
SVEIKATA
jie valgo tikrą Lietuj 
tuvlttą duoną, kelkiui 
M pokyliams

Brooklyn, N. Y, 
AAAA^AAAAAAAAAAAA^MMMVVU

-OC1US

NOTARY PUBLIC

•JUS
BALMER
INSURANCE

Maspeth, N. Y.

VALANDOS:
> ryte 
P. P. 
nk 

dl«m*b eudtttu! 
!V«rgreen 8-9229

VALANDOS;
P. P. '

W sutarti 
tAnafleld 6-8787

VALANDOS: 
« ryte 
8 nk.
.dlenlala uždaryta 
KVergreen 7-9106

TZ
i yra:

Brooklyn, N. Y,

Sekmadieni: 
lotu Uvairyv 

Avenue J.

•t Chocolate
Geriausias pasirinkimu 

tonos. ALŪS U gertauną 
mai. Kreipkitės:

Brooklyn, N. Y,

1S
r
JOTOJAS
l gražūs kambariai duodama 
na. Kainos labai prieinama

Brooklyn, N. Y.
n

ŠTAI KAIP

Hooverio siūlymas.
„Pilkas gyvenimas”.
Biurokratų netrūksta.
„Tautiška” drąsa.
Siauros užgaidos.
Ar važiuoti į Lietuvą?

Buvęs prezidentas Hoover, 
sugrįžęs iš Europos, pasakė 
apie Europos dabartinę pa
dėtį ilgą kalbą, kurios viena 
dalis dabai svarbi Lietuvai: 
jis siūlo Jungt. Valstybėms 
atsisakyti savo pokarinės 
paskolos toms valstybėms, 
kurioms ji duota šelpimo rei
kalams. Tokių valstybių 
skaičiuje Hoover pamini ir 
Lietuvą.

Hooverio planas tokis: 
skolininkė valstybė priklau
sančią skolą moka savo pi
nigais į atskirą fondą, kurs 
būtų naudojamas aukštes
niam švietimui, moksliniam 
tyrinėjimui, stipendijoms, 
studentais ir profesoriais pa
sikeisti ir t.t. Tokį fondą glo
botų skolininkės valstybės 
žmonės ir amerikiečiai.

Šiam planui amerikiečių 
spauda, pa v. New York 
Times, reiškia palankumo. 
Lietuvai dabar gera proga 
pasinaudoti. Kongreso nariai 
šiuo metu tiksliai supažin
dinti su Lietuva. Įdomu, ką 
mano Lietuvos atstovas Wa
shingtone. Ar nevertėtų čia 
pritaikinti lietuvišką patar
lę, kad geležis kaltina kol 
karšta.
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O vis dėlto negalime su
tikti su gerb. Kmito pakarto
tu mėginimu tvirtinti, kad 
šūkis „Verčiau mirtis, negu 
nelaisvė” gyvenime neturi 
praktiškos vertės. Darbinin
ko 27 nr. Kmitas jau sako, 
kad tas tvirtinimas „labai 
blogai skamba, ir šiuo pa- 

' triotinio įkarščio momentu 
man priderėtų tuos žodžius 
atsiimti”, tačiau nuo jo ne
atsisakysiąs, nes tas pareiš
kimas esąs „tiksliai sugalvo
tas karščiui antidotas”.

Šiaip ar taip, lietuvių tau
tos daugumos negalima va
dinti pilkąja minia. Tai liu
dija mūsų tautos karžygiš
kos kovos praeitame amžiu
je, tai liudija Sibiro laukai, 
tai liudija 1905 metų įvykiai, 
didžiojo karo sūkuriai, ne
priklausomybės kovos. Jei 
lietuvių jaunuoliams 1918 — 
20 m. būtų rūpėję „šeimos, 
namai ir šiaipjau nuosavy
bės”, ar jie būtų kovoję 
prieš bolševikus, bermonti
ninkus, lenkus?

Kad šūkis „verčiau mirtis, 
negu nelaisvė” ir šiandie tu
ri praktiškos vertės lietuvių 
gyvenime, liudija šių metų 
kovo 18 d. įvykiai. Kovo 18 
d. Lietuvos vyriausybei įtei
kė bendrą pareiškimą ka
riuomenės kūrėjai savano
riai, šauliai, pavasarininkai, 
skautai ir kitos visuomenės 
organizacijos. Jų pareiški
me pasižadama „visomis jė
gomis ir net gyvybe drauge 
su vyriausybe budriai stovė
ti Lietuvių Tautos ir Valsty
bės sargyboje”.

Šiam garbingam pažadui 
nėra pagrindo netikėti. Jis 
pareikštas didžiausio pavo
jaus metu, jis pasakytas, 
kai dar nebuvo vyriausybės 
atsakymo lenkams. Lietuvos 
jaunimui, kaip nuoširdžiai 
tiki šių žodžių rašytojas, 
valstybės nepriklausomybė 
ir tautos garbė yra brangiau 
už savo asmens reikalus. 
Lietuvių tauta yra įrodžiusi, 
kad jai nė kiek nesvetimas 
ir dar reikšmingesnis šūkis: 
„Saldu ir malonu numirti 
už Tėvynę”.
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LIETUVOJE ĮSTEIGTAS
PROPAGANDOS BIURAS

Kaunas. — Ministerių ta
rybos nutarimu, prie minis
terių tarybos įsteigtas pro
pagandos biuras, kurio vedė
ju paskirtas prof. Iz Tamo
šaitis.

Giedraičių policija iš vieno 
skelbimo išbraukė žodžius 
„šimtai pavasarininkų ir at
eitininkų kovojo 1918 — 20 
metais dėl tėvynės ir dauge
lis jų žuvo”. Ukazams pa
klusni policija pamiršo, kad 
tautininkų partijos dar ne
buvo, kai Giedraičiuose atei
tininkų ir pavasarininkų sa
vanoriai guldė galvas dėl tė
vynės laisvės.

Policijos viršininkui ne
svarbu, kad tuose pat Gied
raičiuose žuvusių paminkle 
yra įrašyta žuvusio karinin
ko ateitininko pavardė. Bet 
ar galima kaltinti biurokratą 
cenzorių policininką? Jam 
taip įsakyta iš viršūnių!

Dirvos redaktorius išdrįso 
pulti katalikus, kad jie at
gaivino Tautos Fondą, ku
riam primeta skandalingus 
kaltinimus. Jam nesvarbu, 
kad Lietuva ir kultūringieji 
lietuviai žino, kokius milži
niškus darbus yra atlikęs 
Tautos Fondas. Tai jam ne
kliudo skerečiotis prieš gar
bingą praeitį.

Ar verta reaguoti prieš 
Dirvos nesąmones? Pats gy
venimas rodo, kam Tėvynės 
reikalai arčiausia širdies. 
Tegu Dirvos pastogės ponu
lis pavarto kovo 19 d. Lietu
vos laikraščius, kur tuojau 
pamatys, kas buvo pirmieji, 
kurie Lietuvai paguodos žo
dį ištarė didžiausio pavojaus 
metu?

Tautos Fondas gelbėjo 
Lietuvai ir lietuviams praei
ty, gelbės ir dabar. Jo išga
ningai veiklai nepakenks 
kad ir labai smarkūs neva 
tautiško redaktoriaus šūka
vimai.

Lietuvos žmonėms apie 
Lenkijos buvusį ultimatumą 
pranešta kovo 18 d., bet pra
nešimo „privilegija” atiduo
ta tik tautininkų dienraščiui. 
Kitai spaudai nepranešta. 
Katalikų ir socialistiniai nu
siteikusių dienraščiai tos ži
nios negavo.

Jei būtų prasidėjęs karas, 
Lietuvos žemę ir tautos gar
bę būtų gynę visi piliečiai, 
tačiau valdžios žmonės net 
ir didžiausio pavojaus metu 
neatsisakė savo siaurų par
tinių užgaidų, palikdami ir 
informavimo monopolį tik 
savajai spaudai.

Ne vienas dabar klausia, 
ar paskutiniai įvykiai nepa
kenks amerikiečių kelionei į 
Lietuvą šią vasarą. Mums 
atrodo, kad tie įvykiai turė
tų dar labiau paskatinti lie
tuvius kelionei į Tėvynę. 
Ypač reikėtų paremti dvi 
svarbias ekskursijas — K. 
Federacijos (vadovauja kun. 
Balkūnas) ir L. Vyčių (va
dovauja inž. Mažeika). Jos 
išvyks gegužės mėnesį.

Dar laiko yra. Kas gali, 
tegu važiuoja. Tikra garbė 
atlankyti Lietuvą, kurioje ir 
durtuvais paremtas ultima
tumas nepalaužė tautos at
sparumo.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKCADLENĮ.
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Lietuvos Skyrius Pasaulinėje Parodoje
Kaunas. — Lietuvoje rim

tai ruošiamasi pasaulinei pa
rodai, įvyksiančiai New Yor
ke 1939 m. Apie tą ruošimąsi 
Lietuvos Aidas taip rašo:

New Yorko paroda ruošia
ma rytojaus pasaulio šūkiu: 
— koks pasaulis bus ateity
je. Norint parodyti rytojų, 
savaime suprantama, kad 
teks parodyti savo praeitį 
ir dabartį. Su kokiais ekspo
natais Lietuva dalyvaus, jau 
nusistatyta, tik dar neišspęs- 
tas klausimas, kaip bus vie
ni ar kiti eksponatai parodo
je pateikiami.

Šioje parodoje Lietuva tu
ri daugiau vietos negu kad 
turėjo visos Baltijos valsty
bės Paryžiaus parodoje. Tad 
bus daugiau vietos pateikti 
eksponatams. Lietuva New 
Yorko parodoje įrengs gar
bės salę, kurioje bus pavaiz
duota Lietuvos praeitis ir 
dabartis, kitaip sakant jos 
istorija.

Kituose savo paviljono 
skyriuose bus pavaizduota: 
1. Lietuvos žemės ūkis, pre
kyba ir pramonė, 2. Lietuvos 
laimėjimai kultūros srityje 
per dvidešimt nepriklauso
mybės metų, 3. Gražiosios 
Lietuvos skyriuje bus pa-

KARIUOMENĖS IR VISUO
MENĖS ŠVENTĖ

Kaunas. — Galutinai nu
statyta kariuomenės ir vi
suomenės susiartinimo šven
tę minėti gegužės 15 d. Jai 
šiemet ypatingai ruošiamasi. 
Visi valsčiai kariuomenei į- 
teiks po šautuvą, o miestai 
po kulkosvaidį. Be to, atski
ri asmenys ir organizacijos 
aukos atskirai pinigais ir 
ginklais.

Numatoma, kad ši šventė 
praeis ypatingu pasisekimu.

VOKIETIJOS VYSKUPŲ 
TYLA DĖL AUSTRIJOS

Berlynas. — Ryšium su 
besiartinančiu „plebiscitu” 
Austrijoje, naciai laukė, kad 
Vokietijos vyskupai išleistų 
bendrą laišką tikintiesiems, 
pasisakydami už Austrijos 
prijungimą prie Vokietijos. 
Vyskupai buvo suvažiavę 
posėdžio, kuriame nutarė vi
sai tylėti „plebiscito” klausi
mu.

Austrijos vyskupai yra iš
leidę laišką, kuriame austrai 
kviečiami pasisakyti už pri
jungimą prie Vokietijos. Po
piežiui artimi asmenys pa
reiškė, kad austrų vyskupai 
tokį pareiškimą išleido visai 
be Popiežiaus žinios.

PAŠALPAI REIKĖS 
DVIEJŲ BILIJONŲ

Washington. — Vyriausy
bės asmenys reiškia gilaus 
susirūpinimo dėl negerėjan- 
čios ekonominės būklės. Jei 
nedarbas nebus sumažintas, 
sekantiems metams WPA 
reikalams reikės paskirti du 
bilijonus doleriu.

Kovo mėnesį WPA išlai
dos siekė 140 milijonų dole
rių.

— Nuo rugp. 13 iki 15 d. 
Kaune įvyks didžiulė darbo 
šventė ir Amatų paroda.

vaizduotas Lietuvos grožis, 
jos turizmas bei turizmo ga
limumai ir 4. meno skyriuje, 
bus pavaizduotas mūsų me
nas.

Visi planai jau seniai pa
ruošti, ir tik šiuo metu ko
mitetas svarsto, kaip visa 
tai pateikti. Be to, mūsų sky
riaus New Yorko parodoje 
komitetas bendradarbiaus su 
atitinkamomis įstaigomis ir 
savo sričių specialistais, kad 
parodai būtų pasiruošta ga
limai tikslingiau.

Parodą ruošiant bus ypa
tingai kreipiamas dėmesys 
pavaizduoti naujosios Lietu
vos laimėjimus įvairiose gy
venimo srityse. Dėl to teks 
pateikti būdingos medžia
gos ir iš priespaudos metų, 
pvz., žemės ūkis, švietimas 
nepriklausomybės metais ir 
svetimųjų priespaudoje.

Su savo dainomis, tautiš
kais šokiais ir muzika bus 
geriausia proga pasirodyti 
Lietuvai skirtos dienos me
tu.

New Yorko parodai nori
ma pasiruošti rimtai, kad 
kiekvienas jos lankytojas 
susidarytų aiškų vaizdą apie 
Lietuvą ir jos pažangą.

MŪSŲ BENDRADARBIŲ 
DĖMESIUI

Amerikos velykinis nume
ris bus spausdinamas balan
džio 12 d., antradienį, todėl 
įvairios korespondencijos 
ir šiaip raštai turi pasiekti 
ne vėliau balandžio 11 d., o 
būtų dar geriau, jei raštus 
gautumėm ir anksčiau.

Už malonią talką iš anks
to nuoširdžiai dėkojame.

GINKLŲ DAUGIAUSIA 
PARDUOTA KANADAI 

IR SOV. RUSIJAI

SUKILĖLIAI APSUPO 
K AT ALONI J Ą

Hendaye. — Gen. Franco 
sukilėlių kariuomenė pasku
tinėmis dienomis turėjo išti
są eilę laimėjimų savo žygy
je per Kataloniją į jūrą. To 
žygio tikslas atkirsti Kata- 
lonijos provinciją nuo tie- 
siogio susisiekimo su Madri
du.

Rašant šį pranešimą, su
kilėlių kariuomenė buvo su
laikyta prie Tortosos miesto 
paskutiniame žygiavime į 
Viduržemio jūros krantus. 
Madridiečių armijos atsispy
rimu sukilėlių vadai labai 
nustebinti.

ANGLIJA APSIRŪPINUS 
DUJŲ KAUKĖMIS

Londonas. — Vyriausybei 
atsakingi asmenys pareiškė 
kad Anglijos gyventojai, ne
laimei ištikus, per 8 valan
das gali būti aprūpinti dujų 
kaukėmis (maskomis), ku
rios yra sukrautos 11 mies
tų. Tokių paruoštų kaukių 
esą 30 milijonų.

Anglų turimos dujokaukės 
esančios keturių rūšių, ku
rių mažiausios pritaikintos 
vaikams.

KRYLENKO PASKELBTAS 
IŠDAVIKU

Maskva. — Komunistų lai
kraštis Izvestijos paskelbė 
prokuroro Višinskio kalbą, 
kurioje puolamas buvęs pro
kuroras Krylenko, kaip So
vietų Rusijos priešas, išdavi
kas ir t.t. Toje pat kalboje 
puolamas ir Eug. Pašukanis, 
buvęs teisingumo vicekomi- 
saras ir teisių instituto di
rektorius.

Krylenko yra vienas pir
mųjų revoliucionierių. Būda
mas prokuroru, jis daugelį 
komunistų pasiuntė į sušau
dymo vietas; dabar laukia ir 
jo eilė.

Lietuvos Savanoriai Buvo 
Pasiruošę Gynimuisi

Washington. — Kovo mė
nesį iš Amerikos įvairių gin
klų ir karinės medžiagos 
daugiausia pirko Kanada ir 
Sovietų Rusija. Kanada pir
ko už 1,194,168 dol., o Sovie
tų Rusija už 1,146,112 dol.

Kitos stambesnės pirkėjos 
valstybės buvo Japonija, Ki
nija ir Australija.

LENKIJA NESUTINKA SU 
PRANCŪZIJA

Lenkijos vyriausybei įtei
kus Lietuvos vyriausybei 
ultimatumą, Lietuvoje buvo 
gilus sujudimas kovoti už 
savo tėvynę. Kovo 18 d. Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjunga buvo iš
leidusi atsišaukimą „Į lietu
vių tautą”. Visiems, tikime, 
bus įdomu susipažinti su tuo 
atsišaukimu. Štai jo turinys:

Į LIETUVIŲ TAUTA
Į

Vėl atėjo sunki Lietuvai 
valanda: lenkai mums, lais
vai Tautai, pateikė negirdė
tą reikalavimą — be jokių 
derybų tučtuojau priimti jų 
sąlygas, grąso smurtu, kėsi
nasi į mūsų Nepriklausomy
bę.

Bet tai jau nebe pirmas 
priešo bandymas. Savo svei
ka stipria dvasia, vienybėje, 
suburtomis jėgomis jau ne
kartą esame atrėmę priešą 
ir laisvę laimėję. Jei ir šį 
kartą parodysime sveiką 
dvasią, drąsą, vienybę, pasi
tikėjimą savo jėgomis — 
laimėsime.

Priešui kaip tik ir svarbu, 
kad mes nustotume savo jė
gomis pasitikėti. Bet juk tu
rime sveikoje dvasioje iš
auklėtą ir gražiai ginkluotą 
kariuomenę. Ją remia ir' 
rems visa Tauta.

Būkime j^.siryžę visomis 
jėgomis paremti mūsų bran
gius gynėjus. Težino priešas, 
kad mes savo laisvės neati- 
duosime.

Priešo nenusigandome ir 
nenusigąsime. Skubiai šim
tais ir tūkstančiais organi
zuotai kreipkimės į mūsų 
Vyriausybę ir reikškime jai, 
jog mes savo turtu, darbu ir 
gyvybėmis paremsime mūsų 
Nepriklausomybės gynėjus,

Varšuva. — Užsienio at
stovai labai susidomėję didė
jančiu Prancūzijos Lenkijos 
santykių šaltumu. Prancūzi
jos ambasadorius Noel išvy
ko į Paryžių ir manoma, kad 
jis nebegrįšiąs, o atvyksiąs 
kitas.

Išvykdamas į Paryžių, 
Noel aplankė užsienio reika
lų ministerį pulk. Becką, ku
riam padaręs keletą pastabų 
dėl Lenkijos artėjimo su Vo
kietija. Prancūzijos vyriau
sybei, sakoma, labai nepati
kęs Lenkijos elgesys ryšium 
su jos ultimatumu Lietuvai 
tuo momentu, kai Hitleris 
užėmė Austriją.

Neseniai Lenkija pareiškė 
griežtą protestą Čekoslova
kijai dėl komunistinio inter
nacionalo veiklos, esančios 
Čekoslovakijoje prieš Lenki
ją. Šis lenkų protestas esąs 
vokiečių įtakoje pareikštas.

Pulk. Beck, kaip praneša
ma, griežtai atsakęs, kad 
Lenkijos politika siekia tik 
Lenkijos gerovės ir todėl jis 
neįeisiąs jokiai užsienio val
stybei kištis į Lenkijos rei
kalus.

Lenkija ir Prancūzija yra 
sąjungininkės valstybės, ta
čiau jų santykiai gerokai at
šalo nuo to laiko, kai Lenki
ja susibičiuliavo su Vokieti
ja. :

Lenkų Teisinas Pasmerkė Jų Administraciją

JAPONAI KALTINA
SOV. RUSIJĄ

— Telšių apskr., Rekščių 
kaime, mirė Juozas Linkevi
čius, 102 metų ūkininkas, 
1863 m. sukilimo dalyvis.

— Iš viso šiuo metu jau 
veikia darbininkų 22 klubai, 
kuriuos remia pašalpomis 
Darbo Rūmai.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė įteikė Sov. Rusijos 
vyriausybei protesto pareiš
kimą neva dėl Sov. Rusijos 
teikiamos paramos Kinijai. 
Į protestą Rusija atsakė, 
kad ji nesiunčia Kinijai nei 
kareivių, nei kitokios pagal
bos.

Japonų vyriausybė tuo pa- 
isiaiškinimu nepasitenkino ir 
[atsiuntė naują pareiškimą, 
kuriame Rusija kaltinama 
siuntimu Kinijai orlaivių, la
kūnų ir šiaip kareivių.

1937 m. vasario mėn. Vil
niaus krašto lietuviai paren
gė Lenkijos prezidentui Mos- 
cickiui platų memorialą, ku
riame nušvietė Vilniaus ir 
viso to krašto lietuvių švie
timo, kultūros ir visuomeni
nio gyvenimo sąlygas. Tą 
memorialą pasirašė šie as
menys : Vilniaus Lietuvių 
Taut. Kom. pirm. K. Stašys, 
Vilniaus „Ryto” Draugijos 
pirm. kun. K. Čibiras, Lietu
vių Labdarybės Draugijos 
pirm. kun. P. Bieliauskas, 
Lietuvių Šv. Kazimiero Dr. 
pirm. kun. V. Taškūnas, Lie
tuvių Mokslo Dr-jos pirm, 
kun. A. Viskantas, Lietuvių 
Švietimo „Kultūros” Draugi
jos pirm. A. Krutulys, Lietu
vių „Ūkio” Draugijos reikalų 
vedėjas agr. M. Čibiras, Lie
tuvių Mokytojų Sąjungos 
pirm. inž. J. Jankauskas, 
Lietuvių Blaivybės Draugi
jos valdybos narys R. Mac
kevičius, Švenčionių „Ryto” 
Draugijos valdybos narys R. 
Bagdonas ir Lietuvių Tauti
nio Komiteto sekretorius 
magistr. J. Maceika.

Praėjus kiek laiko, liepos 
3 d., visi pasirašiusieji' tą 
memorialą asmenys buvo pa
šaukti į Vilniaus storastiją, 
ištardyti, ir kiekvienam su

Kaina 5c.

jog iš paskutiniųjų ginsime 
savo laisvę, jog mes nieku 
gyvu nenorime, kad ir jus 
ištiktų Vilniaus lietuvių liki
mas, kad priešas atimtų iš 
mūs krauju atkovotą žemę.

Šiandien paremkime Vy
riausybę žodžiu, bet būkime 
pasiryžę rytoj paremti ją vi
somis savo jėgomis.

Tačiau atminkime, kad 
priešo agentai gali provo
kuoti išsišokimus. Būkime 
atsargūs. Nepasiduokime 
provokuojami. Atminkime, 
kad kiekvienas mūsų nesusi
valdymas yra naudingas 
priešui. Todėl kiekvieną 
triukšmadarį provokatorių 
tučtuojau atiduokime į val
džios rankas.

Būkime drąsūs, tvirtos 
dvasios, vienybėje — laimė
sime.

Laisvėje gyvenę, vergais 
nebūsime!

Rimtai, tvirtai ir tučtuo
jau pareikškime tai savo 
Vyriausybei ir būkime pasi
ryžę tuos savo žodžius, jeigu 
ateis toji nelemtoji valanda, 
veiksmais patvirtinti.

Visi ligi vieno sukruski- 
me Nepriklausomybėss ginti!

Būkime pasiruošę!
Kiekvienas kaimas, mies

tas, miestelis turi virsti tvir
tove ir budėti tėvų žemės 

‘sąrgį&j^.^ ... _

Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių

Sąjunga.

Panašaus turinio pareiški
mą buvo pasirašę ir vyriau
sybei įteikę šaulių, tautinin
kų, Vilniaus vadavimo, jau
nalietuvių, - pavasarininkų, 
skautų, mokytojų ir L. Va
karų sąjungų vadovybės..

rašytas protokolas. Tardy
mai tęsėsi net ligi rugpiūčio 
5 d.

Vilniaus Storasta tame 
memoriale radęs neva „įžei
džiančių administracijos val
džios organus išsireiškimų”, 
todėl visus pasirašiusius nu
baudė: K. Stašį, kun. K. Či
birą, kun. Pr. Bieliauską, 
agr. M. Čibirą, mgr. -J. Ma
ceiką ir R. Bagdoną po 100 
zl. baudos arba 3 paras areš
to, o kun. V. Taškūną, kun. 
dr. A. Viskantą, R. Mackevi
čių, A. Krutulį ir inž. J. Jan
kauską — po 50 zlotų baudos 
arba po 3 paras arešto.

Nubaustieji apeliavo į apy
gardos teismą. Byla buvo 
svarstoma kovo 8 d. Kaltina
mųjų suoIcl. sėdėjo visi nu
baustieji (išskyrus tik R. 
Bagdoną, kuris sirgo). Bylos 
eiga, kaip rašo vienkartinis 
Vilniaus krašto lietuvių lei
dinys „Takas”, buvo įdomi. 
Iš kaltinamųjų ilgai ir įspū
dingai kalbėjo kun. K. Čibi
ras, kuris išaiškino, kodėl 
memorialas buvo taip, o ne 
kitaip parašytas.

Po ilgų abiejų pusių ginčų 
teismas visus pasirašiusius 
memorialą išteisino.
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Kas Kaltas?
(Tęsinys)

Trečia, išmintinga krašto 
vyriausybe rūpinasi savo pi
liečių gerovę dėdama di
džiausių pastangų, kad savo 
tautos ištikimi valstybės sū
nūs būtų laimingi, niekas jų 
teisių nesiaurintų, niekas 
neskriaustų. Jeigu kraštas 
neturtingas, užtenka skurdo 
ir vargų, nereikia atimti iš 
jų bent dvasinių turtų, kurie 
ir neturtingus padaro lai
mingais. Deja, tautininkų 
vyriausybei tik savo partijos 
saugumas terūpėjo. Skirtin
gų pažiūrų lietuviai savame 
krašte netenka duonos,- jei 
neprisiima valdančiosios 
partijos pasauliožiūros. Sun
ki yra ekonominė vergija, 
bet dvasinė vergija dar sun
kesnė. Tokioje tai vergijoje 
yra savoje tėvynėje lietuviai 
katalikai. Kad savo nelai
mingus žingsnius pateisintų, 
tautininkai patys išsirenka 
savo seimą, priima naują 
konstituciją. Įstatymų smur
tu sau kelią skindami, lai
mingai siekė savo tikslo — 
geriau sustiprinti savo par-* 
tijos pozicijas. Jiems nerūpė
jo krašto ir tautos gerovė, 
jiems rūpėjo savosios 'parti
jos likimas.

Tautininkų vyriausybės 
vedamoji užsienio ir vidaus 
politika privedė Lietuvos 
valstybę prie dabartinės po
litinės krizės. Jie gerai žino
jo kitų valstybių vedamą 
politiką. Jiems buvo žinoma, 

“kad lenkai turi padarę ne
puolimo sutartį su visais 
kaimynais: su vokiečiais de
šimčiai metų, su bolševikais 
iki 1945 metų. Lenkams na
ciai darė didesnių žalų negu 
lietuviams Klaipėdoje. Visgi 
tas nenubaidė lenkų nuo su
tarties su vokiečiais. Len
kams pasisekė, nes jų užsie
nio politika buvo išmintin
gesnė. Nelaiminga Lietuva 
pralošė, nes tautininkų vy
riausybė nesugebėjo apdrau
sti savo valstybės ateities. 
Vyriausybėje aukščiausias 
vietas užėmė ne patys ga
biausi lietuvių tautos vyrai, 
bet siauri tautininkų parti
jos šulai.

Kas reikia daryti, kad bū
tų išgelbėta tai, kas dar iš
gelbėti galima ir užtikrinti 
Lietuvos valstybės saugu
mą?

1. Visų pirma, iš vyriausy
bės turi pasitraukti tauti
ninkų partija ir užleisti vie
tą koaliciniam kabinetui, į 
kurį turėtų būtį sutrauktos 
pačios gabiausios mūsų tau
tos pajėgos.

2. Turi būti panaikinta 
tautininkų vyriausybės pri
mesta Lietuvos valstybei 
konstitucija ir grąžinta pir
moji Steigiamojo Seimo pri
imtoji. Jeigu joje yra kas 
taisytina, galima priedais 
pataisyti. Kai kiekviena vy
riausybė pradės leisti savą 
konstituciją, tai toji konsti
tucija yra ne tautos, bet par
tijos valia, neturinti jokios 
sankcijos’ liekanti tik pa

prastas špargalo turinys, ku
rį gali keisti kiekvienas ka
binetas su savų žmonių su- 
verbuotu seimu. Tasai gi 
tautininkų seimas reikia pa
leisti ir išrinkti ne partijos, 
bet tautos atstovų seimą.

3. Lenkai prieš keletą me
tų siūlė Lietuvai Švenčionių 
ir Seinų- sritis, kad sunor- 
muotų savo santykius su 
Lietuva, šiandie lenkai jau 
tų siūlymų nepadarys. Bet 
jųjų būklė ir nepavydėtina. 
Todėl bus galimybių atsiimti 
jų žadėtąsias sritis, kai jie 
norės paimti Pabaltijo hege
moniją į savo rankas arba 
Klaipėdoje išsiderėti sau rei
kalingų privilegijų. O kai į- 
sikurs vokiečių numatomoji 
Ukraina, kurios'jie nori pa
imti sau mandatą, tada galu- 
,inai išsiriš ir Vilniaus liki
mas.

4. Jeigu Lietuvos vyriau
sybė Klaipėdoje būtų variu
si ne bombastinę, bet ramią 
politiką — tylėję ir dirbę — 
išpirkdami iš vokiečių nuo
savybes, tai to skaudaus 
konflikto, kurio vokiečiai 
niekuoųiet neužmirš ir mums 
nedovanos, visai nebūtų įvy
kę. Bet ir dabar dar galima 
eiti šiuo keliu: visomis įma
nomomis priemonėmis ir ga
limybėmis išpirkinėti iš te
nai gyvenančių vokiečių 
nuosavybes.

5. Prie ministerių kabine
to, geriausia prie Finansų 
ministerijos, įkurti išeivijos 
reikalams departamentą, ku
ris turėtų savo žinioje visą 
emigraciją bei imigraciją, 
’ūpintųsi visais išeivijos rei
kalais, galėtų prieiti prie 
imigrantų kapitalo ir visą 
dalyką taip, susistematizuoti, 
kad Lietuva turėtų didžiau
sios naudos. Kad nesutiktų 
nereikalingų įtarimų ir vy
riausybė išvengtų priekaiš
tų, tasai departamentas ga
lėtų būti įkurtas visai pri
vatinio pobūdžio. Išeivijoj 
turi būti įkurti tinkami sky
riai. šie skyriai galėtų di
džiosiose kolonijose įsikurti 
įvairių Lietuvos pramonių 
skyrius. Pradėjus šį darbą, 
gyvenimas pateiks naujų 
naudingų galimybių. Pati iš
eivija, palaikanti glaudžius 
ir gyvus santykius su me
tropolija, turės daugiau jė
gos atsispirti nelaimingam 
ištautėjimui... Ar ir vėl pasi
liks mano balsas šaukiančio 
tyruose?!

6. Lietuvos užsienio politi
ka turi būti taikos politika. 
Tokią politiką nuolatos skel
bia ir grobuoniškos valsty
bės! Su visais reikia gyven
ti taikoje, sudarius nepuoli
mo sutartis, o su ištikimo
mis valstybėmis, laikančio
mis duotą žodį, savitarpio 
pagalbos sutartis. Su Pran
cūzija mums reikalingi glau
džiausi santykiai. Visas Pa
baltijo valstybių sambūris 
Prancūzijos bus tinkamai į-

naikinti. Yra tik tam tikrų 
atvejų, kada stipresnei me- 

Ginklais paremtas lenkų džiaginei pajėgai reikia sta- 
ultimatumas Lietuvai tautą tyti silpnesnio stipriausi gin- 
iki padugnio išjudino ir pri- klą — dvasios pajėgą. Tą 
vertė galvoti. Dalį minčių ir 
pažiūrų gyvenimas bei isto
rija pateisins, kitą dalį ras 
paklydusiomis. Ir, gali būti, 
nuklydimu bus paskaityta J. 
N. žodžiai Amerikoje (bal. 1 

j d.), skelbią: „Ir kai atėjo 
J Lietuvos valstybei dėl netin
kamos užsienio ir vidaus ve
damos tautininkų vyriausy
bės politikos kritiška valan
da, toji vyriausybė sutiko su 
amžinų mūsų priešų negar
bingais reikalavimais”. Kiek
vienas lietuvis pilnai sutiks 
su kitais J. N. žodžiais: „Ne 
Lietuva nusilenkė Lenkijai, 
bet Lietuvos tautininkų vy
riausybė”, tačiau šaltai gal
vojąs lietuvis niekados ne
kaltins šios vyriausybės dėl 
nusileidimo lenkams. Kas gi 
kita buvo galima daryti. Ne
žiūrint kokia vyriausybė bū
tų buvusi tą valandą Kaune, 
ji būtų tiek pat stipresniu 
ginklu paremtam ultimatu
mui nusilenkusi, kiek tauti
ninkų. Po karo Vokietijos 
vyriausybė nusilenkė karo 
paliaubų ir Versalės taikos 
sutarčiai. Rusija, prisimena
me, nusilenkė Lietuvių Bras
tos sutarčiai. Kas kita toms 
vyriausybėms buvo daryti ? 
Nieko — tik nusilenkti stip
resniam ginklui, šiandien 
abi sutartys gyvenimo jau 
sunaikintos, ar baigiamos

' ginklą vartojo pirmieji krik
ščionys prieš, regis, nesu
griaunamą Romos cezarių 
galybę. Ją vartojo ir mūsų 
tėvai — knygnešiai prieš, re
gis, nesugriaunamą Rusijos 
carų galybę. Abejais atve
jais silpnesnioji pusė laimė
jo, nes joje buvo tas, kas vi
sados medžiagą nugali — 
dvasia, amžinos tiesos prin
cipai.

Nėra abejojimo, lietuvis 
džiaugsmo ašaromis prisi
mins, kaip šiose liūdnose die
nose lietuvių tautoje sužibo 
daug ko šiai dvasios pajėgai 
panašaus, kada visi lietuviai, 
be politinių pažiūrų skirtu
mo, net suamerikonėję, net 
Lietuvoje gimę žydai, buvo 
pasiryžę viską dėti, kad tik 
Lietuvos nepriklausomybė 
būtų apginta. Jaunimas Lie
tuvoje ir Amerikoje buvo pa- 
siketęs ginklo griebtis. Se
niai buvo pasirengę šimtines 
kloti. Bet — likimas šią va
landą dar nebuvo Lietuvos 
laisvę paskutiniam kortų 
metimui pastatęs. Viena As
sociated Press žinia sakė, 
kad, be 100,000 ginkluotų 
lenkų Vilniaus krašte, Lietu
vos vyriausybę nusileisti 
spyrė Anglija, Prancūzija, 
Sovietų Rusija, Latvija, Es
tija, Vokietija. Ir negalima 
sakyti, kad Lietuva nusilei
do be kovos. Tai būtų netie
sa ir nelietuviška: pirmas 
ultimatumas buvo aštrus ir 
reikalavo Vilniaus oficialiai 
išsižadėti ir iš Lietuvos kon
stitucijos jo vardą, kaip so
stinės, išbraukti. Galutinio 
ultimatumo žodžiai reikalavo 
tik diplomatinių ir susisieki
mo santykių atnaujinimo. 
Vadinasi, reikalavo to, ko J. 
N. reikalauja: „Maža valsty
bė turi palaikyti draugiškus 
santykius su visomis valsty
bėmis, ypač su kaimynais”. 
Lenkija, noroms nenoroms, 
yra mūsų kaimynas. Ji san
tykius su Lietuva įsteigė 
vieninteliu būdu (Vilniaus 
neatiduodant), kuris galimas 
— nuoga spėka, stipresnio 
ginklo pajėga, nes Lietuvoje 
nebūtų niekados radusi to
kios vyriausybės, kuri be 
Vilniaus būtų geruoju ir sa
vo noru santykius su Lenki
ja užmezgusi!

Tėvynės redaktorius, ne 
mažesnis opozicininkas da-

Karo debesys vis dar slan
kioja Kinijos padangėmis, o 
Europos diplomatai nesiliau
ja dėję pastangų, kad nesi- 
kartotų 1914 — 1918 m. 
skerdynės. Dėl to maža dė
mesio kreipiama į Pietų A- 
meriką, kur dabar sėjama 
sėklos ateities kautynėms.

Prieš didįjį karą tos Pietų 
Amerikos valstybės buvo 
tartum gausūs neišdirbtų 
gamybų šaltiniai, iš kurių 
nemaža sėmėsi Amerikos ir 
Europos biznieriai bei pra
monininkai. Iš savo pusės jie 
pasiųsdavo 
lykų, pav. 
mašinerijos 
kais kitaip.
gamina tuos reikmenis taip, 
kad lenktyniuojasi su Euro-

ten išdirbtų da- 
batų, drabužių, 
ir t.t. Šiais lai
dos jau pačios

vertintas. Reikia atsiminti ir taikingumo draugiškumas 
štai ką: su amžinais priešais su visais kaimynais!
ir glaudžiausios sutartys I j. n.

gali lengvai suirti; tiktai 
draugingų valstybių likimą 
galima supinti su savo vals- 
bės likimu. Einant šia tai
kingumo kryptimi, reikia at
naujinti savo santykius su 
Vatikanu, priimant Šv. Tėvo 
katalikų pasitikėjimą ir nuo
širdžią paramą.

7. Lenkų neteisėtas ant 
Lietuvos užsipuolimas nutei
kė įvairias pasaulio tautas 
bei valstybes lietuvių palan
kumui. Didžiausio palanku
mo mums pareiškė ir Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Neužmirškime, jog Lietuva 
yra skolinga J. A. Valsty
bėms ir jog dabar yra ge
riausia proga, kuri kartą 
į šimtmečius pasitaiko, iš
gauti iš Washingtono palan
kiausių lengvatų šiai skolai 
likviduoti. Tenegaišina laiko 
tie asmenys, kurie šį reikalą 
gali išspręsti. Jį reikia lik
viduoti greitai. Washingto
no vyriausybė tikrai suteiks
lengvatų. Šios skolos likvi-i bartinei Lietuvos vyriausy- 
davimas ir tuomi yra svar-ibei, kaip krikščionių demo- 
bus, kad apsidraustume sau (kratų pasaulėžiūros žmonės, 
ateitį. Ateis laikas, ir gal tačiau jis bal. 1 d. rašė: 
neužilgo, kad Lietuvos vai- „Vargu galima kaltinti Lie- 
stybei bus neikalinga pasko- tuvos vyriausybę už Lenki- 
la. Jie galės tą paskolą leng-1 jos ultimatumo 
vai gauti arba iš Washingto
no vyriausybės arba ją su
kelti iš pačių J. A. Valstybių 
lietuvių, kaip tai buvo pada
ryta Lietuvos nepriklauso
mybės gyvenimo pradžioje. 
Šiandie tai paskolai laikas 
ir nuotaika patogiausia.

Tiktai bendromis jėgomis, 
visų Lietuvos nepriklauso
mybės siekiančių partijų da- 
lyvumu, mes galime užtik
rinti Lietuvai šviesią ateitį. 
Mūsų tautoje yra tiek dva
sios turtų, kad, juos visus 
sunaudojus, galima atsiekti 
Šveicarijos, Danijos ir pana
šių valstybių saugumo ir 
klestėjimo. Savo politinėmis 
gairėmis paskelbkime šiuos 
šūkius: visa pilna laisvė 
ietuviams savoje valstybėje

priėmimą. 
Prieš atstatytus skaitlingus 
Varšuvos durtuvus Lietuvai 
irgi durtuvu atsakyti, būtų 
perdaug rizikingas žygis. Su
prantama, tokiu šio pavojin
go nuotikio likvidavimu ne
patenkinta visa lietuvių tau
ta. Nepatinka tas ir mums, 
bet šaltas protas sako, gerai 
padaryta išvengiant ginkluo
to. susikirtimo”.

P. N. Lietuvos vyriausybei 
prikiša netinkamą užsienio 
politikos vedimą ir pažymi 
Klaipėdos bylą, suerzinusią 
vokiečius ir tariamą Lietu
vos vyriausybės pasitikėjimą 
Sovietų Rusijos pagalba. 
Čia reikia pažymėti, kad Lie
tuvos vyriausybė, nežiūrint 
kokia ji būtų, mažos (arba 
ir jokios) įtakos negali turė
ti Vokietijos, Sovietų Rusi
jos ir Lenkijos užsienio poli
tikai. Vokietija darys, kas

jai gera; Sovietų Rusija elg
sis kaip jai išrodo naudinga; 
Lenkija tą patį darys. Vo
kietija niekados širdyje Klai
pėdos krašto neišsižadėjo, 
nes tai Versalės sutarties 
padarinys, o tos stutarties 
dabartiniai valdovai neken
čia kaip žydų. Gali būti, da
lį savo ekonominės ir politi
nės laisvės pardavusi, Lietu
va ir išgautų Vokietijos pri
pažinimą palikti Klaipėdą 
Lietuvai. Bet ar verta tą 
kainą be reikalo mokėti? Jei 
Kaune būta didelio atsidėji
mo Sovietų Rusijai, dabar 
jis išgaravo, kaip išgaruoja 
Čekoslovakijoje ir Prancūzi
joje. Jei Prancūzija ir Čeko
slovakija buvo Sovietų Rusi
os pažadais suklaidintos, ko
dėl Lietuva negalėjo tiek pat 
suviliota būti?

Lietuvių tauta įžengia į 
naują ir, kol kas, gana klai
kų gyvenimą. Reikia rasti 
būdų turėti santykių su Len
kija ir nenusileisti gyvaisiais 
tautos reikalais. Čia istorija, 
gali būti, pripažins tiesą vi
siems tiems lietuviams, ku
rie šiai valandai reikalauja 
subūrimo organizuotų tau
tos politinių jėgų vyriausy
bėje. Vadinasi, šiokios tokios 
koalicinės vyriausybės. Len
kijos vadai skelbia norį su
kurti didelę neitralių vaisty
tų juostą, kurion įeitų Es
tija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja ir Rumunija. Šios juostos 
tikslu būtų nesuleisti Vokie
tijos ir Rusijos kariauti ir 
apginti juostos narių politi
nę ir ekonominę nepriklau
somybę. Gali būti, tos Euro
pos dalies geografija ir poli
tika tokios juostos reikalau
ja. Liublino uniją prisime
nant ir juostos- reikalingumą 
pripažįstant, koalicinė (bent 
tautininkų ir krikščionų de
mokratų) vyriausybė geriau
sia galėtų vykdyti antrąjį 
J. N. patarimą Lietuvai: 
„Maža valstybė niekados ne
turi perartimai susirišti su 
xuria nors didesne valstybe, 
nes tada neteks savarankiš
kumo ir, nelaimei ištikus, 
žus”.

Tačiau, šios koalicinės vy
riausybės nebuvimas nesu
stabdys lietuvių tautinio ki- 
imo ir stiprėjimo. Lietuvių 
literatūra stiprės ir gausės, 
lietuvių mokyklos augs, lie
tuvių pramonė kils, žemės 
ūkis tvarkysis, lietuvių tau
tinė dvasia stiprės. Lietuviai 
katalikais yra nuo kunigaik
ščio Vytauto laikų. Naciona
listais — tautininkais jie iš
budo tik pereitą šimtmetį, 
Basanavičiaus, Kudirkos, 
Maironio, Tumo ir kitų ragi
nami. Ir jokie lenkų planai 
šios galingos minčių srovės 
tautoje neužmigdys!

Vyt. Sirvydas.

pa ir Jungt. Valstybėmis dėl 
pirmos vietos.

Reikia nepamiršti, kad vo
kiečiai ir italai mato ten pla
čią dirvą fašizmui skleistis. 
Įsitaisę dideles radijo stotis, 
jie kasdien varo smarkią 
propagandą už fašizmą. Be 
to, kai kuriuose universite
tuose dėsto kursus italų ir 
vokiečių profesoriai, kurie 
dykai ten mokytojauja. Aiš
ku, kaip ant delno, kad, lai
kui bėgant, gyventojai neju
čiomis apsišarvos fašizmo 
idealais ir pažiūromis ir, 
progai pasitaikius, jie leng
vai pateks fašistų tinkluose. 
Kaip tik čia ir glūdi mūsų 
šaliai pavojus, nes tik per 
Pietų Amerikos valstybes fa
šizmas, rodos, galės įsišak
nyti Amerikoje. Tačiau pre
zidentas ir sekretorius Hull 
jau numatė tą planą ir už
mezgė glaudesnius santykius 
su Pietų Amerikos valstybė
mis. Gintaras.

DĖL KMITO STRAIPSNIŲ

Malonus p. Redaktoriau:
Amerikos š. m. 14 num. 

Tamstos pastaba dėl Kmito 
straipsnio, mano giliausiu 
įsitikinimu, išreiškia visų 
lietuvių katalikų švenčiausį 
įsitikinimą. Kas lietuvių tau
tą tikrai pažįsta, tas niekad 
nedrįstų tvirtinti, kad jos 
„paprastiems, pilkiems žmo- 
neliams” labiau rūpi ūkis, 
manta ir šeima, kaip krašto 
laisvė ir nepriklausomybė.

Juk ne kas kitas, o šitie 
„pilki žmoneliai” ir buvo tik
rieji didvyriai kovoje su ca
rizmu ir garbinguose mūsų 
lepriklausomybės karuose.

Pilkųjų didvyrių garbei 
turime pripažinti, kad kom
promisų ir savanaudiškumo 
nuotaika jiems kur kas sve
timesnė, kaip kai kuriems iš
garsintiems visuomenės ir 
tautos vadams...

Blankūs, nors ir karčiai 
pasakyti lenkams pasirodys 
mūsų žodžiai, jei greta jų 
duosime apie savo tautą to
kias „pilkas” atestacijas, 
kaip jau pakartotinai viena
me laikrašty yra padaręs 
gerb. publicistas K. Bet, tur 
būt, tai tik vieno žmogaus 
subjektyvizmas, anaiptol ne
būdingas mūsų visuomenės 
nusiteikimui ir Įsitikini
mams.

Tamstą tikrai gerbiąs
Nekmitas.

— Prof. Aug. Janulaitis, 
Vytauto D. universiteto tei
sių fakulteto dekanas, kovo 
19 d. sulaukė 60 metų am
žiaus. Lietuviškoje veikloje 
dalyvauja nuo pat gimnazis
to dienų, yra parašęs daug 
knygų, ypač iš Lietuvos tei
sės.

— Palangos burmistru 
juvo išrinktas amerikietis 
Staknys, bet jo nepatvirtino 
ipskrities viršininkas. Da- 
?ar burmistru išrinktas dr. 
J. šliupas.

— Kovo 1 d. Lietuvoje ra
dijo priimtuvų buvo įregis
truota 50,184.

— Pernai Lietuvoje buvo 
1487 gaisrai, iš kurių 143 
miestuose. Per gaisrus žuvo 
17 žmonių ir 109 sužeisti. 
Nuostolių padaryta beveik 
už 6 milijonus litų.

— Per sausio mėnesį Lie
tuva pardavė Lenkijai per

— Palangoje vasarotojų 
skaičius kasmet auga. 1921 
m. užsirašiusių vasarotojų 
buvo 987, 1922 m. — 1535, 
1935 m. — 4003, 1936 m. — 
6064, o 1937 m. — 8271.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Elepnora Bartkevičiūtė

Mūsų laikais taip, kaip ir 
istorijoj — randame daug 
pavyzdžių, tik ne modelių.

— Napoleonas.

Niekas neatsitinka pasau
lyje taip, kaip yra bijoma, 
ar kaip yra tikimasi.

— A. Karr.

Kiekviena pastanga nuga
lėti blogą tegali kilti tik iš 
optimizmo. Sielvartais ir su
sikrimtimais niekas nieko 
nepataisė. — Putinas.

žodžiai tai sėkla, iš kurios 
auga amžini daiktai; todėl 
reikia jie sėti atsargiai.

— M. R.

Kada žmonės yra dori, į- 
statymai lieka be vertės; 
kai žmonės sugenda — tada 
ir įstatymus laužo.

— Disraelis.

Karaliai — tai plunksnos 
vyrų kepurėse... blizgantis 
burbulas minioms nusilenkti 
ir priklaupti... tegul vaikai 
džiaugiasi tuo molonumu.

— Kromvelis.

Gamta tai grožio šaltinis. 
Ar tamsią naktį, ar skaisčią 
dieną, baisioje audroje, ar 
saulės tekančiuose spindu
liuose, beribėje jūroje, ar 
miško tankumyne — visur ir 
visuomet gali būti žmogus 
grožio sužavėtas.

— M. Z.

Jei vesi, tai vesk iš meilės; 
žiūrėk, kad mylėtum tai, kas 
verta meilės. — W. Penn.

Gyva vaizduotė tai lyg sau
lės stiklas: toli esančius 
daiktus dukart padidina, arti 
esančius tiek pat kartų su
mažina. — Dorvilas.

Keista, kad mintis pri
klauso nuo pilvo; bet ir vy
rai su geriausiais pilvais ne 
visuomet buvo galvočiais.

— Volteris.

Yra marmuro širdžių, nuo 
kurių viskas atsispindi, ku
rios gimė be kartumo, užuo
jautos ir be dėkingumo.

— Puisieux.

Visi, kurie kenčia — pilni 
neapykantos; kurie gyvena 
— velka pasigailėjimą; tik 
mirusieji sutrauko savo 
pančius. — Victor Hugo.

Žmogaus asmuo yra toks 
didelis, kad per maža jam 
dangaus ir žemės, todėl jo 
dvasia nuolatos veržiasi už 
tų dviejų ribų.

— Striupas.

Beprotis ir geriausią dar
bą peikia, o pats nežino, kaip 
pataisyti reikia. — Poška.

Dievas padarė kraštą, o 
žmogus miestus. — Cowper.

Jei tavo geriausieji norai 
nueina niekais, — žinok, jog 
tau trūksta valios tvirtybės, 
turi vainikuoja kiekvieną 
pasiryžimą. — Aistis.

Meilė — tai gyvenimo sau
lė. — Solovjovas.

Įstatymai miršta, knygos 
niekuomet. — Lytton.

Kai amerikietis vyras gi
riasi turįs gerą žmoną, ži
nok, kad žmona turi jį.

— Gineitis.
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(Tęsinys)
Kai koks komunistas, ar 

dar tik komunistėlis, ima 
skersgatvyje kalbėti, mes, 
geri katalikai, dažniausiai 
ranka pamojame: „Tai, pus- 

. galvis, patauška, nenuora
ma ir viskas!” Taip, gal ir 
pusgalvis, gal ir patauška; 
bet kuris iš mūsų prisiren
gęs savo tikėjimą taip drą
siai aiškinti, kaip tas pus
galvis savo komunizmą? Bet 
tyčia pažiūrėkime, kas jo 
klausos. Aha! ar ne jauni
mas!? Jaunimas, bedarbis, 
bedarbė klausos materializ
mo filosofijos, jam, kaip ant 
delno, išdėsto esamosios val
džios negalavimus, esamo
sios tvarkos skriaudas, esa
mojo tikėjimo klaidas. Ir vi
si prirodymai, visi priekaiš
tai semte semiasi iš tos ne 
taip lengvai įkandamos ka- 
roliaus Markso „Das Kapi
tal”. Mūsų katalikų jauni
mas jau seniai su Marksu 
susipažinęs.

Ne šio straipsnelio tikslas 
įrodyti, kur ir kaip komu
nizmas klysta ir klaidino. 
Reikėtų visos knygos tokiam 
užsimojimui, nes, toli gražu, 
negana, it lazda tvoti ir sa
kyti, kad atliktas kriukis. 
Ne: taip elgdamiesi mes pa
sirodome nemokšais, kur 
kas kvailesniais už tuos, ku
riuos mes norime sukvailin
ti. Komunizme yra nemaža 
tiesos; už tai jis toks pavo
jingas. Gerai žinome, jog 
juo mažesnė tikėjime klaida, 
juo ji pavojingesnė, nes ji, 
kaip maras, visai nejučiomis 
atslenka ir tik gerokai įsiga
lėjus, savo dantis parodo. 
Taip ir su komunizmu. Jei
gu viskas būtų tvarkoj ka
pitalizmo rūmuose, komuniz
mui nei šaligatvėje nebūtų 
vietos; jeigu viskas būtų, 
kaip reikia pas mus, katali
kus, mūsų jaunimas visai 
nesidomėtų visokio plauko 
„istais” ir „izmais”. Juk kas 
drįs teigti, jog komunizmas 
turįs savyje mokslą, kuris 
prilygtų mūsų tikėjimui, mū
sų evangelijoms?! Bet kodėl 
mūsų jaunimas nuo mūsų 
tolsta, o prie jų artinas? Ar 
tai komunistų tokia jėga? 
Ar gal čia mūsų kaltė? Gal

didžiojo karo jaunimą. Pro- 
hibicija, gėrimo uždraudi
mas, jam tik buvo akstinas. 
Ne vienas nešiojosi bonkutę' 
ne tiek, kad jau taip norėjo 
gerti, kiek kad buvo drausti- 
na. Ir kaip tada jaunimas 
gėrė? Jam rūpėjo kiekybėj^ 
Retas studentas ar studentė, 
klausė, kokios degtinės, ko
kio alaus, vyno turi, bet kiek 
turi ir kur gali gauti dau
giau. Jiems kad ir srutos, 
kad tik daug jų būtų. Jau
nuolis gėrė ne todėl, kad jis 
buvo gerai nusiteikęs, links
mas, bet kad norėjo nuo gy
venimo, nuo paties savęs pa
bėgti, pilkosios tikrovės nu
sikratyti, nors laikinai nusi
žudyti. Nes jis gėrė pasiger

VERBOS LIETUVOJE Keletas Pastabėlių
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čia mūsų pro pirštus pralei
sta gerų geriausia proga, 
kuria komunistai suskubo 
pasinaudoti, čia nemanoma 
gvildenti ar gilintis, bet vien 
tik pažymimas faktas, kad 
taip yra ir viskas.

Kas nori jaunąją kartą 
bent kiek suprasti, tas turi 
gerai susipažinti ne tik su 
jaunimo šokiais ir šūkiais, 
bet ir su jo gėrimu, ar, kaip 
paprastai sakoma, su jo gir
tuokliavimu. Kad jaunimas 
geria, rodos, visi pripažįsta, 
kad tas gėrimas ne į sveika
tą jaunimui, taipgi visi pri
pažįsta. Bet visi mūsų mo
kytojai ir vadai taipgi turė-'ti. O girtuoklis, kaip mes ge
tų prisipažinti, jog jaunimas 
gėrė, geria ir gers. Visi raš
tai, straipsnių pyškinimai, 
blaivybės draugijos, perspė
jimai ir grūmojimai nieko 
nepagelbėjo ir vargu ar pa
gelbės. Vieną, kitą gal at
pratins, bet vienas ąžuolas 
ne ąžuolynas, vienas jaunuo
lis — ne jaunuomenė. Tad, 
pripažinę tą skaudų faktą, 
turime su juo skaitytis.

Pirm pradedant nagrinėti 
šį skaudų jaunimo gėrimo 
klausimą, pravartu žodį, ki
tą tarti ir apie patį gėrimą. 
Čia, žinoma, kalbama apie 
degtinės, alaus ir taip pa
prastai vadinamų svaiginan
čių gėrimų vartojimą. Gerti, 
kad ir svaiginančių gėrimų, 
savaime, nėra blogas daly
kas, ne nuodėmė. Pasigerti, 
žinoma, visai kas kita. Val
gyti nėra blogas dalykas, 
anaiptol, gera ir visiems bū
tina gyvenimo taisyklė. Bet 
persivalgyti visai jau kas 
kita. Kaip persivalgyti, taip 
ir persigerti, ar pasigerti, 
bloga, negera, nuodėmė.

Aišku tad, jog kalbėdami 
apie gėrimą, turime jį visa
dos skirti nuo pasigėrimo, 
nuo girtuokliavimo. Jeigu 
kas šio skirtumo nedaro, ne
pripažįsta, tas toliau tene- 
skaito, nes visa kas bus čia 
sakyta, bus tuo skirtumu pa- 
paremta. Kad visi, kurie ge
ria, beveik visados ir pasi
geria, jokios reikšmės čia 
neturi, nes tai visai kitas 
klausimas, kuriuo, anksčiau 
ar vėliau, turės mūsų vyres
nieji susirūpinti.

Na, vėl grįžkime į tą po

ia. RADZEVIČIŪTE

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

Raulas parėjo tik vakare. 
Pakišo tėvui kažkokį popie- 
rį. Nujautė jau kažką senis. 
Drebančiom rankom perdavė 
lapą Andriui, vyresniajam 
sūnui:

— Skaityk, — linksmai 
pridūrė Raulas.

Andrius ėmė skaityti:
„Šiuo liudiju, kad parda

viau Jonui Kareivai 20 mar
gų lauko ir 40 margų pievų, 
einančių paliai Kiršniavą, o 
priklausančią už žemę sumą 
5000 rublių iš jo sūnaus, 
Raulo Kareivos, rankų ga
vau ir pasirašau.

Janušauskas”.
Visi sustojo valgę ir klau

sėsi, kaip kokios pasakos. 
Raulas vis žiūrėjo į tėvą. 
Šiam drebėjo rankos ir 
smakras. Ašaros spaudė ger
klę.

— Sūneli, tu nežinai, kaip 
aš džiaugiuos! Tokia graži ir 
derlinga žemė!...

Visi broliai ir namiškiai 
džiaugėsi kartu su tėvu. Ga
lop tėvas prabilo:

— Bet, sūneli, to raštelio 
neužtenka.

— Na, žinoma. Poryt po
nas važiuos į Kauną ir tėvas 
su juo važiuosi. Padarysite 
popierius.

Pavalgęs vakarienės, Rau- 
las išbėgo švilpaudamas i 
sodžių. Kelyje pamatė ju
dantį tamsoje liekną Roželės 
Juodytės liemenį. Be vargo 
ją pasivijo ir pasveikino:

— Labą vakarą!
— Garbė Jėzui Kristui!

— pataisė jį Roželė.
— Per amžius. Labai pa

maldi, — nusijuokė Raulas.
— Aš taip pratusi.
— O kur einate?
— Pas Anuprą.
— A, pas mylimą! Vaka

re? Pati viena? Nebijote lie
žuvių ?

— O kas mane apkalbės? 
Nebent jūs. Kiti visi mane 
pažįsta.

— Už bučinį ir aš tylėsiu.
— Bučiuokite savo vokit- 

ką, ne mane.
— Kas jum sakė apie ma

no vokitką?

rai žinome, pirmiausia ne
tenka proto, pusiausvyros ir 
po tam vienos po kitos savo 
nuo jėgų. Įsitėmykite gerai, 
jog tobuliausia ir aukščiau
sia Dievo suteikta dovana, 
protas, yra pirmutinis, ku
rio girtuoklis netenka! Pro
tas, civilizacijos aukščiau
sias ir paskučiausiai pasiek
tas laipsnis, pirmutinė alko
holio auka! Už tai galima 
sakyti, jog pasigerti, tai lai
kinai nusižudyti! Jaunimas, 
didžiojo karo baisenybių iš
gąsdintas, nebeturėdamas 
užtenkamai drąsos gyveni
mui akis į akį pažiūrėti, 
stengiasi slapstytis ir stikle
lyje ieško laikinės savižudy
bės. Jis nori, kad alkoholis 
numarintų jo protą, užčiaup
tų jo sąžinės balsą, nes jam 
baisu galvoti!

Anų dienų jaunimas gėrė, 
kad pasigertų, gėrė, kad nuo 
pasaulio pabėgtų, gėrė, kad 
rytojaus nematytų, kad atei
čiai į dantis nereikėtų žiūrė
ti. Jis savęs bijojo, nuo sa
vęs slapstėsi, savimi nepasi
tikėjo. Jis ėjo, darė, dirbo, 
bėgo, gėrė, šoko, dainavo, 
kuo didžiausią triukšmą, 
lermą kėlė, kad savęs nebe- 
išgirstų, kad pats su savimi 
niekados nebeliktų.

Šiandien „liepsnojąs jau
nimas” gerokai ataušo. Jo, 
it pertempta styga, padūkęs 
tempas gerokai atslūgo, šių 
dienų jaunimas staiga atsi
rado pačiame sūkuryje svar
besnių, opesnių klausimų, 
negu anų dienų jaunimo 
maištas prieš dorovės įsta-

Šį sekmadienį yra Verbų 
Sekmadienis. Visiems malo- 
,nu prisiminti, kaip Lietuvo
je tekdavo minėti šią šven
tę, kurios metu būdavo įvai
riausių papročių. Čia bus ne 
pro šalį prisiminti kai ku
riuos lietuviškus papročius, 
kurie dar ir šiandie kai kur 
užsiliko nepaliesti.

Verbų sekmadienį kiekvie
nas stengiasi anksčiausiai 
nubusti ir, tyliai prisėlinęs, 
išplakti miegaliams nuga
ras. Jau iš vakaro pasiryžė
liai prisilaužia „katiniuotų” 
žilvyčio šakelių ir pasideda 
sau po pogalviu. Kai lupa
mas nubunda ir pradeda rai
vytis, lupikas sako:

Ne aš plaku, 
Verba plaka.

Ar duosi Velykio kiaušinių?
Plaka tol, kol miegalis 

prižada plakikui padovanoti 
per Velykas gražų margutį.

Rytą, eidami į bažnyčią, 
prisirenka kadugių, bruknių, 
žalių laumės šluotų ir kark
lų šakelių su „katiniukais”. 
Paskui visa tai pašventina. 
Po mišių, išėję į šventorių, 
ypač jaunesnieji, pradeda ki
ti kitus vanoti per nugaras 
ir šūkauti:

— Patsai per visą sodžių 
skelbiate, lyg kažin kokia 
garbė tai būtų.

— Gal ne garbė?
— Ne kažin kokia, 

gėdyčiaus.
— Ko?
— Dėl vokitkos Dievą pa

miršti.
— Juokai vien...
— Mum ne juokai... Mes ir 

Dievą, ir tikėjimą, ir savo 
kalbą gerbiame. O jūs?

— Kalbate lyg iš knygos, 
pati vos skaityti temokėda
ma.

— Tiek, kiek man reikia, 
paskaitau. O jūs tai ir pote
rius užmiršote, su vokitka 
bevaikščiodami.

— Ko čia pykstate? Gal 
dar pati vokietį pamilsite...

— Niekados. Svetimų die
vų man nereikia. Aš nepyk
stu, bet jei pats užkabinate 
ir klausiate, tai atsakau.

Ir įbėgo į Anupro trobą. 
Pasitiko ją Anupras.

— Didžiulių Raulas, rodos, 
ėjo su tavim? Dar neišvažia
vo?

— Dar ne. Tevažiuoja sau 
greičiau! — nenoriai atsakė 
Roželė.

— Kodėl? Ar jis tau ką 
pikta padarė?

— Užnuodijo mano gyve-

Aš

ir

Ryšium su paskutiniais 
Lietuvos Lenkijos įvykiais, 
didžioji Amerikos spauda 
atidžiai sekė ir gana tiksliai 
visuomenę informavo vėliau
siomis žiniomis, kurios vis- 
tik buvo palankios Lietuvai. 
Amerikos lietuvių spauda 
savo skaitytojams tiekė vė
liausius radijo ir laikraščių 
pranešimus. Tik gaila, kad 
ta lietuvių spauda jokių ver
tingų žinių negavo tiesiog iš 
Lietuvos. Pranešimai iš Kau
no buvo labai neaiškūs, su
vėlinti. Kai vietos spauda 
rašė jau apie lenkų kareivio 
laidotuves, tai Lietuvos tele
gramos aiškino apie jo pašo- 
vimą, o už trejetos dienų 
apie jo mirtį... ir t.p.

Ne aš mušu, 
Rykštė muša, 
Toliai muš, 
Kol suluš.

Už nedėlios didi diena, 
Palinksmins kiekvieną.

O atsisveikindami paspau
džia viens kitam . rankas ir 
pasiimki:

Būk toks, kaip buvęs,
Būk sveikas, kaip žuvys.

Vilniuje yra paprotys mu
šti verbom gatvėse pažįsta
mus ir nepažįstamus žmo
nes: vaikinai merginas, mer
ginos — vaikinus.

Ta proga reikia paminėti 
ir kitas didžiosios savaitės 
dienas. Paprastai didįjį tre
čiadienį, ketvirtadienį
penktadienį kunigai ir visi 
tikintieji koilgiausiai ir kar
ščiausiai meldžiasi. Tuo tar
pu vaikai pasidaro lentelę su 
skyle, pro kurią įveria virvę. 
Ant tos lentelės anglių ar 
kreida'išpiešia silkės paveik
slą ir, vilkdami aplink baž
nyčią, plaka rykštėmis: tre
čiadienį vieną kartą, ketvir
tadienį — du, o penktadienį 
— tris kartus.

Didžiojo šeštadienio rytą 
žmonės pasiima po sausą, 
purią kempinę ar, kam neto
li, kokį knatelį ir tuščią bu
telį. šventoriuje esti sukur
tas nedidelis laužas, o baž
nyčioje pastato didelį kubilą 
švaraus vandens. Kai kuni
gas tai pašventina, žmonės 
prisisemia vandens, įsidegi- 
na kempines ir skubinasi 
namo, kad turėtų kuo užkur
ti Velykų šventėm pečių. 
Šeiminininkės, velykinius py
ragus kepdamos, degtukų 
nevartoja. Jos nori, kad mal
kas užkurtų švęsta ugnelė, 
o toks pat vanduo pašlaksty-

Negalima praleisti ir kito 
nenormalumo, kuris dauge
lyje vietos lietuvių sukėlė 
nepasitenkinimo. Paties į- 
karščio metu, kai New Yor- 
ko lietuviai ruošėsi masi
niam protesto susirinkimui 
kovo 20 d., Cooper Union sa
lėj, tai, kovo 19 d. oficiali į- 
staiga per radiją paskelbė, 
kad Lietuva sutiko patenkin
ti Lenkijos ultimatumą ir to
kiu būdu visas nesusiprati
mas tapo išspręstas. To pa
skelbimo reikiamai pataisyti 
nei apie tai, kad protesto su
sirinkimas vistiek įvyksta, 
vėlesnių radijo programų ve
dėjai nebegalėjo tinkamai 
padaryti, nes radijo stoties 
vadovybė iš viso uždraudė 
apie tai kalbėti. Laimė, kad 
tą sekmadienį lietuvių baž
nyčiose susirinkimas buvo 
plačiai ' išgarsintas (popieti
nių pamaldų visai atsisaky
ta) ir todėl jo pasisekimas 
buvo užtikrintas.

tymus sukėlė. Šis persiverži- 
mas, ši permaina aiškiausiai 
matoma moterystės prasmės 
pažiūrose. Anų dienų jauni
mas neigė moterystę, leng
vapėdiškai buvo nusiteikęs 
moterystės srityje, nes nebe
mokėjo, ar nebenorėjo su
vokti josios prasmės. Šian
dien jaunimo didžiausias ir 
skaudžiausias nusiskundi
mas ne kas kita, kaip kad 
depresija, finansinis pakriki
mas, privertė pusantro mili- tų kambarius. Pašventintus 
jono jaunųjų, kurie būtų ga- kadugius, bruknienojus ir 
Įėję vesti, tekėti, atidėti ar kitką užkiša už balkių, kad 
visai to žingsnio išsižadėti. 
Mūsų jaunimas priekaištu 
degančiomis akimis žiūri į 
„laisvę”, už kurią jo pirmta- 
kūnai buvo pasirengę galvas 
guldyti, šiandien jaunimas 
pasirengęs tos laisvės visiš
kai išsižadėti, jei tik jam bū
tų ko laukti, ko tikėtis iš at
eities.

(Bus daugiau)
Juozas Pavėsis.

nimą. Savo kalbom apie už
sienių gėrybes visiškai paga
dino Krištupą. Tasai dabar j 
darbą nebenori eiti ir praga
rą namie kelia... O Raulas ir 
prie manęs kimba kiekviena 
proga.

Anupras atsidėjęs skapta
vo kažkokio šventojo statu
lėlę. Paskui lyg į save pra
šneko :

— Gaila jo vis dėlto. To
kių žmonių dabar mūsų tė
vynė reikalinga. Jis turi gal
vą ir geležinę valią. Ne bet- 
kas galėtų pasiekti tai, ko 
jis pasiekė. Nenuostabu, kad 
giriasi. Jis ne kvailas ir ne- 
tinginys. Tinginiui vokiečiai 
neduotų savo laivų valdyti ir 
savo dukterų neleistų už 
žmonas.

Mergaitė tylėjo. Paruošė 
Anuprui vakarienę ir tyliai 
paklausė:

— Ar turi man ką nors?
— Turiu, — atsargiai dai

rydamasis atsakė Anupras, 
— vakar atsiuntė iš Zeveliš- 
kių ne mažą pundą laikraš
čių. Reikia pristatyti Palen- 
drių užvaizdai Kočiui. Ži
nai?

— Žinau. Nekartą ten 
vaikščiojau.

— Pati neik. Perdažnai 
tave ten mato. Gal geriau

nejtrenktų perkūnas ar neiš
tiktų namų šiaip kokia ne
laimė.

Genijališkumas — tai ne
paprasta ištvermingumo do
vana. — Buffonas.

Nuoširdumas — tai lazda 
pasiremti, lipant į gyvenimo 
stataus kalno viršūnę.

— T. K.

Šis Lietuvos Lenkijos kon
fliktas lyg įrodė, kad tam 
tikrais atvejais visos lietu
vių srovės randa bendrą kal
bą. Taip, antai, kat. savait
raščio iniciatyva Brooklyne 
buvo susibūrę visų srovių 
laikraščių atstovai — re
daktoriai ir vieningai pakėlė 
balsą prieš Lenkiją, kviesda
mi visuomenę ištiesti pagal
bos ranką pavojun atsidūru
siai Lietuvai. Tas laikrašti
ninkų balsas rado didelį pri
tarimą mūsų visuomenėje.

Tik gaila, kad ta graži ini- 
cijatyva susitiko su kai ku
rių srovių keistais užsimoji
mais. Kraštutiniai kairieji 
surengė atskirus susirinki
mus, kuriuose rinkta pinigai. 
Vadinamos vidurinės srovės 
kai kurie veikėjai, neturėję 
progos patekti į anksčiau 
sudarytą tarpsrovinį laikraš
tininkų komitetą, sutvėrė 
savąjį. Anot jų pačių, komi
teto tikslu bus rinkimas au
kų... Jeigu jau tie asmenys 
ar grupė, kurie visada ki
tiems išmetinėja stoką vie
ningumo, tolerancijos, kada 
nors norėjo pasitarnauti vie
ningumo idėjai, tai šiuo mo
mentu tikrai turėjo progą 
parodyti savo gerą valią, tu
rėjo visomis pastangomis 
stiprinti bendrąjį Lietuvai 
Ginti Komitetą. O, be to, ta 
grupė, kada jau ji parodė 
nedraugiškumą bendram dar 
bui, turėtų apseiti be dides
nio visuomenės klaidinimo 
tokiais absurdiškais prane
šimais, „kad šis komitetas 
(Tautin. kl. suorganizuotas. 
— Red.) bus vienintelis 
Brooklyne ir visoje New 
Yorko valstybėje”. Labai 
metasi į akis ir to naujo ko
miteto („Lietuvos Nepri
klausomybei Budėjimo Ko
mitetas”) pasirinktas var
das, kuris, matomai, norėta 
nukopijuoti nuo anksčiau 
laikraštininkų suorganizuoto 
Lietuvos Gynimo Komiteto, 
kuris esančių faktų akivaiz
doje turėjo susilikviduoti.

Nors nuo pat pradžios se
nesnieji katalikai veikėjai 
tvirtino, kad tarpsrovinis 
lietuvių veikimas neįmano
mas, tačiau jaunesnieji buvo 
optimistiškai nusiteikę. Bet 
keletas pastarųjų metų da
rytų bandymų bendrai veikti 
daro įspūdį, kad katalikams 
vistik reik eiti į seną, išban
dytą kryptį. Ir dabar reiktų 
nusistatyti, kad katalikų su
renkamos Lietuvos gynimui 
aukos eitų per Tautos Fon
dą, kuris taip gražiai veikė 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu.

Paulius.

Meilė — tai jausmų jūra, 
iš visų pusių apsupta išlai
domis. — L. Dewar.

pasiųsk Krištupą?!
— Saugok, Dieve!
— Kodėl?
— Jis buvęs maskolių ka

reivis. Juo negalima pasiti
kėti.

— Tiesa. Ar jis jau ką 
nors žino?

— Ne. Bet jaučia ir spėja.
— Gera tu mergaitė, Ro

žele...
Liūdnai į ją pažiūrėjo. Ji 

atsisuko į langą. Ašaros ėmė 
riedėti jos skruostais. Už 
lango buvo naktis. Anupras, 
lyg pajutęs jos ašaras, tęsė:
— Kam tu, Rožele, manimi 

rūpinies? Jau laikas pamirš
ti tai, kas buvo... Jau mud
viem niekas vestuvinių dai
nų nedainuos. Tau gi reikia 
ir apie save pagalvoti: me
tai bėga.

— Tebėgie! Tiek jie man 
reikalingi, — vos girdimai 
jam atsakė.

Anupras tęsė toliau:
— Iš manęs jau nieko ne

bebus. Dar norėčiau tik dvie
jų dalykų susilaukti. Kad 
tos mūsų slaptai nešamos 
knygos paplistų po visą Lie
tuvą... Ir kad tu, Rožele, 
gautum gerą ir gražų vyra...

Ji užsimetė skarą ir pa
klausė :

— O kur tas ryšulys?

— Ten, pas krosnį, po ply
ta paslėptas. Tik nenešk pa
ti. Labai pavojinga.

— Gerai. Rasiu gerą pa
siuntinį. Labąnakt!

6
Buvo debesuota ir 

naktis. Nuo Butkaus pusės 
dar tebeaidėjo smuikų ir ar
monikos garsai. Ten linksmi
nosi su draugais ir Raulas. 
Kelios mergaitės pralenkė 
Roželę, bėgdamos vis į tą pu
sę. Ji įėjo į nedidutę trobelę 
ir ėmė sukti siūlus, vos vos 
šviečiant mažutei žibalinei 
lemputei. Laikas nuo laiko 
pakildavo ir pažvelgdavo pro 
langus.

Netrukus atėjo pusgirtis 
Krištupas, susikabinęs su 
Raulu. Susėdo. Krištupas ry
mojo tylomis. Raulas, ret
karčiais smailiai pažvelgda
mas į dirbančios Roželės pu
sę, vis pasakojo. Gyrėsi savo 
sužadėtine, pasakojo, kaip jo 
nenorėjo išleisti. Paskui kal
ba nukrypo į pirktąją žemę: 
kaip džiaugiasi pirkiniu se
nas Raulo tėvas, kaip stebisi 
kaimynai. Matydamas, kad 
Roželės vis viena neišves iš 
pusiausvyros, nė neatsisvei
kinęs, išsivedė Krištupą vėl, 
tur būt, gerti. Ji užsistūmė

tyli

duris ir atsigulė. Bet ilgai 
nebegalėjo užmigti. Vis klau
sėsi garsų iš kiemo. Juk ji 
šiąnakt pas save tokį bran
gų, bet ir pavojingą ryšulį 
turėjo — lietuviškuosius lai
kraščius!

Rytą atsikėlė dar auštant. 
Niekas nematė, kai ji nuėjo 
į Piliakalnį. Piemenukai, gin
dami bandą į laukus, sutiko 
ją grįžtančią.

— Paganyk! — pasveiki
no juos senu papročiu.

— Parginsimi — sutarti
nai šie atsakė.

Grįžusi negalėjo dirbti. 
Vis kažkoks skausmas kaus
tė jos krūtinę. Prisiminė va
karykščius Anupro žodžius. 
Prisiminė piktus Raulo prie
kabius. Ir gailiai apsiverkė... 
išėjo tuščiu keliu Kiršniavos 
link. Už upelio buvo krūmai. 
Roželei artėjant, iš jų iššo
ko gal penkiolikos metų ber
niukas. Basas, lieknas, sma
gus, saulėje nudegęs. Besi- 
juokiančiom akim jis pažvel
gė į viešnią ir linksmai nusi
šypsojo...

— O, Rožele!
Dabar ir ji nusijuokė.
— Seniai buvai pas mus 

sodžiuje, Martynuk!
(Bus daugiau)

£
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IŠ TOLIAU IR Iš TOLI
HARTFORD, CONN. kiją. Atspausdinta Hartford 

--------  Courant ir Times. Pasiųsta 
Hartfordo ir apylinkės lie- ir Amerikos, Lenkijos, Lietu- 

tuviai kovo 20 d. gausiai su- vos, Prancūzijos, Vokietijos, 
sirinko mokyklos salėje. Latvijos, Estijos, Italijos, 
Kalbas sakė kleb. kun. Am- Anglijos vyriausybėms, Tau-, 
botas, kun. dr. Jagminas tų Sąjungai, Lietuvos 
MIC. ir Marianapolio Kole-Lenkijos hierarchijai ir šv. 
gijos stud. Skeivis. J. P. Pi- Tėvui. Taip pat pasiųsta 
lipauskas ir kun. Kripas pa- Lenkijos ir Lietuvos atsto- 
gamino dėl Lenkijos ultima- vams. 
tumo protesto rezoliucijas, 
kurias pasiuntė Amerikos zys Šimkus, pirm, ir 
valdžiai, Lenkijos atstovui Regina Dili j onytė. 
ir vietos laikraščiams. Hart
fordo Times spausdino.

Žmonių buvo pilna salė.
Hartfordiečiai šauniai ir

kurio metu bus dainų, vaidi
nimų ir t.t. Dabar vyksta 
pratybos. Visi laukia soda- 
liečių vakaro, kuriame bus 
proga pasigėrėti gražiu vai
dinimu ir smagiai pasilinks
minti. P. B.

BALTIMORE, MD. APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Po protestu pasirašė

EASTON, PA.

Balandžio 3 d. 3 vai.

MONTREAL, KANADA

Montrealo lietuvių šv. Ka- 
irjzimiero parapija priimta į 

prancūzų katalikų labdary
bės federaciją.

Ka- 
rašt.

po-
gausiai dalyvavo ir parodė, piet lietuvių parapijos salėje 
kad jiems Lietuvos reikalai įvyko gausingas susirinki- 
brangūs. Paskui buvo Maria- mas protestui prieš Lenkijos 

.napolio studentų vaidinimas.1 ---- ' * T 1 ------------ ’
Jie suvaidino gražius veika
lus. Reikia juos pagirti už 
gražią, gryną lietuvių kalbą 
ir puikų vaidinimą. Lietu
viai gėrėjosi visa programa! 
Lietuvių kolegija iš tikrųjų 
lavina mūsų jaunimą ne tik 
moksle, bet ir vaidinimuose, 
muzikoje, sporte ir t.t. Rei
kia pasveikinti vaidinimo ve
dėjus Pilipauską ir Liolią.
Pastarasis ypatingai sužavė-ljų karštu pritarimu. Varg. 
jo publiką savo nepaprastu pikutytei akompanijuojant, 
vaidinimu. Liko Kolegijai ne 
mažai pelno.

Laimėjo
Hartfordiečiai kreipšinin- 

kai laimėjo 21 iš 22 žaidimų. 
Tai puikus rekordas! Nese
niai jie nugalėjo Waterburio 
šv. Vardo jaunųjų ratelį, 
W. Avon ratelį ir t.t. Mūsų 
mergaitės irgi pradėjo smar
kiau žaisti. Neseniai žaidė 
prieš Aetna Girls, Garibaldi 
Girls ir kitas nugalėjo. Pra
laimėjo Waterburio lietuvai
tėms.

žinutes
— Aukštesnėse 

schools) mokyklose šiemet 
lietuviai ima viršų. Hartford 
High „valedictorian” kalbė
toju bus Henrikas Elijošius, 
o Weasver High kalbėtoja 
bus J. Bringaitė. Sveikina
me.

Reikia priminti, kad stu
dentų tose mokyklose yra 
šimtai. Lietuviai Hartforde 
pasižymi moksle, darbe ir 
sporte.

— Choras rengia operetę 
„Vilius Tell”.

— Vyčiai rengia „minstrel 
show”.

— Šiomis dienomis mirė 
Antanas Misiulis. Buvo lai
dotuvės su 3 mišiomis, ku
rias atlaikė kunigai Ambo- 
tas, Pauliukonis, MIC., ir 
Kripas.

— Jonas Malinauskas, bu
vęs žymus krepšininkas, iš
rinktas kitiems metams Con
necticut valstybės krepšinio 
teisėjų pirmininku. Sveiki
nam.

— Vyrų klubas kovo 29 d. 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Atsilankė daug na
rių. Dalyvavo ir vietos kuni
gai. Kalbėjo apie įvairius 
dalykus. Prisirašė keli nauji 
nariai: dr. Gaižūnas (akių 
gydytojas), advokatas Pran
ciškus Petrikas (iš Taunton, 
Mass., kuris dabar dirba 
Hartforde), Martynas Vala
vičius ir Brookbanks. Per 
kiekvieną susirinkimą yra 
prakalbos. Šį kartą kalbėjo 
dr. Gaižūnas apie akis ir 
stiklus. 7

— CLC. susirinko Water- 
buryje aptarti savo draugi
jos dalykus. Gegužės 28 d. 
turės Hartforde savo šokius. 
Be to, CLC. pagamino pro
testo rezoliucijas prieš Len-

kėsinimąsi į Lietuvos nepri
klausomybę. Susirinko įvai
riausių pažiūrų lietuviai.

Susirinkimą karšta, pa- 
triotinga kalba pradėjo vie
tos klebonas kun. P. Garmus, 
nušviesdamas Lenkijos bu
vusio ultimatumo reikšmę ir 
pareikšdamas lietuvišką pa
siryžimą nuolatos budėti 
Lietuvos sargyboje. Jo žodis 
palydėtas visų susirinkusių-

(highs

visi dalyviai sugiedojo tau
tos himną.

Svečias kalbėtojas buvo J. 
B. Laučka, Amerikos redak
torius, atvykęs iš Brookly- 
no. Savo ilgoje kalboje jis 
išaiškino Lietuvos Lenkijos'šeimynų, kurioms 
paskutinių įvykių prasmę, 
iškėlė Lietuvos teises į Vil
nių, suminėjo Lietuvos lai
mėjimus tarptautinės teisės 
šviesoje ir nurodė, kaip ir ką „
lietuviai amerikiečiai gali1 ėmė visus svetimžemių pa
veikti, kad Lietuvos gyvybi
niai reikalai būtų apsaugoti.

Trumpą kalbą pasakė kun. 
A. Drazdys, šią savaitę ve
dąs šioje parapijoje misijas. 
Jo nuoširdi kalba visiems 
patiko.

Kleb. kun. Garmui leidus, 
keliolika asmenų davė sve
čiui kalbėtojui daugybę 
klausimų, kurie buvo visi iš
aiškinti. Klausėjų skaičiuje 
buvo keli komunistiniai nu
sistatę, kurie po atsakymų 
turėjo geros progos persvar
styti daugelį savo pažiūrų. 
Prakalbos su paklausimais 
ir atsakymais užsitęsė per 3 
valandas, bet visi susirinkę 
klausėsi didžiausiu susido
mėjimu. Pažymėtina, kad 
mūsų jaunimas, ypač choris
tai ir choristės, labai gyvai 
domėjosi.

Publikai pageidaujant, 
kun. Drazdys po to apie 2 
vai. rodė ir aiškino įdomius 
paveikslus iš misijų darbo.

Lietuvos gynimo reika
lams susirinkusieji suaukojo 
30 dol. 50 c. Stambiausiais 
aukotojais buvo kun. P. Gar
mus — 10 dol. ir vietinė 
LDS kuopa — 5 dol.

Visas vakaras praėjo 
džiausiu pasisekimu.

Misijos
Šią savaitę mūsų bažny

čioje vyksta misijos, kurias 
vesti kleb. kun. Garmus pa
kvietė kun. A. Drazdį. Misi- 
jonierius visiems atsilankan
tiems į pamokslus nepapra
stai patinka. Visus jis žavi 
savo nuoširdumu, kuklumu 
ir kupinais meile pamoks
lais. Parapijiečiai dėkingi 
klebonui už suruoštas misi
jas.

Sodalietės dirba
Sodalietės stropiai ruošia

si Motinos Dienos minėji
mui. Gegužės 8 d. jos turės 
motinoms pagerbti vakarą,

di-

Sekmadienį, balandžio 3 
d., buvo šaltas oras, bet die
na graži, žole žaliuoja, me
džiai pradeda sprogti, oras 
dažnai keičiasi, lyja, šilta,

I tai vėl šalčiau. Ligoninės pil
nos sergančių. Mirė Zigman
tas Lesčinskas, 64 metų; pa
liko nuliūdime suaugusią šei
mą. Laidotuvės buvo iš šv. 
Alfonso bažnyčios. Jaunas 
graborius Kašinskas gražiai

Tuo tikslu klebonas kun. Į patarnavo.
J. J. Bobinas kovo 25 d. 51 — Moterų choras pradėjo 
vai. vak. per radijo stotįj bažnyčioje prie vargonų gie- 
2BF pasakė sekančią kalbą/ 
Brangūs lietuviai:

Jūsų akys yra atkreiptos 
į brangiąją Tėvynę Lietuvą, 
nes jai šiandieną gresia rim
tas pavojus. Tėvynės meilė 
dega kiekvieno širdyje, bet 
ta Tėvynės meilė lai neišbla
ško ir mūsų artimo meilės. 
Nepamirškime, kad mūsų 
tarpe yra brolių ir seserų, 
čia gyvenančių Montreale, 
kuriems reikalinga mūsų pa
galba.

Nėščia motina susirūpinu
si savo ateities likimu, nes 
gal neturės iš ko atsilyginti 
gydytojui. Kai kurių vaiku
čiai negali lankyti mokyklos, 
nes neturi kuo pridengti tin
kamai savo kūno. Vaiku
čiams sulaukus vasaros bū
tų naudinga išvažiuot iš mie
sto dulkių, kad gautų tyres
nio oro ir sustiprintų jų svy
ruojančią sveikatą, bet nėra 
lėšų. Giminių netekę seneliai 
taipgi neturi prie 
glausti. Yra daug

doti vakarines pamaldas, 
kryžiaus kelių ir kitas reika
lingas giesmes. Trečiadie
niais mokyklos vaikai gra
žiai pagieda graudžius verk
smus. Didysis choras tik 
sekmadieniais per sumą gie
da, kitas pamaldas palieka 
moterų ir jaunuolių cho
rams.

— Įvyko SLRKA 13 kuo
pos susirinkimas, kuriame 
į seimą Pittsburghe atsto
vais išrinkti Urlakienė, adv. 
T. Grajauskas ir jo tėvas V. 
Grajauskas.

— Parapija jau ruošiasi 
Velykų šventėms. Draugijos 
aukoja gėlėms. Varg. Kapre- 
šiūnas lavina chorą lietuviš
koms giesmėms. Kunigai rū
pinasi dvasiniu patarnavi
mu, kad visi parapijiečiai 
minėtų tą didžiulę šventę at
likę išpažintį. Gražus iš ank
sto pasiruošimas! J. K.

ko prisi- 
lietuvių 
trūksta 

Ateityje

PHILADELPHIA, PA.

maisto ir rūbų.
Prancūzų Katalikų Labdary
bės Federacija visus aprū
pins, nežiūrint kokios tautos 
esame, nes Federacija pasi-

vargelius į savo globą.
Šiandieną kiekvienas lie

tuvis supranta, kad reikalin
ga stipresnė jėga, kuri atei
tų Lietuvai į pagalbą. Lab- 
larybės srityje mes turime 
taipgi susijungti, kad mūsų 
pavargėliai ir seneliai turėtų 
tinkamą prieglaudą. Todėl, 
susijungę su Prancūzų Kata
likų Labdarybės Federacija, 
nes gausime tinkamą pagal
bą. Šita Federacija kovo 261 
1 pradės savo pinigų rinki
mo vajų.

Mūsų lietuvių yra užduo
tis nuoširdžiai prisidėti prie 
šito vajaus, nes mūsų šeimy
nos bus sušelptos. Kristus 
yra davęs įsakymą mylėti 
savo artimą kaip pats save. 
Savo varguose norėjai gauti 
paramą, šiandien nepamiršk 
savo brolio varguolio. Pats, 
žmogeli, nenori skausmų 
kentėti, tad išgydyk žaizdas 
savo brolio lietuvio varguo
se kentančio. Davęs savo 
broliui pagalbą, atliksi kata
liko ir tautiečio užduotį. 
Kristus yra pasakęs: „Kiek 
kartų jūs tai padarėte vie
nam iš mažiausių mano bro
lių — man padarėte”. Todėl, 
kas gali daugiau, lai duoda 
daugiau, bet kuris neišgali 
didelės sumos, lai nors mažą 
auką suteikia Federacijai, 
bet nei vienas neatsisakykim 
nuo to prakilnaus darbo. Su
rinkti pinigai bus sunaudoti 
lietuviams šelpti. Nenoriu 
padidinti mūsų pavargėliams 
žaizdų, net galėčiau paskelb
ti jų pavardes, kurių šeimy
noms mūsų brolių Montreale 
yra skubiai reikalinga para
ma.

Būk mielaširdingas ir 
duok savo artimui, pas Die
vą pats apturėsi mielaširdy- 
stę; būk ištikimas savo tau
tai ir suteik pagalbą savo 
broliui lietuviui”.

. Lietuvis.

Susirgo Kazys Dryža
Prieš porą savaičių, kai 

enkai šturmavo užimti Lie
tuvą, mūsų lietuvis patrijo- 
,as, stambus veikėjas, laik
raščių bendradarbis Kazys 
Dryža — „Balandėlis” sun
kiai susirgo. Skaudžios ži
nos iš Lietuvos, kuriai visą 
imžių tiek daug dirbo ir 
gausiai aukojo, labai giliai 
itsiliepė į p. Dryžos sveika
tą.

Girdėdamas blogas naujie
nas, jis skubėjo pas veikėjus 
su aimanavimais: „...kas ir 
kaip reikia daryti Lietuvai 
pagelbėti?” Pas šios žinios 
rašytoją irgi buvo atvažia
vęs ir labai rimtai, su žymiu 
jo veide liūdesiu, teiravosi 
dėl dabartinės tėvynėje Lie
tuvoje padėties. Jo rūpestis 
ką nors skubiai daryti iš da- 
ties prisidėjo prie surengimo 
didelio mitingo prieš lenkus.

Dabar p. Dryža jau sveik
sta ir netrukus, be abejonės, 
dar su didesne energija dar
buosis 
viams.

Lietuvai ir lietu-
Pr. Pūkas.

BAYONNE, N. J.

Šios kolonijos lietuviai ko
vo 31 d., parapijos salėje bu
vo sušaukę didžiulį protesto 
susirinkimą prieš lenkų ver
žimąsi į Lietuvą ir jų nepa
matuotus reikalavimus. Žmo
nių susirinko daug, nes visi 
atjaučia savo tėvynę, kada 
ji pavojuje.

Šio vakaro kalbėtojai buvo 
kleb. kun. J. Petraitis, Siur- 
ba ir J. Tysliava. Aukų su
rinkta $67.60. Lietuvos ne
priklausomybės minėjime 
vasario 20 d. aukų surinkta 
$23.70, o kovo 21 d. suauko
ta $21.

Balandžio 4 d. per genera
linį konsulatą New Yorke 
pasiųsta į Lietuvą Ginklų 
Fondui 100 dolerių.

Mūsų kolonija, nors nedi
delė, bet visuomet rėmė ir 
rems savo tėvynės Lietuvos 
reikalus. Mes pasiryžę kelti 
Ginklų Fondą visomis pajė
gomis. J. N.

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.

GREAT NECK, L. L

Vyčiai veikia
Šiuo laiku visos Vyčių 

kuopos pradeda stipriai veik 
ti ypač todėl, kad turima 
naujų narių vajus, stengia
masi pritraukti prie savo 
kuopos lietuvius jaunuolius, 
kurie niekada nepriklausė 
prie vyčių ir tuos, kurie 
anksčiau priklausė, o dabar 
yra pasitraukę. Naujų narių 
vajus dabar prasidėjo ir 
Great Necke.

Čia yra stipri Vyčių kuo
pa. Nors ir nėra lietuvių pa
rapijos, bet vyčiai labai vei
kia ir kitataučiai gerai apie 
ją žino. Vyčiai tik prieš 4 
metus įsteigti, bet yra ge
riausiai pažįstama lietuviška 
organizacija Great Necke.

Vietinė vyčių kuopa praei
tą savaitę turėjo susirinki
mą ir daug tarėsi apie vyčių 
veikimą ir naujų narių vajų. 
Kiekvienas narys tuomi įdo
maujasi. Kadangi vajus pra
sidėjo, naujiems nariams 
duota įvairių pažadų. Bus 
merginų ir vaikinų 
ball”, bus golfo, ping-pong 
ir kitokios sporto koman
dos. Bus žaidžiama tarp sa
vęs, su kitomis vyčių kuopo
mis ir su kitataučių koman
domis.

Visi lietuviai raginkit sa
vo jaunimą prisirašyti prie 
vyčių, o mes jums prižadam 
palaikyti juos tikrais lietu
viais ir katalikais.

Vytis.

soft

Mūsų vyčių krepšinio ko
manda susitiko su Aces ko
manda dėl Great Necko čem- 
pijonato. Vyčiai labai gerai 
žaidė ir laimėjo tik vienu 
metimu, kurį padarė Jonas 
Zarskis. „Aces” yra kitatau
čių komanda, bet ji buvo 
silpnesnė už vyčius.

Per visus metus vyčiai 
tiktai du žaidimus pralaimė
jo, o 18 laimėjo. Taigi, ir 
Great Necke lietuviai yra 
geriausi žaidėjai. Komandą 
sudaro šie žaidėjai: Jonas 
Zarskis, Antanas Gatavets- 
kis, Pranas Griškevičius, Al
binas Lažauninkas ir Alek
sandras Vasiliauskas. Vedė
jas yra Augustas Juška.

Vietinis.

STUDENTŲ ŽODŽIO 
NAUJAS NUMERIS

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVlŲ LAIVOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS "GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBUR.GĄznepersėdant įKLAIPĖDĄ

TUO PAČIU MOTORLAIVIU ’’GRIPSHOLM’’
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja

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

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

Kiti išplaukimai iš New Yorko: S
Balandžio 16, GejfUžės 3 ir 12 d., Birželio 3 Ir 9 d.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

63G Fifth Ave. & 4 W. 51 St., New York, N. Y.

Ispanijos kareivis, A. Kace- įstatymų, bet tai padaryti 
vičius — Vilius „Bill” Aš-1 
menskas, A. P. Sandys — 
Dainele tu mano; Apžvalga;
Asmenys, nuotykiai ir kores
pondencijos; Naujos Kny
gos.

Šis numeris labai gražiai 
išleistas, papuoštas skulpto
riaus P. Rimšos kūrinių pa
veikslais. Studentų Žodis 
metams kainuoja tik 2 dol. 
Tai labai graži dovana jau
nimui ypač Velykų šven
tėms..

Studentų žodžio adresas:
Marianapolis College,

Thompson, Conn.

STIPRINKIME AMERIKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

VEIKLĄ

t katalikų
VEIK

Praeitą savai) 
į Federacijos Ne 

skrities gausing 
mas, kurio daly

kūnsS ir Liesis 
me aptarta via

i/ansomybės gyi 
Susirinkimas pai 
gsmą, kad atgal 
tos Fondas, kuri 
nepriklausomybė 
to nepaprastai di

foypftutosFo)

jos negalės. Geriausia joms 
stoti į LRKSA.

Dar ir dabar nėra vėlu. . 
Draugijos, turinčios ižde pi- 
nigų ir kurių nariai nevisi 
yra seni, tam tikromis iš
dirbtomis taisyklėmis ir są
lygomis gali dėtis prie LR. 
K.S.A. Tuo reikalu reikia 
kreiptis į Centro raštinę - 
73 E. South St., Wilkes- 
Barre, Pa. Kol dar nėra vė
lu, apsižiūrėkime ir junkime 
savo jėgas į krūvą. Draugi
jos, prisidėjusios prie mūšy 
organizacijos, gali ir savo 
vardą pasilaikyti.

Susivienymas ir jaunimas
LRKSA turi tikrai moder

niškai sutvarkytą vaikų ir 
jaunimo skyrių. Susivieny- 
mo kuopos jau prasideda lie
tuvių katalikų skautų judėji- / 
mas, kuris su laiku turės iš- ■

Susirinkimas j 
vieningą ir orga 
turi; katalikų v 
arijos vadovybėj 
Tintos.Fondo s 

vadovaus iš

iBiškis ir : 
K Pakalnis ir P

UEIUVIŲ I
PARODO,

lyfca# 193' 
Forte flushing 
tinome, bus

. įniljonis su įvai 

ši Be to, kiek 
Iš savo atsl 
lamų diena ps 
H d., nes tą < 
i minima taut 

augti į galingą judėjimą, f
LlUlI. L.. I t

Dėl to tėvai prašomi į tai 
kreipti savo dėmesį ir prira
šyti savo vaikus prie L.R.K.

Kat. Susivienymo reikalu
LRKSA konstitucijoj yra 

aiškiai pažymėta, kad ši or
ganizacija ugdys lojalumą 
Amerikai ir jos instituci
joms, palaikys dorovę ir tau
tiškumą, laikys paskaitas 
lietuvybei ir šio krašto mei
lei palaikyti, teiks medžiagi
nę paramą, apdraus sveikatą 
ir gyvybę kiekvieno nario; 
sergančiam nariui mokės pa
šalpą, mirus išmokės jo pa
veldėtojams pomirtinę; šelps 
pavargusius narius.

Pašalpos ir pomirtinės 
skyriai

Savo nariams LRKSA turi
šiuos gyvybės apdraudos i jaunimo rankas pateks, 
skyrius: Klasė A — 150, 250,|^a(^’ jaunime, prašome j 
500, 750, 1000 ir 2,000 dol. LRKSA, kuris tavęs laukia 

su visu savo turtu (pusantro 
milijono dolerių), su išdirb
ta tvarka.

į Apskritis sa’ 
Ine susirinki 
J.Eios reikalą 

tosiją, kurią s 
sN. Pakalnis i 
u K. Krušinska 
#,1 J. Mažei 
i*.

Mūsų jaunimo organizaci
jose ir draugijose, kaip L. 
Vyčiuose, Sodalicijos ir Šv. 
Vardo draugijose, galėtų pra 
sidėti judėjimas grupėmis' y UŽJ 
apsidrausti mūsų Susivieny- ■ p J__
me. Juk kuo Sus-mas bus I 
stipresnis, tuo ir mūsų jau
nimui bus geriau, nes, galų 
gale, ar anksčiau ar vėliau

Klasė B — 20 metų gyvas
ties mokėjimo (20 Year En
dowment) : 250, 500, 1,000 
dol. Klasė C — 20 metų En
dowment planas — 250, 500,
l, 000 dol. Klasė D — Endow
ment planas dėl 60 metų am
žiaus — 250, 500, 1,000 dol.

Susivienymas turi keturis 
pašalpos ligoje skyrius: 3 
savaitėj, 6, 9 ir 12 dol. sa
vaitėj.

LRKSA turi įvedęs moder
niškai sutvarkytą jauname- 
čių skyrių, į kurį priimami 
vaikai nuo pirmos gimimo 
dienos.

Taigi, į šią organizaciją 
galime rašytis visi (iki 50
m. amžiaus) lietuviai ir lie
tuvaitės, taip pat ir savo 
vaikus prirašyti.

LRKSA ir draugijos
LRKSA gavo pradžią iš 

lokalinių pašalpinių draugi
jų. Tai buvo lyg ir paskirų 
Amerikos lietuvių katalikų 
federacija. Tik vėliau tos 
draugijos susiliejo visai su 
Sus-mu, netekdamos savo 
vardo ir virsdamos Sus-mo 
kuopomis. Tačiau ne visos 
pašelpinės draugijos taip pa
darė. Jų ateitis ne kokia. 
V-bių departamentai laiko 
daug kur jas nelegalėmis ir 
anksčiau ar vėliau įsakys

RUSIJOJE KOVA PRIEŠ 
TIKYBĄ ATNAUJINTA

Šią savaitę išėjo Studentų 
žodžio balandžio mėnesio 
numeris, kurio turinys: J. 
N. — Prisikėlimas, kun. 
Kaz. Urbonavičius — Mūsų 
kolegija, A. B. J. — Pažan
gos Pasėkos, P. Venslauskas
— Kruvinoji Auka, J. Kaz.
— Jeunesse, kun. dr. J. Na
vickas — Arčiau savo tikslo, 
Dzūkų Vytas — Tėvynės il
gesys ir Viešpatie, ateik (ei
lėraščiai), J. K. — Lietuvi, 
būk ne vien drąsus (eilėr.), 
kun. Al. Būblys — Brangin
kime kas savo, A. Janušonis
— Arturo Toscanini, J. P. — 
Pijaus X jaunatvė, J. Laka- 
ne — P. Sabulis — Pirmasis prisitaikyti prie valstybių! rai didūs.

Maskva. — Sov. Rusijoje 
buvusi kurį laiką neva su
švelninta kova prieš tikin
čiuosius dabar viešai stipri
nama. Bedievių laikraštis 
Bezbožnik atnaujintas ir 
pradėjo smarkų puolimą 
prieš tikybas ir jų' „pavojų”.

Šiomis dienomis Maskvoje 
dingo liuteronų dvasininkai, 
nors bažnyčios ir neuždary
tos. Prieš stačiatikių tiky
bos išpažinėjus irgi imamasi 
naujų priespaudos žygių.

KUN. A. DRAZDŽIO MISI
JŲ KELIONĖ

Balandžio 4 — 10 d., 1U 
Spring Garden St., Easton, 
Pa.

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

Gegužės 8 — 15 d., Mo 
Adoo, Pa.

Gegužės 16 — 29 d., 611 
W. Mahanoy Avė., Mahano? 
City, Pa.

Wmld.li 
Mįh Yorką 
Vm® Uždavinys, 
1937 m. lankęsis 1 
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, Sodalicijos ir Šv. 
■augijose, galėtų pra 
udėjimas grupėmis 
sti mūsų Susivieny- 
kuo Sus-mas bus 

ls, tuo ir mūsų jav
us geriau, nes, galų 
anksčiau ar vėliai 
mimo rankas pateka 
aunime, prašome į 
, kuris tavęs laukia 
savo turtu (pusantro 
) dolerių), su išdirb- 
ka.

- * . •• 'Yl'.-š'' •

1OJE KOVA PRIEŠ 
M ATNAUJINTA

;va. — Sov. Rusijoje 
kurį laiką neva au

ta kova prieš tikiu- 
s dabar viešai stipri-

Bedievių laikraštis 
nik atnaujintas ir 
j smarkų puolimą 
ikybas ir jų,,pavojų”. 
tis dienomis Maskvoje 
liuteronų dvasininkai, 
ažnyčios ir neįiždary- 
Prieš stačiatikių tiky- 
mažinėjus irgi imamasi 
priespaudos žygių.

A. DRAZDŽIO MBI 
JŲ KELIONE

indžio 4 — 10 d., 111 
- Garden St., Easton.

indžio 11 —18 d., 1528 
jolitan St., Pittsburgh,

ūžės 8 — 15 d., Mc 
Pa.
ūžės 16 — 29 d., fli 
ihanoy Avė., Mahanoy 
Pa.

Praeitą savaitę įvyko Kat. 
Federacijos New Yorko ap
skrities gausingas susirinki
mas, kurio dalyvių skaičiuje 
buvo kunigai Pakalnis, Bal- 
kūnaš ir Lekešis. Susirinki
me aptarta vieninga katali
kų veikla Lietuvos nepri
klausomybės gynimo reikalu. 
Susirinkimas pareiškė džiau
gsmą, kad atgaivintas Tau
tos Fondas, kuris Lietuvos 
nepriklausomybės kovų me
tu nepaprastai daug pagelbė
jo Lietuvai. Apie jo reikšmę 
papasakojo p. K. Krušinskas, 
buvęs Tautos Fondo sekreto
rius.

Susirinkimas pasisakė už 
vieningą ir organizuotą lie
tuvių katalikų veiklą Fede
racijos vadovybėje ir sudarė 
Tautos Fondo skyrių, ku
riam vadovaus išrinkta val
dyba: pirm. K. Krušinskas, 
ižd. kun. J. Balkūnas, sekr. 
K. Vilniškis ir nariai kun. 
N. Pakalnis ir P. Montvila.

LIETUVIŲ DIENA 
PARODOJE

Pasaulinėje parodoje, į- 
vyksiančioje 1939 m. New 
Yorke, Flushing apylinkėse, 
kaip žinome, bus ir Lietuvos 
paviljonas su įvairiais sky
riais. Be to, kiekviena tauta 
turės savo atskirą dieną. 
Lietuvių diena paskirta rug
sėjo 8 d., nes tą dieną Lietu
voje minima tautos šventė.

K. Federacijos New Yor
ko apskritis savo paskuti
niame susirinkime išrinko 
parodos reikalais rūpintis 
komisiją, kurią sudaro kuni
gai N. Pakalnis ir J. Balkū
nas, K. Krušinskas, K. Vil
niškis, A. J. Mažeika ir J. B. 
Laučka.

ATVYKO V. UŽDAVINYS

Balandžio 1 d. laivu Bre
men į New Yorką atvyko 
Vincus Uždavinys, 1936 ir 
1937 m. lankęsis kaip Vil
niaus vadavimo sąjungos 
narys. Dabar jis atvyko kaip 
laikraštininkas, kelių Lietu

A DEALER’S NAME AND ADDrESS

PRICES 
AS LOW AS

..SAVES MORE ON CURRENT...FOOD...ICE...UPKEEP!

1938 FRIGIDAIRE 
...SIIENTMETER-MISER

11Q50
y not Save at all s I 11 vor you ma\

Neimk sątaupų už gryną pinigą! Kai kurie šal- \ 
dytuvai gali praleisti per ’’paslėptą išlaidumą” 
viską kas galima sutaupyti vienu, antru ar trečiu bū
du. Pirk saugiai! Matyk kaip Frigidaire taupo visais 
keturiais būdais... jėga, valgiais, ledu ir aplaikymu. 
Ir įrodo tai... prieš jūsų akis, prieš jūsų _ 
pirkimą!

Look for thl»

SEE OUR 4-WAY SAVING DEMONSTRATION!

EASY 
TERMS

tai linksmieji yra tik' 
dus. - Young.

H. Friedman Music Shop 
433 Graham Avenue, 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-4798

vos laikraščių bendradarbis.
Balandžio 4 d. V. Uždavi

nys lankėsi Amerikos redak
cijoje ir papasakojo naujau
sias žinias bei įspūdžius iš
Lietuvos. Tą patį vakarą 
Apreiškimo par. salėje V. 
Uždavinys turėjo viešą pra
nešimą, kurį suruošė Kat. 
Federacijos New Yorko ap
skrities Tautos Fondo sky
rius. P. Uždavinio praneši
mas suruoštas labai skubo- 
mis, tik jam atvykus. Atsi
lankiusiems buvo labai įdo
mu patirti žinias apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje iš 
žmogaus, kurs Kaune buvo 
pavojingiausiu metu.

P. Uždavinys savo prane
šime nušvietė lietuvių-lenkų 
santykių istoriją ir pažymė
jo, kad lietuvių kova už at
vadavimą Vilniaus bus tę
siama ir toliau, kuo ypač tu
rėtų rūpintis lietuviai ameri
kiečiai, ypatingai kilę iš Vil
niaus krašto.

Lietuvos gynimo reika
lams susirinkusieji, nors jau 
buvo stambiai aukoję kovo 
20 d. Cooper Union salėje, 
vėl aukojo. Šį sykį po 1 
dol. aukojo J. Paulauskienė, 
E. Danisienė, O. Paškevičie- 
nė, kun. N. Pakalnis, J. B. 
Laučka, O. Baniulienė, J. 
Patkamaris, O. Kamaraus
kienė, J. Mikolaitis, V. Že- 
mantauskas, A. Grunskis, 
A. Raudonaitis, P. Lukoševi
čius, J. Latinis. Kiti davė 
mažesnes aukas.

P. Uždavinys šiuo metu 
yra apsistojęs New Yorke. 
Amerikoje mano būti apie 1 
metus ir per tą laiką nori už
baigti savo rašomą keturių 
tomų knygą apie Ameriką.

RADIJO VEDĖJŲ 
PAREIŠKIMAS

Redakcija yra gavusi Bro
oklyn© lietuvių radijo pro
gramų vedėjų (Dulkės, Dum
čiaus, Ginkaus, Mačiulio, 
Matusevičiaus ir Valaičio) 
pareiškimą, kuriame dėkoja
ma vietos laikraščių redak
toriams už kovo 20 d. masi
nio susirinkimo „gražų su
tvarkymą”. Be to, pareiški
me taip sakoma: „ypatingai

| pagerbiame mūsų klebonus 
už mitingo išskelbimą baž
nyčiose”. Jie taip pat dėkoja 
visuomenei, kad ji „gausiai 
aukomis Lietuvą parėmė”.

Pareiškimas baigiamas 
šiaip: „Radio Vedėjai savo 
posėdy aptarę, siūlo steigti 
pastovų, nuolatinį Komitetą 
Lietuvai Gelbėti. Tam tiks
lui šaukiamas visų tuo sudo
mintų susirinkimas balan
džio - April 25 d., pirmadie
nį, Susivienymo salėje, 197 
Grand St., tatrp Driggs ir 
Bedford Ave., Brooklyne, 
pradžia 7 vai. vakare. Prašo
me visus atsilankyti”.

Redakcija gali pažymėti, 
kad redaktoriai, kunigai ir 
visa visuomenė nelaukia jo
kios padėkos iš niekur už 
savo atliktą darbą. Tai buvo 
pareiga ir ją kiekvienas at
liko taip, kaip galėjo. Tiki
me, kad ir radijo vedėjai, 
paskelbę masinį susirinki
mą ir pranešinėję įvairias 
lietuviškas žinias nelaukė 
kokios nors padėkos, todėl 
nevertėtų vieni kitiems pa
dėkas reikšti, o verčiau 
stengtis dar energingiau bu
dėti Lietuvos ir lietuvių tau
tos gyvybės ir garbės sargy
boje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyne, Flatbush Ave., 
pradėjus nuo Grand Plaza ir 
prie Prospect parko, bus pra
platinta abiem pusėm po 5 
pėdas.

Brooklyno pašto vadovybė 
praneša, kad Brooklyne per 
metus pašto ženklelių par
duodama už 8 milijonus dole
rių. Daugiausia parduodama 
po 2 c., apie 4 mil. jų kas 
mėnuo.

Brooklyne susiorganizavo 
mokesčių mokėtojų partija, 
kurios uždavinys bus kovoti 
prieš didelius automobilių 
mokesčius. Ši partija būsi
muose rinkimuose žada sta
tyti savo kandidatus į mies
to ir valstybės viršininkų 
vietas.

Gegužės 1 dieną bus daro
mos pratybos pasaulinės pa
rodos aikštėse. Dalyvaus 
apie 20,000 žmonių, jų skai
čiuje apie 1000 šokikų, dai-

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

New "Double-Easy"
QUICKUBE TRAYS

Release cubes instantly- 
save 20% more ice. 

nininkų, muzikantų. Tas vis
kas bus dienos metu. Vaka
re toje pačioje vietoje gros 
New Yorko filharmonijos 
orkestras, dr. W. Damrosch 
vadovybėje.

Žaidimų aikštėje jau iškel
tos 60 dalyvaujančių tautų 
vėliavos, kurių skaičiuje ple
vėsuoja ir Lietuvos trispal
vė.

Atrodo, kad Brooklyno 
šeimynos turės už vartojimą 
gazo virimui ir kitiems rei
kalams mokėti brangiau apie 
19 c. mėnesiui.

Šiomis dienomis teismas 
praneš savo sprendimą, ne
paisant, kad klausinėjimo 
metu namų šeimininkės teis
mo rūmuose nedavė daugu
mai liudininkų iš kompanijos 
pusės kalbėti. Brooklyne ga- 
zą kontroliuoja Brooklyn 
Union Gas Co.

Kurie yra pasivėlavę su 
pajamų mokesčiais valsty
bei, gali dar be bausmės su
mokėti iki balandžio 15 d. 
Aplikacijas išpildyti ir mo
kesčius sumokėti galima ap
skrities raštininko įstaigoje 
153-22 Jamaica Ave., Jamai
ca, L. I.

Atšilus orui, New Yorko 
gyventojai pradėjo „vėdy- 
tis” pavandeniais. Kažkokia 
Alice Star su savo šuneliu 
vaikščiojo ties 61 St. ir East 
upe; jos palydovas šunelis, 
manydamas, kad tai liepos 
mėnuo, įšoko į upę. Savinin
kė puolė gelbėti, bet šuo 
priplaukė prie laivelio ir iš
lipęs pradėjo „juoktis” iš sa
vo gelbėtojos, kuriai ištrauk
ti iš vandens reikėjo pavar
toti didesnį laivelį...

PAGERBIMO VAKARAS

Bal. 3 d. Fifth Ave. vieš
butyje apie 80 asmenų pa
gerbė p. P. Jurgeliūtę, kuri 
apdovanota Gedimino ordi
nu. Vakarienės vedėja buvo 
dr. Šliupaitė. Sveikinimo kal
bas pasakė konsulas Budrys, 
dr. K. Vencius, kun. Pakal
nis, adv. Šalnienė, p. Buivy
dienė, Ks. Strumskis, J. Va
laitis, A. Mikalauskas, Pr. 
Bajoras. Dainavo p.p. Kižiū- 
tė ir Strumskienė, akompa
navo p. Valukaitė.

P. Jurgeliūtė susilaukė 
daug sveikinimų telegramo
mis, laiškais. J. V.

L. VYČIŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Elizabeth, N. J. — Balan
džio 3 d. lietuvių bažnyčioje 
L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skritis turėjo bendrą komu
niją, o po to pusryčius. Da
lyvavo per 150 narių.

Pusryčių programai va
dovavo vietinės kuopos pir
mininkas Jankeliūnas. Labai 
gražią kalbą pasakė kun. M. 
Kemežis, apskrities dvasios 
vadas. Kalbėjo centro pirm. 
A. J. Mažeika, apskrities 
pirm. L. Ketvirtis ir visi 
kuopų pirmininkai, centro ir 
apskrities valdybos nariai. 
Pusryčius paruošė Elizabe
th© 52 kuopa.

Po pietų įvyko gausingas 
apskrities suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie 100 at
stovų bei svečių iš 9 kuopų. 
Priimtas protestas prieš len
kų grasinimus Lietuvai. Ap
tarti svarbūs apskrities rei
kalai. Apsvarstytas galimu
mas sušaukti bendrą N. Y. 
ir N. J. ir N. Anglijos ap
skričių suvažiavimą prieš 
organizacijos seimą, kuris į- 
vyks rugpiūčio 9, 10, 11 d.d. 
Chicagoje.

SPORTO REIKALAIS 
POSĖDIS

Balandžio 5 d. Jersey City 
įvyko L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskrities sporto komisijos 
posėdis. Nutarta turėti plau
kimo ir lengvosios atletikos 
rungtynes birželio 12 d. Ro
selle, N. J.

Iškeltas klausimas apie 
siuntimą sportininkų šią va
sarą į Lietuvos olimpijadą. 
Nutarta šaukti tuo reikalu 
specialų susirinkimą balan
džio 20 d. Brooklyne. Kvie
čiama ne tik vyčiai, bet ir 
visi kiti, kurie įdomaujasi 
tuo reikalu į tą posėdį atsi
lankyti. A. J. M.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Lietuvių Siuvėjų 54 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyko piliečių salėje. Susirin
kimas buvo gausingas ir 
praėjo gana ramiai, palygi
nus su tokiais susirinkimais 
prieš kokią 10 metų,’ kada 
mes nutildydavome vienas 
kitą su kumščiu vieton pir
mininko plaktuko (progre
suojami).

Skaityta keletas laiškų 
nuo įvairių organizacijų, iš
rinkta pikniką rengti pirm. 
J. Kairys ir sekr. C. Kundro
tas, taipgi išrinkti du atsto
vai (C. Kundrotas ir F. Mi- 
lašauskas) į ateinantį unijos 
seimą, kuris įvyks Atlantic 
City, N. J. gegužės mėnesį.

Įdomu pažymėti, kad į sei
mo atstovus buvo net šeši 
kandidatai, iš kurių komu
nistai tik vieną Milašauską 
galėjo įsprausti su 67 bal
sais, o Kundrotas 97 balsus 
gavo. Matyti, kad raudonu
kai dar negali atsigauti nuo 
jiems suteikto smūgio su jų 
draugu Jankaičiu. Žiūrėsim, 
kas kokį kandidatą statys 
birželio mėnesį, kada rink
sim naują delegatą.

Išrinktas komitetas rezo
liucijoms paruošti, seniau, 
rodos, iš penkių asmenų. 
Buvo daug pranešimų iš į- 
vairių unijos įstaigų, bet nie
ko gero nebuvo pranešta, 
kas liečia eilinį siuvėją. Mū
sų smarkusis delegatas Bub- 
nis pranešė apie lietuviškų 
dirbtuvių stovį, pažymėda
mas, kad šiemet Šimėno 
dirbtuvė geriausiai dirba. 
Kai kurios dirbtuvės New 
Yorke ir Brooklyne dar ne
pradėjo dirbti nuo praeitų 
metų, o kai kurios dirba tik 
po dvi arba tris dienas į sa
vaitę.

Aš nežinau, kodėl Ameri
ka taip labai mažai žinių 
apie mus, sunkiai dirbančius 
siuvėjus, parašo. Tai man y- 
ra tikra paslaptis. Kada tik 
nueinu į lokalo susirinkimą, 
visuomet tenka susitikti su 
keliais buvusiais energingais 
katalikų veikėjais, kurie ga
lėtų aprašyti kiekvieną susi
rinkimą, smulkmeniškai pa
aiškindami visas komunistų 
ruošiamąsias žabangas, į 
kurias jie dažnai pasigauna 
jaunas, katalikiškai išauklė
tas, aukas, išrinkdami jas į 
aukštesnes lokalo vietas, pil
domąją tarybą ir kitur, o 
paskui perša savo spaudą ir 
kruvinąją Stalino diktatūrą. 
Jaunuoliai siuvėjai, saugoki
tės komunistų patiestų pink
lių ir jų meilių žodelių, ku
riais jie bando jumis pagau
ti ir suteršti jūsų švarią są
žinę ir vardą.

Radastas.

Praeitą savaitę New Yor
ke automobilių nelaimių bu
vo 449, kuriose 13 žmonių 
užmuštų, 508 sužeisti. Savai
tės gale užmušta 2, sužeista 
202.

GYVENO SU PUSE 
SMEGENŲ

Pereitą savaitę buvo visur 
paskelbta apie mirtį vienos 
moters Pittsburgh©. To 
straipsnio ypatinga reikšmė 
ir svarbumas tame, kad ji iš
gyveno porą metų turėdama 
vos pusę smegenų ir kad ji 
gyveno paprastai, pildyda
ma visas savo pareigas.

Prieš porą metų ji buvo 
susirgusi ir po įvairių tyri
nėjimų daktarai nusprendė, 
kad jos smegenyse buvo 
kenksmingas sutinimas, kiek 
panašus į vėžį. Tokiame pa
dėjime pasiliko tiktai vienas 
dalykas — daryti operaciją. 
Kuomet pradėjo operaciją, 
chirurgas rado sutinimą, iš
siskleidusį maždaug per vi
są pusrutulį smegenų ir ne
buvo kas daryti, tiktai išim
ti. •

Susveikus po operacijos, 
ši moteris nustebino dakta
rus, slaugytojas ir visus pa
žįstamus, nes sugrįžus į na
mus ji pradėjo palengva na
minius darbus ir, praėjus 
kiek laiko, išpildė visas už
duotis. Tiesa, reikėjo kai ku
riuos darbus iš naujo moky
tis, tartum mažai mergaitei, 
bet vis dėlto išmoko. Nors ir 
buvo pusė smegenų jai atim
ta, likosi pajėgi atlikti kas
dieninį gyvenimą.

Kai šis atsitikimas buvo 
paskelbtas gydytojų žurna
luose, pasirodė visur didelis 
nustebimas, ir visi sekė pro
gresą su dėmesiu. Prabėgo 
keli metai ir vėl moteriškė 
susirgo, ta pačia liga. Gali
me spėti, kad sėkla to suti
nimo buvo pasilikusi neva 
sveikame pusrutulyje. Už 
trumpo laiko mirė.

Nors ir operacijos smege
nyse buvo daromos gana 
dažnai nuo didžiojo karo lai
kų, ši operacija su pasekmė
mis parodė didesnes galimy
bes ir atidarė duris geres
niam supratimui apie sme
genų ir proto 'veikimą. 
Tiems, kurie kada sirgs vė
žio liga smegenyse, šis įvy
kis turėtų duoti naują viltį. 
Tačiau svarbiausias ginklas 
prieš vėžį ir jo bendrus yra 
negaišimas, nes ko anksčiau

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

t an Ave..
N. Y.

EVergreen 8-9770

1 ■>'
Phone STagg 2-0783

Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue. 
*

; STagg 2-5043 Notary Public ŠTel. STagg 2-7177 £

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas
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ALFRED J. WENTZ !
S (VENCIUS) ;

ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
< 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.' 
(Williamsburgh Bridge Plaza'1

SUSTOKIT davė savo 
vaikams blogo-skonio 

liuosuotojus!
Motina, tik pažvelk į savo valko veide
lį, kada duodi Jam ką nors tokio netin
kamo išvalyti jo vidurius 1 Valkams tos 
sargdinančios dozos nepatinka lygiai 
taip, kaip ir jums. Bet tam visai ir 
nėra reikalo! ’
Kada sekantį kartą Jūsų vaikams taus 
reikalinga liuosuotojo, duokit jiems
gardų Šokoladinį lluosuotoją — Ex-Lax. 
Jis jiems labai patiksi Ir Ex-Lax Jų vi
durius visiškai Išlaisvins — be vidurių 
skaudėjimo ar Jų sukrėtimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKTA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir vaikams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEtCIANCIŲt 
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. 
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.

, HAVEMEYER 8-0259 > 
RALPH KRUCH :

FOTOGRAFAS 
, ■' ■; ,.,<V ■: ,f 

65-23/G8ANP AVENUE
MASPETH, N 'Y.

liga gydoma, tuo sėkmin
giau išgydoma.

Ne visi sutinimai yrą pri
einami operacija. Tie, kurie 
neprieinami, dažnai išgydo
mi Rentgeno spinduliais.

J. D.

— Lietuvos Seimo atsto
vai 'paaukojo kariuomenei 
kiekvienas po šautuvą su į- 
rašytomis aukotojų pavardė
mis. Reikia manyti, kad jų 
pavyzdį paseks ir daugiau 
patrijotų. Vieno šautuvo kai
na esanti apie 150 litų.

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.
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Marianapolio Kolegijos Studentų

VAIDINIMO VAKARAS
Atvelykio Sekmadieni, Balandžio-April 24d.

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITOR1UME,
No. 5th Havemeyer Sts., - Brooklyn, N. Y.

Pradžia S vai. popiet Bilietas SO ir 75c.
VIENINTELES AMERIKOJE LIETUVIŠKOS KOLEGIJOS STUDENTAI SUVAI

DINS DU VEIKALUS: DRAMĄ „SKRIAUDŲ KELIU” IR LIKSMĄ KOMEDIJĄ 
„NĖRA PINIGŲ”. JIE IR PAGROS IR PADAINUOS.

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI, KURIEMS GROS MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
ORKESTRAS.

MASPETHO ŽINIOS

Studentų vakaras
Bal. 25 d. parapijos salėje 

Marianapolio kolegijos stu
dentai statys 5 veiksmų dra
mą „Skriaudų keliu” ir link
smą komediją „Nėra pini
gų”. Studentai dar palinks
mins dainomis ir savo orkes
tru. Bus ir šokiai. Įžanga 
suaugusiems 50 centų, stu
dentams ir vaikams 25 c. 
Visos draugijos rūpinasi 
šiuo vakaru, nes visas pel
nas skiriamas kolegijai.

Atlaidai
Verbų sekmadienį per su

mą prasidės Keturiasde- 
šimts valandų atlaidai. Sek
madienio vakare mišparai 
7:30 vai. vak. Pirmadienį ir 
antradienį mišios 7, 8 ir 9 
vai. ir vakarais mišparai 
7:30 vai. Pamokslai rytais 
po 9 vai. mišių ir vakarais.

Didžioji savaitė
Ketvirtadienį ir penktadie

nį pamaldos rytais 8 vai., 
šeštadienį 7:30 vai. Penkta
dienio ir šeštadienio vaka
rais pamaldos 7:30 vai. 
Velykose pamaldos: Rezu- 
rekcija 5:30 vai. ryte; kitos 
mišios 8, 9, 10, 11 ir 12 :15 
vai. Mišparų nebus.

Žinutes
— Parapijoj kas mėnesį 

bus leidžiamas mėnesinis 
Biuletenis, parapijos ir drau
gijų veikimą aprašyti.

— Kun. P. Vanagas pra
leis šventes Maspethe.

Moterų Sąjungos 30 kuopa 
ruošia margučių vakarą ba
landžio 24 d., per Atvelykį, 
parapijos salėje. Už gra
žiausius margučius bus duo
damos dovanos. Kviečiame 
visus atsilankyti ir praleisti 
gražiai laiką. Ypač mūsų 
jaunimas turėtų gausingai 
pasirodyti, kas suteiktų 
mums daug malonumo. Visus 
kviečia sąjungietės.

. Praeitą sekmadienį Rožan
čiaus dr-ja turėjo mėnesinį 
sus-mą. Nutarta rengti Sek
minių vakarienę. Bilietai tik 
50 c.

Bus ir šokiai prie gero or
kestro. Paaukota 50 dol. lik
toriams.

Parapijos altoriaus ber
niukų krepšinio komanda nu
galėjo Maspeth Vagabond 
Jrs. 19:17 taškų santykiu. Šį 
penktadienį mūsiškiai žais 
prieš kitą kitataučių koman
dą.

SERGA

Ona Bagočiūnienė, gyv. 66 
— 20-56 Avė., Maspethe, 

sunkiai susirgo; jai padary
ta sunki vidurių operacija ir 
dabar ji yra Midtown ligoni
nėje, E. 49 St. ir 2 Ave., New 
Yorke. Linkime jai greit pa

sveikti, o šeimai reiškiame 
užuojautos.

P. O. Petruliai ir šeima.

APREIŠKIMO PARAPIJA

— Balandžio 10 d., Verbų 
Sekmadienio vakare, 8 vai. 
sodalietės vaidins veikalą 
„Viršutinis kambarys” pas
kutinį kartą.

— „Septyni Kristaus žo
džiai nuo Kryžiaus”, kanta
ta apie Kristaus kančią, į- 
vyks balandžio 13 d., t. y. 
Didžiojo Trečiadienio vaka
re, 7:30 Apreiškimo bažny
čioje. Prieš išpildymą kiek
vieno iš septynių Kristaus 
žodžių bus aiškinama iš sa
kyklos, kad giedojimo metu 
būtų galima persiimti veika
lo dvasia.

— Užsibaigus kantatai, 
bus palaiminimas su Švč. 
Sakramentu. Kantatos metu 
Švenčiausias nebus išneštas 
iš bažnyčios, dėl to visi pra
šomi užsilaikyti ramiai. 
Kantata bus giedama vieto
je Lementacijos.

— Lementacijos apmąs
tant Kristaus kančią ir mir
tį bus giedamos Didžiojo 
Ketvirtadienio ir Penktadie
nio vakarais 7:30 vai.

— Didįjį Ketvirtadienį 
mišios bus 9 vai., po mišių 
procesija į Kristaus kalėji
mą.

— Didįjį Penktadienį pa
maldos prasidės 8 vai., pas
kui bus mišios, po mišių pro
cesija į Grabą. Penktadienio 
rytą ir vakarą bus kryžiaus 
adoracija.

—-Didįjį šeštadienį ugnies 
ir vandens šventinimas pra
sidės lygiai 7 vai. Po to tuo- 
jaus bus amžinoji novena 
prie Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč.

— Didžiojo šeštadienio 
vakare 7:30 vai. bus novena 
prie Stebuklingojo Medaliko, 
po to bus giedama Completo- 
rium ir sakomas pamokslas.

— Velykų ryte Prisikėli
mo mišios ir procesija prasi
dės lygiai 5:30 vai. Kitos 
mišios bus 8 ir 9 ir suma 11 
vai.

— Sutvirtinimo sakramen
tas (Dirmavonė) bus vysku
po teikiamas Apreiškimo 
bažnyčioje balandžio 24 d. 
(atvelykį), 11:30 vai. ryte, 
tuoj po sumos.

— Verbų sekmadienį 4 
vai. po pietų bus užbaigimas 
rekolekcijų vyrams ir vaiki
nams.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
CHORAS

Balandžio 3 d. Apreiškimo 
par. choras bendrai priėmė 
Komuniją ir mokyklos salėje 
prie gražiai, papuoštų stalų 
turėjo bendrus pusryčius. 
Kleb. kun. N. Pakalnis, pa
sveikino chorą ir linkėjo 
daug pasisekimo. Buvo atsi
lankęs ir kun. Kartavičius,

Muz. Jonas Jankus, 
Apreiškimo parap. vargo
nininkas, kurio vadovau
jamas ir paruoštas cho
ras šį trečiadienį, balan
džio 13 d., Apreiškimo 
par. bažnyčioje išpildys 
didingo grožio veikalą 
„Septyni Kristaus žo
džiai”. Koncertas turėtų 
sutraukti gausingą minią 
gražios bažnytinės muzi
kos mėgėjų.

kuris irgi sveikino chorą. 
Komitetas buvo sudarytas iš 
vienų vyrų ir čia yra gera 
proga pasakyti, kad vyrai 
labai gražiai ir gardžiai vis
ką paruošė. Choras dėkingas 
savo komitetui.

Kaip jau žinoma, choras 
balandžio 13 d. rengia baž
nytinį koncertą, kuriame bus 
sugiedota kantata „Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus”. Kas girdėjo pereitais 
metais šį veikalą, tikrai bu
vo sužavėti gražia muzika ir 
giedojimu, šiemet bus dar 
gražiau, nes choras, antrą 
kartą statydamas šį veikalą, 
yra geriau prisiruošęs ir y- 
ra pakviesti geri solistai, ku
rie yra dainavę operose Chi- 
cagoje, Pittsburghe, Phila- 
delphijoje ir New Yorke. Ne
pamirškite ateiti ir išgirsti 
gerus operos artistus ir di
delį, gerai išlavintą chorą 
giedant šį gražų veikalą. 
Įžanga tik 50 c. Bilietų gali
ma gauti pas visus choro 
narius ir klebonijoj. Pradžia 
7:30 vai. vak.

P. Ivanauskas.

NAŠLIŲ VEIKLA

Šv. Monikos našlių mote
rų dr-ja balandžio 1 d. turė
jo savo jau trečią susirinki
mą. Vadovavo pirm. E. Vai- 
tekūnienė. P. Draugelienės 
siūlymu, nutarta visoms na
rėms įsigyti medalikus su 
šv. Monikos atvaizdu.

Dr-ja turi daug gerų užsi
mojimų ir linkėtina jai geros 
sėkmės. R. E. K.

LINKSMAS VAKARAS

Mot. S-gos 29 kp. kauliu
kais žaidimo vakarą, su
rengtą p. šalinskienės įstai
goje. Narių susirinko gau-

AMERIKA

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.

PRAMOGA AMERIKOS
NAUDAI

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.

VIRŠUTINIS KAMBARYS

Jeigu spręsti apie Apreiš
kimo par. sodaliečių pasta
tytą veikalą iš jo vardo, gal 
didelio patraukimo nebūtų, 
nes šis veikalas verstas iš 
anglų kalbos ir „Upper 
Room” anglų kalboje yra la
biau suprantamas dalykas 
negu vertime „Viršutinis 
kambarys”, bet tikrenybėje 
tai labai gražus vaidinimas, 
vaizduojąs Kristaus kančią. 
Šį vaidinimą sodalietės labai 
vykusiai ir, galima sakyti, 
pilnai artistiškai perstatė 
scenoje anglų kalba du kar
tus, o praeitą sekmadienį 
lietuviškai. Visus 3 kartus 
gausingai atsilankė žmonių. 
Šio sekmadienio 8 vai. vaka
re „Viršutinis kambarys” 
bus vėl suvaidintas, lietuvių 
kalboje. Reikia pasidžiaugti 
sodaliečių gražiu veikimu ir 
idealinga dvasia, vadovau
jant ir ypatingai daug darbo 
ir pasiaukojimo parodant 
Apreiškimo mokyklos talen
tingai šešto skyriaus moky
tojai Seselei vienuolei.

Eksmokinė.

ANGELŲ KARALIENES
PARAPIJA

Didžioji savaitė
Didžiosios savaitės pamal

dų tvarka: Verbų sekmadie
nį mišios 8, 9, 11 ir 12 vai. 
Verbų šventinimas per 8 
vai. mišias, graudūs verks
mai 4 vai. popiet.

Trečiadienį 7:30 vai. vak. 
graudūs verksmai ir palai
minimas ; ketvirtadienį 9 vai. 
mišios, procesija į kalėjimą, 
bažnyčia atdara visą dieną 
iki 10 va!, vak.; penktadienį
9 vai. pamaldos, procesija į 
grabą, bažnyčia atdara iki
10 vai.; 7:30 vai. vak. kry
žiaus keliai; šeštadienį 8 vai. 
mišios, ugnies, vandens ir 
žvakės šventinimas; 7:30 
vai. vak. Completorium, iš
pažintys 4 — 6 vai. ir nuo 7 
vai.

Velykų mišios: 5:30 (pri
sikėlimo procesija ir mišios), 
9, 11 ir 12 vai. Pirmadienį po 
9 vai. mišių palaiminimas.

Šv. Vardo vyrai
Šį sekmadienį per 9 vai. 

mišias šv. Vardo draugija 
eina bendrai prie Komunijos. 
Būtų labai gražu, kad visi 
nariai dalyvautų.

Tuoj po mišių salėj įvyks 
draugijos mėnesinis susirin
kimas; kviečiami visi nariai 
ir tie, kurie mano prisirašy
ti.

Kiekviename susirinkime 
mūsų dvasios vadas kun. J. 
Laurynaitis skaito įdomias, 
labai naudingas paskaitėles. 
Kas neįdomauja draugija, 
turėtų susidomėti paskaitė
lėmis. Visi prašomi ateiti 
pasiklausyti.

J. Mykolaitis.

Aplankė ligonius
Praeitą sekmadienį soda

lietės su sesutėmis pranciš
konėmis atlankė Kings 
County ligoninę, kur esan
čius ligonius apdovanojo vai
siais, knygomis, papirosais, 
saldainiais, pyragaičiais, 
laikraščiais ir t.t. 4 lietu
viams ligoniams paliko lie
tuviškų laikraščių ir knygų.

Ligoniai džiaugėsi, dėkojo 
sodalietėms ir reiškė viltį 
vėl būti aplankytiems.

Dabar sodalietės ruošia 
„kiddie frolic” balių, kurs į- 
vyks Angelų Karalienės par. 
salėje balandžio 30 d. 8 vai. 
vak. Gros geras orkestras. 
Bilietai iš anksto 35 c., prie 
durų 40 c Pelnas parapijai.

Balandžio 17 d., Velykose, 
sodalietės eis bendrai prie 
komunijos per 6 vai. mišias. 
Visos narės dalyvaus proce
sijoje. Prašoma susirinkti 15 
minučių anksčiau.

A. Vasauskaitė.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Vaidinimas pavyko
Šv. Jurgio par. choras, ge- 

riau sakant choristės, nes tik Grand St., Brooklyn, N. Y. 
vienos merginos vaidina, .....
pereitą šeštadienį ir sekma
dienį parapijos salėje vaidi
no penkių aktų dramą „Pilo
to duktė”. Veikalas gražus, 
labai tinka gavėnios laikui, 
nes vaizduoja pirmo am
žiaus krikščionybę. Reikia, 
pasakyti, kad vaidinimas 
darė gražų įspūdį, nes rū
pestingai visos artistės savo 
roles atliko. Gražūs rūbai ir 
naujos scenerijos vaidinimui 
daug pridavė reikšmės. Vi
sos vaidintojos pusėtinai ge
rai vartoja lietuvių kalbą. 
Gražiausias buvo penktas 
aktas, kuriame jaunučių 
mergaičių būrelis šoko bale
tą. Garbė priklauso p. B. 
Brundzienei, kuri jas taip 
gražiai prirengė.

Veikale vaidino šios cho
ristės: V. Sirutytė, E. Kar- 
piūtė, M. ir O. Zajankauskai-
tės, V. ir M. Tamošaitytės, 
E. Boreišytė, E. Maliauskai- 
tė, E. Milinavičiūtė, E. Šab- 
levičiūtė, E. Jankauskaitė, 
L. Ropkauskaitė, E. Mildei- 
kytė, O. Daukantaitė, J. Mil
kevičiūtė, E. Zaborskytė, A. 
Binkinienė, J. Drungaitė, Že
maitytė, M. Baltrušaitienė, 
A. Kruvelytė, Valionytė, 
Kulbokaitė.

Baletą šoko A. Jakubčio- 
nytė, O. Maldeikytė, E. Šir- 
vinskaitė, A. Aleksiejūtė, S. 
Gudeikaitė, O. Drungaitė. 
Solo šoko C. La Medica.

Šis vaidinimas pasiliks il
gai atsilankiusių mintyje, 
nes visi buvo juo labai pa
tenkinti. Vaidinimą paruošė 
muz. J. Brundza.

Daugiau tokių parengimų.
Buvęs.

Mot. s-gos 35 kp. susirin
kime bal. 3 d. pranešta apie 
federacijos apskr. veiklą ir 
išrinktos atstovės į moterų 
apskr. suvažiavimą. Išrinkta 
komisija margučių baliui, į- 
vyksiančiam bal. 30 d.

Pranešta, kad serga mūsų 
narė ir Amerikos skaitytoja 
A. Limantienė.

Susirinkime Ver. Bartuly- 
tė įteikė kp. pirm. M. Bran- 
gaitienei gražią ir naudingą 
dovaną — rankų darbo mez
ginį, 2 stalelio užtiesalus. M. 
Brangaitienė padėkojo už 
gražią dovaną ir pažadėjo 
neužmiršti jaunuolės. Bartu- 
lytė yra našlaitė, gyvenanti 
su mamyte ir 2 broliukais; ji 
labai mėgsta dirbti, ateina į 
susirinkimus, visur pagelbs
ti. Sąjungietė.

VELYKOS... VELYKOS

Artėja Velykų šventės, 
kurias žmonės švenčia links
miausiai veik iš visų šven
čiamų švenčių. Švenčiant 
Velykų šventes yra daugybė 
papročių, bet iš jų daugiau
sia vartojama įvairūs vely
kiniai pagražinimai velyki
niams kiaušiniams, Velykų 
šventės neapseina be saldu
mynų, skanėsių, kurie pri
duoda daugiau džiaugsmo 
tarpe įvairių pasikalbėjimų, 
ypač tuo džiaugiasi jaunes
nieji.

Šių Velykų švenčių proga 
Lietuvių Saldainių Krautu
vė 495 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., turi pagaminus spe
cialiai šokoladinių figūrų: 
kiaušinių, zuikių (kiškių), 
garnių, vištukų, paukštukų 
ir įvairių kitokių, labai ska
nių. Yra didelis pasirinkimas 
gražių Velykinių pintinių 
(beskučių) su daugybe sal
dumynu, pamarginimų.

Taigi, visi norintieji ska
nių, įvairių saldumynų Vely
kų šventėms, kviečiami atsi
lankyti ir įsigyti Lietuvių 
Saldainių Krautuvėj 495

patarnavo grab. J. Garšva.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

181 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryt® 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9239

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir Pagal sutartĮ 

Tel.: MA ns field 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

Tel. EVergreen 7-1312

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

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. yJ
VALANDOS: I

1 iki 8 ir nuo t Sekmadieni: ]
7-8 vai. vakaro io Iki 13 vai. ryt" j

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSASBAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlBką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėlal, 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.

Balandžio 8 d., 1938 m.

NAUJI MOKESČIAI i
New Yorko miesto mayo- f 

ras La Guardia miesto tary- į 
bai įteikė „bilių”, kuriuo ma
noma įvesti naujus mokes
čius ir tuo būdu sukelti nuo 
6 iki 10 milijonų dolerių, ku
rie yra reikalingi bedar- | 
biams šelpti.

Mayoras siūlo uždėti mo- I 
kesčius sekamai: vieną cen
tą pokeliui cigarečių; 3 nuo- " 
šimčius nuo gėrimų, galiū
nuose vartojamų, vietoj da
bartiniu laiku mokamų 2 
nuoš.; vieną centą už duoda
mus valgyklose pietus, kur 
mokama per 1 dol. ir MU 
mažesnės vertės mokesčiai.

Šis „bilius” jau priimtas 
ir tapo įstatymu. New Yor
ko miesto gyventojai apsun
kinti naujais mokesčiais, ku
rie bus skiriami bedarbių 
šelpimo reikalams.

MIRĖ
Antanas Valionis, 47 m., 

gyv. 144 Glen St., Brooklyne. 
Velionis pasišalino iš namų 
vasario 26 d., b balandžio 1 
d. jo lavonas atrastas Rocka
way Park įlankoje.

Palaidotas balandžio 5 d.,

h

Naujas I26’1 
Reikia

purtai

Kristaus P 
tės išvakare 
sveikinant 
dradarbM v 
reikšdami ® 
linkėjimus ir 
gumą už jvan 
kraščiui. Kris 
mo šventė tęi 
sis paskatini1 
gesnį darbį, 
naujinimą di 
laužiamą šie

Kas tik i 
džius, visiei 
kime Prisii’ 
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