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Dėl lenkų ultimatumo kil
mės ir pasėkų ieškoma įvai
riausių priežasčių, ieškoma 
kaltininkų. Ateities istorikai 
galės būti geriausi teisėjai, 
bet ir dabar galima turėti 
savo nuomonę, štai kodėl 
šioje laidoje spausdiname 
nuoširdaus lietuvio, savo 
bendradarbio J. N., straips
nį „Kas kaltas”.

Kovo 19 d. išvakarėse 
New Yorke įvykdytas gra
žus sutartinis darbas — 
penkių laikraščių redakto
riai sudarė vieningą komite
tą Lietuvos gynimo tikslu. 
Kai komitetas organizuotas, 
nebuvo aišku, koks likimas 
laukia Lietuvos. Buvo nepa
prastas pavojus, todėl ir ne
paprastai greit imtasi tokių 
priemonių, kurios tuo aki
mirksniu atrodė geriausios.

Visų džiaugtasi bendru 
darbu, bet neilgam. Kairiau
sios srovės pasišoko veikti 
savo kryptimi, vadinamos 
tautiškos organizacijos pra
dėjo organizuoti savo komi
tetus ir t.t. Visa tai parodė, 
kad lietuviams amerikie
čiams sunku surasti bendras 
kelias. Gal ir geriausia, kad 
dirbtų kiekviena srovė 
ar grupė savo ribose, bet 
kad kiekvienos darbas prieš 
akis turėtų vieną tikslą: gin
ti nepriklausomą ir laisvą 
Lietuvą!

Ką tik gautas vieno jauno 
atsargos karininko laiškas, 
rašytas Kaune kovo 19 d. 
Atsargos karininkas giliu 
patriotingumu aprašo pergy
ventas valandas kovo 18 ir 
19 d. Jis garbingai pažymi, 
kad tauta buvo nusiteikusi 
prieš bet kokias derybas su 
priešu.. Jaunimas norėjo pa
sauliui parodyti, kad lietu
viai moka ir gali ginti savo 
teises.

Sąvanorių sąjungos vado
vybė buvo išleidusi pareiški
mą, kad visi lietuviai eis iš
vien ginti tėvų žemės. Visur 
buvo pasiryžimas laikytis. 
Bet štai kovo 19 d. praneš
ta, kad vyriausybė sutiko 
patenkinti lenkų reikalavi
mus. Ta žinia baisiai trenku
si visus, net tvirtos širdies 
vyrams kritusios ašaros, o 
krūtinės alsavusios skaus
mu...

Taip rašo patriotingas lie
tuvis. Taip buvo nusiteikęs 
visas jaunimas. Jei būtų bu
vus nors viena drauginga 
užtarėja užsienio valstybė, 
aišku, kad lenkai savo reika
lavimų nebūtų pasiekę tik 
pagrasinimu.

Aišku, kad šiuo įtemptu 
laikotarpiu Lietuvai reikia 
šaltų protauto jų, kurie ją 
galėtų išvesti iš susidariu
sios padėties, bet ar galima 
sutikti su Kmito straipsniu 
Darbininke, kur bandoma 
tvirtinti, kad šūkis „Verčiau 
mirtis, negu nelaisvė” gyve
nime „praktiškos vertės ne
turi”, kad jis netinkąs eili
niams tautos žmonėms, tu
rintiems turtą, šeimas...

Istorija rodo, kad laisvė 
reikalauja nuolatinio budė
jimo — kovos, o kova neap
sieina be gyvybių. Kas ne
moka mirti už laisvę, jis jos 
ir nevertas. Nejau garbusis 
Kmitas manytų, kad lietu
vis nevertas laisvės? Jei tau
tos priešaky yra žmonės, 
moką pamiršti save, savo

LIETUVA PASIRUOŠUS 
KOVOTI

Kaunas. — Buvęs krašto 
apsaugos ministeris gen. St. 
Dirmantas kovo 25 d. padarė 
pranešimą seime, kuriame 
pabrėždamas pareiškė, kad 
Lietuva yra pasiruošusi ko
voti su Lenkija, kai ateis 
atitinkamas laikas, bet ’’šią 
valandą tegu kalba diploma
tai”.

Gen. Dirmantas, kuris va
dovavo apsaugos ministeri
jai kovo 24 d. atsistatydi
nusiam ministerių kabinete 
pareiškė, kad Lietuva priė
mė Lenkijos ultimatumą tik
slu sutvarkyti daugelio metų 
skirtumus po to, kai apsvar
stė dabartinį Europos stovį 
ir tautos apsiginklavimo bui
tį. Jis sako, kad vyriausybė 
nusprendė, kad ’’pakanka
mai yra laiko, kai ateis ati
tinkamas momentas, paau
koti tūkstančius jaunų gyvy
bių, sugriauti miestus ir su
naikinti kultūrinius laimėji
mus, pasiektus per 20 metii 
nepriklausomo gyvenimo.”

Jis sakė, kad šauliai ra
miai budi, bet visi gali būti 
įsitikinę, kad, kai bus pada
rytas sprendimas veikti, jie, 
kartu su visais gerais Lietu
vos piliečiais, atliks savo 
šventą pareigą”.

’’Šiuo tarpu, jis sakė, toks 
momentas dar neatėjo, kad 
reiktų mūsų reikalus išsprę
sti su ginklų pagalba. Šią 
valandą tegu kalba diploma
tai”.

šeimas, nuosavybes, tai tau
ta verta pagarbos ir laisvo 
nepriklausomo gyvenimo. Be 
didvyrių, be pasiaukojančių 
sūnų ir dukterų tauta su sa
vo pilkąja mase nušluojama 
nuo žemės veido.

Tūbelio vyriausybės pasi
traukimas būtų supranta
mas, jei naujoji kun. Mirono 
vyriausybė būtų plataus 
masto. Amerikiečių spauda 
skelbė, kad Tūbelio ministe
rių taryba pasitraukė ry
šium su tautos nepasitenki
nimu dėl nusileidimo len
kams. Kun. Mirono vyriau
sybė atstovauja tai pačiai 
tautininkų partijai, kaip ir 
pirmykštė.

Kai tautai reikalinga vie
ninga mintis, visuotinis pa
sitikėjimas, ir tada nenori
ma užmiršti partijos reika
lų! Kodėl nepakviesti Stul
ginskio, Griniaus, Voldema
ro, Bistro, Jurgučio, Šleževi
čiaus, Krupavičiaus, Leono. 
Biržiškos, Dovydaičio, Gal
vanausko, Pakšto, Tumėno, 
Karvelio, Rimkos? Tai žmo
nės su garbinga praeitimi, 
tvirta dabartimi ir šviesiais 
planais pramatančia ateiti
mi.

Austrų vyskupai savo laiš
ku pasisakė už prijungimą 
Austrijos prie Vokietijos. 
Lengva suprasti, kad dabar
tinių įvykių akivaizdoje jie 
kitaip pasakyti ir negalėjo, 
-tik sunku suprasti, kad vys
kupų laiškas skaitytas tuo 
laiku, kai Austrijai vadova
vusiam ištikimam Kat. Baž
nyčios sūnui, buv. kancleriui 
šušnigui, nacių mitinguose 
grasinta kirviu, kartuvėmis 
ir t.t. Nejau austrų vyskupai 
negalėjo išrūpinti šušnigo 
išlaisvinimo? Jis to tikrai 
vertas.

ATEITININKAI PRAVEDĖ 
DAUGIAUSIA ATSTOVŲ

Kaunas. — Įvykusiuose 
Vytauto Didžiojo universite
to studentų atstovybės rinki
muose daugiausia balsų ga
vo ateitininkai ir pravedė 5 
atstovus. Kitos studentų 
grupės pravedė tokia tvar
ka: varpininkai (socialisti
nio nusistatymo) — 1, at
sargos karininkai — 1, skau
tai — 1, tautininkai neoli- 
tuanai — 2, šauliai — 1, 
tautininkės studentės — 1, 
žydai 2, neorganizuota stu
dentija — 1, įvairių organi
zacijų sambūris — 3. Iš vi
so išrinkta 18 narių.

Studentai neturėjo rinki
mų jau nuo 1934 metų. Iki 
tol veikusi atstovybė buvo 
išardyta dėl neolituanų užsi
spyrimų ir noro vadovauti. 
Šioje atstovybėje, kaip ži
nios rodo, neolituanai turės 
tiek atstovų, kiek ir žydai. 
Stambiausia grupė, kaip ir 
anksčiau buvo, pasiliko stud, 
ateitininkai.

MIŠKININKYSTĖS 
SKYRIUS

Kaunas. — Iki šiol Lietu
va neturėjo miškininkystės 
aukštosios mokyklos, bet tas 
trūkumas jau pašalintas. 
Prie Vytauto D. universiteto 
įsteigtas miškininkystės sky
rius.

PAREIKŠTAS PROTESTAS 
MEKSIKAI

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybei nusavinus ame
rikiečių ir anglų žibalo ben
droves, Jungt. Valstybių am
basadorius Daniels pareiškė 
Meksikos vyriausybei griež
tą protestą, reikalaudamas 
atlyginimo. Be to, Amerikos 
vyriausybė nutarė nuo ba
landžio 1 d. nepirkti Meksi
kos sidabro, kurio kas mė
nuo pirkdavo už 2^2 mil. do
lerių.

Amerikos atsisakymas 
pirkti Meksikos sidabrą 
meksikiečiams padarė sle
giančio įspūdžio ir paveikė 
į jų pinigų vertę.

Meksikos prezidentas Car
denas šaukia savo kongresą 
nepaprasto posėdžio, kuria
me bus bandoma paskelbti 
nauja vidaus paskola.

BRAZILIJOJE UŽDARO
MOS SVETIMŠALIŲ 

MOKYKLOS
Rio De Janeiro. — Brazi

lijos keliose provincijose už
darytos privatinės mokyk
los, kurias laikė vokiečiai, 
italai ir lenkai. Švietimo va
dovybė pareiškė, kad Brazi
lijoje gimęs jaunimas priva
lo būti auklėjamas kaip bra
zilai.

Jei provincijų vadovybių 
pavyzdžiu paseks ir visa vy
riausybė, tai visos privatinės 
tautinės mokyklos gali būti 
uždarytos. Tada nukentėtų 
ir lietuvių kelios mokyklos.

Sing Sing Kalėjimas, N. Y. 
— Pataisos departamentas 
praneša, kad New Yorko ka
lėjimo gyventojų skaičius 
pasiekė aukščiausio laipsnio. 
To departamento globoje 
yra 15 įstaigų, kuriose da
bar yra 16,773 kaliniai. Pra
eito mėnesio laikotarpiu ka
lėjimo gyventojų skaičius 
padidėjęs 167.

PASAULINĖJE PARODO
JE LIETUVOS SKYRIUS

New York. — Kovo 30 d. 
užsienio reikalų ministerijos 
įgaliotas generalinis konsu
las Budrys pasirašė su pa
saulinės parodos komiteto 
pirm. Grover Whalen sutar
tį, pagal kurią Lietuva iš- 
nuomuoja parodoje atitinka
mą vietą savo skyriui.

Pasaulinė paroda įvyks 
1939 m.

VOKIETIJA NEBIJANTI 
PRANCŪZIJOS

Viena. — Didžiuliame su
sirinkime Vokietijos propa
gandos ministeris Goebbels 
pareiškė, kad šiandie Vokie
tija visai nebijo Prancūzi
jos, kad šiandie Berlynas, o 
ne Paryžius, yra .Europos 
politikos centras.

Balandžio 10 d. austrams 
paskirtas plebiscitas, kuria
me jie turės pasisakyti už 
„prisijungimą” prie Vokieti
jos.

ARMIJOS REIKALAMS
448 MIL. DOL.

Washington. — Atstovų 
rūmai priėmė įstatymo pa
siūlymą paskirti armijos rei
kalams sekantiems metams 
448 mil. 116 tūkst. dol. šis 
priimtas siūlymas perduo
tas senatui.

Iš paskirtos sumos 28 
nuošimčiai skiriami aviaci
jai, kuriai numatoma įgyti 
476 naujus orlaivius. Iki 
1940 m. liepos 1 d. norima 
turėti gerai tarnaujančių 
2320 karo orlaivių.

ŠIAURĖS AŠIGALIO TYRI
NĖTOJAI NEMALONĖJE

Maskva. — Sovietų Rusi
jos komisarų taryba griežtai 
pradėjo kritikuoti šiaurės 
ašigalio tyrinėjimo vadovy
bę, kurios priešaky buvo ži
nomas prof. Otto J. Schmidt. 
Komisarai nutarė „apvalyti” 
visą „šiaurės Jūros kelių 
administraciją”.

Stalino „valymas” tęsia
mas visur, šiomis dienomis 
Kazakstane po slapto tardy
mo sušaudyta 19 žymių ko
munistų.

PASKANDINO KELETĄ 
ŽVEJŲ LAIVŲ

Tromsoe, Norvegija. — 
Norvegijos šiaurės pakraš
čiu siautęs viesulas paskan
dino keletą žvejų laivų. Kiek 
ligi šiol patirta, žmonių au
kų buvo 16. Vyriausybės lai
vas išgelbėjo 21 asmenį, ku
rie su jūrų šunis gaudančiu 
laivu Isfjell buvo patekę į 
įžą ir prabuvo jame 5 dienas. 
Kilęs uraganas nuplėšė Is
fjell laivo sraigtą ir dėl to 
laivas pasiliko bejėgis.

AUTOMOBILIŲ AVARIJOJ 
ŽUVO ŠVEDŲ LAKŪNĖ

Stockholmas. — Praeitą 
ketvirtadienį arti Bagdado, 
Irake, automobilių avarijoje 
užmušta baronienė Ieva Dic
kson von Bliken-Finecke, 30 
metų amžiaus, įžymi švedų 
sportininkė ir lakūnė, kuri 
buvo gerai žinoma ir Jungti
nėse Valstybėse. Ji vyko au
tomobiliu iš Kalkutos mies
to į Londoną.

Lietuva ir Lenkija Pasikeitė 
Pasiuntiniais

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
LIETUVOJE

Kaunas. — Kovo 24 d. 
atsistatydino J. Tūbelio va
dovauta ministerių taryba, 
kurios vietoje tuoj aus suda
ryta nauja vyriausybė su 
kun. Vladu Mironu priešaky.

Naujos vyriausybės na
riai : kun. VI. Mironas — mi
nisteris pirmininkas, St. Lo
zoraitis — užsienio reikalų 
ministeris, gen. St. Raštikis
— krašto apsaugos ministe
ris, pulk. S. Leonas — vi
daus reikalų min. Bol. Ma
siulis — teisingumo min.. 
Jok. Stanišauskas — susisie
kimo min., Jul. Indrišiūnas
— finansų min., J. Tonkūnas
— švietimo min., J. Tūbelis
— žemės ūkio min., inž. K. 
Šakenis — valstybės kontro
lierius.

Į naują vyriausybę neįėjo 
šie pasitraukę ministerial: 
gen. Dirmantas, St. Šilingas, 
gen. Čaplikas ir V. Putvins
kis.

Naujasis premjeras kun. 
Mironas iki šiol buvo vyriau
sias kariuomenės kapelionas. 
Gen. Raštikis buvo kariuo
menės vadas, pulk. Leonas— 
kariuomenės teismo pirmin. 
B. Masiulis — valstybės ta
rybos pirmininkas, J. Indri
šiūnas — finansų vicemin., 
Jauniausias ministeris yra 
J. Indrišiūnas. Daugumoje 
naujos vyriausybės nariai 
yra uolūs tautininkų parti
jos nariai.

Amerikiečių spauda rašė, 
kad buvę prezidentai Stul
ginskis ir Grinius ir kiti įžy
mūs valstybininkai buvo iš
leidę atsišaukimą, kuriame 
pasisakyta už sudarymą sti
prios koalicinės vyriausybės.

ČEKOSLOVAKIJOJE
DAUG RŪPESČIŲ

Praha. — Čekoslovakijos 
valstybėje 3^2 mil. vokiečių 
stato griežčiausius reikalavi
mus vyriausybei, norėdami 
visiškos autonomijos. Pana
šius reikalavimus reiškia 
slovakai, vengrai ir lenkai. 
Mažiausiai ten yra lenkų, 
tik apie 80,000.

Hitleris nori, kad Čekoslo
vakijoje būtų sudarytos sa
varankiškos provincijos, 
kantonai, Šveicarijos pavyz
džiu.

MIRĖ VYSK. O’REILLY

Miami Beach, Fla. — Pra
eito penktadienio naktį nuo 
smegenų kraujaplūdžio čia 
mirė Scrantono diecezijos 
R. K. vyskupas Thomas C. 
O’Reilly, 65 metų amžiaus. 
J. E. vyskupas O’Reilly tai 
trečias Scrantono diecezijos 
vyskupas. 1926 m. mirė vys
kupas M. J. Hoban, o 1928 
m. į mirusio vyskupo vietą 
paskirtas vyskupu O’Reilly, 
kuris pasižymėję didele veik
la. Velionis įšventintas kuni
gu 1898 m. birželio 4 d. Po 
įšventinimo velionis pasiliko 
Romoje ir ištisus metus dar 
studijavo.

Kaunas. — Kovo 29 d. čia 
atvyko Lenkijos pasiunti
nys, įgaliotas ministeris 
Franciškus Charwat. Jis at
vyko automobiliu per admi
nistracijos liniją. Laikraš
čiai kvietė gyventojus susi
laikyti nuo nedraugingų de
monstracijų ir parodyti vi
siems žinomą lietuvišką vai
šingumą.

Tą pačią dieną į Varšuvą 
atvyko Lietuvos pasiunti
nys, įgaliotas ministeris 
pulk. Kazys Škirpa. Jis at
vyko traukiniu per Karaliau
čių ir Dancigą. Jis apsistojo 
geriausiame Varšuvos vieš
buty, kuriame pirmą kartą 
iškelta Lietuvos trispalvė 
vėliava.

Amerikiečių spauda, minė
dama pulk. Škirpos atvyki
mą, pažymi, kad jis vykęs 
per Vokietiją, išvengdamas 
kelionės pro Vilnių, kurį jis 
yra gynęs nuo lenkų užpuo
likų.

Pažymėtina, kad pulk. 
Škirpa yra vienas iš trijų 
lietuvių karių, kurie 1920 m. 
iškėlė Lietuvos vėliavą Gedi
mino kalne, Vilniuje.

Kovo 30 d. pulk. Škirpa 
matėsi su Lenkijos užsienio 
reikalų ministerių Becku, o 
kovo 31 d. įteikė’savo pasky-, 
rimo’raštus pi^zidentūiMds- 
cickiui.

DERYBOS SU LENKAIS

Kaunas. — Kovo 29 d. 
pasibaigė Lietuvos ir* Lenki
jos pasitarimai, kuriuose su
sitarta dėl tiesioginio susi
siekimo tarp Varšuvos ir 
Kauno pasiuntinybių.

Tarp abiejų valstybių su
sisiekimas paštu, telegrafu 
ir telefonu prasideda kovo 
31 d., sauskeliais kovo 29 
d., o geležinkeliais nuo ba
landžio 9 d.

NACIAI AUSTRIJOJE 
ŽEMINA ŽYDUS

Viena. — Vokietijos na
ciai, užėmę Austriją, pradė
jo persekioti ir vyti laukan 
žydus. Žydams liepė kraus
tytis, bet valstybės sieną už
darė, kad nei vienas jų neiš
važiuotų.

Ypatingas įvykis šiomis 
dienomis buvo Vienoje. Na
ciai nutarė visus žydus pa
daryti gatvių šlavikais. Tas 
įsakymas buvo tuojau pra
dėtas pildyti. Vienas nacių 
atvyko pas buvusio generolo 
von Sumner, žydų veteranų 
vado, namus ir pareikalavo, 
kad tas eitų gatvių šluoti. 
Sumner paprašė leidimo per
sirengti. Po kiek laiko išeina 
Sumner pilnoje generolo uni
formoje, su medaliais ir pa
klausė, kur jam įsakys eiti 
gatvę šluoti. Nacis, pamatęs 
generolą, paraudo ir, atida
vęs pagarbą, nudūmė savais 
keliais, palikdamas generolą 
ramybėje.

Šis įvykis davė progos ir 
kitiems žydams pasirodyti. 
Taigi, gatvėse buvo matomi 
šlavikai su cilinderiais, su 
rabino drabužiais ir t.t.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pasitarimai
Kaunas. — Kovo 25 d. 

Augustave prasidėjo Lietu
vos ir Lenkijos komisijų pa
sitarimai kovo 19 d. notose 
numatytais susisiekimo klau 
simais.

Gen. Dirmanto pareiškimas
Kaunas. — Kovo 22 d. ge

nerolas Dirmantas seime pa
reiškė: „neišsigandome nei 
lenkų šūkavimo, nei jų divi
zijų. Dar neatėjo laikas karu 
spręsti ginčo; tuo tarpu te
sikalba diplomatai”.

Vilniečių lietuvių būkle
Vilnius. — Susitarimas , 

tarp Lietuvos ir Lenkijos 
paveikė ir Vilniaus lietuvių 
būklę; jaučiamas atslūgimas. 
Palaipsniui sustabdoma su
varžymai lietuviams.

Greitesnis susisiekimas
Kaunas. — Nuo kovo 25 

d. keturiomis greitomis au- 
tomatricomis pradėtas susi
siekimas Kaunas — Klaipė
da. Kelionė trunka keturias 
valandas.

Lietuvos karininko 
laimėjimas 

_ Paryžius^ K»vo 21 d. į- 
vyko tarptaufmės arklių 
lenktynės. Dalyvavo 104 jo
jikai. Pirmą vietą laimėjo 
Lietuvos armijos kapitonas 
Andriūnas.

Išvyko Uždavinys
Kaunas. — Kovo 22 d. 

Vincas Uždavinys laivu Bre
men išvyko į Ameriką, kur 
mano išbūti vienerius me
tus.

Skaityklos kaimui
Kaunas. — Kovo 25 d. sei

mas padidino valstybinių bi
bliotekų skaičių nuo 18 esa
mų iki 140 ir priėmė nuken
tėjus iem s nuo audrų ūkinin
kams šelpti fondo įstatymą.

Aukos ginklams
Kaunas. — Visiems Lietu

vos gyventojams brangi jos 
nepriklausomybė, visi supra
to, kad ji privalo būti stipri. 
Pasipylė gausiai duosnios 
aukos Ginklų Fondui. Zara
siečiai kariuomenei pirks pa
trankų, Panevėžio žydai nu
tarė suaukoti pusę milijono 
litų.

ARABAI SUSPROGDINO 
AUTOMOBOLĮ*

Jeruzalė. — Arabai su
sprogdino kariuomenės auto
mobilį, patruliuojantį gele
žinkelį, esantį arti Gazos. 
Vienas britų kareivis užmuš
tas, o kitas sužeistas.

IR KALĖJIMAS TURI 
VAGIŲ

Philadelphia. — Vietos po
licija buvo tos nuomonės, 
kad Eastern State kalėjime 
turi būti vagis. Ir neapsiri
ko. šiomis dienomis jai pra
nešta, kad kalėjime nudžiau
ta 25 dol. vertės rašomoji 
mašinėlė.
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rtais šaudė beginklius žmo
nes; šimtais ūkininkus kišo 
į kalėjimus. Kalinamųjįj 
ūkiai skurdo ir griuvo. Tau
tininkų vyriausybė neieškojo 
savo ūkio produktams naujų 
rinkų, bet kamavo savus 

1 žmones, kurie reikalavo, kad 
vyriausybė susirūpintų kraš
to ūkiu!

Tuo dar nesitenkino. Kad 
sutramdytų, vyriausybės 
manymu, ūkininkų nusista- 
jtymą prieš vyriausybę, tau- 
J tininkai ėmė bausti nera
miuosius. Bet kokiu būdu? 
— Vyriausybė įkūrė moder
nią katorgą — darbo stovy
klas, kur atsisakiusieji vy
riausybei paklusti buvo ka
muojami, iš savųjų ūkių iš
varyti nelaimingi laisvosios 
tėvynės sūnūs. Ar tai tokių 
priemonių reikėjo imtis vy
riausybei, kad pakeltų Lietu
vos ūkį, jo gerovę, juo la
biau, prasidedant ekonomi- 
minei krizei! Vyriausybei 
reikėjo ieškoti naujų rinkų 
savo gaminiams, 
tai po daugelio 
privačių asmenų 
atrado Lietuvos 
į Jungtines Amerikos Vals
tybes, bet ir čia daromos ob
strukcijos tos pačios vyriau
sybės atstovų.

Sudrumstame vandenyje 
lengva žuvys gaudyti. Prie
šingi Lietuvos valstybei gai
valai pradėjo varyti prieš
valstybinę agitaciją. Sovie
tuose ir Prūsuose buvo spau
sdinami priešingi valstybės 
saugumui atsišaukimai. Ži
noma, vyriausybė ėmė stro
piai sekti, tik, deja, ne ta 
kryptimi. Sugavo keletą pa
sienio bernų, kurie už kelis 
litus nešė iš Prūsų kontra
bandą nė patys nežinodami, 
ką neša. Pateko kalėjimai!. 
Vyriausybė neieškojo ir ne
nubaudė tų kaltininkų, ku
rie varė šią priešvalstybinę 
propagandą, bet sušaudė nie
ko nekaltus bernus. Lietuvos 
bernai ne naciai, už juos vo
kiečiai negrūmos. Kiek čia 
tautininkų vyriausybė paro
dė savo galios, kiek narsu
mo! Jie ginklą moka prieš 
savus nekaltus žmones, ne 
priešus, vartoti!

Antra, maža valstybė nie
kados neturi perartimai su
sirišti su kuria nors didesne 
valstybe, nes tada neteks 
savarankiškumo ir nelaimei 
ištikus žus. Istorija davė 
mums vieną pamoką. Pati 
skaudžiausia pamoka buvo 
duota Lietuvai, kai ji, Jogai
los vedama, susirišo su Len
kija „amžinais ryšiais”. Pas
taroji, savo ponų pražudyta, 
įtraukė į vergijos nelaimę ir 
Lietuvą. Antrą pamoką ga
vome prieš porą savaičių. 
Lietuvos vyriausybė buvo 
taip paklususi Sovietams, jog 
pildė jų mažiausias užgai
das. Tautininkų vyriausybė, 
jausdama už savo pečių So
vietų galybę, skerečiojo su 
naciais Klaipėdos byloje; įsi
teikdama Sovietų komisa
rams, išvarė iš Lietuvos Šv. 
Tėvo atstovą — nuncijų, ku
ris buvo diplomatinio korpu
so dekanas; pataikaudama 
Sovietams, mūsų vyriausybė 
visokiais būdais tramdė lie
tuvių katalikų kultūrinį gy
venimą: naikino jaunimo or
ganizacijas ir jų vadus, gar
bingus tautos sūnus, kišo 
kalėjiman; atėmė žodžio, 
spaudos ir organizacijos lai
svę; neleido katalikams įsi- 

dami pagalbos. Vyriausybė į kurti savojo universiteto ir 
prašymus nekreipė dėmesio, valstybės universitete kata- 
Tuomet ūkininkai paskelbė Įikų filosofijos skyriui at- 
vyriausybei streiką tyliomis ėmė aukštojo cenzo teises, 
demonstracijomis. Vyriausy- kai tuo pačiu metu leido ir 
bes pasiųsta policija šautuvų globojo tame universitete 
buožėmis skaldė ramių gy- baisiojo komunizmo ideologi- 
ventojų galvas ir revolve-.jos profesorių ratelius. Ir ką

Sovietu Generolas Apie Stalina 
j r <J
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Kas Kaltas?
„O Jūs ponai, kaip nesėslt —

Muzikais būt negalčskt.”

Krilovas.

Kiekviename 
mieste aikštės 
gražiais didvyrių paminklais, 
kurie nuolatos ragintų pa
sekti jų patiektu pavyzdžiu. 
Ką ir bekalbėti! Labai gar
binga susilaukti tautos pa
statyto paminklo. Bet nerei
kia pamiršti, jog tiktai „per 
skausmus į garbę” galima 
žengti. Ir todėl, žiūrėdami į 
šiuos garbės pastatus, prisi
minkime ir tas dienas, kada 
tas didvyris, gindamas savo 
kraštą nuo priešų, ištisas 
dienas, savaites ir mėnesius 
praleido karo laukuose, nuo
latiniame gyvybės pavojuje, 
savųjų išlydėtas ir apverk
tas, jisai alkio,, šalčio ir nuo*- 
vargio kamuojamas kiekvie
ną valandėlę galėdamas pa
lydėti savąją gyvybę, statė 
savo krūtinę priešų kardams 
ir kulkoms. Tiktai šiuo 
skkusmų keliu eidamas jisai 
pasiekė didvyrio garbės.

Kaip turi būti žema ir ne
garbinga užimti aukštas ir 
atsakingas y val^ybės valdy
me Vietas, viešai-visur apsi
šauki „tautos vadų” pasi- 
vadinimais, nesirūpinant val
stybės likimu ir visą laiką 
bei energiją eikvoti savosios 
partijos pozicijoms stiprinti. 
Kas drįso Lietuvos vyriau
sybei pasakyti tiesos žodį, 
tą tuojau smarkiausiai pul
davo tautininkų partijos ofi- 
cijozų gerai apmokami re
daktoriai, nesivaduodami jo
kia laikraštine etika ir kolio- 
dami paskutiniais žodžiais: 
išgamomis, niekšais ir tt. Ir 
kai atėjo Lietuvos valstybei 
dėl netinkamos užsienio ir vi
daus vedamos tautininkų vy
riausybės politikos, kritiška 
valanda, toji vyriausybė su
tiko su amžinų mūsų priešų 
negarbingais reikalavimais. 
Pasaulinė spauda šį negar
bingą tautininkų vyriausy
bės kapituliavimą paskelbė 
šiais žodžiais: „Lietuva nu
silenkė Lenkijai”. Ne. Tai 
neatitinka tikrenybę. Tiktai 
tautininkų oficijozų redakto
riai neatskiria dviejų skirti
nų sąvokų — valstybės ir 
vyriausybės! Ne Lietuva nu
silenkė Lenkijai, bet Lietu
vos • tautininkų vyriausybė 
nusilenkė Lenkijai, kurios 
ne tiktai vyriausybė, bet ir 
visa tauta siekė Lietuvos su
naikinimo.

Meskime į šalį visus klas
tingus išvadžiojimus ir šū
kius: „Neišsigandome nė 
lenkų šūkavimų, nė jų divi
zijų. Dar neatėjo laikas kar
du spręsti ginčą. Tuo tarpu 
tekalba diplomatai!” Pažiū
rėkime į tikrovę. Lietuva ne
teko dalies savo žemių. Bet 
čia dar ne pabaiga. Jai gre
sia ir tolimesnis pavojus. 
Įsigalėjęs priešas, apakintas 
pasisekimais, žingsnis po 
žingsnio lenks Lietuvos vy
riausybę į tolimesnes nuolai
das. Nė neapsižiūrėsime, 
kaip neteksime laisvos res

didesniame 
puošiamos

publikos savarankiškumo ir 
būsime suvaržyti patiekto-v 
mis lengvatomis lenkams, 
kaip, pavyzdžiui, Klaipėdos 
uoste, žemės pardavime, mo
kyklų išlaikyme, lenkiško
sios propagandos išplėtime 
ir t.t. Po kiek laiko pasijusi- 
me, jog Lietuvos valstybėje 
jau esama ir kito pono, ku
ris sieks lietuvių valstybės 
vairą paimti į savo rankas.

Ką mes turime dabar da
ryti, kad išvengtumėm gre
siančios nelaimės? Visų pir
ma turime gelbėti tai, kas 
dar galima išgelbėti. Antra, 
tautininkų klaidų vengti, 
kad neprarastumėm Lietu
vos nepriklausomybės. Būtų 
labai neteisinga ką nors kal
tinti, nepateikiant šiam kal
tinimui įrodymų, juo la
biau, kad arčiau susipažinę 
su padarytomis klaidomis 
galėtumėm ateityje jų iš
vengti.

Maža valstybė turi palai
kyti draugiškus santykius su 
visomis valstybėmis, ypač 
su kaimynais. Prasilenkimas 
su šiuo dėsniu kaip tik ir 
buvo didžiausia tautininkų 
vyriausybės Klaida. Prisi
minkime Klaipėdos įvykius. 
Vokiečiai naciai varė Klai
pėdoje smarkią propagandą. 
Jie net užmušė vieną žmogų. 
Iš čia prasidėjo garsioji 
klaipėdiečių byla. Tautinin
kų vyriausybė, nekreipdama 
dėmesio į būsimas pasėkas, 
be atodairos krapštė visa iš 
panagių. Vaidindama galiū
no vaidmenį, be jokios bai
mės rodė savo nepaprastą

Tiesą tariant, naciai savo 
propagandą varė daugelyje 
kraštų, ne tiktai Klaipėdoje. 
Lietuvos vyriausybės budri 
akis visa tai stebėjo ir leng
vai galėjo tai likviduoti be 
jokio triukšmo. Už žmogaus 
užmušimą reikėjo pateikti 
kriminalinį kaltinimą ir kal
tininką tinkamai be politi
nių sumetimų nubausti. Prie 
kitų irgi lengvai galėjo pri
eiti ir visą jų propagandą iš
ardyti. Bet ne! Vyriausybė 
sumanė parodyti savo galią 
— visus kaimynus sukėlė 
ant kojų. Iškilo kaip aras — 
nutūpė kaip vabalas. Nutei
sė keturis mirtin. Tie nė ne
prašė pasigailėjimo. Prezi
dentas ir taip jų pasigailėjo. 
Ir visai lietuvių tautai rei
kėjo kaitinti akis nemažiau 
kaip kovo 19 d.

Vokiečiai pasiuto. Keršin- 
dami uždarė savo sieną Lie
tuvos • eksportui. Lietuvos 
ūkininkai, netekę stambios 
rinkos, smarkiai 
Neturėjo net iš ko mokesčių 
mokėti. Daugelis ūkių išleis
ta varžytynėmis. Ūkininkai 
kreipės į vyriausybę prašy-

suvargo.

Deja, tik- 
metų ir tai 
inicijatyva 

ūkis kelius

Praeitais metais iš Sovie
tų Rusijos į Prancūziją pa
bėgo Sovietų generolas Kri- 
vickis, vienas iš aukštųjų 
Raudonosios armijos vadų ir 
buv. maršalo Tuchačevskio 
bendradarbis. Šiomis dieno
mis gen. Krivickis Paryžiaus 
laikrašty „Poslednija Novo- 
sti” paskelbė straipsnį, ku
riame paduoda tokių žinių:

Tuojau po Kyrovo nužudy
mo, — pasakoja gen. Krivic
kis, — Stalinas nuvyko į Le
ningradą ir pats vadovavo 
tardymui, pats tardė žudiką 
Nikolajevą. Tai buvo vienin
telis atsitikimas tardymų 
praktikoje. Tardomoji komi
sija jau pačioje tardymo 
pradžioje buvo nustačiusi, 
kad Nikolajevas nužudė Ky- 
rovą, tik artimai bendradar
biaudamas su Leningrado 
GPU (slaptąja policija). Ta
čiau tokia Jagodos kvotos 
linija buvo nepatenkintas 
Stalinas, šito rezultate prieš

Beskaitydamas Amerikos 
skaitytojų. nuomones, paste
bėjau, kad dauguma skaity
tojų pageidauja „Moterų 
skyriaus”.

Labai gražūs pageidavi
mai, tik gaila nelengvai į- 
vykdomi, nes tą skyrių vesti 
ir tvarkyti, mano nuomone, 
reikėtų pačioms moterims. 
Jeigu vyrai jį savo rašiniais 
užpildys, jis nebus įdomus ir 
nepatrauks moterų skaity
tojų dėmesio.

Sekdamas kai kurių laik
raščių moterų skyrius, ma
tau, kad vieni jų labai tvar
kiai vedami, o kiti neįdomūs. 
Vienuose atsispindi visas 
moterų viešam visuomenės 
gyvenime ir veikime, moks
le, dailės ir meno srityje 
ir katalikiškoj veikloje daly
vavimas bei pasižymėji
mai, o kituose, be kelių apie 
valgius ir jų paruošimą arba 
naujausių moterų madų se
kimą rašinėlių, daugiau nie
ko nėra.

nai į pragarą nepaskandin- 
tų.

kė prieš Kamenevo procesą, 
kada tas buvo kaltinamas 
organizavęs pasikėsinimą 
prieš Staliną. Santykiai tiek 
pablogėjo kad Stalinas Gor
kiui nedavė leidimo išvykti į 
Tarptautinį rašytojų antifa
šistų kongresą Paryžiuje. 
Kelionei viskas buvo paruoš
ta: išduotas užsienių pasas, 
paruoštas čekistų kadras, 
kurie turėjo lydėti Gorkį (jo 
apsaugos viršininku buvo 
paskirtas GPU kapitonas 
Šumanskis), bet paskutinę 
sekundę Stalinas įsakė Gor
kio neišleisti. Vėliau M. Gor
kis primygtinai prašė kelis 
kartus, kad jį leistų į užsie
nius pasigydyti, tačiau visi 
prašymai Stalino buvo atme
sti. GPU sluoksniuose tada 
buvo tvirtinama, kad Stali
nas pasiryžęs leisti M. Gor
kiui mirti, bet į užsienius ne
įeisiąs, nes išvykęs, jis eis 
prieš Staliną.

M. Gorkis tada taip uoliai
Jagodą. Leningrade įvyko buv0 saugojamas, kad jis 
pasikėsinimas, per kurį Ja- negavo nė vieno jam rašyto 
goda tik per plauką liko gy-^ prancūzų rašytojo Romain 
vas. Susidarė tokia padėtis, Rolando laiško. Visus laiš- 
kad Leningrado GPU buvo ^ug Stalinas perdavė centro 
panikoje. Taigi, apie Kyrovo ^_į0 kultūros propagandos 
nužudymą daugiausia žino skyriaus viršininkui Stec- 
tik du asmenys: Stalinas ir kįuį m. Gorkis vis dėlto ap- 
Ježoyas. Juk ne kitais sume- linkiniais keliais sužinojo, 
timais nuteistojo Leningra- kad Romain Rolandas jam 
do GPU viršininko Medve- ra§g laiškus, ir jų pareikala- 
devo buvo pasigailėta, ir jis v0) tačiau, deja, nė vieno ne
buvo paskirtas kitas atsa- gavo. 1937 m. balandžio mėn. 
kingas pareigas eiti. 'vienas atsakingas GPU pa- 

Kai suimtieji Rykovas ir reigūnas man tvirtino, kad 
Bucharinas, kuriuos taip pat Ordžonikidzė buvo nunuody- 
kaltino sąmokslu prieš Ky- tas po to, kai politbiure 
rovą, buvo atvesti į centro griežtai pasisakė prieš kru- 
posėdį, juodu ašaromis aky-'viną terorą. Ir visada taip 
se įtikinėjo komiteto narius,1 būna, kad Stalinas kitus kal- 
kad su nužudymu neturi nie-' tina tuo, ką pats vykdo prak 
ko bendro?" Tačiau į visus tikoje. j
Bucharino teisinimusis Sta Stalino politika per pas-
linas taip atkirto: ,, Re volių- ^utinius 10 metų Sovietų
cionierius taip nesiteisina. 
Duok įrodymus”. Tada visi 
plenumo nariai atsistojo ir 
suriko: „Sušaudyti išdavi
kus. Atgal juos į kalėjimą”.

Kai dėl Gorkio, Menžins- 
kio ir Kuibyševo nužudymo, 
tai pirmieji du nuo seniai 
sirgo ir mirė savo mirtimi. 
Kartais ir Sovietų Rusijoje 
aukšti žmonės miršta sava 
mirtimi. Jeigu Stalinas nori 
įrodyti, kad juodu buvo nu
žudyti, tai aišku, kad nužu
dymu jis buvo pats užinte- 
resuotas. Ypač jam buvo rei- ’ 
kalinga M. Gorkio mirtis,] 
nes jis labai dažnai stengda-. beprotiškos politikos, Stali- 
vosi įkalbėti Staliną sušvel- no kolektyvizacijos, skelbia- 

I ninti terorą. Jų santykiai mo nusikalstamojo karo ūki- 
ypač pablogėjo 1935 m., ka-'ninkams rezultatas, už ką y- 
da M. Gorkis aiškiai pasisa- ra atsakingas Stalinas”.

Rusijai padarė daug nepa
taisomos žalos, — baigia 
Krivickis. — Jau nekalbėda
mas apie Tuchačevskio ir 
kitų jo draugų išžudymą ir 
palikimą raudonosios armi
jos be vadų, aš teturiu vieną 
faktą pabrėžti: paskutinio 
gyventojų surašinėjimo da
viniai nebuvo paskelbti tik 
todėl, kad paaiškėjo, jog 
1937 m. Sovietų Rusijoje gy
ventojų rasta per surašinėji
mą ne 170, bet tik 145 mili
jonai. Iš tikrųjų šiandien 
Sov. Rusijoj nėra nė 130 mi
lijonų gyventojų. Ir tai yra

Pakilo Juodas Aras
Austrijai patekus Hitlerio 

naguosna, lenkai užsimanė 
imtis su lietuviais. Pasiuntė 
Kaunan griežtą pareiškimą, 
ir tuoj gresiančio karo debe
siai slankiojo Lietuvos Len
kijos padangėmis. Kadangi 
Rusija, Latvija ir kitos tau
tos atsisakė ateiti lietuviams 
į pagalbą, todėl dėl taikos 
Lietuvos vyriausybė nusilei
do lenkų reikalavimams.

už tai tautininkų vyriausybė 
iš Sovietų gavo? — Kada 
Lietuvą ištiko nelaimė, So
vietai, palikdami tautą ir tą 
valstybę, kurios vyriausybė 
rūpinos kiekvienu atveju 
jiems įsiteikti tikrųjų Lietu
vos vaikų sąskaita, nusigrį
žo, atsisakydami duoti jai 
kokią nors pagalbą.

J. N.
(Bus daugiau)

Varšuvoj kai kurie įkaitę 
tautininkai rėkte rėkė „Pir
myn į Kauną!” o Kaune 
daug lietuvių taip pat nu
sprendė grumtis su lenkais. 
Kol kas karo7 krizė, rodos, 
jau praėjusi, tačiau viskas 
toli gražu dar nebaigta. Yra 
pranešimų, kad Lietuvos vy
riausybė svyra, nes eina 
smarkūs protestai prieš vy
resniųjų nusileidimą Lenki
jos hitleriškam žygiui.

Vis dėlto nemaža lenkų 
džiaugte džiaugėsi ta „ne
kruvina pergale”. Be to, 
Lenkijoje buvo parduodamas 
lietuviškas krupnikas, ko ne
buvo daroma per 20 metų. 
Nors lenkai per ilgą laiko
tarpį „boikotavo” lietuviš
kus valgius, tačiau jų val
gyklos vėl pradėjo juos ga
minti ir parduoti. Varšuvoj 

i taipgi plevėsavo vėliavos su

Šiemet Velykos bus balan
džio 17 d., o kitąmet balan
džio 9 d. 1949 ir 1960 metais 
jos vėl bus tą pačią balan
džio 17 d., bet paskiau, iki 
2000 metų, jos balandžio 17 
d. nebebus.

Velykų šventės kasmet vis 
skirtingu laiku buvimas pri
klauso nuo mėnulio pilna
ties. 325 metais Katalikų 
Bažnyčios vyresnybė, susi
rinkus Nikėjos mieste, nuta
rė, kad Velykos būtų kasmet 
švenčiamos po pavasario mė
nulio pilnaties pirmą sekma
dienį ir kad Velykos nebūtų 
anksčiau kovo 22 d., ne vė
liau balandžio 25 dienos 
švenčiamos. Tas padaryta 
buvo todėl, kad žmonėms bū
tų šviesu į ankstyvas Velykų 
ryto pamaldas eiti.

Niekas negali užginčyti, 
kad geriausi ir ištikimiausi 
valstybės piliečiai yra kata
likai, vedantieji ir tvarkan
tieji savo gyvenimą pagal 
Dievo ir Bažnyčios įsakymų 
bei nurodymų.

Kat. Bažnyčia labai daug 
pagelbsti kiekvienos valsty
bės valdžiai, bet pati, būda
ma labai tobula, negali ant
raeiliu tautos „dalyku” būti 
arba vienai kuriai tautai pri
klausyti.

Kadangi ji nėra kurios 
nors tautos, valstybės ar 
žmonių padaras, bet paties 
Kristaus įsteigta, ji turi pil
ną teisę laisvai ir nepriklau
somai visur, nežiūrint ar 
kam patinka ar ne gyvuoti, 
o jos sekėjams — katali
kams tikėti, pildyti Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus ir veik
ti pagal jos nurodymus keno 
nors kokie leidimai nereika
lingi. Katalikų Bažnyčia tik 
nurodo žmonijai būdus, kaip 
viešam visuomenės gyveni
me turi elgtis, gyventi ir 
veikti, kad savo sielos amži-

parašu: „lenkai ir lietuviai 
yra broliai!” Kaune gi įsiga
lėjo nepasitenkinimo nuotai
ka. Juk lietuviai be Vilniaus 
nenurims!
Tačiau, atsižvelgiant Į tuos 

įvykius, kai kurie prieina iš
vados, būk tai Hitlerio dar
bas. Tiesa, jis nepasinaudojo 
šia proga Klaipėdos užimti 
arba Lenkijai ją pavesti; 
gal būt nori pirma sutvar
kyti reikalus Austrijoj; bet 
anksčiau ar vėliau paaiškės, 
kaip jis pavertė šį įvykį 
Vokietijos naudai.

Gintaras.

į Kiekvienos, kad ir bedie
viškos valdžios troškimas y- 
ra, kad piliečiai būtų savo 
valstybei ištikimi ir paklus
nūs ir pildytų jų įstatymus; 
bet jos pačios labai dažnai 
išleidžia be piliečių žinios ar 
prieš jų norą tokius įstaty
mus, kuriais suvaržo pilie
čiams priklausančias teises 
ir net jų tikėjimą, visai ne
atsižvelgdami į tai, kad ge
rus ir ištikimus valstybės 
piliečius padaro, kaip vienas 
katalikų dvasiškis Cart
wright išsitarė, ne kokie 
nors valdžios planai, konsti
tucijos, valdžia, seimo atsto
vai ar kokie nors politikie
riai. Jų nepadaro valdžios 
propaganda, dirbtina stab
meldystė, 
mokslas, 
mokyklų patvarkymas, liau
dies ar doros kursai, baimė 
išorinių priešų ar Ženevos 
idealizmas.

Gerais ir ištikimais vals
tybės piliečiais žmonės esti 
tik tuomet, kai jie gali lais
vai, nevaržomi savo tikėji
me gyventi, savo katalikiška 
spauda laisvai naudotis, kai 
jie esti tikėjime ir doroje 
nuo mažens išauklėti, kai jie 
tvirtai tiki į Dievą, užlaiko 
Jo ir Katalikų Bažnyčios į- 
sakymus ir įstatymus, kurie 
jiems visuomet primena jų 
pilietines pareigas.

žmonių sielos 
mokymo būdai,

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Kada girdi barantis, ro
dos, jog visas pasaulis ap
temęs, jog ne saulė šviečian
ti, bet rūkstanti padangėse 
pakabinta žibalinė lempa su
kultu stiklu.

— Foersteris.

Gamta tegali džiaugtis to
kie žmonės, kurių širdis yra 
skaisti. — Eugenija Tur.--

Jei žmogus išmoko galvo
ti, tai, nežiūrint ką jis gal
votų, jis vis galvos apie savo 
mirtį. — Tolstojus.

Bloga yra abejoti ar esi 
mylimas, bet kur kas yra 
blogiau, kai jau reikia abejo
ti ar myli. — Bradley.

Jei moteris tave myli, ir 
;u dar trokšti, kad ji tave 
suprastų, tai aišku, kad ne
žinai ko nori.

— F. Herbert.

Didžiais žmonėmis aš va
dinu tik tuos, kurie yra pa
darę daug gero žmonijai.

— Volteris.

Mokinys, gerai sunaudo
damas laiką, gali tapti gar
siu mokslininku.

— Draždys.

Tikėk mano žodžiams, kad 
kvailiausia moteris gali val
dyti ir protingiausią 
bet iš tikrųjų reikia 
gudrios moters, kad 
dytų kvailą vyrą.

— Kiplingas.

vyrą, 
labai 

suval-

Daug užsiėmimų, kuriuos 
tinginiai vadina triūsu, yra 
tik žaislas, ne tik nepaleng
vinąs kitų žmonių triūso, 
bet uždedąs ant jų naujas 
sunkenybes. Tokie yra visi 
pertekliuje gyvenančių žmo
nių žaislai. — Tolstojus.
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Moters Pareigos

(Tęsinys)

Kokia turi būti moteris?
Labai gražiai šv. Raštas 

išdėsto geros moteriškės pri
valumus. Štai Patarlių kny
gose šv. Dvasios įkvėptas 
rašytojas sako, kad moteris 
visų pirma turi būti išmin
tinga, nes: „Išmintinga mo
teriškė stato savo namus, 
neišmintinga savo rankomis 
griauna jau pastatytus” 
(Pat. 14, 1). Ypatingai iš
mintinga moteris ir motina 
yra reikalinga tuose namuo
se, kur vyras nedoras, gir
tuoklis ar bedievis, kur vai
kai valkiojasi naktimis, iš
tvirkauja, ar draugauja su 
netikusiais draugais. Išmin
tingas moters ir motinos el
gesys gali pataisyti vyrą ir 
vaikus, (pav. šv. Monika 
grąžino savo sūnų Augusti
ną ir savo vyrą prie Dievo), 
o neišmintingos gali dar la
biau pagadinti. Išmintingos 
moters gražiausia ypatybė 
— kantrybė, nes „vaidinga 
moteriškė tai stogas, pro ku
rį nuolat laša”, sako šv. 
Raštas (Pat. 19, 13).

Toliau, gera moteris turi 
būti gudri, kadangi namus 
ir turtus gali gauti nuo gim
dytojų, „gudri gi moteris 
ypatinga Viešpaties dova
na”, pasakyta Patarlių kny
goje (19, 14). Gudri ir ap
sukri moteris, tai namų pa
žiba. Vyras, eidamas į dar
bą, gali būti ramus, nes na
mus paliko gerose rankose.

Bet. taip pat ji turi būti 
stropi, neapsileidus, nes 
„stropi moteriškė vainikas 
savo vyrui”, sako šv. Raštas 
(Pat. 12, 4). Iš tikrųjų, tai 
yra tiesa. Žiūrėk, kuriuose 
namuose yra stropi ir rūpes
tinga šeimininkė, ten viskas 
net blizga: namai švarūs, 
kambariai be dulkių, indai 
išplauti, valgiai gerai pa
ruošti, vaikai tinkamai ir 
švariai aprėdyti , o nueik į 
tuos namus, kur moteriškė 
apsileidusi: viskas suvarty
ta, suvelta, jokios nėra tvar
kos; suolai apversti skudu
rais, ant grindų mėtosi viso
kios atmatos, šiukšlės; sta
lai, suolai, kėdės apskretę, 
indai apgliaumiję, prižėlę; 

valgiai neskanūs, dantyse 
kriugžda, nestropiai išvirti, 
prikritę dulkių, musių ir dar 
kai ko, žodžiu, visur mato
mas didžiausias apsileidi
mas, o vis skundžiasi, kad 
nėra laiko, žinoma, jeigu 
viskas išmėtyta, tai nėra lai
ko, nes pusė valandos išeina 
iki suieško samtį, ar kibirą; 
o į ką vaikai panašūs, pave
du patiems skaitytojams 
spręsti. Argi gali būti tokia 
moteris vainikas savo vy
rui? Bet, „kas suranda gerą 
moterį, randa laimės ir gaus 
džiaugsmo iš Viešpaties”, 
sako šv. Raštas (Pat. 18, 
22), o „kas išvaro gerą mo
terį, išvaro laimę” (ten pat), 
o Eklezijastiko knygoje dar 
aiškiau pabrėžta: „Geros 
moteriškės vyras laimingas, 
nes jo metų skaičius dvigu
bas” (Ekli. 26, 1.).

Apie darbščią, gerą, drą
sią ir rūpestingą moterį ne
sigaili šventraštis pagyrimo 
žodžių. Štai jie: „Kas ras 
drąsią moteriškę? Jos vertę, 
kaip dalykų iš tolimiausių 
žemės pakraščių. Ja pasitiki 
jos vyro širdis, ir jam ne- 
netrūksta pelno. Ji atsilygi
na jam geru, 0 ne piktu per 
visas savo gyvenimo dienas. 
Ji parūpina vilnų ir linų ir 
darbuojasi savo sumaningo
mis rankomis. Ji kaip pirk
lio laivas, kur iš toli gabena 
sau duonos. Ji keliasi anksti 
rytą, duoda maisto savo na
miškiams ir peno savo tar
naitėms. Ji apžiūri dirvą ir 
ją perka; savo rankų pelnu 
ji įšiveišia vynuogyną. Ji 
sujuosia savo strėnas stipry
be ir sutvirtina savo petį. Ji 
jaučia ir mato, kad jos už
darbis geras, ir jos žiburys 
negęsta naktį. Ji ištiesia sa
vo ranką į didžius dalykus, 
ir jos pirštai stverias* varps
tės. Ji atidengia savo ranką 
pavargėliui ir ištiesia Savd 
delnus beturčiui. Ji nebijo 
savo namams sniego šaltu
mo, nes visi jos namiškiai 
apvilkti dvejetu. Ji daro sau 
antklodžių; plona drobė ir 
purpuras jos apvalkalas. Ji 
daro ploną drobę ir parduo
da ir duoda Kananiečiui juo
stą. Stiprumas ir grožė jos 
apdaras ir ji juokiasi ^pasku

tinėje dienoje. Ji atveria Sa
vo burną išminčiai, ir ant 
jos liežuvio yra maloningu
mo įstatymas. Ji apžiūri sa
vo namų takus ir nevalgo 
savo duonos dykinėdama.
Jos sūnūs kilsta ir skelbia 
ją esant laimingiausią — jos 
vyras, — ir giria ją... Mote
riškė, kuri bijo Viešpaties 
turi būti giriama” (Pat. 31, 
10-30). Dabar paklausiu: Ar 
daugeliui mūsų laikų mote
rų tinka viršuj surašyti šv. 
Rašto žodžiai?!

Kas kaltas?
Kiekvienas be ilgo lūku

riavimo pasakys: Kalti yra 
mūsų modernūs, pilni viso
kios apgaulės ir nepažabotos 
laisvės laikai. Iš kur susi
lauksime gerų moterų ir rū
pestingų motinų, kad dauge
lis mūsų mergaičių, ypač 
miestiečių, savo jaunystę 
praleidžia šokiuose, teatruo
se, vakaruškose, kinuose, ke
lionėse. Jos mažai susipažįs
ta su šeimyniniu vargo gy
venimu; jos tada eina į mo
terystę visai kitais sumeti
mai, būtent: turėti tokius 
pat patogumus ir gerus lai
kus, kokie buvo prieš mote
rystę. Kur jai rūpės vaikai! 
Jos darosi panašios į tas ne
išmintingas panas, kurios 
laiku nepasirūpino aliejaus 
savo lempoms. Šaukia sužie
duotinis ir jos žengia į mo
terystę be mažiausio prisi
ruošimo.

Šv. Tėvo Enciklika „Casti 
Conubii” su baime atsiliepia 
apie tokius vedusius (taiko
ma ir vyrams): „Kurie prieš 
moterystę tik savęs ieškojo 
ir sau pataikavo, kurie savo 
geidulius tenkino, reikia bi
joti, kad nebūtų tokie pat 
ir moterystėje, kokie buvo 
prieš moterystę; turės pjau
ti tai, ką pasėjo (Gal. 6, 9) 
— šeimynos gyvenime nusi
minimą, ašaras, neapykantą, 
peštynes, veidmainiavimą, 
bendro gyvenimo nepakenti- 
mą — o dėl to, kad save vėl 
surado su savo nesuvaldy- 
tais geiduliais”.

Bet tos mergaitės bus ge
ros motinos ir žmonos, ku
rios dabar jau apaštalauja, 
lankydamos varguomenę, 
prisižiūri jų skausmingam 
gyvenimui, teikia visokerio
pą pagalbą, lanko ligonius,

Mūsų Jaunimas
(Tęsinys) ir beviltiški pokalbiai. Ir

Didysis karas, ar teisiu- šiandien jaunuose tėvai įžiū- 
giau sakant, to karo atolas ri kaip kalbos, taip ir min-
buvo už visa tai kaltinamas. 
Tai tiesa, bet ne visa. Nega
lime pamiršti, jog viso to 
dūkimo, siutimo „pravady- 
riais” buvo dykaduoniai, tur
tuolių vaikai, kuriems pini
gai, automobiliai ir laisvė 
nebuvo į sveikatą. O ką tie 
dykaduoniai darė, sakė, mą
stė, visi, visos šalies vaiki
nai ir merginos ryte rijo, 
sekte sekė. Nespėjo kurio 
turtuolio duktė kokia žemiau 
iškirpta ar aukščiau iškelta 
suknele pasirodyti, kai visos 
fabriko merginos jau tokio
mis nešiojo. Ką milijonieriai 
darė, tą, nors, žinoma, ma
žesniu, kuklesniu mastu, ir 
darbo žmonės darė.

Kaip tik čia glūdi visas 
skirtumas tarp to prieš pen
kiolika metų, džiazu dūks
tančio jaunimo ir šių dienų 
susimąsčiusio, sulysusio jau
nimo. Praraja tarp turtuolių 
ir darbininkų jau ‘beveik 
neperžengiama. Turtuoliai 
visai kitą, sau atskirą 
gyvenimą gyvena; darbi
ninkai taipgi sau atski
rą gyvenimą tebegyvena. 
Šiandien turtuolių vaikai ne- 
vadžioje už nosies darbinin
kų vaikų, šiandien darbinin
ko vaikas, kaip ir pats dar
bininkas, pats sau žmogus. 
Nors jo būklė šiandien daug 
prastesnė, blogesnė, negu 
pirma, vienok jis kur kas sa
varankiškesnis.

Anų dienų „liepsnojan
čiam jaunimui” rūpėjo vaka
ruškos, šokiai, „dansingai” 
ir degtinė; šiandien jauni
mui rūpi darbas, duona; anų 
dienų jaunimas gyveno tik 
tai dienai; šiandien jaunimui 
rūpi rytojus. Ekonominė kri
zė ir nedarbas jį ožio ragan 
įstūmė, kur jis beveik prieš 
laiką užaugo, subendro, su
rimtėjo.

Tiesa, ir šiandien pusber
niai ir mergaitės lanko ba
rus, dansingus, ir šiandien 
kokteilio laikotarpis, prie 
kurio eina smarkūs, apkartę 

šelpia neturtingus ir našlai
čius vaikelius...

J. Bružikas S. J. 

ties įžūlumą. Bet šiandien 
jaunieji bent tiek išmoko, 
kaip gerti ir ką gerti. Jie 
šiandien pasirenka, ką ir 
kiek gers, šiandien daug 
dažniau geria, bet daug ma
žiau; daug daugiau jaunimo 
geria, bet daug mažiau pasi
geria. Ir tai džiuginąs reiš
kinys. Būtų jau seniai taip 
buvę, jeigu kas iš senesniųjų 
būtų anksčiau pasirūpinęs 
pamokyti jaunimą, kaip ger
ti. Nevienas nusijuoks ir pa
sakys: nereikia jį mokyti, 
nes pats dar prieš laiką iš
moks. Taip, išmoks, ir dar 
kaip! Jis be tėvų pagalbos 
gali viską išmokti — bet 
kaip! Tėvai draudžia savo 
vaikams gerti; visokiomis 
baisenybėmis grasina ir ne
retai baudžia. Ir gerai daro. 
Bet jeigu visa tai veltui, — 
retas drįs sakyti, kad nevel
tui — tai ar ne laikas kitų 
priemonių stvertis? Jeigu 
jaunimas, nežiūrint visų mū
sų rūpestingiausių pastangų, 
grasinimų, išbarimų, iškone- 
veikimų ir pamokslų, vis sa
vo daro ir tebedarys, vis ge
ria ir gers, ar nebūtų patar
tina jį išmokyti nors kaip 
gerti? Kol kas dar neatsira
do mūsų tarpe rašytojo, ku
ris drįstų tokio turinio kny
gą ar bent straipsnelį para
šyti. O jaunimas tokios kny
gos reikalingas, verktinai 
reikalingas.

Visi esame tūkstančius 
kartų girdėję, skaitę, patys 
aiškinę, teigę, rašę, kaip gė
rimas pirmiausia aptemdo, 
paskui apsvaigina ir apma
rina, galop pražudo, prakei
kia žmogų, ypač jauną vaiki
ną, jauną mergelę. Kiek 
prieš gėrimą prikalbėta, kaip 
ilgai su juo kovota, kiek gra
sinta; o kiek gi pelnyta, kas 
nuveikta? Pamokslai, nubau
dimai, grūmojimai, pats gė
rimo uždraudimas nieko ne
nuveikia, nieko nė nenu
veiks. Visa tai gyvu kailiu 
esame patyrę. Na, aiškus da
lykas, jaunimui gerti, kaip 
Nemunui tekėti, negalima 
uždrausti, bet jį suvaldyti, 
apriboti ne tiktai kad gali

i

ma, bet ir privaloma, 
tada geriantį jaunimą 
dysime, kada jį išmokysime, 
jog galima gerti ne tiktai, 
kad pasigerti, bet gerti dėl 
skonio, na, ir dėl sveikatos. 
Jaunimas pats jau tuo keliu 
ima eiti. Mums telieka jam 
padėti.

Bet kurį žmogų geriausiai 
pažįstame iš jo knygų, iš jo 
skaitymų. -„Pasakyk man”, 
sako vienas prancūzų rašy
tojas, „ką skaitai, o aš tau 
pasakysiu kas esi”. Ir tai 
tiesa, šventa tiesa, ypač tu
rint dėmesy jaunimą. Kai 
džiazo muzika staugė ūa-ūa- 
ūa-ūa-ūa-ūa, ir saksofonas 
pritarė umpa-umpa-umpa- 
pa-pa-pa, „liepsnojąs jauni
mas” skaitė „liepsnojančias” 
knygas, bulvarinius roma
nus. Tik dirstelkime į to lai
ko knygų viršelius ir vardus
— skaityti neužsimoka, nes 
būtų vien laiko gaišinimas
— matysime, kaip nuosekliai 
atitinka to laiko dvasią ar, 
kaip šiandien įprasta saky
ti, filosofiją.

Šiandien, nors romanai y- 
ra pasiekę patį čiukurą kie
kybės atžvilgiu, bet tuo pa
čiu sykiu pasiekę patį dug
ną kokybės atžvilgiu, vienok, 
biografijos, socialinių klau
simų knygos ir žurnalai kas
dien daugiau ir daugiau jau
nų skaitytojų susilaukia. 
Catherine de Hueck, rašyda
ma žurnale „The Sign”, aiš
kina, jog jaunimas linkęs 
skaityti žurnalus „Common
weal”, „The Sign”, „Amer
ica” ir „Catholic Worker”. 
O tarp tankiausiai skaitomų 
knygų yra tokių rimtų vei
kalų, kaip Cristopher Daw- 
sono „The Modern Dilem
ma”, Guriano „Bolshevism”, 
Dawsono „Religion and the 
Modern State”, Berdyaevo 
„End of Our Time”, „Selec
ted Papal Encyclicals” ir 
pan. Matome, jog tokie skai
tymai ne ragaišis, ne iš nuo
bodumo, ne vien tik laikui 
praleisti. Tokie veikalai nę 
vienam mūsų mokslininkui 
yra davę nemaža peno.

Mūsų komunistai jau se
niai suprato šitą jaunimo 
troškimą mokslo, ieškojimą 
šviesos. Suprato ir panaudo
jo, ar geriau sakant, išnau
dojo. Tik pažiūrėkime į jų 
laikraščius, žurnalus, kny-. tės.

O tik gas! Jie vis moko, aiškina, 
suval- Komunistai išmokė darbinin-

kus klausyti, skaityti ir mą
styti. Bet kas dar svarbiau, 
jie išmokė darbininkus ne 
tik klausyti, bet ir ko klau
syti, ne tik skaityti, bet ir 
ką skaityti, kaip mąstyti. 
Daugelis darbininkų, nors ir 
klausos, skaito, mąsto, taip, 
kaip jiems liepiama, vienok 
jiems to negana, jie norėtų 
ir antrą gyvenimo knygos 
viršelį pamatyti. Ne vienas 
norėtų pasiskaityti, ką kiti 
sako, rašo, mąsto. Bet kur 
jis gali prieiti, kur rasti?. 
Mūsų, ypač lietuvių, katali
kiškieji laikraščiai ne tiek 
katalikiški, kiek prieškomu- 
nistiniai. Jie, tiesa, logiškai, 
nuosekliai ir taisyklingai iš
kelia aikštėn komunizmo 
klaidas, ir smerkia jį ir jo 
sekėjus. Sumušt gal ir sumu
ša argumentais, įrodymais 
komunistą, bet, toli gražu, jį 
neįtikina, jo neatverčia, ne
pataiso. Jie neigia, griauna 
komunizmą; ir gerai daro. 
Bet nereikia jokių mokslų, 
gabumų, dangiškųjų dovanų 
tokiam darbui. Juk kuomi 
jie. geresni už savo konevei
kiamus ir koneveikiančius 
priešus, pačius komunistus? 
Ir jie moka neigti, griauti, 
rietis, viens kitą iškoneveik
ti. Mums, katalikams, nėra 
tiek reikalo neigti, grumtis 
su komunizmu, kiek patiems 
savo barą varyti, dorotis, 
taisytis, savo namą persi
tvarkyti. O tada komuniz
mui nebus vietos; komunis
tas pasijus sau vienui vie
nas, kaip pirštas. Parblokšti 
savo priešą, tai vienas daly
kas, o jį įtikinti, į save pa
traukti, visai kas kita.

Juozas Pavėsis.
(Bus daugiau)

DAUG AUKSO 
KANADOJE

Toronto. — Ontario apy
gardoje aukso kasyklose 
nuolat didėja aukso kasimas. 
Sausio mėnesį aukso iškas
ta už 7,638,375 dol. Tą mė
nesį išvalyta 728,388 tonos 
iškasenų.

Sausio mėnesį veikė 44 ka
syklos. Iš vienos išvalytos 
tonos iškasenų gaunama 
aukso nuo 10 iki 11 dol. ver-

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės) 

Priėjo prie brolio Roželė.
— Eisime namo, Kristu

pai...
— Ko? — piktai atsikirto 

šis, — niekas manęs namie 
nelaukia.

Mergaitė nuliūdusi pasi
traukė. Tuo tarpu Šligurys 
įtraukė ir Raulą į šokius ir 
sušuko:

— Vanagėlį!
Atnešė staliuką ir pastatė 

kiemo vidury. Pasodino ant 
jo Magdutę. Vyrai susiėmė 
rankomis ir ėmė suktis. Šli
gurys pradėjo:

— Tupi, tupi vanagėlis 
kviečiuos...

— Kviečiuos! — pakarto
jo vyrai.

Apsuko ratą ir vėl:
— O kas tave, vanagėli, 

bučiuos?
— Bučiuos! — vėl pakar

tojo choras.
Pasklido juokai ir kuždė- 

jimos.
— Jonelis bučiuos! — už

dainavo Raulas.
Šligurys, negaišdamas nė 

minutės, pagriebė merginą 
ir, stipriai išbučiavęs, šoko 

su ja toliau. Po to pasodino 
ant stalo Joną. Bučiuoti įpir
šo jau seną, rauplėtą siuvė
ją, kaimynę. Juoko buvo vi
siems. Po to pasodino ir patį 
Raulą. Viskas ėjo, kaip pir
ma. Tik dabar Jonas, atsily
gindamas, sušuko:

— Mergelė Roželė bučiuos, 
bučiuos!

Raulas nutvėrė nukaitusią 
mergaitę. Bet ši bučiuoti ne
sidavė. šokdamas jos pa
klausė :

— Kodėl tokia išdidi?
— Nesikabinkit! Aš ne

pratusi bučiuotis...
Jis pasodino Roželę už 

stalo ir pavaišino alum. Bet 
ji negėrė. Raulas pradėjo 
klausinėti savo brolienės, 
Roželės sesers, kodėl ji to
kia paniurusi.

— Et, juodu abu su Kriš- 
tupu tokie.

— Gal ji miesto ilgisi?
— Ne. Buvo mieste, bet 

greitai sugrįžo.
— Mieste turėjo kavalie

rių?
— Kur gi ne! Vienas iš 

Kauno net čia buvo atsivi

jęs. Bet ji nuo mažų dienų 
pasižadėjo Anuprui ir mylė
jo jį vieną. Kai šis grįžo su
triuškintas ir be kojų, apsi
verkė nabagė... Nesiseka jai, 
kaip ir Kristupui. Šis, kvai
lys, įsižiūrėjo Švedų Magdu
tę.

— Na, ką gi? Graži mer
gaitė!

— Graži, bet Švedas jos 
jam neduos, nes Krištupas 
nieko neturi, švedas išsirin
ko sau žentu Šligurį.

Jaunieji vis šoko. Tik vėlų 
vakarą teišsiskirstė. Raulas 
grįžo su broliais ir tėvu. 
Ėmė pasakoti jiems savo gy
venimą ir ateitį. Nuliūdo vi
si, sužinoję, kad Raulas tik 
trumpam laikui teatvažia
vęs.

Ir kitą dieną nebesidžiau
gė račius sūnaus grįžimu. 
Kas iš to, kad sūnus paūlios 
ir vėl išvažiuos. Sunku buvo 
seneliui. Jis tylėjo, kaip že
mę pardavęs ir kaip smar
kiai nusivylęs žmogus.

4
Kareiviškių klebonas tik 

pabaigė rytmetines pamal
das. Jis jau ruošėsi eiti iš 
zokristijos, kai duryse atsi
stojo Jonas Didžiulis. Pagar

bino Dievą. Klebonas, nu
džiugęs, tarė:

— Ar pasikalbėti nori, 
mielasis? N&} tai ėisiirie į 
kleboniją. Žinaut kad links
mą žinią man praneši: gir
dėjau, sūnus grįžęs iš užsie
nio?

Senis račius įbedė akis į 
žemę ir atsiduso.

— Sūnus ne grįžo, bet at
važiavo.

— Ar tai ne vis viena? — 
nusijuokė kunigas.

— Ne, ne vis viena. Kas 
grįžta, tas pasilieka. Jis tik 
į vaišes atvažiavo.

— Jis čia nepasiliks?
— Ne... Tuo reikalu aš ir 

atėjau pasikalbėti su klebo
nėliu. Išleidau sūnų prieš 
dvyliką metų. Buvo jis man 
žuvęs. Daug metų apie jį 
nieko negirdėjau. Visi jį už
miršo. Tik motina, nabašnin- 
kė, mirdama priminė. Ji pra
našavo, kad Raulas grįšiąs... 
Ir grįžo jis, pagrožėjęs, su
penėjęs. Pradžioj atsidžiaug
ti juo negalėjau. Bet greitai 
žuvo mano džiaugsmas... Ne
galėjau klausytis, kaip jis 
darko lietuvių kalbą, užmir
šo dainas ir papročius. Tik 
apie savo gerą gyvenimą 
ten, kitur, pasakojo. Džiaug
smas virto man rūpesčiu. Jis 

atnešė gėdos mano žilai gal
vai, štai, praėjo jau penkios 
ilgos liūdnos dienos, o jis vis 
tebėžėidžia mano širdį. Kai 
paprašiau jį pasilikti, jis pa
žiūrėjo, kaip į kvailą, ir Sa
ko: „Aš, tėve, negaliu pasi
likti. Ten palikau sužadėtinę. 
Už poros mėnesių vestuvės. 
Ir ne prastą imu: paties ma
no pono vienturtę”. Aš net 
suakmenėjau. — „Vokitką 
vedi?” — klausiu. — „Vo
kitką!” — atsako. — „Liu- 
teronką?” — „Taigi, liute- 
ronką. Pas mus tikėjimas 
nieko nereiškia”. Dieve, Die
ve!.. štai, ko išmoko sūnelis 
užsieny, pasauly. Pinigus jis 
man kiša, dūšią nupirkti no
ri. Palaiminimo prašė, o kai 
supykęs pasakiau, kad pa
laiminimo neduosiu, atsakė 
ir be jo, girdi, apsieisiąs... 
Apsisuko ir nuėjo... Dieve, 
Dieve!... O poryt jau išva
žiuoti nori. Negalima ir su
laikyti. Atėjau pas klebonė
lį...

— Blogai padarei, brolau, 
kad užpykdei sūnų. Aš tau 
patarsiu: tu sūnaus — žiūrėk 
— neišleisk. Sulaikyk jį kaip 
nors bent trumpam laikui. 
Paskui, Dievas duos, jis ir 
visai pasiliks...

Senis račius, padėkojęs, iš

ėjo. Grįžo linksmesnis ir ne
noromis nusišypsojo, kai 
ties Anupro troba rado juo
du abu susėdusius. Priėjo ir 
prisėdo prie sūnaus. Pra
dėjo kalbėti apie žemę. Senis 
račius ėmė žibančiom akim 
pasakoti, kad dvaro ponas 
norįs parduoti žemės plotą, 
kaip tik susisiekiantį su jų 
laukais.

— Tokia derlinga žemė... 
Tokia žemė!...

— Tai nupirk ją, tėvai! O 
kiek ten jos yra?

— Pusė valako ariamos. 
Ir pievų nemažas gabalas 
prie Kiršniavos. Tai ponas 
būčiau, kad tiek žemės turė
čiau!... Tik mane jau kita 
žemė vilioja, ten smiltyse, 
už bažnyčios... šalia motinos 
nabašninkės...

Raulas nieko neatsakė. 
Tylėjo. Kai tėvas ėmė pra
šyti jį dar nors kelioms die
nom pasilikti, Raulas nebe
galėjo atsisakyti. Tik papra
šė parodyti jam tą žemės 
gabalą. Nuėjo. Į Piliakalnio 
pusę. Senis parodė į kairę:

— Štai tasai arimas ir pie
vos. Vokiečiai jas žada nu
pirkti ir kopūstus sodinti.

— Kokie vokiečiai?! Ne- 
sulaukimas jų! Ar jūs netu

rite turtingo sūnaus? Nuo 
Juodžių sodybos netoli būsi
te... Roželės staklės net čia 
girdėti!

— Gera ir protinga mer
gaitė. Na, bet grįžkime jau, 
vaike, pietų.

Raulas dar kartą apsižval
gė ir paklausė:

— Vertas šis gabalas pen
kių tūkstančių?

— Keturis vokiečiai duo
da.

— Nebeduos jau Grįžkite 
namo vienas, tėve.

Paslaptingai nusišypsojo 
ir pasuko į dvarą. Račius il
gai žiūrėjo jam iš paskos... 
Ir pradėjo poterius kuždėti. 
Baigdamas pamatė iš tolo, 
kaip sūnus perėjo per upelį 
ir įėjo į dvaro rūmus 

/
—Nupirks! — sužibo se

nio akys, — kad tai Dievas 
duotų! Kai nupirks, tai ir jis 
į tą žemę įaugs, kaip mes į- 
augome. Oi, šventos, šven
tos, tos pilkosios dulkės, ku
rias mes kojomis mindome!.. 
Kas bent lašą prakaito į jas 
įliejo, tasai jau lyg kokią 
priesaiką būtų - padaręs. 
Duok, Dieve, kad tik nupirk
tų...

(Bus daugiau)
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Kovo 27 d. Šv. Kazimiero 
salėje įvyko Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriaus sušauk
tas masinis susirinkimas ry
šium su paskutiniais įvy
kiais Lietuvoje. Tai jau ant
ras toks susirinkimas Mont- 
realy praeitą savaitę — pir
mas įvyko kovo 25 d. Vytau
to klubo salėje; jį šaukė 
bendras lietuvių draugijų 
komitetas, pasivadinęs Lie- 
tuvos nepriklausomybės gy
nimo komitetu.

Susirinkimą pradėjo kleb. 
kun. J. Bobinas, pasakyda
mas, karštą lietuvišką žodį, 
nušviesdamas paskutinių 
dienų įvykių reikšmę. Sugie
dotas tautos himnas, muz. 
žižiūnui vadovaujant.

Programos vedėju pakvie
stas medicinos stud. Vyt. 
Andriukaitis, WS. skyr. 
vice-pirm. Jis pasakė iš ank
sto tiksliai paruoštą kalbą.

Kalbėtojais buvo A. Saka
las, (WS atstovas), P. Pla- 
čenis (Vytauto klubo atsto
vas), Ant. Navickas (Šv. Jo
no ir Šv. Kazimiero dr-jos 
atst.), Pr. Jasutis (bendro 
komiteto pirm.) J. Lensevi- 
čius (bendro kom. vicepirm.) 
muz. žižiūnas, Vilkelis (Sū
nų ir Dukterų dr-jos atst.) 
ir kiti.

Susirinkimo pagrindinis 
kalbėtojas buvo“ svečias iš 
Jungt. Valstybių, Amerikos 
redaktorius J. B. Laučka, 
kurs papasakojo kanadie
čiams amerikiečių veiklą, 
nušvietė Lenkijos paskuti
nių žygių reikšmę, išdėstė 
Lietuvos, teises 4 Vilnių ir 
nurodė kelius, kuriuose teks 
lietuviams dirbti, kad ne
priklausomybė būtų išsaugo
ta ir kad Gedimino kalne su
plevėsuotų trispalvė vėliava. 
Svečio kalba buvo kelis sy
kius palydėta visuotinu pri
tarimu.

Per abu susirinkimus mon- 
trealiečiai suaukojo apie 160 
dol. Lietuvos ginklų fondui. 
Gynimo komitetas sudarytas 
WS skyriaus iniciatyva; 
šio nepaprastai darbštaus 
skyriaus priešaky yra žino
moji mūsų rašytoja Marija 
Aukštaitė, kuri mūsų kolo
nijos gyvenime nepaprastai 
daug lietuviškos šilimos, 
jaukumo, pakantos, lietuviš- i 
kos pagarbos ir meilės įneša.

Kotrynietis

Jausmingas vyrų choro gie
dojimas bei reikšmingos lie- 

' tuviškos giesmės — „Kelk o 
Dieve” (Žilevičiaus) ir „Gie
smė į šv. Kazimierą” (Alek
sio), žadino klausytojų šir
dyse Dievo ir Tėvynės mei
lės jausmus. Graudžios aša
ros ne vienam skruostais nu
riedėjo.

Po bažnytinių iškilmių vi
si susirinko į mokyklos sa
lę pusryčių. Prieš maldą 
griausmingai sugiedoti Lie
tuvos ir vyčių himnai. Kal
bėjo visa eilė ir įžymių ir 
naujesnių kalbėtojų (kun. E. 
Gradeckis, komp. A. Aleksis, 
kun. J. Kidykas, M. Andriu- 
kytė, J. Raugalis, A. Kanap- 
kienė, P. Bernotas, J. Vil- 
čiauskas) ir kiti. Kalbos bu
vo gyvos, jautrios, patrijo- 
tiškos. Muzikalę programos 
dalį, vad. komp. Aleksiui, 
gražiai išpildė sesutės Lušy- 
tės, duetas; jaunutė D. Mar
kevičiūtė, solo ir A. Ulins- 
kas su A. Markevičium, due
tas.

Jaunimas nuoširdžiai dė
koja šv. Vardo nariams už 
gražų prie stalų patarnavi
mą ir maloniai p. K. Jesai- 
tienei už gardžią kavutę.

Ei, pasauli! Jaunieji lietu
viai tikri Dievo ir_Tėvynės 
vyčiai. Jie gins Tautą ir 
Bažnyčią! Lietuvos patro
nas, o ypatingai lietuviškojo 
jaunimo globėjas, garbinga
sis šv. Kazimieras išklausys 
lietuvių maldas — jis neleis 
priešams pražudyti ir savo 
ir mūsų tėvelių gimtinę tė
vynę, mūs gražiąją, mūs 
brangiąją Lietuvą!

Lyra.

Kovo 27 d. mūsų koloni
jos lietuviai susirinko para
pijos salėje pareikšti vienin
gą protesto žodį prieš lenkų 
grobuoniškus pasimojimus 
ir pavojų Lietuvos nepri
klausomybei. Šis begėdiškas 
lenkų žygis gyvai visų lietu
vių buvo suprastas ir sukė
lė kiekvieno širdyje pasiry
žimą visaip padėti savo 
vynei Lietuvai.

Susirinkimą pradėjo 
Spranaitis. Nusakęs šio 
sirinkimo tikslą, pakvietė 
kun. J. Kintą kalbėti; jis 
nuoširdžiai ragino visus lie
tuvius vieningai dirbti.

Kiti kalbėtojai buvo: adv. 
K. Paulauskas, K. Vilniškis, 
buvęs Amerikos red., D. J. 
Averka, Amerikos adm. ir 
kun. M. Kemežis iš 
betho.

Padaryta kolekta 
Fondui. Surinkta 
Stambiausia aukotoja buvo 
p. Miškinienė, paaukojusi 
Lietuvos gynimo reikalams 
10 dol.

Mūsų kolonija nors ir ne
didelė, bet lietuviai gražiai 
pasirodė, gausingai dalyvau
dami ir at jausdami savo tė
vynės Lietuvos reikalus. Su
sirinkime priimta atitinka
ma rezoliucija.

P—nietis.

Jaunimo protestas
Protestuoja Lietuva, viso 

pasaulio lietuviai, visa de
mokratija prieš Lenkijos 
žiaurų, neteisingą užsipuoli
mą Lietuvos. Jaunimas nei 
kiek ne mažiau išsijudinęs 
susirūpinęs nei senimas. Iš
eivijos jaunimas pasirodo, 
kad ir jis ištikimas lietuvių 
tautai, prijaučia Lietuvai 
sunkioje didelio smūgio bei 
skausmo valandoje savo gi
laus prisirišimo ir tyros 
meilės darbais, štai kaip lie
tuviškas katalikiškas jauni
mas Waterbury pavyzdingai 
protestuoja.

Sekmadienį, kovo 20 d. 
paminėta jaunimo šventė — 
metinės šv. Kazimiero šven
tės iškilmės. Dalyvavo abu 
šv. Juozapo par. chorai, vy
čiai ir studentai. Išklausė šv. Jurgio dr-jos salėje ren- 

(kurias atnašavo gia pirmą vakarienę su įvai-
kleb. kun. J. Valantiejus, o ria programa, pritaikinta 
pamokslą pasakė misijonie- gavėnios momentui. Visi ma
rius kun. J. Kidykas iš Lie- Joniai kviečiami atsilankyti, 
tuvos) ir priėmė Komuniją. I Rep.

Protestas
Kovo 21 d. Rochesterio 

lietuviai gausingai susirinko 
į šv. Jurgio par. salę tikslu 
pareikšti protestą prieš len
kų neteisėtą užsipuolimą ant 
mūsų tėvynės. Kleb. kun. 
Jonas Bakšys ir J. K. Čiapas 

(kalbėdami karštai ragino lie
tuvius nenusiminti ir nepa
siduoti lenkų agitacijai pa
griebti Lietuvą ir iš visų pa
jėgų remti gausiomis auko
mis, kad iš tų aukų būtų ] Sakramento adoracija buvo 
perkami karo lėktuvai ir | nuo sumos iki 5 vai. Visos 

pamaldos buvo už Lietuvą, 
kad Dievas atsiųstų taiką 
Lietuvai, o priešai atsitrauk
tų nuo Lietuvos pasienio. 
Baltimoriečiai meldėsi skau
smų momente, kada didžiu
liai kaimynai savo ginklais 
visą Lietuvą apjuosė, kaip 
erškėčių vainiku, suprasda
mi, kad tik iš dangaus ste
buklinga pagalba gali išlai
kyti Lietuvos laisvę, o mūsų 
laisva tėvynė Kristaus mok
slo spinduliais šviestų visoms 
Europos tautoms kaip skai
sti aušros žvaigždė.

— VI. Draigino siuvyklos 
darbininkai jau nugirsta, 
kad dirbtuvė atsidarys šią 
savaitę. Pirmos rankos pra
dės dirbti pirmadienį, o kiti 
paskiau.

— Valstybės bedarbių fon
das pradės atsiųsti čekius 
už nedarbo savaites.

— Baltimore j e masinių 
susirinkimų Lietuvos reika
lu nešaukiama, J. K.

siunčiami į Lietuvą, nes tai 
būtų tinkamas atsakymas į 
neteisėtus lenkų reikalavi
mus. Amerikos lietuvių va
dams ir visuomenei reikėtų 
susidomėti lėktuvų įsigiji
mu. Ir tas yra labai galima, 
les vienas milijonas Ameri
koje gyvenančių lietuvių, dė
dami tiktai po vieną dolerį 
ant tėvynės aukuro, galėtų 
įteikti Lietuvai 200 tokių 
lėktuvų. Turint tokių apsi
gynimui paukščių, nedrįstų 
niekas mus pavergti. Kiti 
kalbėtojai, k. t. Jonas Mor
kūnas, A. Žiemys, J. J. Ric- 
kis, Izabelė Rovaitė, Fr. Sve- 
tikas ir M. Duseika savo kal
bose aiškino, kad lietuvis 
nepasiduos ir kvietė į vieny
bę apginti Lietuvos nepri
klausomybę.

Priimtas protestas prieš 
lenkų agresyvumą ir pasiųs
ta kablegrama Tautų Sąjun
gai.

Taipgi pasiųsta telegrama 
Lietuvos Atstovybei Wa
shingtone, D. C.

Aukos
Nors dabar sunkūs nedar

bo laikai, susirinkimas buvo 
šauktas skubomis ir todėl 
žmonės mažai turėjo laiko 
prisirengti su auka bet su
rinkta tokių aukų: po $5.00 
— kun. Jonas M. Bakšys, F. 
Šlapelis, Ignas Margelis; po 
$3.00 — adv. Peter J. DeVo- 
nis; po $2.00 — O. Žukaus
kienė, Petras Norkeliūnas; 
po $1.00 — F. Svetikas, V. 
Poškienė, J. Unčiura, F. Pet
ruševičius, V. Butrimaitis, 
K. Zlotkus, A. Ptašinskienė, 
V. Kulbienė, V. Barzdavičiu- 
tė, M. Ventis, D. Stugevičie- 
nė, I. Wilimas, Juozas 
Brown, M. Bartulis, Ona 
Brown, P. Karalienė, J. K. 
Čiapas, F. Rimkus, A. Žie
mys, D. Serbickienė, J. Pa- 
liulionienė, J. C. Morkūnas, 
T. Stukaitė, J. šūkis, K. Šlia- 
vas, J. Juška, K. Šilinis, J. 
Anusevičia, J. Braknis, T. 
Daudienė, A. Sobeckis; po 
50 c. — D. Rovas, S. Ragai
šis F. Kazakevičienė, S. But
rimas, J. Jodviršienė, G. De- 
Vonis, J. J. Rickis. Smul
kiais $2.95. Viso $59.45, te- 
egramoms

Pasiųsta 
$52.65.

Visiems
dingas ačiū.

Vyturys.

Šį sekmadienį, balandžio 3 
d., 7 vai. vakare Elizabetho 
lietuvių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje bus bažnytinis 
koncertas. Vietinis choras 
išpildys „Septynius Paskuti
nius žodžius nuo Kryžiaus” 
Th. Dubois. Šis veikalas yra 
pasauliniai paplitęs ir gavė
nios metu ne tik katalikų 
bažnyčiose, bet ir kitų tiky
bų pildomas. Veikalas bus 
atliktas lietuviškai, kiekvie
nam suprantamoje kalboje. 
Chorui gelbsti pats klebonas 
kun. J. Simonaitis, išpildyda- 
mas kai kurias dalis solo ir 
sudėtingesnias vietas diri
guos, kad laisviau būtu

komp. Žilevičiui išvystyti Buvo likusi nuo dviejų 
vargonų pritarimą. Chore metų neužmokėta sąskaita 
dalyvaus arti šimtas narių Stasiui Pociui $7.25, iš kurių 
ir solistai. Vietinis choras Pocius aukojo $2.25 ginklų 
kviečia ateiti ko gausingiau J fondui. Lietuvon pasiųsta 
susikaupti drauge su muzika $5.00 ginklų fondui. Pas iž- 
ir giesmėmis gavėnios metui dininką liko $2.30. 
atitinkamoje nuotaikoje.

Parapijos choras.
Pirm. Alb. Ponelis, rašt 

J. Krukauskas, ižd. V. Luko
ševičius.

BALTIMORE, MD.

— Kovo 27 d. skirta mal
dai už Lietuvą. Visos mišios 
atnašautos už Lietuvą, švč.

Linksmas vakaras

Kovo 24 d. įvyko kauliu
kais žaidimo vakaras, su
rengtas p. šalinskienės įstai
goje. Narių susirinko gau
singai. Dalyvavo daug vieš
nių ir svečių. Laimėjusios 
džiaugėsi gražiomis dovano
mis, o šeimininkė dar pavai
šino. Sąjungietės dėkingos 
p. Šalinskienei už pasidar
bavimą ir dovanas. Liko gra
žaus pelno. Koresp.

Jonas Glineckis priklauso 
prie šv. Jono draugijos 22 
metai ir per tą laiką su ma
žomis pertraukomis eina į- 
vairias pareigas valdyboje. 
Nemaža prisidėjo išauginti 
šią didžiausią ir turtingiau
sią Bostone lietuvių draugi
ją. Jonas yra daug prisidė
jęs savo darbais ir šiaip prie 
įvairių katalikiškų organiza
cijų, ypatingai prie LDS. ir 
steigiant laikraštį Darbinin
ką. Yra vedęs Sofiją Gurkly- 
tę, rašytojos Uršulės Gurk- 
lytės — Gudienės seserį ir 
dabar auklėja tris dukreles. 
Jonas yra ir Amerikos skai
tytojas.

Tautos Fondo skyrius
Kovo 27 d. tuoj po sumos 

par. salėj buvo sušauktas 
viešas lietuvių katalikų su
sirinkimas, kuriame atnau
jintas Tauto Fondo 1-mas 
skyrius, kuris seniau buvo 
daug nuveikęs Lietuvai.

Susirinkimą atidarė kun. 
Ig. Kelmelis. Kalbėjo muz. 
A. Stanišauskas, P. Alseika, 
J. Žemaitis, S. Gudas, J. Ja
saitis ir kt. Po diskusijų vi
si nutarė atgaivinti Tautos 
Fondo skyrių. Išrinkta val
dyba: pirm. P. Alseika, vice
pirm. K. Strolis, rašt. A. 
Stanišauskas ir Al. Ponelis, 
ižd. kun. Ig. Kelmelis; komi
sijos nariais J. Žemaitis, S. 
Gudas, V. Ambrazevičius, S. 
Pocius, A. Didelis, J. Kru
kauskas, P. Kilda ir J. Stoč- 
kus.

Nutarta šaukti viešą New- 
arko ir apylinkės lietuvių 
susirinkimą penktadienį, ba
landžio 8 d., šv. Jurgio drau
gijos salėje, 8 vai. vakare, 
kur bus pakviesti geri kal
bėtojai, kurie nušvies da
bartinę Lietuvos padėtį. 
Newarkieciai pasirinko sau 
obalsį: tiek pinigų sukelti, 
kad galėtų kelius bombone
šius nupirkti ir į Lietuvą pa
siųsti.

Tad visi dabar į Tautos 
Fondo darbą. Tame pat susi
rinkime priimta rezoliucija, 
kuri pasiųsta Eltai į Kauną.

Broliai lietuviai, gelbėki
me mūsų tautą! S.

Apyskaita
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimo apyskaita: pa
jamų — $84.15, išlaidų — 
$60.85; pelno — $23.30.

Pelnas išskirstytas šiems 
reikalams: aukota 5 dol. mi
šioms už žuvusius kareivius; 
mišios bus atlaikytos balan
džio 9 d. šv. Trejybės bažny
čioje 8 vai. ryte; aukota 5 
dol. mišioms už Dariaus ir 
Girėno vėles — mišios bus 
atlaikytos liepos 17 d. 9 vai. 
ryte.

Tvarkingas protesto 
mitingas

Kovo 27 d. 2 vai. popiet 
didžiulėj So. Boston High 
School auditorijoj įvyko pro
testo prieš lenkus mitingas, 
suruoštas Federacijos sky
riaus, kleb. kun. Virmauskio 
vadovybėje.

Apie pusantro tūkstančio 
talpinanti auditorija kimšte 
prisikimšo lietuviais.

Angliškai kalbėjo adv. Ka
zys Kalinauskas ir buv. pro
kuroras adv. Elihu D. 
gimęs Merkinėje. Jis 
vardu pareiškė, kad 
jungiamės kartu su
viais pasmerkimui Lenkijos 
prieš žmoniją”. Tai esąs 
tiesiog tragiškas reiškinys, 
kad lenkai, prieš 25 metus 
patys buvę žmonės be savo 
šalies, pavergta tauta, taip 
greit užmiršo savo vergiją ir 
tapo patys kitų prispaudė
jais. Dėl Vilniaus pareiškė, 
kaip juristas, kad prievarta 
atimtas daiktas netampa 
plėšiko nuosavybė, todėl ir 
Vilnius priklauso Lietuvai, 
bet ne Lenkijai. Patarė lie
tuviams būti vieningiems, 
remti savo tėvynės vadus ir 
pasiųsti Lietuvos vyriausy
bei padrąsinimų. Baigė savo 
kalbą lietuviškai: „Kas bus, 
kas nebus, o lietuvis nepra
žus”.

Lietuviškai kalbėjo dr. J. 
Landžius ir kun. K. Urbona
vičius. Kun. Urbonavičius 
pareiškė, kad dabar Lietuva 
atsidūrė pavojingesnėj būk
lėj, nes dabar lenkai bandys 
lietuvius įveikti savo „drau
giškumu”, nes priespauda 
lietuviai pasirodė neįveikia
mi. Todėl dabar lietuviai dar 
labiau turi susikaupti ir ne
pasiduoti lenkams, daugiau 
turi dirbti ir aukoti. Adv. J. 
Grigaliūnas perskaitė adv. 
Kalinausko suredaguotą re
zoliuciją prieš lenkų pasikė
sinimus.

Mitingą vedė vilnietis Jo
nas Kumpa; jis kvietė susi
rinkusius aukoti Ginklų Fon
dui. Surinkta 145 dol.

Pradžioje muz. Juškai va
dovaujant sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Su
sirinkimą pradėjo ir užbaigė 
malda kleb. kun. Virmauskis.

Vietos dienraščiai gražiai 
aprašė šį protesto mitingą, 
įdėdami iš jo atvaizdų. A.

Pagerbė savo raštininką
Kovo 20 d. įvykusiame šv. 

Jono E v. BĮ. Paš. draugijos 
susirinkime pagerbtas ilga
metis tos draugijos protoko
lų raštininkas Jonas Glinec
kis. Jam draugija įteikė ra
šomąją plunksną ir paišelį 
už jo ilgų metų darbą drau
gijai.

Didžiulis protesto mitingas 
prieš lenkus

Šį sekmadienį, balandžio 3 
d. 2 vai. popiet, garsioje is
torinėje Feneuil Hali, Bos
ton, Mass. įvyks didžiulis 
lietuvių protesto mitingas 
prieš lenkus. Kalbės vietos 
lietuviai profesijonalai, taip
gi ukrainiečių ir žydų atsto
vai. Gros Dariaus posto be- 
nas.

Protesto mitingą ruošia 
Bostono Komitetas Lietuvai 
Ginti, kuris sudarytas iš 57 
įvairių Bostono draugijų ir 
kuopų. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti ir gerai pasiro
dyti kitataučiams, ypatingai 
lenkams, kad lietuviai gau
singi ir vieningi. Pareikški- 
me dar sykį, kad „Mes be 
Vilniaus nenurimsim”.

Ko.

’ibŠiais lietuvių tautai reikš
mingais metais, Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų 
sukakties ir tautinės olimpi- 
jados proga, Lietuva Ameri
kos lietuviams suteiks nepa
prastų palengvinimų.

Iš Kauno pranešta Am. 
Lietuvių Sporto Komitetui, 
„kad olimpijados metui da
roma pastangų panaikinti 
Amerikos lietuviams vizų 
mokestį į Lietuvą ir panai
kinti automobilių mokestį, 
išrūpinama geležinkeliais vi
siems amerikiečiams 75 nuo
šimčius nuolaidos ir kitokių 
patogumų”. (Red. pastaba: 
vizų mokesčiai panaikinti 
jau nuo 1937 metų).

Taigi, tie, kurie per dau
gel metų svajojote ir troš
kote aplankyti savo tėvynę, 
pasinaudokite šia reta pro
ga. Jeigu kurie norėtų gau
ti platesnių žinių kelionės 
reikalais, tegul kreipiasi į 
vietines lietuvių laivakorčių 
agentūras, kurios maloniai 
tame reikale pasitarnaus.

Važiuokit Lietuvon šie
met. Pamatykit olimpijadą 
ir šimtus kitų žavėjančių 
pramogų. Pamatykit Lietuvą 
savo akimis, o tikrai stebėsi
tės jos pažanga.

Am. Liet. Sporto
Komitetas.

Ženevoje leidžiamas laik« įį,—.. .... g 
raštis Journal de Geneve ( LAIKINOJO 
vasario 16 d. proga apie Lie- s GYNIMO K 
tuvą tarp kitko taip parašė: i flFICIALĖ A

„Lietuva kadaise buvo di- i. 
dėlė ir galinga tauta, kurios 
galybė siekė nuo Baltijos li
gi Juodųjų Jūrų. Jos didysis 
kunigaikštis Vytautas 1410 
metais prie Žalgirio garbin
gai nugalėjo ir sunaikino 
kryžiuočių ordiną. 1595 me
tais sudariusi uniją su Len
kija, per paskutinį padalini- 
mą Lietuva neteko savo lai
svės ir buvo kartu su Lenki
ja padalinta tarp Rusijos, j 
Vokietijos ir Austrijos. Lie
tuvos dėtos į Napoleoną vil
tys paskendo Rusijos snie
gynuose, o 1831 ir 1863 me
tų sukilimai buvo žiauriai 
rusų numalšinti. -

Kilus Didžiajam Karui, 
Lietuvai atgimė viltis atgau
ti savo nepriklausomybę. 
Nuo 1918 ligi 1920 metų Lie
tuvos kariuomenei teko at
kakliai kovoti su raudonąja 
Rusijos, Vokietijos ir Lenki
jos kariuomenėmis. Paga
liau susiaurintose sienose ji 
vėl pradėjo gyventi nepri
klausomą gyvenimą, kuris 
tokį ilgą laiką buvo nuslo
pintas svetimųjų okupacijos, | 
tačiau pilnai džiaugtis savo | 
laisve jai neleidžia senoji 
sostinė Vilnius, kuri buvo 
okupuota Lenkų ir dabar jų j 
tebelaikoma.

Vis dėlto net ir šios lenkų 
klastos nepaisydama, Lietu
va padarė didelę pažangą 
vykdydama socialines refor
mas ir keldama šalies eko
nominę gerovę: sutvarkė 
pradžios mokyklų, ūkininkų, į 
kultūros ir kitus klausimus. į 
Toliau laikraštis baigia sar0 
straipsnį, pažymėdamas, kad

„Lietuvių tauta, plėtoda
ma savo tautinę kultūrą, pri
sideda prie žmonijos kultū
ros ir visuotinos civilizacijos 
plėtojimosi”.

Kaip parodo paskutinių 
laikų moksliški tyrinėjimai, 
senoviškas liaudies posakis, 
kad pyktis sendina žmogų, 
nėra tušti žodžiai. Vienas 
žymus medicinos profesorius 
ištyrė, kad tam tikros liau
kos, kurių paskirtis yra iš
skirti medžiagų apykaitai 
svarbias sultis, nustoja vei
kusios, kaip tik žmogus pra
deda jaudintis ir pykti. Ka
da tos sultys neišskiriamos, 
medžiagų apykaita sulėtėja 
ir pradeda šlubuoti. Šio reiš
kinio pasėkoje žmogaus or
ganizme sustoja naujų celių 
susidarymas, oda lyg apmir
šta, atsiranda raukšlės ir 
plaukams organizmas netei
kia reikalingų medžiagų. Dėl 
to, kaip parodo patyrimas, 
pyktis, nuolatinis nepasiten
kinimas ir susierzinimas be 
laiko sendina žmogų. Pas 
piktą, nervingą žmogų se
natvės požymiai pasireiškia 
daug anksčiau, negu pas ra
mų ir lėtą žmogų.

Taip pat įrodinėjama, kad 
moterys dažniau nervuojasi, 
pyksta ir tik todėl už vyrus 
jaunesnės metų amžiumi at
rodo senesnės savo visa iš
vaizda. Dėl to visi, bet ypač 
moterys, turi vengti pykti ir 
nervuotis.

Japonijoje dauguma Į 
tarnautojų, kirpėjų, nešikų 
ir kitokių tarnų mėgsta ar
batpinigius („tipsus”) gauti . 
mažuose konvertuose. Pada- i 
vimas jiems „nuogų” pinigų | 
laikoma įžeidimu jų jausmų.

Laikinojo Lie 
Komiteto susi 
21 d iždininko 
patiekta ir susi 
girta sekanti a] 

Masiniame su 
Bankų -$1 

Tėvynės red 
pridavė Josepl 
Denville, N. < 
gynimui - $5.( 

Viso pajamų 
Išmokėta: už 

$125.00; plakat 
mo skelbimui- 
što ženklai - 
gramos ir telef 
83; kalbėtojo 
$20.00; rezoliui 
Dėjimas - $5.0 
laiškų ir vok 
p. Viso išn 
23. Pinigų Ii 
Moterų Vieny 
$100.00.

Viso į Lietu1 
$1,101.61.

Aukščiau pa 
Lietuvos Ginki 
legrama pasii 
Į, 1938 m. Ni 
visiems aukoju

Laikinojo I 
mo Komiteto

S, E. Vi
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VIETOS ŽINIOS
LAIKINOJO LIETUVOS 

GYNIMO KOMITETO 
OFICIALĖ APYSKAITA

Laikinojo Lietuvos Gynimo 
Komiteto susirinkime kovo 
24 d. iždininko J. Laučkos 
patiekta ir susirinkimo už- 
girta sekanti apyskaita:

Masiniame susirinkime su
dėta aukų — $1,201.84.

Tėvynės redakt. Vitaitis 
pridavė Joseph Gizows iš 
Denville, N. J. prisiųstus 
gynimui — $5.00.

Viso pajamų — $1,206.84.
Išmokėta: už svetainę — 

$125.00; plakatai susirinki
mo skelbimui — $10.00; pa
što ženklai — $18.00; tele
gramos ir telefonas — $19.- 
83; kalbėtojo kelionė — 
$20.00; rezoliucijų išsiunti
nėjimas — $5.00; rezoliucijų, 
laiškų ir vokiį spauda — 
$7.40. Viso išmokėta--$205.- 
23. Pinigų liko $1,001.61. 
Moterų Vienybės auka — 
$100.00.

Viso į Lietuvą pasiųsta — 
$1,101.61.

Aukščiau pažymėta suma 
Lietuvos Ginklų Fondui kab- 
legrama pasiųsta kovo 26 
d., 1938 m. Nuoširdžiai ačiū 
visiems aukojusiems!

Laikinojo Lietuvos Gyni
mo Komiteto vardu —

S. E. Vitaitis — pirm.
J. Laučka — sekr-ižd.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SENDINA ŽMOGŲ

parodo paskutinių 
ksliški tyrinėjimai, 
is liaudies posakis, 
is sendina žmogų, 
:i žodžiai. Vienas 
edicinos profesorius 
ad tam tikros liau- 
ų paskirtis yra iš- 
ledžiagų apykaitai 
sultis, nustoja vei- 
aip tik žmogus pra
tintis ir pykti. Ka- 
iltys neišskiriamos, 
į apykaita sulėtėja 
ia šlubuoti, šio reis- 
sekoje žmogaus or- 
. sustoja naujų celių 
ymas, oda lyg apmir- 
tsiranda raukšlės ir 
ns organizmas netei- 
ralingųmedžiagų. Dėl 
p parodo patyrimas, 
nuolatinis nepasiten- 

,s ir susierzinimas be 

sendina žmogių Pas 
nervingą žmogų se- 
požymiai pasireiškia 

inksčiau, negu pas ra- 
lėtą žmogų.

) pat įrodinėjama, kad 
ys dažniau nervuojasi. 
i ir tik todėl už vyrus 
mes metų amžiumi at- 
senesnės savo visa iš- 
i. Dėl to visi, bet ypač 
ys, turi vengti pykti n 
otis.

onijoje dauguma pa 
utojų, kirpėjų, nešit 
;okių tarnų mėgsta ar 
nigius („tipsus”) gaut 
ose konvertuose. Pad* 
s jiems „nuogų” pina
ma įžeidimu jų jausmų

sirado: „susigrūdę, kaip sil
sės bačkoj”. Visi keliaunin
kai ir jų draugai būtinai rei
kalauja, kad miestas nupirk
tų BMT ir IRT linijas ir pa
kistų daugiau vagonų viso
mis linijomis.

Maspethe suimtas vokiš
kas benas, kurio nariai nu
bausti nuo 2 iki 5 dol. pa
bauda. Maspetho piliečiai 
nusiskundė, kad vokiečiai 
su savo garsia muzika ne
duoda jiems ramybės.

Rockaway gyventojai ga
vo pranešimą, kad šiemet 
Fort Tilden didžiomis 16 col. 
sanuolėmis nešaudys.

Šaudymų metu Rockaway 
gyventojų langai trūkinėda
vo ir indai nuo lentynų pul
dinėdavo. šiemet bus ramiau 
ir saugiau...

Brooklyne ir apylinkėje 
vaikščioja po namus apgavi
kai ir renka mokesčius už 
elektrą ir gazą. Jau . daug 
gauta nusiskundimų iš mo
terų. Vienas jau net kalėji
me už tokį darbą pasodintas. 
Geriausia mokėti už elektrą 
ar gazą tų kompanijų įstai
gose.

Kovo 27 d. rytą Dr. J. Si- 
leo, gyv. 8 Norwood Ave., 
užpultas miego metu nežino
mo piktadario ir pavojingai 
sužalotas. Nežino nei prie
žasties, nei kas galėjo užpul
ti. Niekas nepavogta.

New Yorko valstybės ka
talikai siunčia laiškus gu
bernatoriui Lehman, kad jis 
be atidėliojimų pasirašytų 
įstatymą, kuriuo bus drau
džiama komunistams užimti 
valstybės tarnyboj vietą. 
Tas įstatymas veiktų New 
Yorko valstybėj.

PRAMOGA AMERIKOS 
NAUDAI

Brooklyne norėta pastaty
ti prie Grand Army Plaza, 
Prospect Park, 6 mil. dol. 
vertės namą knygynui. Sie
nas jau pastatė, bet pinigų 
neišteko ir jau keli metai, 
kaip namas stovi nebaigtas. 
Dabar nutarta visą namą 
sumažinti taip, kad kainuotų 
nedaugiau 2 mil. dolerių.

Brooklyne, Flatbush daly, 
du vaikai — vienas 4 metų, 
antras apie 8 metų — užpuo
lė vienas antrą su peiliais. 
Pamatė tai 8 metų mergaitė 
Edna Engler, norėjo juos 
perskirti, bet buvo vieno vai
kų užpulta ir jos veidas su 
peiliu supiaustytas. Peštukai 
buvo airišiukas su italuku.

Yra žinių, kad jauni vai
kai, kurie vaikšto po trauki
nius, prašydami išmaldos, 
yra organizuoti ir dirba vie
no asmens vadovybėje. Tas 
asmuo vaikus, nuo 6 metų 
iki 13 metų amžiaus, išmoko 
traukiniuose dainuoti, šokti 
ir prašyti išmaldos. Vakare 
vaikai gauną vos 10 nuošim
tį dienos uždarbio.

Buvęs New Jersey guber
natorius G. Hofman trau
kiamas teisman ir reikalau
jama iš jo $450.000 atlygi
nimo už sužeidimą ir kito
kius nesmagumus. Skundėju 
yra buvęs advokatas P. Wen 
del, kuriam buvo primesta, 
būk jis pavogęs Ch. Lind- 
bergho sūnų ir nužudęs.

Brooklyno požeminiai 
traukiniai yra taip prikimš
ti keliauninkų, kad iš tos 
priežasties net priežodis at

Moterų Sąjungos 29 kp. 
nuoširdžiai pritarė surengti 
kortų ir žaidimų pramogėlę 
laikraščio Amerikos naudai. 
Pramoga įvyks antradienį 
balandžio 26 d., p. B. Šalins- 
ko salėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Brooklyne.

Kadangi ši kuopa jau pasi
žymėjusi savo pramogomis, 
kuriose dalyvauja daug žmo
nių ir visi būna patenkinti, 
tad ši pramoga Amerikos 
naudai bus dar prašmatnes
nė, nes paremti savo laik
raštį yra malonu ir garbin
ga. Tad visi ruoškimės daly
vauti ir laimėti puikių dova
nų. Narė.

JAU PASVEIKO

K. Federacijos apskr. se
kretorė Al. Pūkenytė, turė
jusi tulžies akmenų operaci
ją ir išgulėjusi ligoninėje 
apie 50 dienų, jau išėjo iš li
goninės ir dabar veikiai sti
prėja.

BROLIAI SUSITIKO PO
25 METŲ

Du broliai, kuriuodu laiko 
ir erdvės buvo vienas nuo 
kito atskirtas, kuriuodu per 
25 metų laikotarpį klajojo 
kiekvienas savo keliais, pra
eitą šeštadienį pirmą kartą 
susitiko, kai Jungtinių Vals
tybių linijos laivas Prezi- 
dent Roosevelt įplaukė į uo
stą. 25 metai praėjo nuo to 
laiko, kai du broliai viename 
turkų kaime pasisakė vienas 
kitam sudiev. Vienas jų sėdo 
į laivą ir perplaukė vande
nyną, atvykdamas į Jungti
nes Valstybes, kur ėmė dar
buotis modernioje fotografi
jos profesijoje. Tas brolis, 
tai Armen Telian, 42 metų 
amž., turįs savo foto studiją 
Corning, N. Y.

Antras

Telian, 35 m. amž., didesnę 
savo gyvenimo dalį praleido 
kaip piemuo Abdullah, kurį 
didysis karas ir ištrėmimas 
iš gimtosios Armėnijos išva
rė į tyrus, kur jis pakeitė 
savo vardą, savo kalbą, sa
vo tikėjimą, kur susibičiu
liavo su nomadiška arabų 
gimine, kurios papročiai ir 
gyvenimas per 2000 metų nė 
kiek nepakitėjęs, ir tarnavo 
jai kaip piemuo, ganydamas 
bandą.

Kiek abudu broliai atsime
na, jie kilę iš neturtingos 
armėnų šeimos, gyvenusios 
Roumlu, Turkijos Mažojoje 
Azijoje. Armėnas Telianas 
seniai jau patyręs, kad jų 
tėvas miręs iš bado ir nepa
prasto išvargimo o vieną jų 
brolį turkų grupė nužudžiusi. 
Tačiau, nežiūrint visų jo pa
stangų, jam netekę patirti 
apie likimą motinos, dviejų 
seserų ir dviejų brolių.

Armėnas paliko namus ir 
išvyko į Ameriką 1913 m. 
O 1915 m. turkai ištrėmė jo 
šeimą kartu su kitais armė
nais; jo šeima kartu su ki
tais tremtiniais klajojo po 
Syriją ir Iraką ir nežinia kur 
dingo. Armėnas teturėjo vie
nintelę vilties versmę — jo 
draugai jam rašė, kad mirš
tantis jo tėvas prašęs vieno 
arabų šefo, kad jis pasiimtų 
globoti jauniausį jo sūnų, 
tada baigiantį sukakti 12 
metus, ir jiems atrodę, kad 
arabų giminės vadas sutikęs 
paimti į savo globą mažąjį 
berniuką.

Nors maža vilties buvo ka
da nors išvysti savo broliu
ką, bet jis neatsisakė jos. 
Jam pasisekė prikalbinti sa
vo broliuko krikšto tėvą, gy
venantį Bagdade (Irake) ir 
tarnaujantį britų valdinin
kui raštininku, p. H. K. Ate- 
sianą, kad jis pasistengtų 
surasti Kirikorą. Per dau
giau kaip 10 metų Atesianas 
klausinėjo arabų giminių va
dų apie įsūnytą armėnų ber
niuką ir, turėdamas laisvo, 
pats tuo reikalu keliaudavo 
Turkijos, Persijos ir Syrijos 
pasieniais.

Tuo tarpu Krikoras Telia
nas augo kaip mahometonas, 
pakeistu Abdullah vardu, ir 
ganė sau avis ir ožkas. Susi
rinkęs nemažą avių ir ožkų 
lobį, jis susituokė su arabų 
mergaite. Žmona mirė ir jis 
pasiliko našlys. Neturėda
mas vaikų, jis ruošėsi vesti 
antrą žmoną, bet antrąjį jo 
meilės romaną sugadino sėk
mingas p. Atesiano žygis, 
kuris, prakeliavęs 10 tūks
tančių kvadratinių mylių, 
pagaliau, surado Krikorą ir 
patarė jam vykti į Ameriką 
pas brolį Armėną Telianą.

Įsūnijusi Krikorą arabų 
šeima iš pradžių nė klausyti 
nenorėjo, kad jų Abdullah 
nuo jų atsiskirtų — verkė ir 
priešinosi, — bet kai p. Ate
sianas, kuris iš anksto jau 
buvo visa tai numatęs, ap
dovanojo juos ir pavaišino 
pyragu — tyruose laikomu 
retu skanėstu, — tai paga
liau sutiko... Be to, arabų 
vadas nusprendė, kad pats 
Krikoras turi pasirinkti: pa
silikti su įsūnijusia jį šeima 
ar vykti pas brolį.

BALTIJOS DRAUGIJOS
PARODA IR PRAMOGA

brolis, Krikor A.džio

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos 20 metų nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
proga Baltijos - Amerikos 
draugija rengia lietuvių, lat
vių ir estų dailininkų kūri
nių parodą, kuri bus balan-

30 d. ir gegužės 1 d. Be

Popiežių Aukština Nekatalikai
Garsaus nekatalikiško lai- didžiausiu, iki šiol negirdė- 

kraščio „World Herald” re- tu, pasiutimu yra užpuola- 
dabar 

neša 
už tą 
sunai-

daktorius neseniai įdėjo sa- mos... Jėgos, kurios 
vo milijoninei skaitytojų vadovauja pasauliui, 
masei labai įdomų įžanginį didelę atsakomybę, 
pirmo puslapio straipsnį pavojų kuris rengiasi 
apie šių dienų viso pasaulio kinti visą mūsų kultūrą. To- 
religinius konfliktus ir už- mis jėgomis iki galo sekti, 
baigė šiais įsidėmėtinais 
džiais:

„...ir šiame vidujiniai 
irusiame pasaulyje garbinga 
Popiežiaus asmenybė susi
laukia visuotino nusistebėji
mo ir simpatijos! Tai yra 
didis, geras ir tvirtos valios, 
pasken^s rūpesčiuose ir ap-■ ' kitok~ tiksimas

i yra įleidęs į žmogaus sielą 
savo šaknis. Žinoma, galima, 
žmogų per prievartą stumti 
į vieną ar antrą pusę, gali
ma jo užsiėmimą, jo turtą, 
jo namus ir net pačią lais
vę vienaip ar kitaip tvarky
ti. Galima net jį taip apkvai
šinti, kad jis pagaliau ir sa
vo sutikimą duos. Bet jei 
kas išdrįsta atsistoti tarp 
žmogaus ir jo Dievo ir drum
sti santykius, to likimas jau 
išspręstas! Kaip ilgai žmo
gus pasiliks žmogumi, jo ne
mirtinga siela nepasiseks 
surakinti grandinėmis. Už- 
tad amžinų teisių ir žmo
gaus vertės gynėjas popie
žius Pijus XI yra ne tik ka
talikams, bet kartu ir visai 
žmonijai”. Taip rašo nekata
likiškas laikraštis „World 
Herald”.

zo-

su-

tą patį reiškia: žengti stačia 
galva į pražūtį.

Bet tos jėgos susimuš į 
tūkstančiais metų stovinčią 
,uolą; kadangi vis dėlto galų 
gale galingesnis už visaką 
yra tikėjimas, tai yra tikėji
mas į Dievą, kuris giliau ne

krautas sunkiausių darbų 
našta. Nepaisant gilios se
natvės, sunkios ligos, ir di
delių skausmų, jo drąsa ir 
jo uolumas nė kiek nesuma
žėjo. Geras ir švelnus, bet 
nepalaužiamas, jis veda be
galiniai sunkią kovą Dievo 
garbei, Bažnyčiai išaukštin
ti ir žmogaus vertei apginti. 
Atviras ir pažangus, ramy
bės ir geros valios žmonių 
draugas, didis vargšų ir nu
skriaustųjų teisių gynėjas, 
jis mato kiekviename žmo
guje kažką aukštesnio už 
gyvulį, kuris tik maistu ir 
pastoge būtų patenkintas. 
Jis aukštai laiko iškėlęs pro
to ir tikėjimo vėliavas, nes 
ypač šiais laikais šios dvi 
svarbiausios žmogaus verty
bės, kurios žmogų skiria nuo 
gyvulio ir jį išaukština, su

Diplomatų Rykštė
Aną savaitę Austrija nu

stojo tautos vardo. Hitleris 
ją prijungė prie Vokietijos, 
ir niekas jam anei bakst! 
Tiesa, sumurmėjo viena kita 
vyriausybė, tačiau viskas 
tuo ir baigėsi. Anglija, ne
matydama ten jokio sau pel
no, priėjo išvados, kad daly
kas buvo nė šipulio never
tas, todėl tame reikale ji ne
sikišo.

Prancūzija iš principo pa
siuntė protesto pareiškimą, 
tuo pačiu žymėdama, girdi: 
„Mums privalėtų ten kas 
nors daryti!” Pati paskendu
si ekonominėj krizėje, aišku, 
nenorėjo užtraukti sau nau
jos bėdos.

Hitleris iš 
Mussoliniui 
pastarasis 
Austrijai 
Vokietijos
svarbesnių žuvų žadėjo, pav. 
Ispanijoje.

Hitlerio galybės žvaigždė 
šiais laikais labai aukštai 
pakilusi. Vokietija iškovojo 
sau laisvę ir lygybę, sutrau
kydama Versalės sutarties 
pančius. Imdamas vyriausy
bės vairą, jis žadėjo vokie
čiams 21 dalyką; jų gauta 
jau 19.

Nors turi nemaža silpny
bių, vis dėlto jis esąs nepa
prasto darbštumo bei oulu-

mo žmogus. Kur kiti kalba, 
jis veikia; kur kiti žada, jis 
pildo; ko geidžia, tą ir gau
na. Jam pradedant naują, 
reikšmingą žygį, diplomatai 
veikiai imasi plunksnos, ir 
pareiškia savo valstybės ne
patenkinimą ; svetimtaučių 
generolai šiaušiasi, barškina 
kalavijais ir 1.1., bet — iš di
delio debesio — maža lie
taus. Hitleris žengia vis pir
myn. Nejau niekas jo nesu
stabdys?

savaičių atžygiavo į Austri
ją ir ją sujungė- su Vokieti
ja. O kai Lietuva nekreipė 
dėmesio į Lenkijos reikalavi
mus atsteigti ,draugingus 
santykius”, tada lenkų mar
šalas Smigly-Rydz pasiuntė 
Lietuvai ultimatumą ir su
traukė Lietuvos pasieny apie 
100,000 kariuomenės. Tai 
įvyko praeitą savaitę.
Palieka Čekoslovakiją jos 
likimui.

Didžiosios Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas Neville 
Chamberlainas praeitą ket
virtadienį savo kalboje, pa
sakytoje parlamente, pareiš
kė, kad kilus karui, Didžioji 
Britanija siųsianti savo ka
riuomenę į pagalbą tik Bel
gijai ir Prancūzijai, kai ku
ri nors valstybė jas pulsian
ti. Bet kalbėdamas apie Če
koslovakiją nieko panašaus 
nepasakė. Todėl spauda ir 
daro išvadą, kad Čekoslova
kija paliekama jos pačios li
kimui.

Drąsūs nacių reikalavimai.
Tur būt, Čekoslovakų vy

riausybė iš anksto numatė, 
kad Didž. Britanija atsisa
kys laiduoti jos nepriklauso
mybę ir todėl jau praeitą sa
vaitę sutiko duoti žymią at
stovybę vokiečių mažumai— 
net 22 procentus. Čekoslova
kijos vokiečių mažuma, ku
riai vadovauja vietos naciai, 
su Konradu Henleinu prieša
kyje, gauna atstovybę viso
se valdžios šakose. Bet na
ciai tuo nepatenkinti. Jie rei
kalauja pusketvirto milijo
no vokiečiams visiškos auto
nomijos ir kad tik vieni na
ciai tegalėtų visiems Čeko
slovakijos vokiečiams atsto
vauti. Be to, jie dar reika
lauja, kad Čekoslovakija pa
naikintų savo sutartį su So
vietų Rusija. Prancūzija ir 
Sovietų Rusija neseniai pa
reiškė, kad jos yra pasiry- 
žusios ginti Čekoslovakijos 
nepriklausomybę, jei vokie
čiai išdrįstų brautis per jos 
sienas ir bandytų ją prijung
ti prie Vokietijos.

Ar liuosuotojo paėmi
mas palieka jumyse, 
nemalonų jausmą ?

Per stiprus liuosuotojo veikimas yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes po 
to jūs Jaučiatės silpnais ir nusibaigu
siais — visiškai nuvargintais.
Ex-Lax veikla ’’taip, kaip reikia”. Jis 
nėrA nei per švelnus, ir nei per stiprus. 
Ir kada paimate Ex-Lax, jis nepalieka 
to nemalonaus jausmo. Jis veikla lygiai, 
lengvai, be sukrėtimo jūsų vidurių, be 
pasibiaurėjimo ar vidurių skaudėjimo. 
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
menkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Seo* 
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, Ine. 
34 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB-3970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 78 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Graham Avenue. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises. 

TILLIE SHAPIRO
253 Graham Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 11238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 228 
Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE PROVISION CO.. INC. 
228 Parkside Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-11283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

HAVEM EYE R 8-0259
RALPH KRUGHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
/ i' ’ MASPETH. N ' Y. ' :

Gintaras.

anksto pranešė 
ką darysiąs, ir 
ramiai laikėsi 

žūnant. Žinoma, 
vadas gal jam

to, balandžio 30 d., šeštadie-. 
nį, vakare bus koncertas ir 
balius. Tai įvyks Estų švie
timo Draugijos patalpose, 
310 Lenox Ave., kampas W. 
125 St., New Yorke.

Visi lietuviai kviečiami 
aplankyti parodą ir dalyvau
ti koncerte — baliuje.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Šį sekmadienį, balandžio 
3 d., Elizabethe įvyks L. Vy
čių New York ir New Jersey 
apskr. suvažiavimas. Ryte 
lietuvių bažnyčioje bus ben
dra komunija.

Pašalino TVA pirmininką
Jau gana seniai^ kaip pra

sidėjo ginčai ir nesutarimas 
tarpe TVA (Tennessee Va
lley Authority) direktorių, 
kurių pirmininku buvo Ar
thur E. Morgan. Prezidentas 
Rooseveltas porą kartų ban
dė nesutariančius direkto
rius sutaikinti ir, pašalinti 
esamus ginčius. Kovo 11 d. 
pradėjo asmeniškai tyrinėti 
tų nesutarimų priežastis. 
Bet p. Morganas su tokiu 
prezidento žygiu nesutiko, 
nurodydamas, kad iš tokio 
tyrinėjimo nieko gero nebū
sią. Visą reikalą nuodugniai 
ištirti turįs imtis Kongre
sas. Prezidentas pasiūlė jam 
rezignuoti, bet kai jis su tuo 
pasiūlymu nesutiko, tada jį 
prašalino iš einamų pareigų. 
Tačiau, atrodo, kad tuo rei
kalas dar nebaigtas. Kong
rese reikalaujama, kad būtų 
pravestas TVA reikalų turi- 
nėjimas. Be to, tas dalykas 
dar gali atsidurti ir teismuo
se.
Geriausia priemonė įsigyti 
draugų...

Kai praeitą vasarą Nanki- 
no v-bė atmetė pakartotinus 
japonų draugingumo pasiū
lymus, japonų kariai įsibrovė 
į Kiniją ir žygiuoja giliau ir 
giliau į kinų šalį. Kai kanc
lerio šušnigo vyriausybė 
Vienoje atsisakė priimti na
ciškus fiurerio Hitlerio pa
siūlymus, naciai prieš porą

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

Lietuviai, skaitykite rim

čiausią Tautiškai katalikiš

kos minties savaitraštį — 
’’AMERIKA”

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

rraborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y? 

(Williamsburgli Bridge Plaza'|
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Jubiliejaus Koncertas

Trūkumas 
Daugelyje 
vargonais, 
kliudė ne-

Kovo 27 d. Angelų Kara
lienės bažnyčioje suruoštas 
bažnytinis koncertas, ku
riam vadovavo muz. P. Dul
kė. šis koncertas buvo lyg 
įžanga į parapijos 50 metų 
jubiliejaus minėjimo iškil
mes, kurių bus dar ne viena.

Koncerto pasiklausyti su
sirinko gausinga minia, kuri 
per 2 vai. gėrėjosi įvairia 
muzika. Pradžioje įžangos 
žodį pasakė kleb. kun. J. 
Aleksiūnas.

Koncertas aplamai, kaipo 
toks, šioje bažnyčioje pada
rė gražų įspūdį, 
jautėsi vargonų, 
vietų pritariant 
daugiau vargonai
gu gelbėjo. Iš dalies kaltė 
jų senumo.

Bendras parapijos choras, 
muz. Dulkės vadovaujamas, 
turi gražių balsų ir yra pa
daręs didelę pažangą per pa
staruosius kelis metus. Už 
tai, jei ir neišlygintas bend
ras choro skambėjimas, dau
gelyje vietų pradeda skam
bėti visiškai darniai ir skam
biai. Pradėta ir tykumo pri
silaikyti, ko pirmiau šiame 
chore nebuvo. Tokie koncer
tai labai lavina chorą ir įdo
mina jaunimą.

Mažeika turi gražų balsą, 
bet jam reikia giedoti ten. 
kur yra geras resonansas 
bažnyčioje, šiaip pačios auk
štosios gaidos perdaug išsi
skiria iš švelnaus vidurinio 
registro. Giedota giesmė 
(Cujus Animam) jam per
sunki. Panis Angelicus labai 
gerai atliko, o Maldoje (so
lo su choru) tik jo solo pro
gramoje likosi įrašyta, tik
rumoje jo balsą choras nu
stelbė.

Grupė (Hoffmanas, Gin- 
kienė ir Baleika) sudarė ne 
trijų asmenų tikrą sutartinę, 
bet bęveik trijų solistų lenk
tynes. Gražūs balsai, bet vie
numos nebuvo.

Smuikininkų grupė buvo 
labai savotiška: sunku pasa
kyti, kas kam kliudė — ar 
vargonai smuikams, ar smui
kai vargonams, ar vieni ki
tiems. šis neatmezgamas 
mazgas taip ir liks neat- 
megztas. Smuikininkų tarpe 
girdėjosi pavienių 
smuikininkų.

• Nors ir nuobodi savo for
ma Miserere, didžiajam cho
rui ji geriausiai nusisekė ir 
reikia pasakyti, kad gražiai 
Skambėjo ir darė gražų įspū
dį. Ypatingai Juodzevičius 
choralo daly j.

■ Vyrų choro grupė nedarė 
to įspūdžio, kokio buvo tikė
tasi. Pavienių balsų buvo la
bai gražių.

P. O. Katkauskaitė buvo 
viso • koncerto žvaigždė. 
Klausant jos kilo mintys: 
nedykai kitataučiai ją įverti
no, nes neįvertinama Dievo 
dovana jai suteikta. Įdomūs 
buvo ir kiti solistai, bet p. 
Katkauskaitės asmuo visus 
paglemžė — nelygi medžiaga 
ir nelygus meno laipsnis.

Smuikai pritarime chorui 
kai kur buvo vietoje, kai 
kur ne.

Elizabetho choro grupė su 
soliste V. Pranckietyte įnešė 
daug gražios ir bažnytinės 
nuotaikos savo muzikalumu 
ir darnumu. Komp. J. Žilevi
čius grojo solo vargonais, 
bet nesusidarė įspūdis, kad 
jis pasiekė tai, ko norėjo — 
čia irgi vargonai kalti. Jei 
vargonai būtų buvę geri, o 
bažnyčioje geras skambėji
mas, šis koncertas būtų bu
vęs šimtu procentų geresnis,

gerų

maži trūkumai būtų savaime 
užsidailinę.

Apskritai, giesmė Panis 
Angelicus apkarūnavo savo 
grožiumi visą programą. 
Tikrai buvo gražu klausyti. 
Sunku norėti, kad visi nume
riai būtų lygūs meno aukštu
moje. Reikia sveikinti p. Pr. 
Dulkę už tokį didingą kon
certo parengimą ir juo tokių 
koncertų daugiau, tuo vi
siems būtų geriau: rengė
jams ir klausytojams.

Programos dalyviai buvo: 
O. Katkauskaitė, Angelų 
Karalienės par. choras, Eli
zabetho choro grupė, A. Ki- 
zienė, K. Hoffmanas, O. Gin- 
kienė, V. Baleika, J. Mažei
ka, J. Juodzevičius, V. 
Pranckietyte, E. Dragūnaitė, 
O. Kičienė, M. Petrauskaitė, 
J. Lubinskas, A. Kaminskas, 
B. Sawitzki, Revukas, Bran- 
gaitis, B. Krištaponis, Mor
kūnas, R. Kurdinaitis.

Muzikos Mėgėjas.

gietes ir palinkėjo gražiai 
darbuotis.

Motinos dienoje nutarta 
rengti vakarienę. Tai bus ge
gužės 8 d. 5 vai. popiet par. 
salėje. Bilietai po $1.50. Bus 
ir šokiai. Pelnas pusiau su 
parapija.

Laimėjimo vakaras

dalyvaujant 1000 dainininkų. 
Chorai, kurie dar nėra įsi
registravę į Chorų Sąjungą, 
prašomi dabar siųsti mokes
tį $1.00 ir kartu pažymėda
mi choro vardą, valdybą, ve
dėją ir narių skaičių Muzi
kos žinių adresu: 1702 N. 
Wolcott Ave., Chicago, Ill.

Nik. Kūlys.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Sventadleniaie susltarui
Tel.: EVergreen 8-0229

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Piloto Duktė
Par. choras, muz. Brun- 

dzai vadovaujant, šį šešta
dienį ir sekmadienį, balan
džio 2 ir 3 d., turės 5-kių 
veiksmų gražų vaidinimą 
„Piloto Duktė”. Pradžia 8 
vai. vak. Bilietai tik 50 c.

Veikalas tikybinio turinio, 
labai tinkamas gavėnios lai
kui. Vaidins per 20 merginų. 
Visi kviečiami gausingai at
silankyti ir paremti jauni
mo gražias pastangas. Pel
nas parapijai.

Sąjungietems
Mot. s-gos 35 kp. svarbus 

susirinkimas bus šį sekma
dienį, bal. 3 d., 4 vai. popiet. 
Visos narės kviečiamos da
lyvauti, turime gerai pasi
ruošti margučių baliui, kurs 
bus balandžio 30 d.

Labai esu dėkinga narėms, 
gurios prisidėjo pardavime 
bilietų praeitą kartą, tikiuos, 
kad ir šį kartą viskas gerai 
pasiseks, jei visos dirbsime.

Kp. Pirmininke.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Viršutinis Kambarys
Kovo 27 d. parapijos au- 

ditoriume suvaidintas veika
las „Viršutinis Kambarys”, 
statomas merginų Sodalici- 
jos, vadovaujant seselėms 
mokytojoms. Žmonių buvo 
daug, daugiausiai jaunimas. 
Vaidintojai savo roles ga
biai atliko. Vaidino: G. Ja- 
kaitytė, H. Maskolaitytė, N. 
Rimkūnaitė, J. Samolytė, A. 
Sakalauskaitė, M. žudžiūtė 
F. Vaičiūnaitė, A. Puišytė. 
M. Bartkiūtė ir A. Duganytė.

Šis nepaprastai gražus vei 
kalas bus vaidinamas dar du 
kartus: balandžio 3 ir 10 d. 
Šį sekmadieni prasidės 7:30 
vai. vak., o kitą, balandžio 
10 d., 8 vai. vak.

Sodalietės kviečia visus 
gausingai atsilankyti ir 
sigėrėti gražiu veikalu.

pa-

Bažnytinis koncertas
Parapijęs choras stato 

kantatą „Septyni Kristaus 
žodžiai nuo Kryžiaus”, ku
rios muziką parašė garsusis 
komp Th. Dubois. Ši graži 
kantata vaizduoja mūsų Iš
ganytojaus ištartus žodžius 
nuo kryžiaus. Pirmiausiai 
pasigirsta Kristaus Motinos 
žodžiai: „Visi žmonės, kurie 
tuo keliu einat, žiūrėkite ar 
yra skausmas panašus į ma
no?’... Paskui seka įšėlusios

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. '

Hooverio si 
„Pilkas gyv 
Blurokratį 
„Tautiška” ( 
Siauros užgs 
Ar važiuoti Į

minios šauksmas: „Kaltas 
Jis mirties, veskit nukry
žiuoti”... Toliai! tikintieji 
maldauja: „Viešpatie, at
mink ir mane, kuomet būsi 
pas savo Tėvą”... Trečiam 
žody vaizduojamas Kristaus 
Motinos širdies skausmas: 
„O, kaip širdį Jai skaudėjo, 
kada mirštant Jį regėjo”...
Ketvirtam žody nepaprastas Kuopos laimėjimo vaka- 
gražumas meliodijos, kurią ras įvyks balandžio 19 d. 8 
gieda baritonas: „Tėve Die- vai. vak. pas p. J. Adomėnie- 
ve, dėl ko apleidai Tu ma
ne”... Penktam žody įdūkusi 
minia vėl šaukia: „Jei esi 
Kristus, Sūnus Dievo, nu
ženk dabar nuo kryžiaus”...
Septintam žody vaizduojama 
Kristaus mirtis ant kry
žiaus: Mirdamas Jėzus di
džiu balsu tarė: „Išsipildė 
jau”... Šiame paskutiniam 
žody tenoras solo ir vargo
nai griausmingais akordais 
nulydi Kristaus mirtį lyg 
žemės drebėjimu ir griaus
mu...

Šis veikalas turi savyje 
nepaprastai gražią jaudinan
čią muziką, kurios išpildy
mui reikalingi geri solistai 
ir choras. Todėl Apreiškimo 
par. choras, vad. J. Jankaus, 
pakvietė operos artistus: 
Vincent White — baritonas, 
dainavęs Chicagos operoj ir 
Edward Dunbar — tenoras, 
dainavęs Philadelphijos ir 
Pittsburgho operose. Turint 
tokias pajėgas, kaip solistai, 
ir galingą, išlavintą chorą, 
reikia tikėtis, išgirsime gra
žų, įspūdingą koncertą Ap
reiškimo bažnyčioj, balan
džio 13 d., trečiadienį, 7:30 
vai. vakare.

Laukiąs Koncerto.

Kun. Jonas Kidykas, S. J.
Moterų ir merginų reko

lekcijos nepaprastai gražiai 
vyksta. Merginų lankosi ma
žai, bet moterėlių, tur būt, iš 
viso Brooklyno sueina pilnu
tėlė erdvi bažnyčia. Rekolek
cijų pasisekimo kaltininkas 
bene bus tik misijonierius jė
zuitas kun. Jonas Kidykas. 
Jo pamokslai labai mėgiami. 
Nėra ilgi, bet nepaprastai 
turiningi, gražiai išpuošti 
pritaikintais pavyzdžiais. 
Tėvo Kidyko išklausius vaiz- 
daus pamokslo, jauties lyg 
naujai dvasiniai atgimus; 
pamokslo turinys su jojo pa
vyzdžiais taip ir stovi prieš 
akis. Jeigu moterys tinkamai 
įvertins Tėvo Kidyko pa
mokslus ir mokės gražiai 
vyrams atpasakoti, reikia ti
kėtis, ir vyrai gausingai su
sirinks šį pirmadienį vakare 
(balandžio — April 4 d.) 
į vyrų ir vaikinų iškilmingą 
rekolekcijų atidarymą.

Viena Iš Daugelio.

Pranešimas
Moterų ir merginų reko

lekcijų užbaiga įvyks šį sek
madienį, balandžio 3 d., 4 
vai. popiet, nes vakare mo
kyklos Auditoriume sodalie
tės perstatys veikalą iš Kris
taus gyvenimo „Viršutinis 
Kambarys”.

Vyrų ir vaikinų rekolekci
jos prasidės pirmadienio va
kare (balandžio 4 d.) 
vai.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

7:30

Moterų s-gos 29 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyko ko
vo 16 d; Susirinkimą atida
rė malda pirm. Grigienė. Iš 
iždo paaukota 10 dol. gėlėms 
bažnyčiai papuošti per Vely
kas. Atsilankė į susirinkimą 
viešnios iš Hartfordo p. 
Mončiūnienė ir Tamošiūnie
nė, kurios pasveikino sąjun-

ras įvyks balandžio 19 d. 8

nę, 103-40 — 118 St., Rich
mond Hill. Kviečiam visas ir 
visus atsilankyti į šį links
mą vakarą. Koresp.

APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

NAŠLĖS JUDA

Apreiškimo parapijoje įsi
steigusi šv. Monikos našlių 
moterų draugija turėjo savo 
pirmą vakarą — arbatėlę. 
Tvarkė dr-jos pirm. EI. Vai- 
tekūnienė, kuri perskaitė ke
lias ištraukas iš šv. Monikos 
gyvenimo.

Kalbėjo kun. Pakalnis, 
kun. Kartavičius, J. Dum
čius, M. Kivytienė ir narės 
šašienė, Krašauskienė ir 
Bakšienė. Visiems dalyviams 
patiko našlių paruošti už
kandžiai ir arbatėlė.

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavi
mas įvyks balandžio 24 d., 
V. J. Atsimainymo par. salė
je, 64-25 Perry Ave., Mas- 
peth, N. Y.

Kviečiamos visos kuopos 
prisiųsti atstoves į šį suva
žiavimą. Suvažiavimas pra
sidės punktualiai 2 vai. po 
pietų, nes vietinė 30 kp. va
kare turi pramogą — mar
gučių balių. Visos prašomos 
nesivėluoti.

S. Subatienė, pirm.

LAIVE RADO 11 KINŲ

MASPETHO ŽINIOS

Long Islande. Kas 
šį kartą, tas bus 
Island Professional 
čempijonas. Mūsiš-

Sportininkai pasižymi
Lietuvių krepšinio koman

da baigia savo sezoną ir su 
šypsena žiūri į čempijonato 
vainiką. Praeitą savaitę nu
galėjo Astoria Arrows antrą 
kartą, kas juos įstatė pozi- 
cijon žaisti su geriausia ko
manda 
laimės 
Long 
League
kiai tikisi laimėti. Amerikie
čių spauda drąsiai rašo, kad 
mūsiškiams teks čempi j ©na
tas. Lygoje daugiausia punk
tų kaip pavienis žaidėjas 
turi mūsų Antanas Kepe- 
žinskas, kuris jau užkviestas 
žymios komandos Visitation 
kitą sezoną žaisti. Laukiame 
dabar, su kuria komanda 
nūsiškiams teks sueiti (Mor
ris Park K. C. arba Our 
Lady of Lourdes).

T. A. C. turi ir merginų 
komandą. Jos taipgi laimėjo.

aštuonių žaidimų penkiuo
se nugalėjo savo priešinin
kes.

Altoriaus
jenktadienį ir šie laimėjo. 
3enktadienis buvo laimingas 

visoms trims komandoms. 
Maspethiečiai pamilo krepši
nį. R-

vaikai žaidė

Žinutės
— Ražančiaus draugija 

turės mėnesinį susirinkimą 
šį sekmadienį, bal. 3 d., 4:30 
vai. popiet.

— Keturiasdešimt valandų 
atlaidai įvyks Maspetho lie
tuvių bažnyčioje bal. 10—12 
d.d.

— Siuvėjo Vaičaičio žmo
na sunkiai serga. Januškai- 
tis dar tebeguli ligoninėje.

— Vyčių mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, bal. 4 d., 8 vai. Iš
leido savo laikraštuką.

— Choras ruošiasi Great 
Necke perstatyti 3 veiksmų 
komediją „Piršlybos”, gegu-

1“ d., Kasmočiaus salėje.žės

PARAPIJŲ CHORŲ 
DĖMESIUI

Šią vasarą Chicagoj įvyks 
ALRK. Parapijų Chorų Są
jungos pirmutinis Seimas, 
greta Varg. Sąjungos Seimo, 
liepos 10 d. Paimta Sunset 
Park ir seimas bus atidary
tas su didele Dainų švente,

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS:
B—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-010B

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:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Praeitos savaitės pabaigo
je į vieną Staten Islando 
prieplauką įplaukė britų pre
kinis laivas Lossie Bank, at
gabenęs įvairių prekių. Mui
tinės valdininkai sulipo į lai
vą ir pradėjo ieškoti, ar kar
tais neras kontrabandos, 
opijumo ir kitokių narkoti
kų. Valdininkų dėmesį at
kreipė vienas Tolimųjų Ry
tų pilietis, kuris suspigo, kai 
muitinės tarnautojai apver
tė vieną dėžę. Toje dėžėje 
buvo pakrautas muilas, o 
tarpe muilo... kinai. Iš viso 
surasta 11 kinų.

Imigracijos komisaras 
pradėjo tyrinėjimą, norėda
mas patirti, ar nedalyvavo 
šitame šmugelyje ir laivo J- 
gula. Drauge su muilu atga
benti kinai sako, kad jie už 
šitą „nepaprastai * patogią” 
kelionę kiekvienas sumokėję 
po 200 dolerių.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
RINKAS

Švaros departamento 
misaras Williamas F. 
rey pareiškė savo protestą 
prieš New Yorko miesto ir 
jo priemiesčių gatvėse laiko
mas rinkas, J kurias smulkūs 
verslininkai suvažiuoja įvai
riausiais vežimais ir vežimė
liais, atgabendami įvairių 
prekių, kurių tarpe yra ne
maža ir valgomų daiktų.

Pasak p. Carey, tokios 
rinkos sudaro gaisrų ir gat
vių eismo azartą ir pavojin
gos žmonių sveikatingumui. 
Tų gatvių, kur yra tokios 
rinkos negalima išlaikyti 
švariomis. Jų valymui kas
met išleidžiama po 465 tūks
tančius dolerių.

Į vežimus sukrauną savo 
prekes ir esantieji tose gat
vėse krautuvių savininkai 
kaip teko patirti komisaro 
Carey štabo nariams. Carey 
siūlo, kad visos tos rinkos 
būtų sutalpintos atitinkamo
se patalpose ir kad būtų pa
laikomas švarumas. Manhat- 
tano gatvėse esą 4700, o 
Brooklyno —1200 vežimėlių. 
Tų vežimėlių savininkai, 
kaip patirta, pardavinėją 
praščiausios rūšies maisto 
ir kitokius gaminius.

ko-
Ca-

MIRĖ
Stanislovas Atkočius, 

m. amž., gyv. 55 Hudson 
Ave., mirė kovo 27 d. Kings 
County ligoninėje. Laidotu
vės įvyko kovo 30 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Jonos 
kapines.
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Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir l kltue miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas ;
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIU3 S ALINS KAS)

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Mildred Malinauskienė, 33 50 m. amž., mirė kovo 23 d.
m. amž., gyv. 349 Rodney 
St., mirė Greenpoint ligoni
nėje. Palaidota antradienį, 
kovo 29 d. iš Apreiškimo kapines, 
bažnyčios į Kalvarijos kapi
nes. Kūnas buvo pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos laido
tuvių įstaigoje.

Kings County ligoninėje. 
Palaidotas kovo 26 d.,, iš šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Jono

Visų trijų laidotuvėse pa
tarnavo graborius J. Garšva.

 ’’AMERIKA”
Kostantas Treigelauskas,, 423 Grand St. Brooklyn, NY.

Buvęs prezldi 
sugrįžęs is Eur 
apie Europos ( 
dėtį ilgą talM. 
dalis labai sva 
jis siūlo Jungi 
atsisakyti save 
paskolos toms 
kurioms ji duot 
kalams. Toki* 
skaičiuje Hooi 
Lietuvą.

Hooverio p 
skolininkė vali 
sancią skolą i 
nigais į atskiri 
būtų naudojai 
niam švietimi 
tyrinėjimui, 
studentais ir pi 
sikeisti ir Lt. 1 
botų skoliniu' 
žmonės ir am*

Šiam plani 
spauda, pai 
Times, reišk 
Lietuvai daba 
pasinaudoti. 1 
šiuo metu t 
dinti su Liet 
mano Lietuve 
shingtone. A 
pritaikinti Ii 
lę, kad gele 
karšta.

0 vis dėlt 
tikti su gerb 
tu mėginiu

; šūkis „Verč 
nelaisvė” į 
praktiškos 
ko 27 m. ] 
kad tas 
blogai s| 
triotinio į] 
man pridei 
atsiimti”, i 
atsisakysią 

' kūnas esąs 
tas karščiu

Šiaip ar 
tos daugiu 
dinti pilką) 
dija mūsų

Į kos kovos 
je, tai liuc 
tai liudija 
didžiojo 1 
priklausot 
lietuvių ji 
20 m. būt 
namai ir 
bes”, ar 
prieš bol 
įlinkus, lei 

‘ Kad šūki 
negu nelais 
ii praktiški 
gyvenime, 
kovo 18 d. 
d. Lietuvos 
kė bendrą 
riuomenės

■ riai, šaulia 
skautai ir 
organizacij 
me pasižad 
gomis ir u 
su vyriausj

■ ti Lietuvių 
bes sargyb

< Šiam gai
C nėra pagrii 

pareikštas 
jaus metu 
kai dar nei 
atsakymo I* 
jaunimui, 
tiki šių ž 
valstybės

I ir tautos gi 
už savo 
lietuvių ti 
hd jai nė 
ir dar reik 
„Saldu ii 
už Tėvynę


