Shenandoah, Pa. — Kovo 
1 d. naktį kilęs gaisras su
naikino lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios vidų, 
padarydamas nuostolių apie 
35,000 dolerių vertės. Švč. 
Sakramentą kunigai susku
bo išnešti, kol dar liepsnos 
nebuvo apėmusios viso di
džiojo altoriaus.

Gaisrininkai nepaprastu 
pasiaukojimu vykdė gesini
mo darbą. Naktį buvo nepa
prastas šaltis, kurs kliudė 
gaisrininkams. Gaisre sunai
kinti vertingi sienose pa
veikslai, paišyti lietuvio dai
lininko, Prano Bagdono, bai
gusio Rusijos dailės akade
miją.

LIETUVAITE PRIIMTA 
Į OPERĄ 

*«—k.

Chicago. — Jadvyga Gri
ciūtė, iki šiol vadinta dai
nuojančia telofiniste, priim
ta į Chicagos tarptautinę 
operą, kurioje pirmą kartą 
pasirodys šį sekmadienį, ko
vo 13 d. Griciūtė turės Ri- 
goletto operoje svarbią Džil- 
dos rolę.

J. Griciūtė dažnai dainuo
davo didelėse prekyvietė
se, linksmindama ūkininkus, 
šoferius, įstaigų tarnauto
jus, kurių .labai daug atsi
lankysią šį sekmadienį į 
operą.

Associated Press praneši
muose visuose amerikiečių 
laikraščiuose pažymi, kad J. 
Griciūtė lietuvaitė.

GIMĖ SUNKIAUSIAS
KŪDIKIS

Italai veikia
Italijos vyriausybė ener

gingai veda derybas su Ang
lijos vyriausybe, kuri davė 
naujausių nurodymų savo 
atstovui Romoje. Italijai 
svarbiausia, kad Anglija 
pripažintų Etiopijos užka
riavimą ir užtikrintų jai 
laisvesnes rankas Vidurže
mio jūroje. Anglija nori, 
kad italai sustabdytų savo 
agitaciją tarp arabų ir kitų 
tautelių prieš anglus ir iš
trauktų savo savanorius iš 
Ispanijos.

Šią savaitę Romoje vieši 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Beckas, kurs at
vyko Mussolinio kviečiamas. 
Lenkijos vyriausybė, prama- 
tydama galimą Italijos, An
glijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos artimesnį bendradar
biavimą, deda visas pastan
gas, kad ir Lenkija būtų į- 
traukta šalia minėtų 4 di
džiųjų valstybių.

Nuskandinimai
Šios savaitės pradžioje Is

panijos pakraščiuose įvyko 
didelės karo laivų kautynės, 
kuriose nukentėjo gen. 
Franco sukilėliai. Radikalų 
povandeniniams laivams pa
vyko nuskandinti sukilėlių 
laivą Baleares, kurio nelai
mėje žuvo daug jūreivių. 
Dalį išgelbėjo anglų karo 
laivas, bet dalis atsisakė gel
bėtis ir dingo vandens gel
mėse drauge su savo laivu.

Sausumoje didesnių mūšių 
praeitą savaitę neįvyko, tik 
sukilėlių orlaiviai dažnai ap
lankydavo Barceloną ir ki
tus miestus ir juos apmėty
davo bombomis.

Detroit. — Kovo 8 d. be
darbio John Lawler šeimoje 
gimė kūdikis, kurį gydyto
jai laiko sunkiausiu kūdikiu 
kada nors gimusiu. Naujagi
mis berniukas sveria 19 sva
rų ir yra 24 colių ilgio. Jo 
sveikata geriausia.

Laimingas tėvas tuojau 
buvo pašauktas į Fordo au
tomobilių dirbtuvę. Motina 
36 metų. Naujagimis yra 7- 
tas kūdikis šeimoje.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

— Kovo 7 d. Klaipėdoje 
iškilmingai palaidoti laivo 
Neringos du jūrininkai, tra- 
gingai žuvę audros metu.

— Potvynio pavojus Kau
nui jau praėjo. Upėse ledai 
išėjo, nesukeldami jokio pa
vojaus žymių.

— Kovo 6 d. į Kauną at
vyko Estijos naujas pasiun
tinys įgaliotas ministeris 
Warma.

— Kovo 7 d. Lietuvos iž
das pradėjo išpirkti 1935 m. 
vidaus paskolos lakštus.

— Lietuvos Bankas kovo 
8 d. už 100 dolerių čekį mo
kėjo 589 lt., o už 100 dol. 
banknotą — 585 lt.

ŠUO LAIMĖJO PALIKIMĄ

Chicago. — Sena našlė 
Margarita McDermott mir
dama paliko testamentą, ku
riame nurodo, kad 30,000 do
lerių palieka savo šuniui 
Spitz. Teisme testamentą 
norėjo panaikinti našlės du 
pusbroliai, bet teismas jų 
skundą atmetė.

Kai šuo Spitz pastips, li
kusieji pinigai turės būti 
perduoti gyvuliams globoti 
draugijai. Našlė savo testa
mente nurodė, kad jos šuo 
buvo jos artimiausias drau
gas, todėl ir savo turtą jam 
palieka.

New Yorke Atidaryta Nauja 
Lietuviška Bendrove

Praeitų metų gruodžio 
mėnesį Maistas, Lietūkis ir 
Pienocentras buvo atsiuntę į 
New Yorką savo atstovą p.
K. Gineitį pasiteirauti apie 
galimybes minėtoms įmo
nėms užmegsti pastovesnius 
ir platesnius ryšius su šios 
šalies rinka. Atlikęs savo 
užduotį p. Gineitis grįžo Lie
tuvon ir dabar vėl yra atva
žiavęs Amerikon, kadangi 
minėtos trys didžiausios 
ekonominės organizacijos y- 
ra nutarusios steigti New 
Yorke savo skyrių. Drauge 
su p. Gineičiu atvažiavo p.
L. Grigonis iš Maisto ir Pie
nocentro ir p. A. Akelaitis iš 
Lietūkio. P. Gineitis už ke
lių savaičių išvyksta atgal, 
gi p. Grigonis su p. Akelai
čiu pasilieka Amerikoje kaip 
naujos įmonės direktoriai. Ji 
vadinsis Lithuanian - Amer
ican Import & Export Cor
poration (157 Chambers St., 
New York, telefonas REctor 
2-2786).

Daugeliui Amerikos lietu
vių jau yra žinoma, kokį 
svarbų vaidmenį šios trys 
įmonės turi Lietuvos ekono
miniame gyvenime. Be to, 
tai yra grynai visuomeninio 
pobūdžio organizacijos, ku
rių tikslas yra gelbėti Lie
tuvai ekonominiai stiprėti ir 
kurioms priklauso per 150,- 
000 Lietuvos ūkininkų.

Pernai Maistas į įvairias 
šalis pardavė kiaulienos, 
paukštienos, mėsos konservų 
ir įvairių kitų gaminių už 
apie 8 milijonus dolerių. 
Maistas turi 5 bekono fabri
kus (Kaune, Klaipėdoj, Tau
ragėj, Šauliuose ir Panevė
žy) , 2 mėsos konservų fabri
kus, moderniškiausius pauk
štienos eksportui įrengimus, 
didelius kelis šaldytuvus. 
Dabar' jau Maiste yra per 
100,000 ūkininkų akcininkų.

Centralinė Lietuvos Pieno 
Perdirbimo Bendrovių Są
junga, vadinama Pienocen
tru, dabar per metus par
duoda užsieniui sviesto, 
kiaušinių ir sūrių už apie 
7 milijonus dolerių, šios są
jungos žinioje yra apie 200 
pieninių ir apie 2,000 grieti
nėlės punktų. Pienocentras 
irgi turi kondensuoto pieno 
fabriką, pieno miltelių fabri
ką ir įvairias kitas įmones. 
Tai yra pačių ūkininkų, pie
no gamintojų organizacija, 
jungianti tūkstančius narių 
ir atstovaujanti ūkininkų 
reikalams ir interesams. Vi
sos pieninės yra įsteigtos 
grynai kooperatiniais pa
grindais: laisvas narių įsto
jimas ir išstojimas, pelno 
dalijimasis pagal nario pa
darytą apyvartą, vienas na
rys — vienas balsas ir t.t.

Lietuvos mėsos eksporto 
skerdyklos ir pieninės svies
to gamybai yra visos naujai 
pastatytos po karo, su vi
sais techniškais patobulini
mais, kai kuriais atžvilgiais 
kaip naujos įmonės, net yra 
modernesnės, už kai kurias 
šios rūšies įmones Danijoj 
bei Švedijoj. Pavyzdžiui, 
Maisto bekono fabrikas 
Šiauliuose skaitomas moder
niausiu bekono fabriku Eu-

ropoj, gi naujai pastatyta 
Pienocentro pieninė Kaune 
ir naujoji paukščių skerdyk
la eksportui Aleksote savo 
techniškais įrengimais gali 
būti pavyzdžiu daugeliui Eu
ropos kraštų.

Žemės Ūkio Kooperatyvų 
Sąjunga Lietūkis įvairių 
prekių eksportuoja, impor
tuoja ir parduoda vidaus 
rinkoje per metus už apie 12 
milijonų dolerių. Tai yra di
džiausia prekybos įmonė vi
soje Lietuvoje. Lietūkis eks
portuoja javus, sėmenis, do
bilus, vikius, linus, bulves ir 
daug kitų produktų, o iš už
sienio šalių importuoja įvai
rias mašinas, geležį, minera
lines trąšas, cementą, ak
mens anglį, petroleumo pro
duktus ir t.t. Lietūkis valdo 
tris javų elevatorius (Liet
ūkio elevatorius Klaipėdoj, 
su moderniškiausiomis ma
šinomis javų ir sėklų valy
mui, pakrovimui į laivus, 
talpina 30,000 tonų, tai yra 
didžiausias sandėlys mūsų 
uoste). Be to, Lietūkis turi 
keletą rezervuotų uoste pe
troleumo produktams (oil 
tanks), savus sandėlius į- 
vairioms prekėms po visą 
Lietuvą, daug skyrių. Tai ir
gi yra visuomeninio pobū
džio organizacija, kurią su-s 
daro per 100 kooperatyvų/ 
susijungusių į vieną sąjun
gą, kuri ir vadinasi Liet
ūkis.

Visos minėtos trys įmonės 
yra patys didieji Lietuvos 
ekonominio gyvenimo cen
trai. Tai yra grynai ekono
minės organizacijos, bepar- 
tinės, į kurias priklauso, 
kaip aukščiau minėta, per 
150,000 Lietuvos ūkininkų ir ' 
kurios tarnauja bendrai vi
so krašto gerovei. Jos išau
go į svarbias organizacijas 
ir jų stiprėjimas prisideda 
prie viso krašto stiprėjimo.

Reikia tikėtis, kad ir Lie
tuvos - Amerikos Importo ir 
Eksporto Korporacija, nor
maliai augdama, atliks irgi 
nemažą vaidmenį didesniam 
išplėtimui eksporto ir impor
to prekybos tarp Lietuvos ir 
J. Amerikos V. ir taip pat 
prisidės prie palaikymo nuo
latinių ryšių tarp Lietuvos 
ir jos gausingos išeivijos.

Ši bendrovė importuos iš 
Lietuvos kumpius, bekoną, 
dešras, lašinius, įvairius 
konservus, agurkus, sūrius, 
sėmenis, dobilų sėklas ir į- 
vairius kitus produktus 
(kaip pa v. saldainius, namų 
audiniai ir t.t.), kuriuos Lie
tuva gamina ir kuriems bus 
paklausos, ir eksportuos iš 
Amerikos į Lietuvą įvairias 
mašinas, petroleumo produk
tus, rašomas mašinėles ir 
kitas amerikietiškas prekes.

LIETUVOS PREKYBINIO 
LAIVO NELAIMĖ

Klaipėda. — Vasario 27 d. 
naktį, vienuolika kilometrų 
į pietus nuo Klaipėdos, aud
ra užmetė ant seklumos lai
vą „Neringą”. Trys įgulos 
nariai, gelbėdamiesi audrai 
siaučiant, paskendo. Laivas 
audros smarkiai apgadintas.
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RaStua Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
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Jungt. Amerikos Valsty-(trimituojama jau per 700 
bėse kas keturios valandos 
miršta vienas kūdikis, nesu
laukęs 1 metų amžiaus, ku
rių mirtis visai išvengiama. 
Šio vaikų mirtingumo prie
žastis yra neatsargus lopšy
je apklojimas antklode, nuo 
ko kūdikiai užtrokšta.

Tai daroma prisime- 
karžygį trimitininką, 
savo trimitavimu su

miešto gyventojus 
nuo užplūdusių toto-

Vysk. K. Paltarokas Apie 
Tėvynes Meilę

Vasario 16 d. proga Panevėžio vyskupas Kazimieras 
Paltarokas parašė savo vyskupijos tikintiesiems ganyto
jišką laišką apie tėvynės meilę. Laiškas tiek gilia tėvy
nės meile persunktas, tiek jautriai, įspūdingai ir turinin
gai parašytas, kad jią visas turėtų būti atspaustas ir pa
skleistas ko plačiausiai tarp visų lietuvių.

Gaila, kad mūsų laikraščio negausūs puslapiai neleidžia 
paskelbti to laiško ištisai. Esame priversti pasitenkinti 
bent keliomis ištraukomis, kurias čia ir spausdina'me. Ti
kime, kad visiems skaitytojams bus įdomu susipažinti su 
vyskupo K. Paltaroko mintimis. Prašome skaityti!

Mes pervėlai, vos prieš pusšešto šimtmečio tepažinome 
Kristaus mokslą, kurs neša ramybės; išpažinę kartais at
stodavome nuo jo Esenas pranašavimas, įvykęs Išrinktajai 
Tautai, ir mums beveik kartojasi: turėjome pergyventi ne
laisvę ir okupacijas; trečioji tautos dalis išblaškyta po vi
sus kraštus; senelė mūsų sostinė — Vilnius su trečdaliu 
teritorijos tebėra svetimųjų rankose; galingesni kaimynai 
spaudžia mus iš visur, apsupę kaip kokiu pylimu, pasiry
žę mus perblokšti, nepalikti akmens ant akmens...

Nežiūrint didelių pavojų, mes nuoširdžiai džiaugiamės 
atstatytos Lietuvos nepriklausomybe, kurios dvidešimties 
metų sukaktį šiandien švenčiame. Bet negana gėrėtis tė
vynės laisve, atgauta pasišventėlių aukomis, kalėjimais, 
ištrėmimais, žaizdomis, mirtimi; reikia dar ją išlaikyti, 
ryžtis naujiems žygiams. Kad jubiliejinis džiūgavimas 
nebūtų bergždžias, turime visi atsidėti šalies reikalams, 
darbuotis dar su didesne meile, kaip lig šiol, naikinti visa, 
kas tautai gali kenkti, ugdyti, kas ją stiprina.

Tėvynės meilė pirmiausia glūdi žmogaus jausmuose. 
Mes mylime pastogę, kur gimdytojai mus išauginę; mėgs
tame savo kiemą su takais, kuriais maži bėginėjome; mes 
vertiname tą kampelį, kuris mūsų akis ir širdį pripildė 
pirmais įspūdžiais; branginame miestelį su ta bažnyčia, 
kame mus pakrikštijo, kur ėjome pirmos šv. Komunijos; 
mes gražiuojamės visu tuo, kas mūsų šaliai teikia ypatin
gos išvaizdos: gėrimės keliais, nustatytais kryžiais; upe
liais, perjuosiančiais geltonus, aukso varpomis bręstan
čius laukus; žaliomis pievomis ir miškų žalumynais; eže
rais, tyvuliuojančiais raudoname saulėleidyje, didinga jū
ra, prausiančia mūsų kopas; senais piliakalniais su gar
bingais bočių kapais...

Prisirišimas vien prie savo gamtos dar nesudaro pilno 
patriotizmo. Pats žodis rodo, kad tėvynės vertinimas yra 
praplėtimas meilės, privalomos tėvams. Tėvynei priklau
so ir savi žmonės, kuriuos ypač turime mylėti. Mes jau
čiamės artimesni gimdytojams, broliams, seserims, gimi
nėms, visiems tiems, kurie išpažįsta tą patį katalikų tikė
jimą, kurie kalba ta pačia lietuvių kalba, kurie gyvena to
je pačioje šalyje, kurie savo krauju, būdu, papročiais į mus 
panašesni. Mes esame vieningesni su tais žmonėmis, ku
rių pranokėjai išvargo tuos pačius vargus, iškovojo tas 
pačias kovas, laimėjo tas pačias pergales, kurių dėka mes 
laisvi esame savoje tėvų žemėje.

Bažnyčia, ištikima dieviškojo mokslo skelbėja, tėvynės 
meilę vadina kilnia dorybe; todėl katalikai, kurie laikosi 
jos nurodymų, visados esti sąžiningesni tėvynainiai; jų iš
tikimumas grindžiamas ne vienomis įgimtomis savybė
mis: ne vien gera, bet silpna valia, viltimi pelnytis žmo
nių garbę, gauti atlyginimą, išvengti bausmės; katalikų 
patriotizmas remiasi dar sąmone, kad tinkamas atlikimas 
pareigų savo kraštui yra dorybė, kurios Dievas besąlygi
niai reikalauja ir ją stiprina savo malonės pagalba.

Tai liudija istorija: Katalikai labiausia rėmė Lietuvos 
nepriklausomybės idėją. Uždraudus lietuviams spaudą, 
vyskupas Valančius ėmė užsienyje spausdinti knygeles ir 
gabenti jas Lietuvon. Tai buvo pirmas knygnešys, išug
dęs jų profesiją, kuri per 40 metų drąsino mus rašytu žo
džiu. Pasinaudodamos Prūsuose leidžiamais elemento- 
riais, kaimų davatkos sukūrė „Lietuvos Mokyklą”, kaip 
tat atvaizdavo gabus mūsų menininkas: Sėdi moteris prie 
ratelio ir pirštu rodo vaikui knygos raides.

Vyskupas Baranauskas minioms metė galingą protestą: 
„Ani spaudos, ani rašto mums turėt neduoda; tegul, sako, 
bus Lietuva ir tamsi ir juoda. Kad tu, gude, nesulauktum, 
nebus, kaip tu nori; bus atmesti visi tavo priesaikai nedo
ri...” Kunigai degino net „Aukso Altorių” — maldaknygę, 
spausdintą rusų raidėmis. Atgimimo dainius prelatas 
Maironis užtraukė naują giesmę: „Petis tat į petį! na, vy
rai, kas gali, sustoję į darbą už mylimą šalį, prikelkime 
Lietuvą mūsų”.Neatsiliko ir pasauliečiai.

Vokiečių okupacijos metu kita šviesuomenė beveik visa 
buvo pasišalinusi; krašte pasilikę kunigai stiprino tautinę 
lietuvių sąmonę. Sužibėjus vilties žvaigždei, pirmutinis 
katalikiškas jaunimas — ateitininkai ir pavasarininkai

Didžiausias vaišingumo 
parodymas buvo bene 1898 
m., kai Turkijos sultonas 
Hamidas pastatė specialų 
palocių kaizeriui Vilhelmui 
priimti. Kaizeris vyko į Tur
kiją ir sultono palociuje pra
buvo tik 3 valandas. Tas pa- 
locius daugiau nebuvo varto
jamas.

Krokuvoje prie šv. Mari
jos bažnyčios kas valandą

metų.
nant 
kurs 
šaukė 
gintis
rių. Šis valandinis trimitavi
mas užbaigiamas staigiu 
nutraukimu, kad primintų 
ano karžygio trimitininko 
šaukimą, kurį staiga nutrau
kė totorio ietis.

Palestinos beduinų gimi
nėje per vestuves patiekia
mas iškeptas kupranugaris, 
kurio viduje yra dvi iškep
tos avys, kurių viduje keli 
iškepti viščiukai, kurių vidu
je iškeptos žuvys, o žuvų vi
duje kepti kiaušiniai. Ar no
rėtumėt dalyvauti tokiose 
vestuvėse ?

— metėsi kovon už laisvę. Pirmoje karo mokyklos laidoje 
ateitininkų buvo 90%. Pirmasis savanoris, žuvęs už Lie
tuvos nepriklausomybę, buvo pavasarininkas. Atstato
mai valstybei apmatus pirmiausia davė parapijų centrai. 
Ir nepriklausomoj tėvynėj kas daugiausia priešinasi tarp
tautiniams šūkiams, kaip jie reiškiasi komunizme? Kata
likų Bažnyčia.

Nelaimė tautai, kuriai terūpėtų vien žemės reikalai. Tai 
būtų kurmiai, ne žmonės. Ne reklaminis tautiškumas, ne 
garsus „valio” šaukimas, kurs nieko kita nekaštuoja, kaip 
tik apdraustą nuo užkimimo gerklę, mums reikalingas, o 
tylus, ramus, ištvermingas darbas tautai. Religija teikia 
gyvenimo džiaugsmą, darbštumą, tvarkingumą, sąžiningu
mą, žodžiu, sąlygas sėkmingai tvarkyti net žemės reika
lus. Religija moko žmones tarnauti žemiškai ir dangiškai 
tėvynei.

Nė viena srovė, net vienuolynai neauklėja tik religijos 
idealui. Todėl kiti sako, būk Bažnyčia perdaug susirūpi
nusi šio gyvenimo reikalais, ekonomija, politika... Ne Baž
nyčios dalykas veržtis į valdžią, nustatinėti valstybės san
tvarką, ekonomijos gaires, politikos kryptį. Tačiau ji ne
paleidžia iš akių politinių ir ekonominių veiksmų, kiek jie 
yra tikybiniai klausimai, kai nebojama Dekalogo, kurs 
valstybei lygiai privalomas, kaip ir piliečiams, Bažnyčia 
turi teisės ir pareigos tarti savo žodį, smerkti, kas nedora.

Bažnyčia vykdo Kristaus politiką ir ekonomiją, kurių 
šūkis: „Tėve mūsų!... Teateine Tavo karalystė; teesie Ta
vo valia, kaip danguje, taip ir ant žemės; kasdienės mūsų 
duonos duok mums...” Bažnyčia yra lojali kiekvienai val
dymo formai, jei tik joje gali atlikti apaštališkąją savo pa
siuntinybę. Amžiams slenkant, Bažnyčia bendradarbiauja 
su monarchijomis ir respublikomis, su autoriteto ir liau
dies fronto režimais, kur gerbiami pastovūs jos principai.

Viršininkams, įsakiusiems nemokyti Jėzaus vardu, apaš
talai Petras ir Jonas tarė: „Jūs patys nutarkite, ar teisin
ga Dievo akivaizdoje labiau jūsų klausyti, kaip Dievo” 
(Ap. D. 4, 19). Neteisinga būtų laikytis įstatymo, kurs 
varžytų Bažnyčios pasiuntinybę vesti žmones išganymo 
keliu, saugoti juos nuo šuntakių. Klaidinga būtų klausyti 
konstitucijos, kuri tikybos laisvę siaurintų iki maldų, ap
eigų atlikimo, nustatytų, kas Dievo namuose leistina, kaš 
ne. Tuo nebūtų atsakomas valdžiai privalomas paklusnu
mas, tik būtų nevykdomas nuostatas, kuriam ji neturi 
kompetencijos.

Tėvynės ir valstybės reikalas — artimas katalikų šir
džiai. Bet Dievo ir Bažnyčios dalykai tėvynei ir valstybei 
negali būti tolimi. Katalikai — ne antraeiliai piliečiai; 
jų tikybinių, kultūrinių, visuomeninių... reikalų palaiky
mas — ne privilegijos, o teisingumo reikalavimas, tautos 
konsolidacijos sąlyga. Ypač katalikiškoje tautoje tikin
čiųjų teisių varžymas yra žalingas ir Bažnyčiai ir valsty
bei. Įkvėptas Gamalielio posakis turi reikšmės ne tiktai 
tikybinėje, bet ir valstybinėje srityje: „Atstokite nuo tų 
žmonių... Jei tas sumanymas ir darbas yra iš žmonių, jis 
iširs; bet, jei jis iš Dievo, jūs negalėsite jo išardyti ir gal 
patys pasirodytumėt besipriešiną Dievui” (Ap. D. 5, 38).

Mes garbingai turime pakilti virš srovių visos tautos 
reikaluose. Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės vaikai 
stoja vienas prieš kitą. Net prieš neteisėtumą negalime 
vartoti tokių priemonių, kurios netinka krikščionims. Ne
sakau, būk reikią laikytis ištižusio nuolaidumo, neturėti 
krikščioniškos drąsos, tylėti neteisybės akivaizdoje; bet 
pabrėžiu reikalą kilnios meilės, kuri stengiasi nesusiprati
mus mažinti, ne didinti.

Nuodingos neapykantos, keršto, rietenų, šmeižtų, sauva- 
ios dujos, kurios siekia kitą srovę naikinti, turi būti pa

keistos niekuomet nepaliaujančios, visa pakeliančios, visa 
nukenčiančios meilės atmosfera... Toksai, su žmogaus pri
gimtimi suderintas patriotizmas yra skelbiamas visų am
žių mokytojos Bažnyčios. Jis vykusiai dar VI šimtmety
je išreikštas Saliečių įstatymo įžangoje.

Baigiu, taikydamas ją Lietuvai: Garbinga yra mūsų 
tauta, sukurta Dievo rankos, stipri savo dvasios jėga, iš
tikima sąjungininkė. Tegyvuoja tas, kas myli lietuvius! 
Viešpats amžiams tegloboja mūsų valstybę! tepripildo jos 
vadus savo malonės šviesa! tesaugo jos kariuomenę, kuri 
kovose narsiai numetė svetimą jungą nuo mūsų pečių! te
suteikia džiaugsmingą taiką ir laimingus laikus! Visa tai 
tevyksta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gerumu!

joje viešpatavo didelė tiky
binė pakanta. Atvyko tada 
daugybė žydų, kurie turėjo 
tik vieną vardą — tik Izao
kas ar Izraelis. Karalienė 
Marija Teresė įsakė žydams 
pasirinkti pavardes, dar ne
naudojamas krikščionių. Žy
dai pasirinko tada sau mi
neralų, gėlių ir kitokių daik
tų vardus. Tada atsirado 
Goldberg (auksinis kalnas), 
Rosenbaum (rožių medis), 
Rothschild (raudonas ženk
las) ir t.t.

Airijoje yra vieta, kuri 
pasižymi nepaprastu aidin- 
gumu. Netoli Killarney eže
ro gerai sutrimitavus, garso 
aidas pasikartoja mažiausiai 
100 kartų.

Kai Napoleono žmona Jo- 
zefina sužinojo, kad jos ne
mėgiama moteriškė ateis į 
iškilmes pasipuošus geltona 
suknele, tuojau įsakė rūmų 
kambarius perdažyti mėly
nai, taip pat baldus pakeisti 
mėlynais. Mat, geltona spal
va mėlynoje aplinkumoje at
rodo labai negražiai.

Viena įžymi Londono po
nia pakvietė pažįstamą mar
kizą į svečius. Markizas la
bai skubėjo ir atvyko be „iš
kilmingų” drabužių, šeimi
ninkė tuojau jam sušuko: 
„Markize, tamsta be vakari
nių drabužių! Tai negali
ma!”

Markizas pasišalino ir ne
trukus grįžo apsirengęs va
kariniais drabužiais, užsidė
jęs visus turėtus pasižymė
jimo ženklus. Jis prisistatė 
šeimininkei ir pasilenkė jos 
rankos pabučiuoti. Tuojau, 
visų nusistebėjimui, marki
zas pasiėmė nuo stalo puo
duką sriubos ir išpylė ant 
savo drabužių, sakydamas: 
„Tai jūs, brangieji drabu
žiai, esate čia pakviesti, ne 
aš. Todėl jus maitinsiu, o ne 
pats valgysiu”.

Tai pasakęs, markizas 
mandagiai nusilenkė ir iš
ėjo.

Viena moteriškė, sulauku
si 90 metų, buvo paklausta, 
kaip ji gyveno, kad sulaukė 
tokio ilgo amžiaus. Senutė 
atsakė: „Aš tikiu, kad gyve
nau taip ilgai todėl, kad 
kiekvieną gyvenimo nepa
prastą rūpestį sutikau ėji
mu į lovą”.

Žmogus, kurs sveria 140 
svarų, turi riebalų 7 gaba
lams muilo , fosforo 2200 
degtukų, geležies vienai vi
dutinio dydžio adatai, o van
dens turi tiek, kad galima 
pripildyti dešimties galonų 
statinę.

Prancūzijoje riaušių būna 
daug, bet jos pasižymi savo
tiška tvarka. Vakarais tarp 
7:30 ir 9 vai. riaušių nebū
na, nes tai laikas vakarienei, 
o prancūzas be vakarienės 
nebūna.

Per garsiąsias 1934 m. va
sario mėnesio riaušes, ku
rios tęsėsi kelias dienas, bu
vo prisilaikoma tokios tvar
kos: riaušės ir imtynės su 
policija buvo sustabdomos 
12 vai. naktį, nes Paryžiuje 
požeminiai traukiniai ne
vaikšto po 12:30 vai. nak
ties, o prancūzai nenori pės
ti į namus parvykti. Trauki
niuose apsikruvinę riauši
ninkai ir policininkai va
žiuodavo ramybėje, o 7:30 
vai. ryte vėl stodavo į riau
šes.

IS TĖVU ŽEMĖS
— Kauno kalėjime kaž

koks VI. šeškauskas už va
gystes išsėdėjo 7 metus. 
Kalėjimo orkestre jis buvo 
geru griežiku. Vos išėjęs iš 
kalėjimo vėl apsivogė — sa
vo meilužei padovanojo vog
tą paltą. Už naują vagystę 
teismas jam paskyrė 4 me
tus kalėjimo. Dabar šeškau
skas vėl groja kalėjimo or
kestre.

—i Visoje Lietuvoje pernai 
įvykdytos 2,423 varžytynės, 
kuriose parduoto turto ver
tė siekė beveik 9 milijonus 
litų. Kilnojamo turto iš var
žytynių parduota už 288 
tūkst. litų. Daugiausia var
žytynių įvyko žemės ūkyje.

— Švėkšnos vlsč. gyven
tojas Eidenas, 42 m., nuėjo 
pas kaimyną Klumbį atsi
imti 3 litų skolos, tačiau 
Klumbys ne tik kad skolos 
negrąžino, bet taip Eideną 
primušė, kad šis tuojau mi
rė.

— Jaunalietuvių sąjunga 
pasiųs užsienio lietuviams 
24 knygynėlius lietuviškų 
knygų, kurios surinktos per 
knygų vajų.

— Kretingos pranciškonų 
gimnazijos direktorium pa
skirtas tėvas Bonuventūras 
Zajančkauskas, daug metų 
dirbęs Vilniaus lietuvių mo
kyklose.

— Lietuvos marijonų nau
ju provincijolu išrinktas 
kun. dr. Vaišnora.

— Merkinėje yra 5-kios 
svaigalų parduotuvės, o kny
gyno nė vieno. Jau keli as
menys bandė įsteigti kny
gyną, bet turėjo uždaryti, 
nes knygoms nebuvo pirkė
ju.

— Šiaulių apskrities jau
nų ūkininkų 78 rateliai mo
kėsi ūkininkauti apie 30 
hektarų plote, kuriame au
gino įvairias daržoves, išlei
sdami beveik 12 tūkst. litų. 
Užaugintų daržovių vertė 
apskaičiuota per 34 tūkst. 
litų.

— Veiverių vlsč. J. Valiu
kas išėjo medžioti su senu 
šautuvu. Medžiotojas palei
do taiklų šūvį į bėgusį kiš
kį, kurs krito negyvas, bet 
tuo pačiu metu šautuvas 
sprogo į skeveldras ir jo 
buožė smogė Valiukui į gal
vą. Padaryta operacija nie
ko nepagelbėjo ir nelaimin
gasis mirė.

— Kauno miesto savival
dybė iš viešųjų darbų fondo 
gavo 1 mil. 100 tūkst. litų, 
kurie bus išmokėti darbinin
kams už darbą. Numatoma 
darbu aprūpinti apie 2,200 
bedarbių.

— Surinktomis žiniomis 
Šiaurės Lietuvoje ir Suval
kų krašte ūkininkai bernui 
moka, su pilnu užlaikymu 
nuo 5 iki 6 šimtų litų, o 
merginoms nuo 300 iki 400 
lt. Kitose vietose atlygini
mas mažesnis.

— Kun. M. Krupavičius 
vėl paskirtas Suvalkų Kal
varijos dekanu.

— Nepriklausomybės ju
biliejaus proga Valstybės 
Prezidentas apdovanojo gar
bės ženklais kelias dešimtis 
Klaipėdos krašto ūkininkų ir 
žvejų.

— Vasario 24 d. Kaune 
įvykusiame Estijos nepri
klausomybės minėjime da
lyvavo Estijos švietimo mi- 
nisteris Jaaksonas ir divizi
jos vadas generolas Pulkas. 
Kaunas ir kiti miestai buvo 
pasipuošę Lietuvos ir Esti
jos tautinėmis vėliavomis.

— Karo Muziejus pado
vanojo Sao Paulo lietuvių 
mokyklai Stykos paveikslo 
„Vytauto Priesaika” kopiją, 
kuri tos mokyklos auklėti
niams primins Lietuvą ir jos 
didingą praeitį.

— Po N. Metų Tauragės 
Naumiesty mirė 120 metų 
Pasakininkienė. Vainuto ka
pinėse palaidoti iš Lazdū- 
nėlių km. Tutlys ir iš Kivy
lių Mereckienė, turėję dau
giau kaip 100 metų. Dviem 
savaitėm vėliau Vainute pa
laidota 102 metų elgeta Ber
notienė.

— Kitais metais į Lietuvą 
pažadėjo atvykti Anglijos 
futbolo komanda, kuri žais 
su Lietuvos futbolininkais. 
Jau nuo dabar ruošiamasi 
laukiamoms rungtynėms.

— Pernai Lietuvos ben
dras grūdų derĮius buvo 1,- 
691,672 tonos, kas yra 171,- 
303 tonomis daugiau kaip 
1936 m. Bulvių ir runkelių 
derlius sudarė 3,811,691 to
ną.

— Šiaulių apskrity gyve- ■ 
nąs žinomas liaudies poetas 
Jovaras — Jonas Krikščiū
nas šiemet mini literatūri
nio darbo 35 metų sukaktį. 
Spaudos draudimo laikais 
jis buvo pasižymėjęs drąsus 
knygnešys.

— Lietuvių muzikų drau
gijoj šiuo metu yra per 500 
narių.

— Babtuose nužudytas 
Stasys Konfas. Suimtas žu
dikas, jo tetėnas Jakubaus
kas. Tardymo organai nusta
tė, kad prie to pikto darbo 
yra prisidėjusi ir jo žmona, 
nužudytojo teta, Jakubaus
kienė. Ji taip pat suimta, už
daryta kalėjime ir patrauk
ta atsakomybėn. Žudikas Ja
kubauskas lietuviškai iš vi
so nekalba. Jis kalba tik len
kiškai, o nužudytojo brolis 
lietuviškai visai silpnai te
kalba. Beje, nužudytojo bro
lis, jau žinodamas apie bro
lio tragišką žuvimą, savo 
bute suruošė jaunuomenei 
vakaruškas, vaišino degtine 
kitus ir pats vaišinosi. At
vežus brolio palaikus jis ne
norėjo juos priimti į savo 
butą ir pašarvoti.

TRAGIŠKAI ŽUVO 
LIETUVE

Kaunas. — Užsienių rei
kalų ministerijoj gauta ži
nių apie vienos lietuvės tra
gišką kelionę į Braziliją pas 
savo vyrą.

Šiomis dienomis toji mo
teris su savo 12 metų am
žiaus sūnumi išvyko iš Lie
tuvos į Braziliją. Pakeliui 
tarp Šneidemulio ir Berlyno, 
prie Kreuco stoties, moteris 
eidama į išvietę, nepataikius 
ir vieton išvietės atidarius 
vagono duris; atidarius va
gono duris pro jas iškrito 
ant bėgių ir rasta mirtinai 
suvažinėta. Jos 12 metų 
amž. berniukas pasiliko vie
nas, nė žodžio nemokėda
mas svetimos kalbos. Berly
ne berniuką perėmė gelež. 
policija, iškvietė iš Lietuvos 
atstovybės tarnautoją ver
tėją.

Berniukas nugabentas į 
Antverpeną ir ten įsodintas 
į laivą, plaukiantį į Brazili
ją; berniuką globojo polici
ja; jam nesakyta apie moti
nos žuvimą. Kadangi rasti 
visi dokumentai ir adresas, 
tai tėvui į Sao Paulą pasiųs
ta telegrama apie nelaimę ir 
sūnaus kelionę į Braziliją.
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Arklys jau buvo pakin
kytas, kai kažkas zovada į- 
trenkė į kiemą ir pranešė 
Ievai, kad Ilzė mirštanti, 
kad važiuotų atsisveikinti. 
Kaip staigus tubulkštelėji- 
mas išsklaido burbulus, iš 
dumblino dugno vandens pa
viršiuj susirinkusius, taip 
nelaimės žinia staiga išdul
kino Ievai visas nejaukias 
mintis. Ji sėdo į ratus ir iš
skubėjo pas seserį.

Teisybė, Ilzė buvo mirš
tamai susirgusi. Bet mirti ji 
nenumirė. Labai rūpestingai 
Ievos slaugoma ji, perken- 
tusi tą baisiąją mirštgyvių 
valandą, pradėjo pamažu 
atsigauti. Po kelių savaičių 
jau ir iš lovos galėjo lipti.

Ieva jau seniai neatminė 
• taip gardžiai bemiegojusi, 

kaip po to džiaugsmingo at
sitikimo. Pakilusi ji jautėsi 
tiek lengva ir jauna — kaip 
mergaitė. Ji dar kurį laiką 
pabuvo pas seserį ir kad pa
galiau važiavo namo, tai at
rodė jai, kad grįžtanti ne po 
kelių savaičių, o po kelerių 
metų. Ji buvo pasiilgusi sa
vo šeimininkystės ir su paki
liais jausmais įvažiavo kie
man. Lauskas buvo sužino
jęs ją parvažiuosiant ir bu
vo liepęs priemenės duris 
apkaišyti ąžuolo lapų vaini-

metų. Jo kūnas galutinai bu
vo jau išpendėjęs, ir jo oda 
blizgėjo taip gelsvai-pilkai. 
Bet „mirt jis dar nemirs”, 
kalbėjo žmonės. Ieva paliko 
apkūni, blanki 'boba ir atro
dė taip, lyg nė pro vieną gė
lytę negalėtų praeiti, jos ne- 
numynusi.

Vienas iš jos mėgstamiau
sių ’ darbų buvo ravėti. 
Drėkst, drėkst, išdrėkst, ir 
vėl, ir vėl drėkst ir dėt į 
krūvą — tas jai patiko...

Taip ji kartą sėdėjo jaunų 
burokų vagose. Už nugaros 
jai buvo kupstas žliūgių, 
kiaulpienių ir remulių, šit ji 
išrovė usnį, bet kartu išsiro
vė ir burokiukas. Norėdama 
jį vėl įsodinti, ji įgrūdo kai
rės rankos pirštus į žemę ir 
užsigavo pirštą į stiklo šukę, 
kuri buvo dirvoj. Nutekėjo 
dvi tamsios kraujo srovelės 
per delną, ir į jas bežiūrint, 
Ievai krito atmintin dalgis, 
kito kraujas ir dvi mėlynos 
meilios akys.

— „Ačiū, šeimininke, 
ačiū...”

Ieva susimąstė.
Kai vėl ėmė ravėti, ji žaiz

dą jau buvo užmiršusi ir ne
pastebėjo jos per visą kėle- 
ną. Bet naktį ji pabudo ir 
pajuto pirštą geliant. Kitą 
dieną gėlė dar labiau, pirš-

ku, o seklyčią irgi vainikais tas ištino ir juodai pamėly- 
iškaišyti. Tas nelauktas ža-’ 
liasai pasveikinimas Ievą 
itin sujaudino, ir ji mielai 
spaudė seniokui ranką. Bet 
ak! ką tas viskas gelbėjo — 
senas ir nevalyvas jis kaip 
buvo, taip ir paliko...

Su nauja sparta Ieva kibo 
ruoštis. Darbas, darbas jai 
buvo vaistas nuo visų viso
kių minčių, tą ji patyrė. Ji 
dirbo, kaip merga samdinė, 
ir ištvėrė tuo būdu kurį lai
ką ramybėje. Bet pamažu, 
pamažu ant jos ir vėl nusi
leido pilkas nusiminimo, ne
vilties šydas... Kam aš plū- 
kiuosi? Kam taupau? Kam 
tas viskas teks? — ji save 
rūsčiai klausinėjo.

Kai pataikauti nubodo, 
palikusi abejinga žmonių 
kalboms, ji savo jausmų ne
beslėpė, kaip anksčiau. Lau- 
skui šiada tada jau tekdavo 
ir negražių žodelių išgirsti. 
Bet jis dėl to neširdo. Jis 
matė, kad Ieva eina, plūkia
si, ir žinojo, kad tas, kieno 
rankos pilnos darbo, nebeiš
gali kiekvieną kartą rūpes
tingai nusverti tariamąjį žo
dį. Jis matė, kad turtas au
ga, ir tas jį džiugino. Paka
ko, žinoma, ir be to Ievos 
ėjimo, bet seniems žmonės 
visada juk širdis linksta į 
taupymą, ir kai patys jie to 
nebegali, tai džiaugiasi, kai 
bent kitus mato darant taip, 
kaip jiems patinka.

Todėl Lauskas tyliai ken
tė, kad ir valgyti Ieva jam 
jau taip nepataikydavo, kaip 
pirma. Jam dar, ačiū Die
vui, viską širdis priimdavo. 
Tai kam dar čia su tuo viri
mu ar kepimu taip daug 
triūsti!

Bet su laiku ir šeimyna 
ėmė pastebėti, kad valgymas 
jau nebe toks. Priežastis bu
vo ta, kad Ieva pradėjo šyk
štėti. Tapradėm viską beren
kant, betaupant ir į daiktą 
bekraunant, jai pagaliau ir 
įpročiu virto visa, Ras tik 
jai priklausė ir ėjo per jos 
rankas, padėti, saugoti, tau
pyti, gausinti ir dar gausin
ti, be tikslo, be priežasties...

Bet galop Lauskas sukako 
savąsias aštuonias dešimtis

Ievos ranka ir 
užnuodyta. Į 
įsimetusi gan- 
alkūnės reikė-

nijo. Ieva uždėjo gysločių, 
bet gelti nenustojo, o naktį 
jinai jau ir rimti nebegalėjo. 
Ryto sulaukęs Lauskas no
rėjo, kad ji važiuotų pas 
daktarą ar kad jį į namus 
parvežti leistų. Bet, gal ne
norėdama išlaidų, gal ir tie
są sakydama, ji kalbėjo, kad 
nebe taip gelią. Tačiau vaka
rop ji jau nebeturėjo kur dė
tis ir pati sakė, kad važiuo
tų daktaro. Po kelių valandų 
gydytojas atvyko. Pirštą ir 
ranką apžiūrėjęs, jis susi
raukė ir pasakė, kad nesą 
gerai. Riebioje, gerai pri- 
tręštoje žemėje visada esą 
daug pūvančių medžiagų ir 
kraujui žalingų gemalų, ku
rie lengvai galį užnuodyti 
kraują. Deja, 
esanti šitaip 
ranką esanti 
grena, ir ligi
šią nupjauti. Tegu šeiminin
kė skubanti važiuoti į kai
myninės parapijos ligoninę 
— pats jisai nei čia, nei pas 
save namie negalįs apsiimti 
tokios operacijos daryti.

— Duokit vaistų, pone 
daktare! — Ieva prašė. — 
Aš rankos piauti neduosiu.

Gydytojas dar kartą išaiš
kino, kad piauti būtinai rei
kią, ir dar skubėti reikią, ir 
prašė, kad nė vienos akimir
kos nedelsdami važiuotų. 
Vaistai čia jokie nebegelbė- 
sią.

Bet Ieva atkakliai užsikir
to, kad rankos nė už ką ne
duosianti nuplauti, ir gydy
tojas išvažiavo, žadėdamas 
atsiųsti ko-ne-ko skausmui 
pamažinti,

Po kelių dienų Ieva gulėjo 
grabe.

Senis Lauskas ašarose 
mirko.

— Kam čia dabar tau rei
kėjo mirti! — jis nusiminęs 
dejavo. — Argi aš tavo vie
toj negalėjau nusibaigti! Ką 
dabar vienas čia beveiksiu, 
ko besigriebsiu!... Ak, tu 
man buvai tiek gera, tiek ge
ra... Tu mane mylėjai daug 
labiau, negu mano pirmoji... 
Ilsėkis dabar, ilsėkis sal
džiai
ateisiu paskui tave... Aš tau

Aš jau irgi netrukęs

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

padaryta, 
išvakarėse

Artinosi Vasario šešiolik-j 
toji — dvidešimties metų 
laisvės, džiaugsmo diena. 
Jau kelios dienos prieš tai 
Kaunas rodėsi neramus. Vi
sur šalygatviuose kopėčios, 
sienomis karstosi vyrai, vi
sose gatvėse judėjimas di
desnis. Vasario 15 d. jau pa
sirodė papuošti eglių vaini
kais didieji rūmai, namai, 
įstaigos. Sienų langai išve
džioti elektros lemputėmis, 
visur ties įėjimais kas nors 
ornamentalaus 
Vasario 16 d.
žmonės būriais vaikščioja 
šalygatviais, žiopso į betai
somus, bepuošiamus krautu
vių langus. Autobusai per
pildyti atskuba iš provincijų. 
Jau tą vakarą jaučiasi kaž 
kokia pakilusi nuotaika, kaž
koks smarkus, triukšmingas 
rengimasis.

Visą laiką dienos slinko, 
pasipuošusios ūkana, drėg
me, riiku. Išaušo vasario 16 
d. rytas, gražus, sausas, 
saulėtas, nors kiek ir šaltas. 
Linksma darėsi, kad štai ir 
gamta pritaria mūsų visų 
didž’am džiaugsmui. Ir saulė 
šypsodamos sveikina mus 
Dvidešimt laisvų metų šven
tės sulaukus. Be galo links
ma, kad štai tą didelę šven
tę tenka švęsti Lietuvoje. Iš1 
tikrųjų tai laimė!

Skubame pasotinti save 
stipriais pusryčiais. Juk die
na ilga, o čia tiek iškilmių, 
tiek bus kas pamatyti. Jau 
nuo ryto visi kas gyvas ra
dosi gatvėje. Lengvai vėje
lio pučiama siūbuoja tri
spalvė ties kiekvienu namu. 
Ne po vieną, bet po kelias, 
ne mažas, bet keletos metnj 
ilgio mūsų trispalvės vėlia
vos plastiškai žavi mus. 
Skuba žmoneliai... Skuba 
puošniai pasirėdę, brangiais 
kailiais pasipuošę, skuba 
kuklieji, skuba ir vargšai, 
seni ir jauni — traukia ša
lygatviais į bažnyčias, į iš
kilmingai laikomas pamal
das. Gatvėse vien girdis or
kestrų garsai — koją į koją 
maršavimai. Pradėję džiaug
smo šventę malda, padėka 
Aukščiausiam už taip bran
gią tautai dovaną — laisvę, 
visi skuba, traukia, bėga, 
lenktyniuoja Karo Muzie
jaus link. Mažytis Karo mu
ziejaus sodelis atrodo pirš
tukas prieš minias. Žinoma, 
kiekvienas troško ten pa
kliūti, deja, ne visiems buvo 
galima. Į sodelį buvo lei
džiama vien aukšti svečiai, 
organizacijų vėliavos su jų 
palydovais, vainikų nešėjai 
ir organizuotos grupės. Visa 
likusi minia tenkinosi greti
momis gatvėmis, į kur buvo 
pravesta garsiakalbiai.

Viso spietimosi centras 
buvo nedidelis, pilko akmens 
paminklas, Nežinomojo Ka
reivio kapas. Kas vakaras 
ten daromos tos pačios apei
gos, nedidelio būrelio žiūro
vų, dalyvių apsuptas. Bet 
tą dieną įspūdingas reginys 
— jaudinantis vaizdas, šim
tai vėliavų įvairiausių orga
nizacijų, eilių eilės vainikų, 
brangių ir kuklesnių. Štai 
vainikai: nuo valstybės va
dų, kariuomenės vadų, stu
dentų, gimnazistų, įvairių ’

iškelsiu dideles pakasynas... 
taip, tas tai jau aš iškelsiu...

Ir jis nusilenkė viršum 
grabo, ir jo išdžiūvusios lū
pos pabučiavo Ievos nebylę 
burną.

Išvertė D. Urbas.
(Galas)

įvairiausių organizacijų, lie
tuvių, žydų ir k. t. Vainikai 
šaulių, skautų, darbininkų, 
įstaigų valdininkų, fabrikų 
darbininkų, restoranų tar
nautojų ir visa eilė kitų. 
Bežiūrint į tuos praeinan
čius, besekant jų užrašy
mus, matai vieną ir tą patį 
— jaudinančius, brangius 
žodelius: „Žuvusiems už 
Laisvę — Nepriklausomybės 
kovotojams”. Visi atskubė
jo, visi atvyko tarti tylią 
padėką žuvusiems.

Lygiai 1 vai. p. p. prasi
dėjo iškilmingos apeigos žu
vusiems dėl nepriklausomy
bės pagerbti. Orkestrui grie
žiant maldą, įvairūs atstovai 
sudėjo savo vainikus prie 
Nežinomo Kareivio kapo, 
kuris paskendo gėlėse ir šil
ko juodai įrašytuose kaspi
nuose. Kalbą sakė sus. mi- 
nisteris Stanišauskis. Po jo 
kalbos iš visos tūkstantinės 
minios krūtinių galingai iš
siveržė „Lietuva Tėvyne mū
sų”. Tuo pačiu laiku Karo 
muziejaus bokšte suskambo 
varpai. Pasigirdo patrankų 
šūviai, suskambo varpai ir 
visose Kauno bažnyčiose tuo 
pačiu laiku. Tautos himno 
aidai, varpų gaudimas, pa
trankų šūviai liejosi į vieną, 

'vieną bendrą džiaugsmo ir 
padėkos himną.

Pasibaigus žuvusių pager
bimo iškilmėms, pro Neži
nomojo Kareivio kapą prasi
dėjo eisena. Pirmiausia pra
ėjo kariuomenė. Iš tolo ka
rių atdari kardai saulėje 
švytravo. Jų žingsnius lydė
jo muzika ir triukšmingas 
minių „valio, valio, valio...” 
Ėjo šauliai, įvairios organi
zacijos, moksleivija. Organi
zuotai dalyvavo visų dirbtu-, 
vių darbininkai. Visi tūrėjo 
avo vėliavas, visi gausingai 

dalyvavo. Po parado org. 
atstovai su keliais šimtais 
vėliavų vyko pasveikinti 
Valstybės Prezidentą.

Lygiai 2 vai. Karo muzie
jaus didžiojoj salėj sureng
tas Karininkų Romovės iš
kilmingas minėjimo aktas. 
Dalyvavo aukšt. kariuome
nės, užsienio valstybių ir ki
ti svečiai. Kalbą sakė gene
rolas Dirmantas, kurio vaiz
džiai nupiešė Lietuvos prisi
kėlimo valandą, jos pirmus 
žingsnius ir darbuotę 20 me
tų eigoje. Po to sugiedota 
Tautos Himnas. Apie Lietu
vos praeitį ir dabartį kalbė
jo prof. Janulaitis. Po to 
gen. Nagevičius apibūdino 
Vytauto laikus ir pranešė, 
kad šią 20 metų min. proga 
bus atidengtas naujas di
džiulis paveikslas „Vytau
tas Naugardo žemėje”. Kra
što apsaugos ministeriui ati- rai, lietuvaitės sesės —

Kvaila yra rauti plaukus 
iš skausmo. Juk skausmas 
nepamažės dėl plikos galvos.

— Ciceronas.

Žmonės noriai tiki tam, 
ko jie norėtų, kad būtų tei
sybė. — Cezaris.

Veltui stengiamasi perkal
bėti jauną įsimylėjusią mo
terį: juk 
glūdi.

meilė ausyje ne- 
— Walpole.

turi dvi linksmas 
dienas: vieną —

PATARNAVIMAS 
DYKAI

MOKESČIAMS NUO PAJAMŲ 
SUTVARKYTI

Moteris 
gyvenimo 
kai išteka už vyro; kitą — 
kai jį palaidoja.

— Anonas.

Būk patvarus kovoje su 
priešingumais ir kovok ne
nusimindamas, bet dargi 
linksmai. Į gyvenimą tačiau 
žiūrėk rimtai. Atmink, kad 
daug, labai daug turi šiame 
pasaulyje veikti ir nei valan
dėlei neturi gaišti.

— Harvey.

Maloniu Vidaus Mokesčių Kolektoriaus 
prielankumu, Brooklyn© ir Long Island gy
ventojų patogumui, Williamsburgh Taupo
mojo Banko Centraliniame Ofise bus Vi
daus Mokesčių Departamento atstovai, ku
rie patarnaus visuomenei paruošti jų mo
kesčius nuo pajamų nuo kovo 7 iki 15 d. 
imtinai.

J3e to, Vidaus Mokesčių Kolektoriaus ofi
sas yra dvyliktame aukšte, Williamsburgh 
Taupomojo Banko Name, 1 Hanson Place 
(mūsų Centralinis Ofisas), kur gausinga 
grupė ekspertų yra paskirta patarnauti 
Brooklyn© ir Long Island gyventojams, pri
ruošiant jų mokesčius nuo pajamų.

dytas. Dalyvavo ir pats Val
stybės Prezidentas. Koncer
tinę dalį atliko valstybės 
teatro orkestras, kuris išpil
dė simfoninę poemą „Jūrą”. 
Artistė Rymaitė padeklama
vo 3 patriotinio turinio eilė
raščius. Ypač įspūdingas, 
jaudinantis buvo eilėraštis 
„Tu esi pačioj jaunystėj, pa
čiame pavasary” (suprask 
Lietuvą). Dainavo kelias 
daineles M. Rakauskaitė. 
Dainavo kelias daineles ir 
vyrų choras. Programa bai
gėsi poema „Užugirio pasa
ka”, kurią išpildė orkestras, 
choras, A. Kutkus ir S. Pil
ka.
Į visas tas iškilmes galima 

buvo pakliūti tik su pakvie
timais, kuriuos gavome p. 
R. Skipičio, majoro Zubavi- 
čiaus ir Seimo sekr. M. 
Kviklio rūpesčiu.

Dar 11 vai. vakare šven
tės didžios iškilmės buvo 
apvainikuotos Prezidento 
baliumi, į kurį, deja, nega
vome pakvietimų. Bet už 
tai turėjome progos pasi
žvalgyti po „niujorkišką” 
Kauną. Jis toks ir buvo tą 
naktį. Elektros apšvietimai 
žibėjo gražiau vienas už ki
tą, namai skendo degančių 

! lempučių jūrose. Gatvės, ša- 
lygatviai prisikimšę žmonių. 
Visi stumiasi, visi nori ma
tyti. Na, ir buvo ko žiūrėti. 
Didžiulių krautuvių, restora
nų, kepyklų langai virto pa
sakiški, visur gėlės, kilimai, 
šviesos, tai Prezidento, tai 
dr. Basanavičiaus, tai Vy
tauto išpuošti paveikslai. 
Tai vėl kokios pilys, aukū-

■ vie- 
darius paveikslą, sukalbėta j nur gražu, kitur dar gra- 
malda, kuri buvo jaudinanti.; žiau. Aplinkui

4 vai. p.p. Seimo rūmuose] 
įvyko iškilmingas seimo po-. kiekvieno lietuvio širdyje 
sėdis. Dalyvavo visa eilė susimąstymo, susikaupimo 
aukštų svečių iš užsienio,1— dėkingumo minutė!... 
vyriausybės nariai, diploma-j Žaliajam Kalne iliuminuo- 
tinis korpusas, aukšt. kari
ninkai ir t.t. Posėdį atidarė 
savo kalba seimo pirminin
kas Šakenis. Kalbą sakė 
Valstybės Prezidentas A. 
Smetona. Kalbos metu buvo 
susikaupimo minutė už žu
vusius ir tuos, kurie pasira
šė Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą, bet nebesulaukė 
tos linksmos 20 metų šven
tės.

Vos suspėję užkąsti, per
sirengti, 8 vai. vakare trau
kėme į Valstybės Teatrą, 
kur įvyko minėjimo kon
certas. Teatras buvo perpil-

j WILLIAMSBURGH^)
| JWE.'Tanilfir, MUILAI. SAVINGS BANK
į>įjj fl Founded 1851 S

BROOKLYN, NEW YORK

Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

DAUGIAU VEIKLOS 
UŽ VILNIŲ!

x. __ i triukšmas,
įkalbos, juokas, šypsena ir

tas radijo bokštas stiepėsi į 
žvaigždėtą padangę, savo 
viršūnėje blizgindamas di
džiulį „20’’ skaitmenį. Ro
dos, taip stiepėsi į aukšty
bes, norėjo prašvisti ne vien 
Kauno, Laisvos Lietuvos lie
tuviams, bet ir pavergtiems 
vilniečiams, tolimiems užjū
rio broliams, sesėms.

Mėnulis nuošaliai šypso
jos ir, rodos, sakė: — Vel
tui savo silpna šviesele mė
gini... Viso pasaulio lietuvių 
širdyse šį momentą džiugu, 
šviesu...

Eleonora Bartkevičiūte

Ameriką skaitau nuo pat 
jos atsiradimo. Esu ne nuo
latinis, tik vakarinis skaity
tojas... Užsisakyti buvo 
lengva, bet užsimokėti...

„Štai kaip” pastabos ge
ros, bet tik pavadinimas tu
rėtų būti kitoks, pav. Savai
tės Apžvalga.

Apysakos kaip „Žalgiris” 
ir kitokios visada reikalin
gos. Korespondencijos visuo
met geros vietos veikėjams. 
Vietos žiniose permažai ap
rašymų iš darbininkų gyve
nimo. Reikia rašyti daugiau 
apie išradimus, atradimus 
ir t.t.

„Šermukšninės Pabirų” ir 
kitokių juokų ko daugiausia 
turėtina. Reikėtų įvesti gal
vosūkių skyrių ir skirti pini
ginių dovanų. Tai patrauktų 
jaunimą, kurs, be to, nusi
skundžia, kad Amerikoje 
nėra „funny sheet”.

Apie sveikatą gerai rašy
ti, bet daugiau apie nesvei
katą ir jos priežastis.

Ko trūksta Amerikai? 
Daugiau žinių iš Ispanijos ir 
japonų kinų karų, daugiau 
veiklos už Vilnių ir pagel- 
bos vilniečiams! Daugiau 
veiklos prieš žiaurųjį komu
nizmą, kuris neša žmonijai 
kraujo praliejimą.

P. J. M—la.
Brooklyn. v

Man labai džiugu, kad A- 
merikos redakcija šių metų 
pradžioje pakvietė skaityto

jus pasisakyti apie laikraštį. 
Jūs esate vienintelė redakci
ja, kuri stengiatės galimiau- 
siu būdu patenkinti savo 
skaitytojus, atsiklausti jų 
nuomonės. Iš širdies linkiu 
jums geriausios kloties ir iš
tvermės savo darbe.

Ameriką skaitau nuo' pat 
pirmo numerio. Iš pradžios 
pirkdavau atskirais nume
riais, o dabar esu nuolatinis 
skaitytojas.

. Pirmo puslapio žiniomis ir 
pastabomis esu pilnai paten
kintas. Tinka man ir iš „Tė
vų Žemės”, bet noriu, kad ir 
didesni straipsniai iš Lietu
vos gyvenimo būtų duodami, 
neš tai labai įdomu.

Apysaka „Žalgiris” patiko 
ir vis laukdavau sekančio 
Amerikos numerio. Labiau
siai pernai man patiko „Štai 
Kaip”, „Iš Tėvų žemės” ir 
„Žalgiris”.

Juokingesni aprašymai ge 
rai, nes linksmi juokai žmo
gų suramina. Sveikatos 
straipsniais nesidomiu, nes 
esu sveikas. Moterų skyrių 
vertėtų įvesti.

Ameriką iš manęs per
skaito 2 ar 3 asmenys. Ma
no pageidavimas Amerikai: 
Ilgiausių metų!

V. Lukas.
Newark, N. J.

Vatikano muziejuje yra 
milžiniška marmurinė statu
la, kuri turi net išryškintas 
blakstienas. Manoma, kad 
tai vienintelė pasaulyje mar
murinė statula, turinti blak
stienas.



UTICA, N. Y.

CHICAGO, ILL.
_____  «
Vajus

Naujos akademijos staty
mo fondui vajus varomas 
pirmyn.

Pasitikime, kad mūsų prie 
teliai Chicagoj ir iš toliau, 
iš rytinių valstybių, atskiri 
asmenys, organizacijos, 
draugijos, išties gelbstinčią 
ranką su medžiagine parama 
naujos akademijos statymo 
fondui.

Aukas prašome siųsti: 
Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois.

BALTIMORE, MD.

— Kovo 1 d. palaidota 
Katr. Kalinauskaitė - Orms, 
gyvenusi Akron, Ohio, bet 
norėjo būti palaidota Balti- 
morėje, nes ji čia augo ir 
jos čia tėvai ir broliai.

— Kovo 4 d. palaidotas 
Mot. Klišys, šv. Vardo dr- 
jos narys. Vyrai kovo 3 d. 
buvo susirinkę atkalbėti ro
žančiaus šermenyse drauge 
su kun. A. Dubinsku.

— J. Danielius ir Ona Da
nielienė, Amerikos skaityto
jai, serga. Linkime greito 
pasveikimo.

— Pr. Bubnio žmona ligo
ninėje serga po sunkios ope
racijos. Kovo mėn. oras 
daug žmonių apsargdino.

— Siuvėjų darbai negerė
ja. J. Česnos dirbtuvė jau 
seniai stovėjo be darbo, bet 
dabar pranešė, kad negali 
gaut darbo iki rugpiūčio 
mėnesio. Darbininkams ne
kokia naujiena.
’ — Stebuklingo Medalikė- 
lio novena nuolat plinta. Jau 
lankosi į lietuvių bažnyčią 
arti 6,000. Tiek žmonių mū
sų bažnyčia negali sutalpin
ti, tad novena laikoma pir
madieniais 9 kartus, o ant
radieniais 4 kartus, žmonės 
myli šyč. Panelę Mariją.

■ Kaip girdėt, net protestantų 
atgįlanko ir jie reiškia pasi
tenkinimo. J. K.

HARTFORD, CONN.

— Ona Katkauskaitė yra 
įtraukta į Kelloggo koncer
tus, kurie įvyksta kasmet 
Bushnell Memorial salėje. 
Mūsų Ona pasirodys kartu 
su Culmann, kuris tuo pačiu 
laiku laimėjo su mūsų Onute 
Metropolitan operos artistų 
vietas.

— Gavėnios metu mūsų 
bažnyčioje -trečiadienio ir 
penktadienio vakarais 7:30 
vai. pamaldos, penktadienio 
rytais bus klausoma išpa
žinčių, o šeštadieniais išpa
žintys nuo 3 vai. popiet.

— Vietinis šv. Cecilijos 
choras rengiasi statyti ope
retę. Dabar turi pratybas. 
Choras dabar turi naują na
rių vajų.

Jaunimas turėtų 
mėti ir prisirašyti.

susido-

ROCHESTER, N. Y.

Radijas
Per visą gavėnią, kiekvie

ną sekmadienį, iš galingos 
stoties WHAM (1150 klc.) 
12:15 vai. popiet garsūs kal
bėtojai pasakys įdomias kal
bas apie bedieviškąjį komu
nizmą. Kovo 6 d. pats vysku
pas plačiai kalbėjo apie rau
donąjį pavojų, pažymėda
mas, kad mes negalime būti

Vasario 19 d. vakarą Uti- 
kos lietuviai, paminėję savo 
Tėvynės Nepriklausomybės 
sukaktį, pasiryžo ir patys 
nusikratyti visais sielą var
žančiais pančiais.

Kleb. kun. dr. A. Šimkaus 
pakviestas misijonierius T. 
J. Kidykas S. J. 20 d. rytą 
pradėjo savaitės misijas. 
Kadangi jis prižadėjo per 
šias misijas „vėdinti Bažny
čios kraitį”, t. y. iškelti ir 
klausytojams parodyti pa
čias gražiąsias ir brangią
sias mūsų tikėjimo tiesas, 
tai žmonelių rinkosi kasdien 
vis daugiau ir daugiau, taip 
kad misijoms įpusėjus ne tik 
suoluose spaudėsi, kaip sil
kės statinėje, bet ir antrame 
aukšte dar geras būrys gavo 
vietos ieškoti.

O kokio gražaus lietuviš
ko jaunimo Utikoje esama! 
Jis ne tik Nepriklausomy
bės minėjimo šokiuose, bet 
ir misijose „seniams” nenu
sileido. Rimtai ir atsidėję 
klausėsi ne trumpų misijo- 
nieriaus pamokslų. O kad 
jie pamokslus suprato, tai 
geriausias įrodymas yra šis: 
pirmąjį sekmadienį prie Die
vo stalo buvo matyti 4 mo
terėlės; po poros dienų jau 
keletas eilių su geru nuošim
čiu vyrų; kasdien eilės gau
sėjo, o paskutines dvi dienas 
tai visa bažnytėlė kaip vie
nas žygiavo susijungti su 
savo Išganytoju. O kai misi
jas baigdamas misijonierius 
paklausė „ar pasižadate eiti 
šv. Sakramentų bent kas 
mėnesį”, tai lyg smarkus 
griaustinis atsiliepė: — „pa
sižadami!”

Ne~ tik žibančios akys ro
dė, kad jie nori duoto žodžio , 
laikytis! Įkurta Maldos 
Apaštalavimo sąjunga. Ji , 
rūpinsis ruošti mėnesines i 
bendras komunijas ir į ją 
rašosi vienas po kito jauni ; 
vyrai, merginos ir neatsilie
ka ne senieji.

Utikiečiai labai džiaugiasi 
savo mylimo klebono kun. i 
dr. Šimkaus uolumu, o ypač 
gyvu visų dorybių pavyz
džiu. Tas pavyzdys traukia. 
Anot vieno parapijono, prieš 
porą metų čia nė 10-ties 
žmonių nebeateidavę sekma
dieniais į bažnytėlę. Daugu
ma lietuvių girtuokliavę, pe- 
šęsi ir buvę labai išskydę. O 
dabar ne tik į sumą, bet ir į 
vakarines pamaldas daug « 
susirenku, girtuoklių vos ke
letas belikę, sumažėję ir vai- i 
dai, o jei klebonas pabūsiąs 
ilgiau, tai Utikoje nebeliksią 
nė vienos lietuvių šeimos, 
neinančios į bažnyčią, ir dar 
naują mūro šventovę pasi- 
statysią. Jau įkurtas ir fon
das naujosios bažnyčios sta
tybai. Dieve, laimink jūsų 
užsimojimus ir uolųjį klebo- 

lietuvaitės gražiai pasipuo-'ną, Neutikietis.
šusios vakariniais rūbais ir, 
tas vieningumas tarp visų 
lietuvių, nežiūrint jų skir
tingos padėties. Iš tikrųjų, 
Amerika yra vienintelė šalis 
tikrai demokratiška.

Nors šokiai turėjo baigtis i/pelno liks daug. 
12 vai., bet įsilinksminę am- 
sterdamiečiai negalėjo išsi
skirti ir taip užsitęsė iki 1 
vai. nakties. Visi išsiskirstė 
gražiai, linksmai ir nei vie
no girto asmens. Tikrai, pa
vyzdingos „parės” ir vienin
gumas amsterdamiečių ma
ne nustebino.

Reikia pasakyti, kad tai 
šventei ir pramogai buvo 
sumanūs rengėjai: A. Stok
na, Šidlauskas, Kerbelis, 
muz. Olšauskas, Rusilas ir 
kiti J Jonė Žukauskaitė.

Į JAUNIMO BROADWAY
HARTFORD, CONN.

perdaug atsargūs, nes ko
munizmo platintojai atran
da būdus, kaip prisitaikinti 
prie žmonių. Priminė prez. 
McKinley nužudymą Buffa
lo, N. Y. 1901 mt.; preziden
tas buvo apstotas sargybi
niais, bet vis dėlto nebuvo 
apsaugotas nuo mirties, nes 
žmogžudys savo revolverį 
buvo apvyniojęs nosine ske
petaite, nuduodamas sužei
dimą. „Jeigu kas būtų tą 
skepetaitę nuplėšęs jam nuo 
rankos, žudymo įrankis būtų 
buvęs pastebėtas ir McKin
ley nebūtų buvęs nužudytas. 
Mes nebijome raudonos vė
liavos, matydami ją plevė
suojant, bet pavojingesnė y- 
ra nosinė skepetaitė, kuri y- 
ra pridengusi paslėptą daik
tą”.' Tais žodžiai J. E. pasa
kė daug tiesos ir todėl tebū
na tai pamokymu, kad rei
kia visados budėti ir saugo
tis netikrų pranašų, kurie 
stengiasi atnešti Stalino ver
giją ir į mūsų laisvą šalį.

Religinis veikalas
Sekmadienį, kovo 13

7:30 vai. vak. šv. Jurgio par. 
auditorijoje bus rodomas la
bai įdomus iš Kristaus gy
venimo veikalas „Golgota”. 
Tai kalbantys paveikslai, la
bai gilaus religinio pobū
džio, labai tinką gavėnios 
laikui. Visi vietiniai ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir pamatyti.

* Vyturys.

d

AMSTERDAM, N. Y.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimas va
sario 20 d. prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis. Kleb. 
kun. Židanavičius pasakė 
turiningą, gražų tai dienai 
skirtą pamokslą. Choras, va
dovaujant muz. Olšauskui, 
gražiai giedojo šv. mišias. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia.

2 vai. p.p. piliečių klube 
prasidėjo dienos programa, 
kurią tvarkė A. Stokna. Pa
žymėtina, kad miesto didieji 
valdininkai kartu su mayoru 
ne tik dalyvavo, bet džiaugė
si ir sveikino lietuvius ta 
sukakties švente. Muzikalei 
programai vadovavo muz. 
Olšauskas, kuris turi gražų 
chorą, gerą solistę ir pianis
tę. Dėka jo sumanumui vis
kas praėjo gražiai. Lietuvos 
vyriausybės skirtą D. K. 
Gedimino ordiną muz. Ol
šauskui įteikė gen. konsulas 
Budrys.

Vakare buvo suruoštos 
vaišės svečiams pagerbti. 
Pil. Klubo salė buvo pilna 
lietuvių ir svečių kitataučių.

Malonų įspūdį darė mūsų

NEWARK, N. J.

— Vasario 27 d. parapija 
turėjo savo metinį blynų ba
lių. Žmonių buvo pilna salė

— Užgavėnių vakare šv. 
Cecilijos choras surengė 
kepsnių vakarą. Pelnas pa
rapijai. Žmonių, ypač jauni
mo, buvo daug. Valio jauni
mas, kuris dirba parapijos 
naudai ir tėvai; kurie remia 
savo jaunimą!

— Kovo 11 d. mūsų baž
nyčioje prasidės novenos į 
šv. Juozapą; ves svečias 
kun. dr. J. Starkus, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Visiems 
gera proga dalyvauti.

— Kovo 20 ir 27 d. para-

uz-
pa- 
ku-

— Vasario 27 d. Vyčių 
klubo kambariuose įvyko 
bertaininis Conn, lietuvių 
katalikų jaunimo susirinki
mas. Atsilankė iki 150 at
stovų ir svečių. Susirinki
mas buvo gyvas ir įdomus. 
Vadovavo CLC pirm. Kazys 
Šimkus. Buvo atsilankę ku
nigai Ambotas, Gradeckas ir 
Kripas. Kun. Ambotas pa
sveikino jaunimą, minėjo jų 
draugijos istoriją ir ragino 
toliau gražiai darbuotis. 
Svečias kun. dr. Loughran 
trumpai, bet pamokinančiai 
pakalbėjo. Kiek teko girdė
ti, jaunimui labai patiko jo 
kalbelė. Nutarta turėti CLC 
bankietą Bond viešbuty ge
gužės mėnesį.

Turėjo pasirodyti CLC 
Chronicle laikraštukas. Re
daktoriai negalėjo laiku iš
leisti, išeis už kelių savai
čių.

Po susirinkimo buvo 
kandžių ir šokių. Reikia 
sveikinti mūsų jaunimą,
ris atvažiavo iš Bridgeport, 
Torrington, Hartford, Wa
terbury, Bristol ir kitų mie
stų. Iš New Haven negalėjo 
atvykti, nes turėjo koncertą. 
Kitas susirinkimas bus New 
Havene.

— Kovo 1 d. vyčiai turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Vy
čiai dirba ir kruta. Dabar 
rengiasi statyti „Minstrel 
Show” tuojau po Velykų. 
Jonas Gaučas, vyčių pirmi
ninkas, rodos, vadovauja.

— Nuo kovo 10 d. salėje 
turėsime kas ketvirtadienį 
įdomų žaidimą parapijos 
naudai. Bus gražių ir nau
dingų dovanų. Žaidimai pra
sidės 7:30 vai. vak.

— Edvardas Raguskas, iš 
Manchester, prisirašė prie 
New York Giants svaidinio 
komandos. Sveikiname.

— Kovo 13 d. mokyklos 
salėje waterburieciai žais 
krepšinį su mūsiškiais.

— Kovo 20 d. mūsiškiai 
žais su Hartfordo šv. Petro 
parapijos krepšinio koman
da jų salėje, Main St. Lie
tuviai turėtų nueiti!

SO. BOSTON, MASS.

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
didžiuliai šokiai įvyks gegu
žės 14 d., Bradford viešbučio 
salėje (Main ballroom).

Šokiai įvyks šeštadienį, 
todėl bus gera proga vi
siems iš kitų miestų atva
žiuoti. Gros Benny Gcod- 
mano orkestras.

Iš anksto kviečiame ne tik 
N. A. vyčių kuopas ir visą 
jaunimą, bet ir visą N. Y. ir 
N. J. apskritį.

Lauksime visų.
So. Bostono vyčių kp.

ROCHESTER, N. Y.

Studijavimo klubai
Vyskupo Kearney įsaky

mu, visose vyskupijos para
pijose bus suruošti susirin
kimai studijai apie bedieviš
ką komunizmą. Lietuvių šv. 
Jurgio par. jaunimas kvie-

čiamas susirinkti penktadie
nio vakare, kovo 11 d., tuo
jau po vakarinių pamaldų, 
diskusijoms. Tenelieka nė 
vieno jaunuolio, kuris nepa
klausytų ganytojo balso ir 
savo Klebono prašymo.

NEWARK, N. J.

Jaunimo šventė
Su didžiu pasisekimu už

baigta katalikų jaunimo sa
vaitė. L. Vyčių 29 kuopa ko
vo 6 d. surengė šv. Kazimie
ro šventės minėjimą. 8 vai. 
par. bažnyčioje įvyko mišios, 
kurių metu kuopa bendrai 
priėmė komuniją.

Mišias atlaikė ir pamoks
lą pasakė kleb. kun. Ig. Kel
melis, kuopos dvasios vadas. 
Jis pagyrė kuopą už gražų

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS UNIJA 
IrLIETUVlŲ LAIVOkORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIE T U VĄ 1
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM"^ 
Išplauks B New Yor ko GEGUŽES 28 d. 
perGOTHENBUKGĄ,neper$ėdant (KLAIPĖDĄ AjF

TUO PAČIU MOTORLAIVIU ’’GKIPSHOLM” mil
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja 

VLADAS MUČINSKAS, jjl
švedu Amerikos Linijos lietuviu skyriaus vedėjas
Išplauks iš NEW YORKO LIEPOS 1 D. ( j ’ 

Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPĖDA
Iš Stockholm© laivu s. s. "Marleholm” |'į:M

Kiti išplaukimai Iš New Yorko: XlBgJgl
Kovo 19, Kovo 26, Bal. 16, Geg. 3, Geg. 12 /J IIWH 

Geriausia Jums patarnaus mūsij agentas arba j ■ lįlIM 
SWEDISH AMERICAN LINE I

636 Fifth Ave. & 4 W. 51 St., New York, N. Y. ■ mMūsų Parapija
Visi krikščionys katalikai, 

esantieji Dievo Bažnyčioje.
pasirodymą ir ragino tėvus I priklauso vienai būtinai ben- Imrxri 2 „ __leisti savo vaikus į kat. or
ganizacijas, kurios yra lietu
vybės ateitis.

Bendri pusryčiai įvyko 
Childs valgykloje. Vadovavo 
P. Podgalskis. Kalbas pasa
kė V. Grinevičius (Harri
son), kp. pirm. J. Remeika, 
J. Grimalauskas ir buvęs 
kp. pirm. K. Vaškas.

Vietos angliški laikraščiai 
aprašė vyčių šventę. Visi 
riai dėkingi komisijai 
gražiai suruoštą šventę.

Lai gyvuoja vyčiai!
Narys.

na- 
už

WATERBURY, CONN.

Vasario 27 d. įvyko šv. 
Juozapo par. choro 15-tas 
metinis Užgavėnių teatras — 
koncertas vad. komp. A. 
Aleksio. Koncertinę progra
mos dalį šauniai išpildė abu 
par. chorai, solistai-tės (D. 
Markevičiūtė, A. ir J. Lužy
tės, A. Grėbliūnaitė, M. An- 
drikytė, A. Markevičius), 
akordionistai (E. Digimas, 
S. Tutoraitytė, V. Markevi
čius), A. Jerusevičiaus or
kestras, kuris grojo ir šo
kiams ir nauja gražiabalsė 
žvaigždutė, jaunutė 6 metų 
O. Dulskytė, kurios tėveliai 
abu buvusieji choristai, o 
ypatingai mamytė, buvusi 
choro įžymi solistė — artis
tė buv. Adelė Žiburytė. Gra
žiai klasiškai pašoko L. Ka- 
rinauskaitė ir L. Krivinskai- 
tė.

Scenoje suvaidinta popu
liarus 2 aktų linksmas mu- 
zikalis veikalas „Adomas ir 
Ieva”. Nepaprastai gabiai 
suvaidino bei sudainavo Al
girdas Ulinskas, tenoras 
(Adomas) ir Natalija Plan- 
gytė, sopranas (Ieva). Net 
ir „pagunda” (R. Vaičius) 
publikai patiko. Į šį tikrą 
meno „rojų” vietos ir apy
linkės lietuviai labai gausin
gai atsilankė pasigėrėti, pa
sidžiaugti gražaus jaunimo 
talentais, tikrai lietuviškai 
pasilinksminti ir ta pačia 
proga paremti parapijos rei
kalus.

Ačiū kleb. kun. J. Valan- 
tiejui už nuoširdžią pasvei
kinimo kalbą, kunigams B. 
Gauronskui ir V. Ražaičiui 
(iš Bridgeporto) 
mą, Bridgeporto 
J. V. Kazlauskui 
deckui už puikų
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šiame jumery J®

Blaumanio j

domių r meryje p^sime t

josios Dulke 
Apysaka „Pilkos*08 

vaizduoja k*1! 
laikos, tėvynės meU' 
iiįtjjiMkadsia 
bos skaitoma w ® 
susidomėjimu kaip 
vis”.

PASAUK®

druomenei — savo parapijai. 
Tridentino Kongresas, norė
damas gerai užtikrinti sie
loms išganymą, įsakė vysku
pams padalyti savo vyskupi
jas į tam tikras dalis, kurių 
kiekviena turi turėti savo 
bažnyčią ir savo kunigą.

Savo parapijos bažnyčioje 
parapijietis randa krikštiny- 
čią, kurioje tapo Dievo sūnu
mi; randa Eucharistijos sta
lą, prie kurio jis kada tik 
nori, net ir kiekvieną dieną,

už gausingą atsilankymą.
Jeigu turėčiau tokius iš

kalbumo gabumus, kaip kad 
mūsų pagarsėjęs monologų 
specialistas ,,profesorius” P. 
Kauneckis, tai ši korespon
dencija būtų daug gabiau 
bei įdomiau parašyta! Bai
giant, vistiek reikia pažymė
ti, kad kas kas, bet bažnyti
nis choras mūsų išeivijos 
jaunimui yra tikra kataliky
bės, lietuvybės ir meno mo
kykla. Valio mūsų chorai! 
Valio jų gražūs darbai!

Lyra.

BAYONNE, N. J.

Minint katalikų jaunimo 
savaitę, L. vyčių 67 kp. ko
vo 6 d. atitinkamai pagerbė 
šv. Kazimierą. Šv. Mykolo 
bažnyčioje įvyko pamaldos 
ir bendra komunija, o po to 
bendri pusryčiai. Dalyvavo 
75 nariai, be to, jų tėvai ir 
draugai. Kleb. kun. J. Pet
raitis pasakė kalbą, pasi
džiaugė vyčių atgijimu.

Pusryčių vedėjas buvo D. 
Pocius. Kalbėjo vytė advo
katė J. F. šedvydytė, Ed. 
Mockevičius (kp. pirm.), T. 
Kalanta. Pusryčių komisiją 
sudarė Al. Marcinkienė, J. 
Pocienė, Čiurinskienė, A. 
Demitytė, M. Kvietkauskai- 
tė, Ad. Sankiūtė, Ad. Kar
men, Ėst. Šakalytė, N. Pu- 
daitė, Pr. Miške, D. Pocius, 
G. Vanagas.

jei tik yra Dievo malonėje, 
gali prisiartinęs pasitiprinti 
Gyvąja Duona, Kuri jam ge
riausiai už viską padės iš
likti arba tapti dieviškam.

Parapijos bažnyčioje pa
rapijietis randa taip pat al
torių, prie kurio yra už jį 
aukojama neįkainojamos 
vertės auka — šventosios 
mišios; ten taipgi atranda 
sakyklą, iš kurios jis girdi 
skelbiamą ir aiškinamą Die
vo žodį. O jei, nelaimė, jam 
pasitaiko prarasti Dievo ma
lonę, parapijos bažnyčioje 
jis randa klausyklą, prie 
kurios jo siela vėl tampa 
baltesnė už sniegą.

Dar ne viskas. Lankyda
mas savo parapijos bažny
čią, tu užmezgi geresnius 
santykius su Visuotina 
Bažnyčia, su jos atstovais, 
su jos plačiai išsivysčiusiu 
veikimu, su jos daugeriopais 
reikalais.

Kiekvienas privalo duoti 
gerą pavyzdį savo artimui. 
Kiek žmogus pajėgia, tiek 
jis turi stengtis padėti savo 
broliams tikėjimą išlaikyti 
ir jį gyvenime vykdyti. Ki
ti, matydami tave stropiai 
lankanti parapijos bažnyčią, 
paseks tavo pėdomis.

Garsus prancūzų advoka
tas Berryer gyvendavo Pa
ryžiuje, bet turėjo ir savo 
ūkį arti Aužerville’s mieste
lio. Velykinę jis atlikinėdavo 
du sykius: pirmą sykį Pary
žiuje, duodamas gerą pavyz
dį savo kaimynams, klijen- 
tams ir draugams, antrą sy
kį Anžervillėje, kartu su ne
mokytais, bet dorais ūkinin
kais. štai žmogus, kuris mo
kėjo 
šia!

gyventi parapijos dva- s

Risiančioje New 
1939 m. pasaulinėje j 
je bus įrengta milžin 
kybą šventovės riun 
riebus tikybinės lais1 
je šalyje simbolis.

Romams paskirta 
totalinių pėdų. Jų 
ba kainuosianti 300 
dolerių; reikalinga 
guma bus surinkta ai

Šią rūmą statybai

dą ir kity tikybų at 
ilsimi.

SUTAIKĖ 60 STRI

NewYorko valst. 
santykių taryba per 8 
si sutaikė 60 streil 
n užbaigti abipusiu 
rimu. šie streikai bi 
lietę 5,000 darbininkų

Per tuos pat 8 m 
tayta' teko rūpiu1 
3® ginčų, petata] 
febininkų. Šiose gi 
te tarybai teko 
ii puses, kad būtų 

. streiko.
•, Išviso tarybai ti 

sliWO bylų, kurie 
sta įvairios darb. 
skriaudos. Tokią b 
giausia iškelta sausi

Tarybos pirminiai 
km Botai

WJASPASKTB

Columbia universi 
Arijos skyriaus 
P< Harry J, Can 
sldrtas New Torto i 
taybos nariu,

Cancan yra

O 
viai, 
mūsų parapiją, ar turime 
kokių santykių su mūsų pa
rapijos kunigais, ar šelpia
me labdaringus mūsų para
pijos darbus?

Jei norite tikėjimo nenu
stumti, jei norite lietuviais 
išsilaikyti, ypatingai šioje 
šalyje, dėl kalbos ir papro
čių skirtumo, vienintelė išei
tis — būti stipriai prisiri
šus prie savo parapijos, 
prie jos bažnyčios.

Kun. J. Stašaitis S. C.

kaip mes, broliai lietu- 
darome? Kaip mylime

19 d M 
Wįa trispalvė, 

TWa. Su 
^taamži 
“° IrttalDn

Nežinomo g 

papuošta'

yMlasdį
J1* palota

afetasj*81'

’ H lU!

$$

Mūsų vyčiai netrukus tu
rės svarbų susirinkimą par. 
salėje, kuriame bus tariama
si įvairiais reikalais, kaip 
pav. krepšinio lyga, plaukio
jimo ir stalo teniso rungty
nės, sporto šventė, kuri bus 
birželio mėnesį Warinaco 
parke, Roselle, N. J.

Balandžio 30 d. Mt. Car
mel Lyceum salėje bus pa
vasario šokiai, kuriems gros 
Esquires orkestras. Apie tai 
bus tariamasi minėtame su
sirinkime.

Praėjusiame susirinkime į 
kuopą įstojo 4 nauji nariai.

O. G. Žemaitytė.

už dalyvu- 
kleb. kun. 
ir E. Gra- 
bažnyčioje 
rengėjams, 
uolią dar-

pija rengia laimėjimo vaka- f • ■ ~ 
rus naujai mokyklai ir kvie- pagarsinimą, 

vaidintojams už 
buotę ir vietos ir apylinkės 
(Bridgeporto, Danbury, 
Hartfordo, New Britaino, 
Ansonia, Watertowno, Beth- 
lehemo, Naugatucko ir kitų 
miestų) lietuvių visuomenei

čia visus dalyvauti ir tuomi 
paremti parapiją.

— Balandžio 3 d. rengia
mas judamų paveikslų vaka
ras, bus rodoma „Kristaus 
Kančia”. Visi atsilankykit 
ir pamatykit. A.

— Lenkai, lyg kažkokio 
paslaptingo sąžinės balso 
kankinami, persekioja Vil
niaus krašto lietuvius ir jų 
kultūrinį, veikimą su negir
dėtu įniršimu, šiomis dieno
mis uždarė paskutinę Ryto 
draugijos mokyklą ir kėsi
nasi uždaryti paskutinę lie
tuvių gimnaziją Vilniaus 
krašte.
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Svarbus Vaisiai

Tačiau religija apsimoka, |tingos apgkr, Masteika nu.

jų pavyzdys. Jos daug neša

lė
SUTAIKĖ 60 STREIKŲ

vertelgystės tūzai mano ti-

ĮVAIRIOS PASTABOSLANKĖSI SULTONAS

SULAUKUS GAVĖNIOS

sulto-

NUMATO GERUS LAIKUS

MIESTO PAJAMOS

NAUJAS PASKYRIMAS
(Tol. EVergreen 7-4335

Liūdi Kaunas, Lietuva 3

Kažin ar

EVergreen 8-9770

231 Bedford Av, B ’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

Kaunas. — Juozas Mastei
ka 1931 m. iš Amerikos su
grįžo ir parsinešė pluoštą 
pinigų. Skaudvilų km., Kre-

AMERIKIETIS KĖSINOSI 
NUODYTI TARNAITĘ

labai 
kaip

vargų kada 
į amžinastį, 
prisiminti ar

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Ka išlėk gerves, ka praded naktys šaltiu dvelkte 
ir golbe auksa konkalas padongie skombint, — 
tap elgo rondas ir tap sunku dvasio alkte, 
ir visa omžiu varge ete paskou žombį.

Tvirtiau suspausk, žemaiti, ronko žombį 
ir gile vaga išvaryk par sava šalį.
O tava žemes dirvonun velienos rombes, 
būk tvirts, tenepalaužei tava galę.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

50,000 
staty- 
tūkst. 
pinigų

PASAULINĖJ PARODOJE
TIKYBŲ ŠVENTOVĖ

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PŪBLIC

MIRĖ PETLIUROS 
ŽUDIKAS

Tvirtiau suspausk, žemaiti, ronko žombį 
ir vaga išvaryk par visa Žeme plate.
Giliau įsmeik noraga, dalgį linksmiau skombink, — 
te visas sviets tavi ir tava žeme mata.

(Iš Žemaičių Prieteliaus)

STUDENTAS IŠPERĖJO 
STRAUSIUKĄ

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

ilrmlau.
IA GE-

>NIS, negu

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

GIMBEL DARBININKŲ 
SUTARTIS

MOTINA SIŪLĖ SAVO 
AKĮ

pertraukiamos paskaitos. 
Rytą gedulingos pamaldos, 
o 4 vai. p.p. velionio karstas 
laikinai pastatomas bazili
kos kriptoje. Vien maldų

Dievo malonėje, * 
tinęs pasitiprinti 
ma, Kuri jam ge- 

viską padės iš
tapti dieviškam.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

M. P. BALLAS .
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

randa taip pat ai- 
kurio yra už jį

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI mėjęs mokslininkas, švietė- 
-------- jas, priklauso kelioms moks

lo draugijoms. Jis yra pasi
žymėjęs ir kaip katalikas 
istorikas.

kiais vaisiais pasinaudoja nes® P° 20 lt. per mėn. 20-čiai 
vien biznieriai, bet ir visas metų.
pasaulis.

Savo

- Lenkai, lyg kažkokio 
aptingo sąžinės balso 
tinami, persekioja Vii- 
s krašto lietuvius ir in 
ūrinį veikimą su negir- 
i. įniršimu. Šiomis dieno- 
uždarė paskutinę Ryto 

įgijos mokyklą ir kėši- 
uždaryti paskutinę lie- 

ą gimnaziją Vilniaus

i, 1938 n.

vos 
OMYBĖS 
minėjimo 
oje proga 
$5 LINIJA

nę

►HOLM" 
L8d. 
EDĄ
Ja 

D. 
!DA

ba

Y.

uka — šventosios 
taipgi atranda 

š kurios jis girdi 
ir aiškinamą Die- 

) jei, nelaimė, jam 
prarasti Dievo ma- 
apijos bažnyčioje 
I klausyklą, prie 

siela vėl tampa 
iž sniegą.

viskas. Lankyda- 
parapijos bažny- 

užmezgi geresnius 
i su Visuotina 
• su jos atstovais, 
aciai išsivysčiusiu 
m jos daugeriopais

>nas privalo duoti 
yzdį savo artimui, 
(ogus pajėgia, tiek 
stengtis padėti savo 

tikėjimą išlaikyti 
enime vykdyti. Ki- 
iami tave stropiai 
parapijos bažnyčią, 

avo pėdomis.

s prancūzų advoka- 
ryer gyvendavo Pa- 
bet turėjo ir savo 

i Aužerville’s mieste- 
ykinę jis atlikinėdavo 
ius: pirmą sykį Pary- 
luodamas gerą pavyz- 
) kaimynams, klijen- 
r draugams, antrą sy- 
iervillėje, kartu su ne
lis, bet dorais ūkiniu- 
tai žmogus, kuris mo- 
yventi parapijos dva-

taip mes, broliai lietu- 
darome? Kaip mylime 

i parapiją, ar turime 
i santykių su mūsų pa- 
)s kunigais, ar šelpia- 
ibdaringus mūsų para- 
darbus?

. norite tikėjimo nenu- 
ti, jei norite lietuviai® 
akyti, ypatingai šioje 
je, dėl kalbos ir papro- 
ikirtumo, vienintelė išei- 
- būti stipriai prisiri- 
prie savo parapijos, 

jos bažnyčios.
Kun. J. Stašaitis S. C.

VIETOS ŽINIOS Sekmadienio Nuotaikai Pr. Genys

ŽEMAITIAMS

PRISISTATĖ KARALIUI

Šiame numeryje baigėme 
spausdinti latvių rašytojo R. 
Blaumanio apysaką „Laimės 
Glėbyje”. Tenkindami skai
tytojų pageidavimą turėti į- 
domių apysakų, kitame nu
meryje pradėsime spausdin
ti Marės Radzevičiūtės apy
saką „Pilkosios Dulkės”.

Apysaka „Pilkosios Dul
kės” vaizduoja knygnešių 
laikus, tėvynės meilę. Re
dakcija tiki, kad ši apysaka 
bus skaitoma ne mažesniu 
susidomėjimu kaip „Žalgi
ris”.

Įvyksiančioje New Yorke 
1939 m. pasaulinėje parodo
je bus įrengta milžiniški ti
kybų šventovės rūmai, ku
rie bus tikybinės laisvės šio
je šalyje simbolis.

Rūmams paskirta 
kvadratinių pėdų. Jų 
ba kainuosianti 300 
dolerių; reikalinga
suma bus surinkta aukomis.

Šių rūmų statybai prita
ria katalikų, protestantų, žy
dų ir kitų tikybų atsakingi 
atstovai.

Gimbel Bros., Inc., krautu
vių darbininkai suorganiza
vo CIO uniją, kurią darbda
viai pripažino kaip vienin
telę darbininkus atstovau
jančią sąjungą. Įvesta 45 
valandų darbo savaitė, nu
matytos taikingos priemo
nės ginčams spręsti, užtik
rintas atlyginimas už virš
laikį.

Šis naujas susitarimas pa
lies 2,200 darbininkų.

New Yorko valst. darbo 
santykių taryba per 8 mėne
sius sutaikė 60 streikų, ku
rie užbaigti abipusiu susita
rimu. Šie streikai buvo pa
lietę 5,000 darbininkų.

Per tuos pat 8 mėnesius 
tarybai teko rūpintis dar 
300 ginčų, palietusių 30,000 
darbininkų. Šiose ginčo by
lose tarybai teko taikinti 
abi puses, kad būtų išvengta 
streiko.

Iš viso tarybai teko sprę
sti 1,210 bylų, kuriose palie
sta įvairios darbininkams 
skriaudos. Tokių bylų dau
giausia iškelta sausio mėne
sį — 224.

Tarybos pirmininkas yra 
kun. Bolland.

Vienoje New Yorko ligo
ninėje ruoštasi daryti akių 
operaciją 2 metų vaikui, ku
riam grėsė pavojus tapti ak
lu. Jo vienai akiai buvo bū
tinai reikalingas akies ap
valkalas. Kūdikio motina 
tuojau pasiūlė savo akį, kad 
tik būtų išgelbėtas kūdikio 
regėjimas.

Vėliau gydytojai surado, 
kad jie galės panaudoti ką 
tik mirusio žmogaus akį, to
dėl motinos pasiaukojimo jie 
nepriėmė.

Columbia universiteto is
torijos skyriaus vedėjas 
prof. Harry J. Carman pa
skirtas New Yorko švietimo 
tarybos nariu.

Prof. Carman yra pasižy-

Jau kelinta savaitė vieši 
Muskato ir Omano arabų 
sultonas Taimur. Jis lankėsi 
Washingtone ir buvo 
iškilmingai priimtas 
karalius.

Šią savaitę arabų
nas lankosi New Yorke, ta
čiau slepiama, kur jis apsi
stojęs.

New Yorko miestas per
nai pajamų turėjo 1 bil. 455 
mil. 570 tūkst. dolerių. Dau
giausia pajamų gauta iš 
mokesčių — 840,869,070 dol., 
o kitos pajamos gautos iš 
trumpalaikių ir ilgalaikių 
paskolų.

Išlaidų buvo 1,469,695,325 
dol. Bedarbiam^ pašalpos 
išmokėta beveik 114 mil. 
dol., o skolos atmokėta apie 
557 mil. dol.

Vasario 19 d. liūdnai ple-1 matikas, poetas, 
vėsuoja trispalvė, gedulo daugelis atsiras iš niūniuo- 
šydu perjuosta. Sujaudino jančių dainelę: „Kai du stos, 
visus žinia, kad amžinai nu-'visados daugiau padarys”, 
tilo prelatas A. Dambraus
kas — Jakštas. Taip, jis mi
rė vasario 19 d., šeštadienį.

Sekmadienį karo muzie
juj, ties Nežinomo Kareivio 
kapu buvo papuoštas gedu
lu ir gėlėmis a. a. Jakšto pa
veikslas, prieš kasdienes ap
eigas buvo sugiedota malda. 
Velionį, pašarvotą savo bu
te, visas dienas be paliovos 
lankė Kauno aukštoji visuo
menė, moksleivija, paprasti 
žmonės... Atėjo atiduoti jam 
paskutinės pagarbos ir Pre
zidentas Smetona, generolas 
Nagevičius ir kiti. Tylus, 
nublyškęs jis gulėjo karste, 
atlikęs savo darbus, nusipel-| 
nęs daug savo tėvynei, savo 
tautai, katalikiškam pasau
liui. Tai aušrininkas rašyto
jas, kritikas, visuomenės 
veikėjas, kalbininkas, mate-

Šventu tapti kiekvieno 
krikščionio būtina pareiga. 
Šventumo negalima paveldė
ti, jį reikia išsikovoti. Šven
tieji negimė šventi, bet išau
go per nuolatines kovas, žy
gius ir nepasisekimus. Šven
tuosius daro ne stoka nesu
tarimo tarp kūno ir sielos, 
tarp kraujo ir dvasios, tarp 
aistrų ir valios, tarp to, ko( 
noriu, ir tarp to, ką turiu J 
daryti, bet kieta kova už 
netvarkos nugalėjimą pa
čiam savy.

Iš marmuro laužo išima
mas vienas marmuro gaba
las. Ten jie yra įvairūs sa
vo kokybe ir kokybe. Reikia 
didelio dailininko, kuris ga
lėtų numatyti, kas iš to ne
tašyto, išlaužto marmuro 
gabalo būtų galima padary
ti. Per šiurkščias netašyto 
akmens formas jis savo 
žvilgsniu jau žymi busimojo- 
kūrinio žymes. — Taip ir iš 
žmonijos marmuro krūvos 
išlaužiamas vienas gabalas. 
Gimė žmogus. Niekas neži
no, kas iš jo išeis. Kiekvie
name žmoguje Dievas mato 
savo Sūnaus žymes. Kiek
vienam iš mūsų paskirta bū
ti Jo Sūnaus paveikslu. Taip 
turi būti. Kada mano gyve
nimo darbams pasibaigus aš 
stosiu prieš Jį, mano veide 
Jis paieškos Savo Sūnaus 
veido bruožų, iš kurių pa
žins, kaip aš gyvenau.

Duota daug kaltų ir plak
tukų žmogui iškalti, kad 
greičiau šiurkšti medžiaga į- 
gytų naujas formas. Bet tai 
įvyks tik tuomet, kai visi 
kaltai ir plaktukai veiks pa
gal vieną braižinį, pagal vie
ną tikslą. Jei taip nėra — 
darbas surizginamas. Žmo
gus yra tarp įvairiai kalan
čių gyvenimo jėgų, jis gyve
na tam tikroj aplinkumoj ir 
sąlygose. Bet laisvomis ran
komis, ne supančiotais no
rais, ne nebylys, ne likimo 
paženklintas, ne auka, bet 
aktyvus, veiklus. Jei būtų 
kitaip — negalėtų būti kal
bos apie šventumą kaip tiks
lą ir pareigą. Žmogus gali 
gintis, gali atstumti tuos 
kaltus, kuriuos sąlygos siū
lo. Bet tai jį labai vargina. 
Begyvenant tarp žmonių, 
kuriems religinis gyvenimas 
turi tiek maža reikšmės, 
tvankioj pasitenkinimo ir 
žiaurumo aplinkumoj, reikia 
labai išlavintos valios, kad 
būtum kitoks, negu „visi”, 
kad trumpu laiku nepradė
tum panašiai kaip kiti jaus
ti, galvoti, spręsti ir veikti. 
Kaip iš to paties marmuro 
gali būti iškaltas Archange
las ir Liucipierius, taip iš to 
pačio žmogaus gali būti 
šventasis ir nusidėjėlis, kar
žygys ir išdavikas, nes kas 
atiduoda kaltus kitiems ir 
pasidaro bevalis ir bejėgis, 
tas nebežino, kas iš jo bus 
iškalta.

XX A. — K. Baras.

Londonas. — Naują Ame
rikos ambasadorių Joseph 
P. Kennedy priėmė karalius 
Jurgis, kuriam ambasado
rius įteikė prezidento pa
skyrimo raštus. Po to kara
lius su Kennedy turėjo ilgą 
pasikalbėjimą, kuriame, tarp 
kitko, karalius prašė amba
sadoriaus supažindinti jį su 
jo 9 vaikais, kai šie atvyks 
į Londoną.

Kennedy yra pirmas ame
rikietis katalikas, paskirtas 
į Angliją.

Nepabloginkit Vidurių 
Užkietėjimo su Netinka

mais Liuosuotojais!
Niekas negali uždrausti žmogui Imti 
karti), nemalonų lluosuotoją. Bet kodėl? 
Kas saite, kad jums reikalinga turėti 
nelaimingas patyrimas iš paprasto vidu
rių užkietėjimo?
Paimti lluosuotoją gali (būti lygiai taip 
malonu, kaip ir suvalgyti gardaus šoko
lado šmotelį — jeigu jūs imat Ex-Lax. 
Jis išgauna visiškas pasekmes — bet 
švelniai, lengvai, be sukrėtimo jūsų vi
durių, be paslblaurėjlmo ar vidurių 
skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis‘yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tlkrųjį] dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI,----
RIAU ir yra DAUG SVELl 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir vaikams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminąma 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.

Neseniai laikraščiuose pa-kėjimą esant „neapsimokan- 
sirodė straipsnis, kurio au- tį” dalyką, 
torius įrodė, kad tikėjimo r“ 
tikslams turtingos moterys tik ne medžiagišku būdu, 
aukoja daugiau, negu pasi-f štai kad ir katalikiškų misi- 
turį vyrai.

Tai nenuostabu, atsižvel- vaisių, kurie kartais visai 
giant į faktą, kad katalikų 
ir protestantų bažnyčiose 
lankosi daugiau moterų nei 
vyrų. Yra kažkas tikybinio 
moterų pobūdyje, kuris, ro
dos, netaip aiškus vyruose.

Dažnai skaitome, kad tas 
ir tas pasižymėjęs biznie
rius riebiai apdovanojo to
kią ir tokią kolegiją, univer
sitetą, tyrinėjimų laborato
riją ir panašiai, bet žymiai

nepastebimi arba nepripa
žįstami. Bet kas gali suskai
tyti jųjų išdalintą pelną, pa
sirodantį geresniame šalies 
valdyme, tvirtesnės pramo
nės ir taikos srityse? To-

sipirko 47 ha gražų ir gerą 
ūkį, bet Masteika netvarkin
gas buvo savo asmeniškame 
gyvenime — jis su tarnaite 
Zavadskiene prigyveno vai
ką.

Zavadskienė iškėlė Mastei- 
kai bylą ir teismas vaikui 
išlaikyti iš Masteikos atitei-

Masteika, norėdamas iš- 
bendradarbiavimu vengt mokėjimo, susitarė su 

kat. vyrai, ypač gavėnios, tarnaite 
metu, daug gali padėti misi-Į vadskienę ir jos 

mažiau tepaskyrė religijos joms plėstis. Juk jos kaip
įstaigoms. Gali būti, kad tik reikalauja jų pagelbos.

Gintaras.

• kurie žinotų, kad tai a. a.
• Jakšto parašyta?

Iki paskutinių dienų ir se-
■ natvės ir ligų varginamas 
» jis nemetė savo darbo į ša-
■ lį. Dirbo iki pat mirties.
■ Liūdi, gedi Vytauto Didžio-
• jo Universitetas, kurio gar

bės profesorium buvo.
Vasario 21 d. 4 vai. p.p. 

Rotušės aikštėje suplaukė 
minios, organizacijos, stu
dentija su vėliavomis, ati
duoti jam paskutinę pagar
bą. Velionio karstas iš kam
bario išneštas studentų, lai
komas gatvėje; chorams 
giedant, praeina pro šalį

I išsirikiavę organizacijos, 
studentija, profesoriai, vi
suomenės atstovai.

Pagal velionio prašymą, vainikai palydi jį ir reiškia 
nesakoma nei kalbų, nėra jam paskutinį sudiev...
nei vieno vainiko. Praslin- Eleonora Bartkevičiūtė.

Ir vėl sulaukėme gavėnios, 
pasninko ir nuo visokhj 
linksmybių susilaikymo lai
ko. Gavėnia mums, katali
kams, daug turi reikšmės; 
ji primena mums Kristaus 
gyvenimą, Jo kančią ir mir
tį ant kryžiaus ir, pagaliau, 
garbingą Jo iš numirushj 
prisikėlimą.

Tikintieji šiuo laiku daž
niau lanko bažnyčias, daro 
atgailą, kad permaldautų 
Visagalį už savo nuodėmes, 
ir ruošias tinkamai Kristaus 
Prisikėlimo šventę — Vely
kas sutikti.

Gavėnios laikas visiems 
tikintiesiems ir netikintie
siems be skirtumo primena, 
kad žmogus savo kūnu yra 
iš žemės kilęs ir vėl atgal į 
žemę pavirs. Daugelis apie 
tai nė nepagalvoja, bet Ka
talikų Bažnyčia, kurios be
dieviai ir visokie laisvama
niai labai neapkenčia, ją 
šmeižia ir niekina, sako: 
atsimink žmogau, gal mirtis 
jau čia pat prie tavęs, o tu 
apie tai nė nepamanai, kad 
ji kada nors pas tave ateis...

Žmogaus dėmesį įvairiausi 
žemiški dalykai prie savęs 
traukia, bet ar jis kada nors 
apie aukštesnį Dievo teisin
gumą pagalvoja?

Žmogus, užsiėmęs įvai
riais žemiškais dalykais, 
troškimu žemiškos garbės ir 
kitokių pagyrimų, pamiršta 
amžinus dalykus, kurie jo 
laukia po mirties, o apie 
mirtį, kuri netikėtai gali jį 
iš šio pasaulio 
nors pakviesti 
neturi laiko

kus organizuotiems būriams, 
karstas nešamas į Baziliką. 
Nors policijos buvo daug, 
bet sunkiai buvo besulaiko
mos besiveržiančios minios. 
Netrukus karstas paskęsta 
žvakių eilėse, iškyla į viršų, 
prieš visų akis.

Vasario 22 d. universitete pamąstyti... O kas ten jų 
laukia — paslaptis...

Dauguma netikėlių aiški
na, kad žmogus nuo gyvulio 
nesiskiria, bet tuo pačiu na
bagai pamiršta, kad gyvu
liai be proto ir apie mirtį 
jiems galvoti nereikia, nes 
su mirtimi jų gyvenimas pa-

sibaigia. Jie neturi sielos ir 
pomirtinio gyvenimo, žmo
gus privalo visuomet apie 
mirtį mąstyti, nes jis turi 
nemirštančią sielą ir kad jo 
kūnas pasaulio pabaigoje 
kelsis iš žemės dulkių, susi
jungs su savo siela ir stos į 
paskutinį Dievo Teismą, ku
riame jam bus nuskirta, 
kur jis turės eiti: į dangų 
ar pragarą.

Kada žmogus giliai ir nuo
dugniai peržvelgia šį žemiš
ką gyvenimą, tuoj pamato, 
kad šis gyvenimas yra tik 
įžanginis arba prisiruošia- 
masis gyvenimas į amžinąjį 
gyvenimą, kuris bus be pa-l 
baigos. BesKaitydami Seno
jo Įstatymo knygas, randa-* 
me pasakyta „Ir Viešpats 
Dievas iš žemės dumblo su-[ 
tvėrė žmogų ( Gen. II, 7)...| 
Mes esame visi iš pirmųjų 
tėvų kilę, tad ir mūsų kūnas, 
kaip ir jų, pareina iš žemės, 
į kurią, mums mirus, mūsų 
kūnas pavirs, nes Senam 
Įstatyme yra pasakyta, kadį 
„kiekvienam žmogui yra pa-' 
skirta kartą mirti ir eiti į 
Dievo teismą” (Hebr. IX, 
27).

Kada nors ir tau, žmo-' 
gau, reikės atgal į žemę 
grįžti, o tavo sielai į Dievo, 
teismą stoti. Ta valanda ka-, 
da nors ateis, ir kiekvieną 
minutę ji vis artėja. Niekas 
negali jos sulaikyti. Ji gali 
ateiti pas tave, kaip vagis, 
netikėtai ir gal dar neprisi
rengusį amžinon kelionėn 
išvesti.

Išmintinga yra visuomet 
būti gerai prisiruošus ir 
laukti tos valandos, kada 
pas tave netikėtai ateis sve
tys — mirtis ir pašauks ta
ve keliauti į aną pasaulį,.

Tad šis, gavėnios, laikas 
kaip tik ir yra geriausias 
apmąstymo laikas.

S. Lukas.
_____________________ I

Pasisekis yra išpildymas 
didžiausių norų! — M. Z. i

Astrauskaite Za- 
sūnų nu

nuodyti: juodu nusiuntė Za
vadskienei dovanų — miltų 
ir cukraus su strichnino 
priemaišomis.

Zavadskienė, užvalgius at
siųstų miltų kleckynės, su 
sūnum apsirgo, ėmė vemti, 
bet išliko gyvi.

'Šiaulių apyg. teismas Ma- 
steiką nubaudė septyneriais, 
Astrauskaitę ketveriais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Vienas Cape Town (Afri
koj) universiteto studentas 
išperėjo strausiuką. Jis bu
vo susilažinęs, kad tai pada
rysiąs. Radęs strauso kiauši
nį, parsinešė namo, atsigulė 
į lovą, pasidėjo po savim 
kiaušinį ir nesikeldamas iš-, 
gulėjo kelias savaites. Vieną 
dieną iš kiaušinio ir išsika- 

strausiukas. .

Cape Town, P. Afrika. — 
Čia mirė ukrainiečių žydų 
poetas Samuel Schwartz- 
bard, pagarsėjęs 1926 m., 
kai Paryžiuje jis nušovė bu
vusį rusų generolą Simoną 
Petliurą.

Prancūzijos teismas gene
rolo Petliuros žudiką išteisi
no. Byloje buvo pateikta da
vinių, kad Ukrainoje, gen. 
Petliuros vadovavimo metu, 
buvo išžudyta apie 50,000 
žydų.

Ways, Ga. — Henry Ford 
pareiškė savo gilų įsitikini
mą, kad gerovės laikai jau 
netoli. Jis pranašauja, kad 
nedarbas turi greit užsibaig
ti ir prasidėsią tokie laikai, | tingas, tas nemokės būti ir 
kokių dar nebuvę. turtingas. — M. Z.

Kas nemoka būti netur-

Telefonas: STagg 2-4409

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

tvarkymu pamainytas numeris bw 

vuslo 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177
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ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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GRAŽAUS DARBO 
UŽBAIGTUVĖS

Kovo 7 d. Angelų Karalie
nės par. salėje susirinko A- 
merikos bazaro darbuotojai 
sužinoti praėjusio bazaro 
davinių, pasidžiaugti darbo 
vaisiais. Darbuotojų susirin
ko per 50. Atsilankė ir 
džiaugsmo žodžius pasakė 
kunigai Aleksiūnas, Paulo- 
nis, Lekešis ir Laurynaitis.

Bazaro vedėjas D. J. 
Averka pranešė smulkmeniš
ką apyskaitą, kuri visus 
darbuotojus gražiausiai nu
džiugino. Vedėjas reiškė 
nuoširdžios padėkos visiems 
kunigams, visoms darbuoto- 
joms-ams ir visiems atsilan
kiusiems, kurių bendras dar
bas atnešė geriausių vaisių.

Praėjusio bazaro įspū
džiais ir turiningomis minti
mis savo kalbose pasidalino 
M. Brangaitienė, O. Stagniū- 
nienė, Pr. Ražickienė, A. Pa- 
žereckienė, S. Subatienė, J. 
Paulauskienė, V. Žemantaus- 
kas, S. Aleksiūnas, V. Dau
barą, K. Krušinskas, inž. A. 
Mažeika, K. Vilniškis ir re
daktorius Laučka. Visi kal
bėtojai džiaugėsi pasiektais 
laimėjimais. Amerikos leidė
jų vardu ypatingo dėkingu
mo žodį pareiškė direktoriai 
kun. J. Aleksiūnas ir K. 
Kfušinskas.

Visi darbuotojai pasivai
šino-kukliai, gražiai paruoš
tais valgiais, kuriuos parū
pino ir patarnavo darbščios 
šeimininkės A. Pažereckienė, 
Rapolskienė ir šarkauskie- 
nė. Gausų kiekį pyragaičių 
pagamino ir paaukojo p. Su
batienė. Visi dalyviai sveiki
no viens kitą, džiaugdamies 
gražiais bazaro daviniais ir 
linkėjo Amerikai nuolatos 
stiprėti, augti, plėstis.

LANKĖSI SVEČIAI

Susirinkime romuvietis J. 
Laučka skaitė paskaitą apie 
šv. Kazimierą ir ką tik mi
rusį prel. A. Dambrauską — 
Jakštą. Šv. Kazimiero šven
tės išvakarių proga pasvei
kinti romuviečiai Kazimie
rai kun. Paulionis ir Vilniš
kis.

Po susirinkimo visus da
lyvius maloniai pavaišino 
romuvietis kun. J. Aleksiū
nas.

norima užbaigti anksti, kad 
gegužės mėnesį klubas jau 
turėtų lėktuvą.

Šis veikalas bus vaidina
mas Apreiškimo par. salėje 
balandžio 3 ir 10 d.

LAIMĖS VAKARAS

Šį 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.

NORIMA PIRKTI 
LĖKTUVĄ

APREIŠKIMO PARAPIJA

— Šv. Vardo vyrų dr-jos 
bendra komunija bus šį sek
madienį, kovo 13 d. Po mi
šių įvyks bendri pusryčiai. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

— L. vyčiai praeitą sek
madienį minėjo šv. Kazimie
ro šventę bendru dalyvavi
mu mišiose, bendra komuni
ja ir pusryčiais. Į pusryčius 
buvo atsilankę kunigai Pa
kalnis ir Kartavičius. Pusry
čius paruošė vytės Mažeikie
nė ir Kainauskaitė.

BUS REKOLEKCIJOS

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje nuo kovo 28 iki ba
landžio 10 d. bus dviejų sa
vaičių rekolekcijos, kurias 
ves jėzuitas tėvas J. Kidy
kas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos.

T. Kidykas savo pamoks
lais ypač artimas jaunimo 
sielai.

NAUJA DRAUGIJA

MASPETHO NAMŲ 
SAVININKAMS

Liet, namų savininkų są
jungos metinis susirinkimas 
įvyko ketvirtadienį, kovo 11 
d., 8:30 vai. vak., piliečių 
klubo salėje, 60-39 — 56 Dr., 
Maspethe.

Į šią draugiją kviečiami 
visi namų savininkai, nes vi
siems svarbu priklausyti.

St. Briedis, pirm.

maitienės namuose ir iš
reikšta padėka rengėjai ir 
aukotojams. Kuopa nuošir
džiai remia savo pirm. K. 
Dumblienės ruošiamą laimė
jimo ir kortavimo pramogą, 
kuri įvyks pas p. Dumblienę 
šį šeštadienį, kovo 12 d. (19 
Chestnut St., Brooklyne).

Bažnyčios pagražinimo 
fondui kuopa kovo 18 d. 
par. salėje turės didžiulę 
laimėjimo pramogą, į kurią 
visus kviečia atsilankyti.

Rašt.

RUOŠIAMAS KONCERTAS

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Laidojimo apeigomis rū
pinosi grab. A. J. Valantie
ji.

Ieva Klimienė, 50 m., naš
lė, gyv. 350 Keap St., Brook
lyne, mirė kovo 2 d. Palaido
ta iš Angelų Karalienės baž
nyčios į šv. Trejybės kapi
nes kovo 5 d.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Kovo 5 d. Ver. ir A. Va- 
lantiejai susilaukė dviejų 
sūnelių, kurie netrukus mi
rė. Palaidoti šv. Jono kapi
nėse. P. Valantiejienė sveik
sta šv. Kotrynos ligoninėje.

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA
LINE

The Flagship S.S. Statendam 
Patogūs, greiti ir švarūs laivai

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

Laivai išplaukia Iš New Yorko 
1938 m.:

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba Į

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

Kovo 8 d. redakcijoje lan
kėsi svečiai iš Lietuvos ir 
Anglijos, p.p. K. Gineitis, L. 
Grigonis ir A. Akelaitis, at
stovaują Lietuvos stambiau
sioms ekonominėms organi
zacijoms Lietūkiui, Maistui 
ir Pienocentrui.

K Gineitis yra minėtų 
organizacijų atstovas Lon
done ir dabar atvyko įsteigti 
panašaus skyriaus New Yor
ke. Lietūkis, Maistas ir Pie
nocentras suorganizavo savo 
skyrių, kurio vardas bus Li
thuanian-American Import 
and Export Corporation. 
Tai nauja lietuviška bendro
vė, kurios 'įstaiga bus 157 
Chambers St., New York.

Plačiau apie šią bendrovę 
rašoma pirmame puslapyje.

Brooklyno Dariaus - Girė
no Aero klubas sumanė sių
sti lakūną P. šaltenį su lėk
tuvu šią vasarą į Lietuvą, i 
kad dalyvautų sporto varžy
tynėse ir vėliau tą lėktuvą 
padovanotų Lietuvos jauni
mui amerikiečių lietuvių var 
du. Klubo vadovybė prane
ša, kad visuomenė remia šį 
sumanymą savo aukomis. 
Atsiliepusios jau šios koloni
jos: Great Neck, L. L, Port 
Jefferson, L. I., Philadel
phia, Pa., Pittsburgh, Pa., 
Worcester, Mass., Baltimore, 
Md., Naugatuck, Conn.; Wa
terbury, Conn, ir New York.

Klubo atstovai lankosi į- 
vairiose vietose su aukų 
knygomis. Aukų rinkimą

Apreiškimo parapijoje įsi
steigė nauja, šv. Monikos 
našlių draugija, kuri ko
vo 4 d. turėjo antrą mėnesi
nį susirinkimą. Atsilankęs 
kleb. kun. Pakalnis užgyrė 
dr-jos tikslą ir linkėjo sėk
mingai veikti.

Valdybą sudaro pirm. E. 
Vaitekūnienė, rašt. P. Drau- 
gelienė, ižd. J. Misevičienė. 
Visos našlės kviečiamos pri
sirašyti. Mokestis labai ma
žas. Susirinkimai kiekvieną 
pirmą penktadienį po pamal
dų Apreiškimo par. mokyk
los kambariuose.

R. K.

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.

Pamaldos
Šv. Vardo vyrų draugijos 

mišios ir bendra komunija 
įvyks šį sekmadienį, kovo 13 
d. 9 vai. ryte. Vsi nariai pra
šomi pamaldose dalyvauti. 
Po pamaldų įvyks susirinki
mas, į kurį visi vyrai nuo
širdžiai kviečiami.

Valdyba.
Militarinis balius

Tuojau po Velykų, balan
džio 22 d., šv. Vardo draugi
ja rengia šaunų militarinį 
balių. Kaip paprastai, šios 
draugijos pramogos esti 
smagios, taip ir šį kartą at
silankiusiųjų neapvils, šo
kiams gros Joe Allen-Avižo- 
nio orkestras.

Atlaidai
Kovo 13 d. prasidės 40 

vai. atlaidai. Svečiai pamok
slininkai bus kun. J. Kaz
lauskas, kun. M. Pankus ir 
kiti. Visi parapijiečiai prašo
mi pasinaudoti atlaidų malo
nėmis.

Jaunimo vakaras
Kovo 4 d. par. salėje pa

minėta jaunimo savaitė. Da
lyvavo choras, sodalietės, šv. 
Vardo jaunųjų skyrius, or
kestras. Dalyvavo kunigai 
Aleksiūnas ir Laurynaitis. 
Kleb. kun. Aleksiūnas pasa
kė gražią kalbą apie šv. Ka
zimierą.

Sąjungiečių veikla
Mot. s-gos 24 kp. susirin

kime kovo 7 d. pranešta apie 
įvykusią pramogą B. Ado-

Kovo 20 d. Susivienijimo 
salėje, 197 Grand St., įvyks
ta dainininko Al. Vasiliaus
ko koncertas. Dainininkas 
yra atvykęs iš Detroit, Mi
chigan. Jis sykiu su vieti
niais artistais smarkiai ruo
šiasi.

Alekas Vasiliauskas muzi
kos srityje yra daug pasi
darbavęs, ypač tarp kita
taučių. Detroite 1936 m. jis 
laimėjo pirmą vietą tarptau
tinėje muzikos šventėje. 
Tais pačiais metais Detroite 
buvo surengtas radijo kon- 
testas, kuriame p. Vasiliau
skas laimėjo pirmą dovaną. 
Dabartiniu laiku New Yor
ke laimėjo dainavime sti
pendiją.

Programoje dalyvauja 
Violeta Tamkiūtė, D. Bub- 
nytė, šokėja; programa 
prasidės lygiai 5 vai. popiet. 
Bilietai 1 dol. ir 75 c. Kvie
čiame visus dainos mylėto
jus atsilankyti. V. T.

BELLMORE, L. I.

, Užėjus besikeičiančiam 
orui, sunkiai susirgo Pran
ciška Brigaitienė, gerai žino
ma Brooklyne ir Maspethe. 
Ji labai liūdi, kad toli nuo 
pažįstamų, todėl negali būti 
aplankoma. •

Ligonė prašo Maspetho 
gyv. Rožančiaus dr-jos narių 
pasimelsti jos intencija, kad 
vėl galėtų drauge su viso
mis susitikti.

Linkime pasveikti.
A. Mileris.

MIRĖ

Kovo 9 d. mūsų įstaigoje 
lankėsi muzikas Rapolas 
Juška, dabar gyvenąs Bosto
ne, kur yra lietuvių par. var
gonininkas. Rap. Juška yra 
dainavęs per 3 metus Phila- 
delphijos operoje. Apie jo 
artistinius gabumus ir puikų 
baritono balsą yra nepapra
stai gražiai pasisakiusi art. 
M. Rakauskaitė; grįžusi į 
Lietuvą p. Rakauskaitė apie 
R. Jušką atsiliepė kaip apie 
retą lietuvišką talentą.

R. Juška trumpai viešėjo 
New Yorke, kur aplankė sa
vo pažįstamus, atsilankė 
Metropolitan operoje ir tuo
jau išvyko atgal į Bostoną.

i DEALER’S NAME AND ADDRESS

1938 FRIGIDAIRE 
■i'iSIlENTMETER-MISER 
SAVES MORE ON CURRENT...FOOD...ICE...UPKEEP!

PRICES
AS LOW AS

Po sunkios ligos ir opera
cijos mirė Povilas Žaunis, 
Jamaica ligoninėje, kovo 6 
d. 10 vai. 15 min. vakare. 
Paliko dideliame liūdesyje 
savo žmoną Elzbietą ir dvi 
dukteris — Elzbietą Schulz 
ir Oną Hahn ir dvi seseris 
— Karazienę ir Petronienę. 
Kūnas buvo pašarvotas savo 
namuose, 66-51 — 56th Rd. 
(Clinton Ave.), Maspethe. 
Palaidotas iš Maspetho liet, 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines, Middle Village, N. Y., 
kovo 10 d. 10 vai. ryte. Ve
lionio pažįstami prašomi at
minti a. a. Povilą savo mal
dose.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
No. EB2506 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 968 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden and Restaurant 

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

NOTICE is hereby given that License 
No. EB1281 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

oryou ma\
Neimk sątaupų už gryną pinigą! Kai kurie šal- \ 

dytuvai gali praleisti per ’’paslėptą išlaidumą” X 
viską kas galima sutaupyti vienu, antru ar trečiu bū
du. Pirk saugiai! Matyk kaip Frigidaire taupo visais 
keturiais būdais... jėga, valgiais, ledu ir aplaikymu.
Ir įrodo tai... prieš jūsų akis, prieš jūsų 
pirkimą!

Look for thl» ^£§9* Nirr

SEE OUR 4-WAY SAVING DEMONSTRATION!

11F
EASY 

TERMS

New
SILENT METER-MISER 
Uses so little current-You 
can hardly hear it run. 
Simplest refrigerating 
mechanism ever built!

New "Double-Easy" 
QUICKUBE TRAYS 

Release cubes instantly -
save 20% more ice.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3724 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 301 Pearl Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DIDRICH FICKEN and JOHN BEHRENS 

301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 3938 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1826 Neck Rd., Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

REBECCA SIEGAL 
(Famous Delicatessen) 

1826 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

IŠ ROMUVIEČIŲ VEIKLOS
•

Romuvos klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 3 d. 
pas kun. J. Aleksiūna. Pir
mininkavo inž. P. Barziliau- 
skas.

NOTICE is hereby given that License 
No. RW983 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 387 Humboldt St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St.. Brooklyn, N. Y.

Graham Electrical Appliances, Inc.

74 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 r J te
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9106

Tel. EVergreen 7-1312

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

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

1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni: N
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryv

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. S,

H

Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’* Kkftu VE kepa geriausią HetuviSką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir 1 kitus miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

I
 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate )

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas j
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių s 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: R
J. GINKUS <

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.>

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAM UOTO J AS

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)

NOTICE is hereby given that License 
No. RL7466 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor fit 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 174 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 7637 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2042 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ALEXANDER C. O'DONNELL 
2042 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose


