
mdžio8d,mH^ 

NAUJI MOKESČIAI 

few YorkTįįesto mty 
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liesto gyventojai aps> 
naujais mokesčiais,!;

ius skiriami bedant 
mo reikalams.

ŠTAI KAIP

Džiaugsmingo Aleliuja! 
Lenkijos siekiai. 
Naujas įžeidimas. 
Reikia tikslių žinių. 
Lenkų kultūra.
Parama pagal įsakymą.

MIRĖ

tanas Valionis, 47i 
144 Glen St., Brooklyn 
nis pasišalino iš m 
io 26 d., O balandžio', 
lavonas atrastas Rodi 
Park įlankoje.

Kristaus Prisikėlimo šven
tės išvakarėse nuoširdžiai 
sveikiname Skaitytojus, Ben
dradarbius, visus Bičiulius, 
reikšdami savo giliausius 
linkėjimus ir drauge dėkin
gumą už įvairią paramą lai
kraščiui. Kristaus Prisikėli
mo šventė tegul būna didy
sis paskatinimas į kūrybin- 
gesnį darbą, į tobulą atsi
naujinimą dvasioje, į nepa
laužiamą siekimą pilnutinio 
gyvenimo.

Kas tik skaitys šiuos žo
džius, visiems, o visiems lin
kime Prisikėlusio Kristaus 
paskelbto dangiško džiaugs
mo. Visiems Aleliuja!

aidotas balandžio 5 i 
navo grab. J. Garšva
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Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris pulk. Beckas, kal
bėdamas senate dėl santykių 
su Lietuva, tarp kitko pa
reiškė, kad „lietuvių tauta 
sukūrė savitą valstybę ir 
kad tam ji turėjo teisės, ly
giai kaip ji turi teisę vesti 
tokią politiką, kokia jai at
rodo geresnė, tik, vis dėlto, 
su sąlyga, kad tatai tikrai 
būtų jos pačios politika”.

Ar ne puikus „broliškas” 
pareiškimas? Lenkai pripa
žįsta Lietuvai teisę vesti sa
vo politiką, bet su sąlyga, 
kad tai „būtų jos pačios po
litika”! O kas nuspręs, keno 
politiką Lietuva ves? Iš 
Becko kalbos peršasi aiški 
išvada: niekas kitas, kaip 
Lenkija! Štai kodėl lenkų 
atstovo atvykimas į Kauną 
kai keno lyginamas su žino
mo gyvūno įsibrovimu į dar
žą, kurs buvo stropiai* saugo
jamas.

— 8 rak. 
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JS SVEIKATA 
kad jie valgo tikrą uetuflių 
I lietuvišką duoną, kelkiui 
ikiema pokyliam 
artus.
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ALOCIUS
AŠIES
«. Hot Chocolate

Geriausias pasirinktau 
i smetonoe. ALUS iš gerteW 
įsakymai. Kreipkite:

S
Brooklyn, N. I

NOTARY PUBLIC

ĮTIEJUS
HIWRAT.MT.R
AI, INSURANCE

Maspeth, N. Y.

Anglijos tautos atstovų 
rūmuose karštų ginčų metu 
vienas konservatorius kalbė
jusiam darbiečiui sušuko: 
„Eik sau į Lenkiją!” Darbie- 
tis nepaprastai įsižeidė, nu
traukė kalbą, prisiartino 
prie sušukusio konservato
riaus ir kirto jam į žandą. 
Konservatorius dabar ligo
ninėje.

Anglų parlamento rūmuo
se panašaus nuotykio nežino
ta. Pasiūlymas važiuoti į 
Lenkiją iššaukė gilų įsižeidi
mą ir pavartojimą jėgos. 
Nemalonu anglų demokrati
nei įstaigai dėl savo narių 
pasireiškusio nekultūringu
mo, bet Lenkijai turi būti 
dar nemaloniau, kad jos var
do paminėjimas iššaukė tokį 
veiksmą. Ir iš tikrųjų, ar ga
li Lenkija susilaukti sau pa
garbos, vartodama smurtą, 
klastą ir žiaurią jėgą prieš 
savo kaimynę Lietuvą, kuri 
praeity tiek gera padarė 
Lenkijai?

ALINS
SKABI

AKUOTOJ AS
ollalul gražūs kambariai
dkalams. Kainos labai prieini®1

Brooklyn, N. I
KWAY)

j. Tel. Elizabeth 2-8587

LIKUS
Notary Public 
jeth, N. J.
Pilnas patarnavimas 
isokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose
uisite gerą patarnavffll

Vienas mūsų laikraštis 
reiškia nepasitenkinimo, kad 
generalinis konsulatas netik
sliai informavęs apie kovo 
17 — 19 d. įvykius. Pasaky
tina, kad tas nepasitenkini
mas pataikintas ne ten, kur 
jis tinka. Gen. konsulatas y- 
ra Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos įstaiga ir prane
ša tai, kas jam iš viršūnių 
pranešama, tačiau jokiu bū
du negalima pateisinti Lietu
vos informacijų atitinkamų 
įstaigų, kurios labai silpnai 
informavo ne tik lietuvius 
amerikiečius, bet ypač Lietu
vą.

Šiomis dienomis net ka
riuomenės vadas generolas 
Raštikis rado reikalo viešai

&
A. LIET. KATALIKŲ VI6UO-

• MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRASTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.
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SAVAITE
Audrų padariniai

Praeitą savaitę pietinėse 
Amerikos valstybėse siautė 
audros ir potvyniai. Georgia, 
Alabama ir Mississippi vals
tybėse 27 žmonės žuvo ir 
šimtai sužeistų, daug namų 
sunaikinta. Whitestown mie
ste staigus potvynis nakties 
metu nuplovė gyvenamą na
mą, kuriame miegojo 13 
žmonių; nė vienas jų neišsi
gelbėjo.

pasakyti, kad „visuomenė 
nori ir turi žinoti, kas ir 
kaip daroma, ir kada visuo
menė tų informacijų negau
na, ji pradeda nerimauti, 
blaškytis, iškyla tik nerei
kalingi gandai ir kalbos”. 
Kariuomenės vado įspėjimas 
labai svarbus; tik įdomu, 
kaip jis bus vykdomas.

Kovo 17 ir 18 d. lenkų mi
nios išdaužė Vilniuje visų 
lietuviškų įstaigų langus, 
sugadino lietuvių turtą. Lie
tuvių tautinio komiteto pir
mininko K. Stašio namų visi 
88 langai išdaužyti. Kovo 19 
d. tie patys padaužos šaukė, 
kad „lietuviai — lenkų bro
liai”. Lenkų dienraštis Slo- 
wo įdėjo pasikalbėjimą su 
K. Stašiu ir < pažymėjo, kad 
Stašys visai „ne lenkų riji
kas”...

Visa tai puikiai vaizduoja 
lenkų „kultūringumą”, ku
riuo jie bando visam pasau
liui girtis. Visa tai* rodo, 
kiek daug atsargumo Lietu
vai teks pakelti dabar, už-
mezgus diplomatinius santy
kius.

Laisvės redaktorius „lais- 
viečių” suvažiavime aiškino
si, kodėl Laisvėje dabar ra
šoma už Lietuvos nepriklau
somybę ir pan. Redaktorius 
prisipažįsta, kad „1919, kai 
Lietuvoj kūrėsi Sovietai”, 
tai jie stojo „už sovietinę 
respubliką”. Tačiau, girdi, 
„kai Lietuvos buržuazijai, su 
vokiečių ir francūzų pagelba, 
pavyko Sovietus nugalėti”, 
jie vis dėlto stovėję „už Lie
tuvos nepriklausomybę”...

Komunistų redaktorius 
prisipažino norėjęs sovieti
nės Lietuvos, kuriai paken
kusi „Lietuvos buržuazija” 
Čia jis smarkiai klysta arba 
blefuoja. Ar Lietuvos ūki
ninkų, mažažemių ir beže
mių sūnūs, kurie išvijo atė
jusius bolševikus, lenkus ir 
bermontininkus, buvo buržu
jai? Kokios pagalbos davė 
Lietuvai vokiečiai ir prancū
zai? Vokiečiai rėmė bermon
tininkus, o prancūzai stabdė 
lietuvių žygius prieš įsibro
vėlius lenkus. Lenkiški dva
rininkai, kuriuos galima va
dinti buržujais, organizavo 
lenkų gaujas prieš Lietuvą. 
Tad kokia Lietuvos buržua
zija kovojo prieš bolševikus?

Be to, Laisvė pripažįsta, 
kad jos politika Lietuvos 
atžvilgiu nustatoma ne Mas
kvos, bet komunistų interna- 
cijonalo. Na, o kas valdo in
ternal j onalą? Ar ne Mask
va? Taigi, mūsų komunistai 
tiek rems Lietuvą, kiek 
jiems įsakys partijos vado
vybė. Lietuviška širdis, Lie
tuvos meilė jiems turi pasi
traukti į šalį ir užleisti savo 
vietą Stalino įsakymams.

5 ĮVYKIAI
Prezidento pralaimėjimas

Balandžio 8 d.Kongreso at
stovų rūmai 204 balsais prieš 
196 atmetė prezidento Roo- 
sevelto siūlymą priimti įsta
tymą, leidžiantį pertvarkyti 
administraciją (valdžios į- 
staigas). Tą siūlymą senatas 
buvo priėmęs. Siūlytame į- 
statyme buvo toki dėsniai: 
leidžiama prezidentui panai
kinti ar pertvarkyti valdžios 
įvairias agentūras, išskyrus 
esančius departamentus, pu
siau teisines komisijas ir 
dar kelias įstaigas; leidžia
ma prezidentui paskirti sau
6 artimus padėjėjus; civili
nės tarnybos komisijos trijų 
asmenų vadovybė panaikina
ma, paskiriant ją vieno ad
ministratoriaus žiniai; gene
ralinis kontrolierius yra at
leidžiamas prezidento nuo
žiūra ir įsteigiama nauja 
generalinio tikrintojo (Gene
ral Auditor) vieta valdžios 
išlaidoms patikrinti ir apie 
tai pranešti kongresui. Prieš 
šį siūlytą įstatymą sukelta 
daug pasipriešinimo; senate 
jis praėjo 49 balsais prieš 
42. Svarstymo metu kongre
so nariai buvo apkrauti te
legramomis, kurių daugiau
sia buvo prieš siūlymą. Daug 
pasipriešinimo sukėlė kun. 
Coughlin savo radijo kalbo
mis.

Roosevelt sulaukė antro 
didelio pralaimėjimo iš de
mokratų kontroliuojamo 
Kongreso. Pernai senatas at
metė jo siūlytą Vyriausio 
Teismo padidinimo įstatymo 
projektą, o šį sykį’ prieš jo 
siūlymą išėjo atstovų rūmai.
Teisėjo sukaktis

Vyriausias teisėjas Char
les Hughes balandžio 11 d. 
sulaukė 76 metų amžiaus. 
Savo pareigose jis yra nuo 
1930 metų ir iki šiol nėra 
praleidęs nė vieno teismo po
sėdžio. Vyriausiame teisme 
yra du teisėjai vyresnio am
žiaus — Brandeis 81 m. ir 
McReynolds 76 m. 1916 m. 
Hughes buvo respubl. kandi
datas prezidento vietai prieš 
Wilsoną.

Blumas pasitraukė
Prancūzijos socialistų par

tijos vado Leono Blumo vy
riausybė turėjo atsistatydin
ai, nes prancūzų senatas at
sisakė suteikti jai galią val
dyti dekretais, o ne įstaty
mais. Blumo jau antra vy
riausybė turėjo pasitraukti 
dėl tos pat priežasties. Nau
ju premjeru pakviestas ra
dikalų partijos vadas Ed. 
ladier, buvęs krašto apsau
gos ministeris.
Sprogimas kasyklose

Logan, W. Virginijoje, 
apylinkėje anglių kasyklose 
balandžio 9 d. įvykęs sprogi
mas palaidojo 4 darbininkus. 
Jų lavonai ištraukti. Nelai
mės metu daugiau angliaka
sių nebuvo.

Selassie dar veikia!
Italų užgrobtos Etiopijos 

imperatorius Haile Selassie 
pasiuntė protesto laiškus 
Turkijos prezidentui ir Grai
kijos karaliui, protestuoda
mas prieš jų pripažinimą 
Etiopijos Italijai. Londone 
dar veikia Etiopijos atstovy
bė, kuriai dabar vadovauja 
pats etiopų imperatorius.
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Linkime Lin
Anglų reikalavimai

Anglijos atstovas Meksi
koje įteikė prezidentui Car
denas savo vyriausybės no
tą, kurioje reikalaujama grą
žinti aliejaus nuosavybes 
Anglijos piliečiams, iš kurių 
Meksikos vyriausybė nusavi
no nuosavybę. Amerikos vy
riausybė nereikalauja grą
žinti nusavintų nuosavybių 
savo piliečiams, bet reikalau
ja atlyginti. Be to, Amerika 
nuo balandžio 1 d. nustojo 
pirkusi Meksikos sidabrą, už 
kurį Meksika kas mėnuo 
gaudavo apie 3 mil. dolerių, 
kas buvo didelė parama 
Meksikai.

Dėl svetimšalių nuosavy
bių nusavinimo Meksikoje 
visi vieningi su savo vyriau
sybe. Katalikų vyskupai 
kreipėsi savo laiškais į tikin
čiuosius, prašydami para
mos, kad valstybė turėtų iš 
ko apmokėti už nusavintas 
aliejaus kasyklas.
Ispanų žudynės

Romoje praeitą savaitę pa
sibaigė paroda, kurioje pa
rodytos surinktos žinios apie 
komunistų ir bedievybės pro
pagandos veiklą. Į parodą 
buvo galima įeiti tik su pa
kvietimais. šiurpiausias sky
rius buvo žinios apie Ispani
joje išžudytus vyskupus, ku
nigus ir vienuolius nuo pilie
tinio karo pradžios. Visų žu
vusių vardai paskelbti. Štai 
išžudytų dvasininkų skai
čiai: 10 vyskupų, 56 lazaris- 
tai, 42 karmelitai, 19 redemp- 
toristų, 20 trinitiečių, 18 
benediktinų, 109 madistai, 
101 augustinijonas, 2 šv. 
kryžiaus vienuoliai, 136 krik, 
brolių vienuoliai, 42 ligoninių 
broliai, 67 salaziečiai, 84 
maldingieji broliai, 89 kapu
cinai, 100 jėzuitų ir t.t. Į šį 
sąrašą neįtrauktos išžudytos 
vienuolės. >

Darbininkų naudai
Tautinė darbo santykių ta

ryba nusprendė, kad Repu
blic plieno bendrovė nusi
žengė Wagnerio įstatymui 
praeitų metų liepos mėnesį 
buvusio streiko metu, netei
sėtai atleisdama 27 darbi
ninkus, uždarydama dviejuo
se miestuose savo dirbtuves, 
norėdama sunaikinti darbi
ninkų savarankią uniją, ves
dama šnipinėjimą unijoje, 
mėgindama nustatyti val
džios ir privačių asmenų nuo 
taiką prieš uniją ir t.t. Tary
ba pripažino, kad plieno ben
drovė Massilono mieste pati 
dovanojo ašaras ir vėmimą 
keliančias dujines bombas, 
nukreiptas prieš streikuojan
čius darbininkus. Pagaliau, 
Darbo Taryba pripažino ben
drovę kaltą ir dėl mirties 
trijų darbininkų, žuvusių 
streiko metu. Bendrovė tu
rės grąžinti apie 5000 atleis
tų darbininkų, atsisakyti 
nuo priešingos veiklos prieš 
unijas ir t.t.
Vokiečių šnipai >

Slaptoji policija, vasario 
26 d. suėmusi du kareivius, 
įkliuvusius į vokiečių šnipi
nėjimo tinklą, savo darbą tę
sia ir toliau. Praeitą savaitę 
suėmė 3 asmenis, kaip svar
bius liudininkus, kurių 2 pri
klausė vokiečių fašistinei or
ganizacijai.

MIRĖ ŠALIAPINAS

Paryžius. — Balandžio 12 
d. čia mirė garsusis rusų 
dainininkas, artistas Feodo
ras Šaliapinas, 65 metų am
žiaus. Jis mirė nuo maža
kraujystės.

Šaliapinas buvo gerai žino
mas visame pasaulyje. Lan
kėsi ir Lietuvoje, kur daina
vo operoje drauge su K. Pet
rausku, kurį šaliapinas labai 
vertino.

PREZIDENTAS RUOŠIA 
NAUJĄ PROGRAMĄ

Washington. — Valstybės 
ekonominei būklei negerė- 
jant, prezidentas Roosevelt 
ruošia naują „valstybės gel
bėjimo” programą, kuri pa
reikalaus milžiniškų sumų. 
Sekantiems septyniems mė
nesiams prezidentas nori to
kių išlaidų: bedarbių pašal
pai ir viešiesiems darbams 
— 1 bil. 250 mil. dol.; žemės 
ūkio apsaugos reikalams — 
150 mil. dol., tautinei jauni
mo administracijai — 50 
mil. dol.

Prieš pranešimą savo pro
gramos kongresui, preziden
tas tarėsi su kongreso va
dais ir savo artimais padėjė
jais. Viceprezidentas Garner 
įspėjo prezidentą, kad būtų 
atsargus su savo pasiūly
mais, nes kongresas esąs ne
palankus per dideliam vals
tybės išlaidumui.

Prezidentas, po Garnerio 
įspėjimo, nutaręs kalbėti per 
radiją visai tautai, prašyda
mas paremti jo programą.

Aukos gynimuisi
Ryšium su Vokietijos ver

žimusi plėsti savo valstybės 
ribas kur tik yra vokiečių, 
Olandijos gyventojai be jo
kio vyriausybės raginimo 
pradėjo siųsti aukas į vals
tybės gynimo fondą. Aukos 
daugiausia plaukia iš netur
tingųjų. Vyriausybė ragina
ma paskelbti vidaus paskolą, 
kuri turėtų sukelti vieną bi
lijoną florinų. Šveicarija, 
nors ir apsaugota neutralu
mo sutartimis, yra sukėlusi 
650 milijonų frankų fondą 
valstybės gynimo reikalams.
Japonams nepatinka

Japonijos laivyno ministe- 
ris Yonai viešai pareiškė 
japonų nepasitenkinimą dėl 
anglų ir amerikiečių vyriau
sybių planų atsisakyti nuo 
dabartinių 35,000 tonų karo 
laivų, o jų vietoje statyti 
45,000 tonų dydžio. Esą, Ja
ponija iki šiol nestačiusi to
kių didelių karo laivų, bet 
galinti būti priversta jų įsi
gyti.
„Svarbiausi žmonės”

Olandų įžymiausias savait
raštis pravedė balsavimą 
tarp savo skaitytojų, pra
šant pasakyti savo nuomonę, 
kokie 10 asmenų šiuo metu 
pasauly yra svarbiausi. Bal
savime pirmą vietą „laimė
jo” prezidentas Roosevelt, 
antrą — Mussolini, trečią — 
Hitleris, ketvirtą — Edenas 
(buvęs Anglijos užs. reikalų 
ministeris), penktą — Stali
nas, šeštą — Čiangaišekas 
(Kinijos vyr. vadas).

Gen. Raštikio Pareiškimas
Kaunas. — Kariuomenės 

vadas generolas St. Raštikis 
pergyventų kovo 17 — 19 d. 
įvykių proga paskelbė savo 
svarbų straipsnį, kuriame y- 
ra šios ypatingai svarbios, 
įsidėmėtinos mintys:

„Gyvename neramius lai
kus, dar visur pasaulyje gali 
būti įvairių nelauktų įvykių 
ir pavojų. Jų akivaizdoje ir 
paskiausių įvykių pamokyti 
ateityje turėtume:

1) Neatprasti nuo pavojų, 
bet pasirengti tuos pavojus 
drąsiai ir ryžtingai sutikti.

2) Dar daugiau skaitytis 
su žiauria gyvenimo realybe, 
atsimenant, kad tarptautinės 
politikos ir tautų bei valsty
bių bendradarbiavimo pa
grindai keičiasi, daug kur 
į pirmą vietą statant ne tei
sės ir teisybės, bet jėgos ar
gumentą.

3) Ieškoti tikrų draugų ir 
bičiulių, bet pirmiausia pasi
tikėti tik savomis jėgomis.

4) Savo tautos ir valsty
bės laisvei ir nepriklausomy
bei saugoti ir ginti, šiam 
aukščiausiajam nepriklauso
mos valstybės tikslui, aktin
gai burti visas visuomenės

HITLERIS DŽIAUGIASI 
ĮVYKDYTU BA&sAVIMU

Berlynas. — Dėl balandžio 
10 d. įvykusio „plebiscito” 
Hitleris pareiškė didžiausio 
pasitenkinimo, pasakydamas, 
kad dabar jis esąs laimin
giausias žmogus pasaulyje.

„Plebiscite” Vokietijoje ir 
Austrijoje paduota balsų, 
kaip paskelbta, 49,279,104, 
kurių 49,203,757 už prijungi
mą Austrijos, o 452,170 
prieš.

Austrijoj paduotų balsų 
paskelbta 4,460,778, kurių 
4,443,208 balsai už, o 11,807 
prieš. Taigi, daugiau kaip 99 
procentai austrų balsuotojų 
pasisakė už panaikinimą Au
strijos nepriklausomybės, 
kaip praneša hitlerininkų 
kontroliuotos rinkimų komi
sijos.

Austrijoje daug balsuotojų 
balsavo viešai, ypač tuo pa
sižymėjo tie austrai, kurie 
buvo žinomi, kaip palankūs 
komunistams. Kad jų neįtar
tų priešingame balsavime, 
jie viešai balsavo, pasisaky
dami už prijungimą Austri
jos prie Vokietijos.

NUSIŽUDĖ GEN. ZEHNER

Viena. — Nacių spauda 
paskelbė, kad balandžio 10 d. 
nusišovė generolas Wilhelm 
Zehner, buvęs Austrijos kra
što apsaugos ministeris ir 
kariuomenės vadas. Jo nusi
žudymo priežastis neskelbia
ma.

Velionis generolas buvo 59 
metų; pasaulinio karo metu 
buvo vyriausiame štabe. Au
strijos krašto apsaugos mi- 
nisteriu buvo nuo 1934 m. 
liepos mėnesio, kada naciai 
buvo surengę sukilimą, ku
rio metu nužudytas kancleris 
Dolfusas.

grupes, visą tautą, nes tai 
juk yra visų mūsų bendras 
reikalas.

5) Didelių pasaulio audrų 
ir mūsų tautos didelių užda
vinių akivaizdoje nereikš
mingas smulkmenas ir ma
žus asmeninius arba visuo
menės grupių reikalus be jo
kio pasigailėjimo aukoti ben
driems ir svarbiems visos 
tautos reikalams.

6) Labiau ir energingiau 
stiprinti tautos moralinius 
ginklus, visų piliečių kultūri
nį, moralinį ir tautinį atspa
rumą ir susipratimą.

7) Dar daugiau susirūpinti 
fizinių ginklų įsigijimu, nes 
visada, o ypatingai šiais lai
kais, tai yra vienas iš svar
biausių argumentų savo tei
sėms ginti.

8) Griežčiausiai laikytis 
sėmoningos drausmės ir kul
tūringos tvarkos, nes tai yra 
kaip kariuomenės, taip ir vi
suomenės jėgos ir stiprybės 
reiškinys.'

9) Pagaliau viską vaini
kuoti dar didesniu patrijotiš- 
kurnu, dar didesniu pašiau- 
ko j imu savo tautai ir valsty
bei”.

VOKIEČIAI SVARSTO
^EWlTV®ig.SNĮ

Berlynas. — Kancleriui 
Hitleriui lengvai „apsiruo- 
šus” su Austrija, pravedus 
„plebiscitą”, Berlyne dabar 
atvirai kalbama apie Hitle
rio sekantį žingsnį į „dides
nės Vokietijos” kūrimą. Be 
jokių paslapčių dabar kalba
ma apie tokius klausimus:

1. Čekoslovakijoj gyvenan
čių 3,500,000 vokiečių liki
mas;

2. Sujungimas su Vokieti
ja buvusių teritorijų — Klai
pėdos krašto ir Dancigo ko
ridoriaus su miestu.

Hitleris ir jo artimiausi 
padėjėjai ne sykį yra viešai 
pareiškę savo pastangas 
„saugoti” vokiečių mažumas 
Už Vokietijos ribų. Dabar 
tik svarstoma, kaip ilgai 
Hitleris lauks, iki pradės se
kantį žygį. Yra nuomonių, 
kad jis dar kiek lauks, kol 
galutinai išlygins Austrijos 
prijungimo įvairius nesklan
dumus.

Hitleris įsakė paskirti 
pensijas ir šiaip įvairų atly
ginimą visiems Austrijos bu
vusiems tarnautojams, ku
rie buvo atleisti iš tarnybos 
ar bausti dėl priklausymo 
naciams, kai Austrija buvo 
dar nepriklausoma.

PILSUDSKIO NEGALIMA 
VADINTI PRASTU 

ARTISTU

Vilnius. — Vilniaus uni
versiteto literatūros dėstyto
jas Stanislovas Civinski nu
teistas trejiems metams ka
lėjimo už parašytą straipsnį, 
kuriame velionis maršalas 
Pilsduskis pavadintas žemos 
rūšies artistu.
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Rėžtus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.
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DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Prisikėlimas ir Gyvybė
„Aš esu atsikėlimas ir gy-. Kaipgi galėtų jie suteikti sa

vybė; kas tiki į mane, kad ir |V0 tautoms taiką, jeigu jos 
būtų miręs, bus gyvas” (Jon. neturi patys savyje? Ir tik
ti, 25). tai malda turi atnešti taikos11, 25).

Velykos. Rytai ir Vakarai dovaną: malda, kuria krei- 
amžiais džiaugiasi Velyko
mis. Žmonių širdys vieningai 
džiūgauja. Bet kam? Nes tai 
gyvybės šventė, pilnos ir 
amžinos gyvybės šventė. Ve
lykų rytas buvo šviesus po 
tamsiausios nakties. Didžiojo 
penktadienio liūdesio pri
slėgta širdis atbudo, pradžiu
go. Aleliuja! Atsikėlė Jėzus, 
kaip Jis sakė, Aleliuja!

Atsikėlimo saulė praskynė į

piamės į dangiškąjį Tėvą, 
kuris yra visų žmonių Tė
vas; malda, kuri yra bend
ras išreiškimas šeimynos 
kuri traukiasi už , ribų bet 
kokio krašto ir bet kokio že
myno.

Žmonės, kurie kiekvienoje 
tautoje meldžiasi tam pa
čiam Dievui už taiką žemėje, 
negali drauge būti ir nesan
taikos tarp tautų nešėjai; 

tamsybes ir prašvito į skais-žmonės, kurie maldoje krei-

Balandžio 15 d., 1938 m.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

įrodyti žmonijai, kad Dievas, 
pagaliau, atsiuntė pasauliui 
Išganytoją. Nes Kristus, da
rydamas nuostabių stebuklų, 
tvirtino save esant tikru pa
saulio Išganytojumi. Tam 
tikslui rinko Apaštalus ir 

Į mokytinius; mokė juos ir 
i paliko jiems skelbti Dievo 

žodį visam pasauliui, kad 
tamsybėse ir nuodėmėse nu
grimzdęs pasaulis būtų pa
keliamas į ramybę ir šviesą.

Bet štai, Kristus, mūsų Iš
ganytojas, nedėkingų žmo
nių savo priešų buvo įtartas, 
suimtas, išniekintas, nuteis
tas ir, pagaliau, tarp dviejų 
latrų, kaip koks galvažudys, 
prikryžiuotas ir žiauriai nu
marintas.

Taip ir mirė Tasai, kurs 
tiek daug žmonijai gero pa
darė ir daug ko prižadėjo. 
Tad ir ištikimi Jo sekėjai — 
Apaštalai bei Mokytiniai 
Juomi pradėjo abejoti, tarsi 
sau išmetinėti: — Gal Jo 
prižadėjimai buvo visai tuš
ti? Gal jų apsigauta klau
sius ir sekus šio Žmogaus 
mokslo? Kurgi Jo galybė? 
kur Jo karalystė? Tiesa, Jis 
jiems pareiškė, kad Jis iš 
numirusių kelsis. Tačiau Jo 
kalba buvo kieta ir jiems 
menkai suprantama, ypač po 
Kalvarijos įvykių. Todėl juos 
nebvilties siaubas apsupo.

Bet štai, aušta Velykų ry
tas, Kristus garbingai kelias 
iš karsto; Apaštalų bei mo
kinių nebviltis virsta dvigu
bu džiaugsmu. Marijos Mag
dalenos džiaugsminga žinia, 
Kristaus paties pasirodymas 
Apaštalams, pačių Apaštalų 
skubotas apsilankymas prie 

(Kristaus karsto, angelo žo
dis: „Jo čia nėra, Jis kėlės”, 
abejojančio Tomo įtikėjimas 
į Prisikėlimą pripildė Apaš
talus kupinai džiaugsmu. 
Nes visa, kas Viešpaties bu
vo pasakyta, dabar išsipildė. 
Dabar jau Apaštalų savijau
ta pakito; jie žengia pirmyn, 
skelbia Kristų, guldo savo 
gyvybes už Kristų, nes žino, 
kad už tai laukia jiems Kris
taus danguje paruoštas vai
nikas.

Iš tikrųjų, šv. Velykos tai 
vilties — nemirštamos vil
ties ženklas. Drąsiai tad tu
rime kovoti prieš slegiantį 
nusiminimą, nepasiduoti neb- 
vilčiai. Be abejonės, sunkūs 
laikai spaudžia, vargina žmo
niją, kas ir daugelį' žmonių 
negailestingai pastumia į 
nebvilties pražūtingas ban
gas. Iš tikrųjų, jei nūdienų 
žmonės pajėgtų pažinti kiek 
vilties, kiek paguodos kiek
vienam neša Prisikėlimo 
šventė, tai mestų šalin visus 
pasaulio monus.

Jei žmonės pažintų maldos

Kristaus Teisinas Teisės Šviesoje
(Neseniai 

Thomson parašė 
„Kristaus teismas praneši- ratoriui „cum potestate”, ir 
ne Tiberijui”. Tiberijaus 
Klaudijaus Nerono viešpata
vimo laikais, 14 — 37 me
tais krikšč. eroje, Romos im
pel i ja buvo žydėjimo laiko
tarpy, siekė nuo Anglijos 
pro Balkanus ligi Budos pa
sakingo krašto. Tiberijus, 
kaip ir jo pirmtakūnas Au
gustas, buvo priverstas nu
galėtų karalių rūmuose ap
gyvendinti savo agentus ir, 
kad jo legatai, prokuratoriai 
ir gubernatoriai būtų ištiki
mi, išplėsti šnipų tinklą. 
Šnipai dažnai lankydavosi
Romoje su pranešimais apie I to akyse ir kuris regimai gy- 
valdininkų veiksmus. Tokį 
pranešimą galėjo parašyti 
Kajus, imperatoriaus Tiberi
jaus pasiuntinys, apie Ponti- 
jaus Piloto, Romos prokura
toriaus, netikusį valdymą. 
Tikiuosi, kad visiems bus į- 
domus tas pranešimas, kurį 
ištisai čia paduodu.

Vertėjas —
adv. K. R. Jurgėla.

Ne mirtis, bet pats miri
mas baugina mane.

— Montaigne.

adv. Melrim vybės ir mirties imperialę dėmesys buvo patrauktas 
straipsnį galią tu suteikei savo proku- triukšmo netoliese kely, bet

■ aš manau, kad Jėzus buvo 
privačiai klausinėjamas An-

i naso. Jei tas tiesa, tai vėl 
hebrajų įstatymai buvo su
pančioti, kad tik neteisėtas 
suokalbis tų, kuriems pati
kėtas jų vykdymas, būtų at
siektas. Pagal žydų įstaty
mus neteisėta privatiškai 
kvosti nusikaltėlį kapitaliam 
nusikaltimui. Vien tiktai Si- 
nedrijonui yra suteikta galia 
teisti asmenį, apkaltintą to
kiais nusikaltimais.

Nuo Annaso Jėzus buvo 
nuvestas pas Kaifą, Piloto 
patvirtintą Aukštąjį Kunigą 
ir ten vyko žydiškoji netei
sėto Jėzaus teismo dalis. 
Prieš nupasakojant smulk- 
nenas, o Cezari, leisk man 
tarti žodį apie hebrajų įsta
tymus, kiek liečia kriminali
nius teismus.

Žydai turi tris teismų gru
pes: 390 žemesniųjų teismų, 
kur teisia po tris teisėjus; 
du žemesnieji sinedrijonai su 
23 teisėjais kiekviename ir 
Didysis Sinedrijonas iš 71 
teisėjo. Didžiajam Sinedrijo- 
nui žydų teisė teikia galią 
rasti kaltu nusikaltime, bau
džiamame mirtimi. Jo viešoji 
vieta yra Tašytų Akmenų 
Rūmuose ir posėdžiai, kurie 
nevyksta ten, yra neteisėti. 
Jo nariais, teorijoje, yra žy
dų vyrijos žiedas, bet praei
toje kartoje dabar ši teorija 
buvo tiktai griaučiai be kūno 
ir be kraujo. Kur kadaise sė
dėjo didieji rabinai moksli
ninkai, skaistaus būdo vyrai, 
dabar riogso vyrai, išpru
sinti tekniškumuose, bet be 
dorinio pamato.

Teišėjai sėdi ant pagalvių, 
sukryžiavę kojas, trimis pus
lankio eilėmis, seniausieji ir 
išmintingiausieji išlaukinėje 
eilėje. Kiekviename teisėjų 
puslankio gale sėdi raštinin
kai, o vienas raštininkas sė
di šalia Aukštojo Kunigo iš
laukinio pusračio vidury. 
Jiems pavesta surašyti teis
mo eigą, teisėjų balsavimus 
ir priežastis, kodėl teisėjai 
atitinkamai balsavo.

Kriminalinėje byloje baus
mė negali būti skelbiama tą 
pat dieną, kaip kad daromas 
sprendimas (pasmerkimas). 
Prieš balsuojant dėl baus
mės kitą dieną, raštininkai 
privalo priminti teisėjams, 
kaip jie anksčiau balsavo ir 
jų samprotavimas dėl tokio 
balsavimo; tad jei teisėjas 
per naktį pakeitė savo išve
džiojimus dėl vienokio ar ki
tokio balsavimo, jo balsas 
daugiau negaliojo.

Čia aš galėčiau pareikšti, 
Didysis Tiberijau, kad nors 
hebrajų įstatymai yra šiurk
štūs fr bausmės griežtos, 
betgi niekad man neteko ma
tyti kitos tautos, kuri taip 
uoliai saugotų nekaltuosius. 
Kaltinamąjį supa įvairių rū
šių saugumo nuostatai. Žy
dai turi posakį, kad tai yra nutarimas. Jis duoda ženklą 
skerdynės, jei teismas pa- raiteliui, kuris risčia nujoja 
smerktų mirti daugiau kaip pranešti bausmės vykdyto- 
vieną žmogų 7 metų eigoje. 
Jie save vaizduojasi sutver
tais pagal jų Dievo išvaizdą, 
ir todėl pas 
labai rimtu 
kam gyvybę.

Geriausiai 
vaizduoti jų uolumą šiuo at
žvilgiu, nupasakojant kaip 
jie praleidžia laiką nuo to 
momento, kai kalinys išveda
mas iš teismo į bausmės 
vykdymo vietą. Pranešėjas 
eina kalinio priešaky ir 
skelbia žmonėms pakeliui

jam pavedei teisę patvirtinti 
arba paneigti jų Aukštojo 
Teismo Jeruzalėje sprendi
mus. šiuos dalykus, Garbi- 
namasai Cezari, aš suminiu, 
kad geriau suprastum Jė
zaus teismo aplinkybes.

Graikai turi daug dievų. 
Kai kurie yra verti didelio 
gerbimo ir todėl susirado 
sau kelią į Romą, kame jie 
mūsų bažnyčiose įvesdinti 
kartu su mūsų tėvų dievais. 
Bet hebrajai turi tik vieną 
Dievą, įsivaizduojamą viziją, 
kurį jie mato tiktai savo pro-

Kiek moterų juoktųsi savo 
vyrų laidotuvėse, jei nebūty 
įpročio verkti!! — Anonas.

Ne visuomet širdis patvir
tina tai, kuo protas įsitikina.

— Vovenargas.

Širdis visuomet mokės ap. 
gauti ir gudriausį protą ir 
kiečiausią valią.

— Putinas.

(Fragn
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Riteri, nebūsi toks drąsus 
kovoje, kaip yra moteriškė, 
kuomet ji turi savo pareigas 
atlikti ir kęsti dėl meilės.

— Valter Scott.
vena jų širdžių gelmėse. Jie 
sakosi iš šio Dievo gauną sa
vo įstatymus, kurie liepia 
žydams garbinti Jį ir teisin
gą gyvenimą. Jų yra griežti 
įstatymai; yra šiurkštūs ro
mėno mažai paisomuose rei
kaluose. Jų Dievas yra pavy
tus Dievas. Jis reikalauja 
mirties, kai nusikaltėlis ne
klauso Jo įstatymų ir Jo ne
gerbia. Žydai turi nusikalti
mą, kurį jie vadina blasfemi- 
ja, kas reiškia jų Dievo kei
kimą arba savinimąsi lygių

Minties, iš kurios negali 
gimti, niekam tokios neverta 
į galvą priimti. — M. Z.

Vedybos yra uostas audro
je, nors dažniausiai išeina 
audra uoste. — J. Senu.

piasi į Dieviškąjį Majestotą, 
negali pritarti tam „tautiš
kam” imperializmui, kuris 
iš kiekvienos tautos padaro 
savo dievą; žmonės, kurie 
žiūri į „taikos ir meilės Die
vą” (II Kor. XIII, 11), kurie 
į jį kreipiasi per Kristų, ku
ris yra „mūsų taika” (Efez. 
II, 14) neatsidus, kol paga
liau taika, kurios pasaulis 
negali suteikti, nenusileis iš 
visokių gėrybių Davėjo „ge
ros valios žmonėms” (Luko 
II, 14).

„Nėra taikos bedieviams” 
(Is. 48, 22) sako Šventoji 
Dvasia, lies jie* gyvena nuo
latinėj kovoj su gamtos ir 
jos Sutvėrėjo nustatyta tvar
ka. Tiktai kai ta tvarka bus 
atstatyta, kai visos tautos 
ištikimai ją pripažins, kai 
vidinės tautų sąlygos ir iš
oriniai santykiai su kitomis 
tautomis bus pagrįsti ant to 
pamato, tiktai tada bus gali-

tumo dieną. Neviltis perga
lėta džiaugsmu, mirtis — 
nauja gyvybe. Tuščias kars
tas pasaulį nustebino. „Ko 
ieškote gyvųjų tarp miru
sių? Jo nėra čia; Jis atsikė
lė” (Luko 24, 5).

Kristuje yra gyvybė, kuri 
nenugalima. Kadangi Kris
tus kėlėsi ir yra gyvybės Iš
ganytojas, todėl Jo žmonės 
gytfčfis Jame,

Deja, tamsybės šmėkla ne
ša mirtį plačiajam pasauliui. 
Velykų ryto 
skverbiasi per nesantaikų 
ūkanas, siųsdamas gyvybės 
spindu^K^Taut^TėvaS’ Pop. 
Pijus XI šaukia pasaulį prie 
maldos. Ko ieškote? klausia 
jis, Ramybės, taikos, atsako 
žmonija.

„Prašykite ir jums bus 
duota, ieškokite, ir rasite, 
belskite, ir jums bus atida
ryta; ką kas nors prašo — 
gauna; kas ieško, randa; ir 
kas beldžiasi, tam bus atver- nia pastovi taika žemėje.

saulėtekis

ta” (Mato VII, 7, 8). „Iš tie
sų, iš tiesų sakau jums: Kai 
prašysite Tėvą mano vardu, 
jums bus suteikta” (Jono 
XVI, 23). i

Šv. Tėvas mus tėviškai 
moko: !

„Koks gi yra vaizdas dan
gui ir žemei, kai meldžiasi 
Bažnyčia! Per šimtmečius 
nepaliaujamai nuo vieno pu
siaunakčio iki kito žemėje 
kartojasi įkvėptų dieviškų 
giesmių balsai; nėra gyveni
me nė vieno didelio ar mažo 
perijodo, kuriame bendra 
malda tas paslaptingas Kris
taus Kūnas — Bažnyčia ne
dėkotų, nesimelstų. Tokiu 
būdu pati malda laiduoja 
Dievo buvimą tarp žmonių, 
kaip pažadėjo Dieviškasis 
Atpirkėjas: „Kur yra mano 
vardu susirinkę du ar trys 
asmenys, jų tarpe esu ir aš” 
(Mato XVin, 20)...

Tokiu būdu atsidarytų ke
lias taip trokštai taikai. Vi
sų žmonių yra prašoma tai
kos, bet ypač tų, kurie žmo
nijos visuomenėse turi dide
les valdžios atsakomybes: I

Bet neužteks sudaryti tos 
I taikos nuotaikos, nei taikos 
! sutarčių, nei iškilmingų pak
etų, nei tarptautinių konfe
rencijų, nei kilniausių bet 

I kokios valstybės žmogaus 
pastangų, jei pirmiau nebus 
pripažinti gamtos ir dieviško 
įstatymo šventos teisės. Ta
tai yra pagrindinė visų ver
tybių vertybė tiek politiška
me, tiek ekonomiškame tau
tų gyvenime; tatai yra tvir
čiausias „pinigas”, kuriam 
neleidžiant kristi, bus ir vi- ir Dievu pasitikėjimo svarbą, 
sos kitos vertybės pastovios, su džiaugsmu pakeltų dėl 
nes bus garantuotos nepakei- Kristaus visus vargus. Ne- 
čiamo ir amžino Dievo įsta
tymu.

Nelieka ifiums daugiau 
nieko, kaip tik kviesti tą 
vargšą pasaulį, kuris pralie
jo tiek kraujo, kuris sunai
kino tiek kūrinių, kuris at
ėmė duoną ir darbą iš tiekos 
žmonių, telieka mums, sako
me, tik kviesti šventos Li
turgijos žodžiais:

„Atsiversk į Viešpatį, tavo 
Dievą!” (Encik. Caritate 

i Christi Compulsi).

Velykų Džiaugsmas
Velykų triumfas tai naujai 

atgimusios vilties džiaugsmo 
aidesys. Ne kas kita tegali 
sužadinti mumyse tikrą Ve
lykų džiaugsmą, kaip tik 
Kristaus mirties pergalė. 
Tiesa, Velykų pradžia buvo

Kalvarija. Visiems atrodė, 
kad Kristus galutinai liko 
visiškai nugalėtas, kad Jo 
dieviškasis mokslas kartu su 
Juomi tapo palaidotas šalta
me karste. Išganytojo viešos 
darbuotės treji metai turėjo

būtų tiek širdgėlą, tiek skur
do. Deja! Daugelis tų dalykų 
nesupranta ir visai nepažįs
ta. Naujai įsiskverbęs nūdie
nis pagonizmas su Kristaus 
ir Jo autoriteto užgynimu 
aptemdo žmonių protus, 
silpnina jų valias.

Šv. Velykų šventė lai žadi
na mūsų viltį. Sklaidykime 
nebvilties bei nusiminimo 
ūkanas. Mūsų viltis yra Kri
stus, kuris niekados mūsų 
neapvils. Laiks nuo laiko, be 
abejonės, pasitaikys sunke
nybių. Bet ar gyvenimas ne 
nuolatinis karas? Juk šv. 
Jobas mums vaizdžiai pri
mena: „Žmogaus gyvenimas 
yra tai nuolatinė karionė že
mėje”. Pats mūs tikėjimas 
mums tai tvirtina. Jis mums 
apreiškia, kad dangaus ka
ralystę, amžiną garbę teįgy- 
sime tiktai per kovą. Taip 
mąstydami ir, pagaliau, kas

PASIRYŽĘ VAŽIUOTI 
LIETUVON

pranešė liūdnas

Valdove, maldau- 
teisingame mano

kaitimą Jėzus buvo suimtas, 
teistas ir atvestas pas Pilotą 
sprendimui patvirtinti, ir tuo 
sumetimu pakištas kaltini
mas išdavimu prieš tave, kad 
tik jis būtų nukryžiuotas.

Jėzus buvo teistas ir nu
kryžiuotas praeitą pavasarį. 
Tatai buvo 14-ją Nisano die
ną, kaip kad žydai skaičiuo
ja laiką. Jeruzalė buvo pilna 
žydų, atvykusių iš visų Pa
lestinos kampų ceremoninei 
šventei jų šventajame Mies
te. Tūkstančiai tų žmonių 
buvo paprasti liaudies žmo
nės, kaimenių piemenys ir 
žemės artojai. Jie girdėjo šį 
žmogų, Jėzų, pamokslus sa
kant ir mokant ir tapo jo 
draugais. Jis kalbėjo ir mokė 
apie meilę, švelnumą ir po
mirtinį gyvenimą.

Jo draugai buvo tose mi
niose, bet jo priešai vykdė 
hebrajų įstatymus. Farizėjai 
ir sadukėjai sėdėjo didžiųjų

skaičius užsire- 
važiuoti su šia 

tad buvo kilus 
tai nepakenks 

vienok pasirodo

Vai, Galingasai Romos Pi
lieti, respublikos privilegijų 
Saugotojau, didelių kraštų 
Imperatoriau, tavo pasiunti- su Juo teisių. Už šį tad miši
nys skubiai atvyko iš tolimo 
krašto su žiniomis, svarbio
mis imperijai, Tavo įsaky
mas pranešti buvo man aks
tinas, kuris neatlaidžiai sku
bino mane per žemynus ir 
jūras, ir štai esu čia su pra
nešimu apie įvykius tolimo- 
e Jeruzalėj. Visais reikalais, 
apie kuriuos aš čia kalbėsiu, 
mano akys ir ausys buvo 
mano sąmonės pasiuntiniai, 
kurie man 
naujienas.

Didysis 
ju, jeigu
pranešime rasi progos savo 
pykčiui pareikšti, suvaldyk 
jį ligi aš baigsiu ir ligi tu 
matysi, kaip reikalas rūpi 
man, paprastam Romos pi
liečiui. Iš tiesų, tavo žentas 
Pontijus Pilotas suklydo Pa
lestinos hebrajų reikalų 
tvarkyme. Jo neištikimybės 
veiksmų buvo daug ir jo ne
paklusnumo imperialiams į-
sakymams pavyzdžių buvo | suoluose; jie jį numarino, 
nesuskaitomai, betgi nei vie
nas taip ryškiai nerodo jo 
netinkamumo derinti Romos 
įstatymus, kaip pajuokos 
teismas, taikintas žydui iš 
laukinio Galilėjos krašto, ku
rį hebrajai vadina Jezu Na
zariečiu. Klausykis, o, Valdo
ve, mano nupasakojimo apie 
tą teismą.

Palestina naudojosi savi
valda nuo jos nukariavimo 
laikų, Pompėjaus laikų. Au
gustas, tavo uošvis, leido 
hebrajų įstatymams tvarkyti 
visame kame, kur jie neprie
štaravo imperijos įstaty
mams ir politikai, ir tu, sek
damas seniai nustatyta pro
grama, maloniai patvirtinai 
hebrajų laisves, leisdamas 
jiems laisves daugumoje rei
kalų, netgi garbinti jų pa
slaptingą Dievą. Einant nu
sistovėjusiu papročiu,
jiems neleidai bausti mirties 
bausme jų Aukštojo Teismo 
rastą kaltu nusikaltėlį. Gy-

tu

svarbiausia, taip gyvendami, 
jokia sunkenybė, joks vargas 
mūsų vilties lai nedrums. 
Kristus kėlėsi garbingai, ne
mirtingai! Tai pirmieji Pri
sikėlimo vaisiai, dėl ko mes 
turime tikrą viltį, tikrą gy
venimo pavyzdį ir tikrą šv. 
Velykų džiaugsmą.

A. P. Šaudys

Jie jo neapkentė dėl jo pa
prasto mokslo, kuris nesuti
ko su jų prekybiniais reika
lais ir siekimais, ir jie jo bi
jojo dėl jo įtakos, galios mi
niose. Ir taip, jo nekęsdami 
ir bijodami, jie slaptai suta
rė jį nubausti mirtimi.

Vėlai naktį Jėzus ir vie- 
inolika jo pasiaukojusių pa
sekėjų pasitraukė į nedidelį 
priemiesčiuose sodą, kuris 
žydų vadinamas Getsemane. 
Ten susikaupę jie garbino 
savo Dievą.

Apie vidurnaktį Romos 
kariai ir bažnyčių sargai, ve
dami netikro pasekėjo, sura
do Jėzų sode. Jis buvo suim
tas ir nuvestas į buvusio 
Aukštojo Kunigo, Annaso, 
namus. Ir tas buvo padary
ta priešingai hebrajų įstaty
mams. Kadangi, pagal jų 
įstatymus, joks kriminalinis 
teismas negali prasidėti nak
tį, o suėmimas įvyko nak
ties gilumoje. Joks nusikal
timo dalyvis negali būti nau
dojamas teisingumui atsiek
ti, o betgi šis netikras pase
kėjas, vardu Judas, aiškiai 
buvo nusikaltimo dalyvis, jei 
Jėzus buvo kaltas.

Jėzus, paprastas žmogus, 
be triukšmo ir pykčio, nuse
kė paskui savo suėmėjus į 
Annaso namus. Aš nėjau į 
to politiko namus, nes mano

Gegužės 21 d. laivu SS. 
Nieuw Amsterdam išvyksta 
į Lietuvą Lietuvos Vyčių 
ekskursija. Kadangi prieš iš
kilimą karo pavojaus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos buvo 
jau didelis 
gistravusių 
ekskursija, 
abejonė, ar 
ekskursijai, 
priešingai.

Iki šiol ekskursijos vedė
jas A. J. Mažeika gavo daug 
laiškų, kukiuose vis pareiš
kiama, jog dabar dar labiau, 
negu kada nors pirmiau yra 
pasiryžę vykti su šia ekskur
sija į Lietuvą. Kiti irgi turė
tų tą pavyzdį pasekdami ir 
tuojau neabejodami ilgiau 
laukti, bet be atidėliojimo 
užsisakyti sau laive vietas, 
kadangi vėliau jų gali nelik
ti. Iki ekskursijos išvykimui 
beliko vos tik pusantro mė
nesio.

Informacijų bei užsakymų 
laive vietų reikalu prašome 
kreiptis į A. J. Mažeiką, 
145 Taylor St., Brooklyn, N. 
Y. arba į Amerikos adminis
traciją, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

kalinio vardą ir jo kaltini- į 
mą. Jei, kaliniui einant pro 
minią, kas nors iš žiūrovų 
praneša turįs žinių, kurios jį 
išteisintų, eisena grįžta teis
man tolimesniam tardymui. . 
Už kalinio eisenos joja vy- 
ras, kuris turi stebėti teismo 
tarpdury stovintį žmogų su 
signaline vėliava. Jeigu tei
sėjai, kurie pasilieka teismo j 
posėdy ligi kalinys nužudo
mas, užtinka kokį naują ar- t 
gumentą išteisinimo naudai, Į 
signalininkui pranešamas

juos skaitoma 
dalyku atimti

galėčiau pa

jams, kad grąžintų kalinį | 
atgal teisman. Arba jei kali- ' 
nys pakeliui į bausmės vyk- į 
dymo vietą pagalvoja apie 
priežastį, dėl kurios jis ne
privalėtų mirti, jis gali pra
nešti savo sargybiniams ir 
jie jį palydės teismo akivaiz- . 
don. Kalinys šia teise gali 
naudotis 5 kartus. Taigi, į 
lengva numanyti, kad žydų į 
teisė reikalauja nepaprasto ’ 
atsargumo baudžiamose by- į 
lose.

(Bus daugiau)
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bet pats miri- 
i mane.
— Montaigne.

Jrų juoktųsi savo 
įvėse, jei nebūtų 
till — Anonas.

*
let širdis patvir- 
»protas įsitikina. 
- Vovenargas.

įuomet mokės au
driausi protą ir 
alią.

— Putinas.

sbūsi toks drąsus 
p yra moteriškė, 
uri savo pareigas 
jsti dėl meilės.
- Valter Scott.

iš kurios negali 
m tokios neverta 
nti. —M. Z.

yra uostas audro- 
ažniausiai išeina 
). — J. Senn.
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(Fragmentas iš apysakos „Karstas Sąšlavų Duobėj”)

Visas kalno pakriaušis bū
domis nuklotas. Čia suvilkta 
aprūdijusių skardų gabalai, 
ištiestos plaktukais konservų 
blekinės, privogta lentgalių, 
senų atlikusių ryzų, ir vis
kas suklota savotiškiems bu
tams — badarbių, benamių 
stovyklai. Į kalną iškastos 
gilios angos, įsirausta į po
žemį nuo žiemos speigų ir 
darganų. Būbnijančios vėjo 
skardinės durys, visos už
dangstytos nudėvėtomis 
marškomis, sermėgomis, be
spalvėmis palomis, išmesto
mis ponų gūniomis.

Už gūnių, užu skardinių 
durų, kalno'“ uolose knibžda 
Dievo sutvėrimai — alkani 
žmonės. Jų šimtai čia susi- 
nešę, sulindę, susimetę, kaip 
bitės spiečiais. Čia neišskirsi 
moters nei vyro, kūdikio nei 
senio, čia maišatis kaip ver
dančiame katile, kaip šliužų 
vestuvėse, čia pakieblės mer
gaitės šešiolikinės susivėlę, 
senių veidais, suvirtusios su 
nirštančia trisdešimtokų vy
rų minia, sukeitusios galvas 
ir kojas šarančiniam nak
ties ir dienos chaose. Čia se
nės dėbčioja karklines išsi
laužę į dukrų sauvalę, į ne 
šio pasaulio monus, į „sodo- 
mišką” suniekėj imą.

Bernardeta neturi matu- 
šės nei tėvo. Neturi kam bar
ti, nei guosti. Ji jaučia, kad 
ji turi būti kitų paguoda, šil
dančia dvasine saule. Jos 
kasryt atgaivintas veidas 
upelio eketėj dvelkia šviežu
mu, svetimas klastoms, še
šiolika metų jai išskrido su 
rudenio nežinomu paukščiu 
ir jau nebsugrįš. Basa, pa- 
kiebli, aukšta, liekna, kaip 
stirna, tandri, kaip neprino
kęs vaisius, ši skurdžių ka
ralija — Bernardetai nesve
tima. Ji su ja susigyveno du 
metai. Ji čia pažiba ir val
dovė, nepaliečiama kaip už
dara relikvija, mylima kaip 
sesuo, saugojama kaip kūdi
kis.

O tai visa jos aplinkuma 
Juozo rankose. Pažįstamo, 
nors ir svetimo. Jos tėvą su 
vienuoliais drauge nužudė 
savotiški kaimo sukilėliai, 
pasigrobdami užanspauduo- 
tą keistą karstą su Bernar
detai skirtu tėvų palikimu. 
Jos tėviškės gūštą sudegino, 
nuvalė nuo žemės pavydas ir 
kerštas. Ją pačią atnešė kla
jokli žingsniai į sąšlavų duo
bę pasirinkti duonos. Čia ji 
rado minią skurdesnių, alka- 
nesnių už save. Nuo jų ir 
nesiskyrė. Susigyveno, suta
rė. Čia rado ir Juozą, jos 
tėvo buvusį pirmarankį „gri- 
norėlį”.

Šalia seno Benado urvo 
Juozas įtaisė Bernardetai 
kampelį. Užrezgė, uždangstė 
senais skarmalais, aptulno- 
jo. Čia netikėtai atklydo nu
žudytųjų vienuolių šuo, ir 
prisišliejo prie Bernardetos. 
Taip niekur nenuvejamas, 
nenugenamas. Čypia, unkš
čia, uodega vizgena, ašaros 
kaip žmogaus akyse.

Už Bernardetos palapinė
ms balsu iš skausmo ūlbau- 
ja ligotas kūdikis Marselius, 
žaizduotomis kojomis, susi
rietęs neužauga. Nušalę ko
jos taip ėmė ir nukrito mėsų 
gabalais. Pajuodo, papuro, 
nužaizdavo. Juk čia ne vieno 
žaizda. Kad ne kūne, tai jau 
dvasioje tikrai pūliuoja... Čia 
klykia kūdikių priemaiša 
motinų pasparniais... O jų

Tai jau, brangus bičiuli, praleidai tu vargus 
Ir džiaugsmo vėliavą į dangų jau iškėlei. 
O buvo skausmo valandos — metas toks klaikus, 
Kai viesulai atšiaurūs šėldami vis šėlo!

Bet kas praėjo, tu sakai, tai ir praėjo, 
Dabar šita samanė dažnas tavo svečias, 
Ančių būrys guviais sparnais skubiai vasnoja, 
Ir saulėtų dienų šypsniai medžius apriečia.

Dangus žydrus ir tavo dienos išryškėjo — 
Kiekvienas žalias lapas džiaugsmo jūroj virpa. 
Tu ištiesei rankas — jos dangų palytėjo, 
Ir džiaugsmo bangose jau sielvartai ištirpo.

Margų žiedų alėja, tarp medžių šlamančių,, 
Aukštai iškėlus galvą, vaikščioja jaunystė; 
Malonios dienos auksinių saulės spindulių 
Vystykluos tavo žiedą ir lapus suvystė.

Atskridusi daina pušų kvapu dar kvepia:
Žalsvu aksomu vaikščiojo po miegančius spyglius, 
Kurie skambėdami naujam gyvenimui iškrito, 
Su mėnesiena krisdami pro vainikus žalius.

Pavasaris žavus — ankstybas ryto metas 
Taip stebuklingai žėri jaunystės akyse. 
Su ryto ūkana pakils svaigus kvepėjimas, 
Pabus drugeliai ir supsis džiaugsmo žieduose.

Tai jau, brangus bičiuli, praleidai tu vargus, 
Kiekvienas žalias lapas džiaugsmo jūroj virpa. 
Akf buvo skausmo valandos — metas toks klaikus, 
Kurs džiaugsmo bangose su sielvartais ištirpo!

Važiuojam- Kongresan!

— Ar tikrai vyks maldi
ninkų kelionė į Eucharistinį 
kongresą šiais metais? — 
paklausė jau ne vienas ma
nęs.

— Taip tikrai važiuosim, 
atsakau. Šiais laikais, pa
saulio karingame momente, 
juo labiau reikalingas toks 
'kongresas ir mūsų maldos,

nija. Po pietų kongreso už
darymas.

Geg. 30 d. apleisime Ven
griją ir traukiniu per Berly
ną vyksime Lietuvon. Kaune 
būsime geg. 31 d. pietums.

Budapešte viena bažnyčia 
bus paskirta lietuviams. Ten 
susitiksime Lietuvos maldi
ninkus. Kongreso metu "bus

Šiomis dienomis atkasa
mas seniausias miestas pa
saulyje. To miesto vardas 
Tepe Gawra. Jo likučiai yra 
Persijoje, netoli Tigro upės, 
apie 15 mylių į šiaurę nuo 
Nineveh miesto.

Žodis Tepe reiškia kalną, 
o Gawra — didelį. Nesu
rasta žinių, kaip tą miestą 
vadindavo jo gyventojai, kai 
jis buvo „gyvas” miestas. 
Toje apylinkėje yra daug 
kalnų, kalnelių ir juose da
rant kasinėjimus užtikta bu
vusio miesto žymių. Mano
ma, atrastas miestas buvo 
statytas 4500 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Kasinėtojai labai stebisi 
atkasto miesto planingumu, 
gatvių tiesumu, tvarkingu
mu. Jo gyventojai turėjo 
gražius namus, įvairias bran
genybes, mėgo dailę ir mu
ziką. Rasta žymių, kurios 
rodo, kad namai iš oro buvo 
aptinkuoti baltai, o viduje 
dažyti purpurine ir raudona 
spalva. Nežinoma daug apie 
to miesto gyventojų muziką, 
bet yra atrasti keli instru
mentai, vamzdžiai, atrodą 
lyg fleitos, padaryti iš kau
lo. Tokia viena fleita atrasta 
palaidoto mažo berniuko 
rankoje.

Kad Gawros gyventojai 
mėgo dailę, liudija atrasti į- 
vairūs indai, kurie išmargin
ti gražiausiais piešiniais. 
Rasta daug įvairių brange
nybių, kurių skaičiuje tūks
tančiai karolių, kurių vieni 
auksiniai, kiti brangaus mė
lynojo akmens.

Iš šio miesto kasinėjimų 
daug tikimasi sužinoti apie 
senovės pasaulį.

Į kietiškai namai yra beth — 
žodis, prasidedąs raide b.

Finikiečių raidyną pasisa
vino graikai, tik pridėdami 
daugiau raidžių. Jie raides 
vadino savo vardais: a vadi
no alpha (alfa), o b — beta, 
iš čia ir kilo raidyno vardas 
Alfabetas.

Painiausi alfabetą turi ki
nai. Kad galėtų skaityti, ki
nas turi mokėti bent 3,000 
savotiškų raidžių. Bet tai ne 
viskas. Šviesuolis kinas turi 
žinoti bent 40,000 raidžių!

Trumpiausią raidyną turi 
italai — tik 20 raidžių, ang
lai 26, prancūzai 23, ispanai 
27, vokiečiai 26, slavaiz 27, 
rusai 41, lotynų 22, graikai 
24, hebrajų 22, arabai 28, 
persai 32, turkai 33, sanskri
tų 50. O kiek lietuvių? Pa
liekame skaitytojams su
skaičiuoti.

BAUGIAUSIA SKAITANTI 
TAUTA

Ar žinote, kokia tauta turi 
daugiausia laikraščių ir dau
giausia skaito? Tai japonų 
tauta. Japonija turi 1434 
dienraščius, kurių išleidžia
ma 19 milijonų egzempliorių, 
kas rodo, kad kiekviena šei
ma turi dienraštį. Japonų 
laikraščiai yra didžiausi ir 
geriausi rytų pasaulyje.

Didžiausi dienraščiai yra 
Osaka Mainichi su 2,200,000 
skaitytojų ir Tokio Nichi 
Nichi su 1,200,000 skaityto
jų. Tokio Nichi leidžiamas 
Tokio mieste, japonų sosti
nėje, kur gyvena apie 6 mi
lijonai gyventojų, o Osaka 
Mainichi — Osakos mieste, 
kur yra apie 3 milijonai gy
ventojų, bet Osakos miesto 
apylinkės labai tirštai apgy
ventos.

1 Keliaukite į Lietuvą 
PER

HOLLAND-AMERICA, 
LINE

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

Į Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra va’iuotl šia linija. 

Laivai Išplaukia Iš New Yorko 
1938 m.:

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsiĮ ' autorizuotus 

agentus arba l

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

Japonų laikraščiai paduo
da žinias, vidaus politinius ir 
kitokius įvykius, užsienio te
legramas, įvairius juokus, 
nusikaltimų aprašymus; jie 
nevengia ir sensacijų, net 
jas mėgsta. Laikraščių pus
lapiai pilni ir paveikslų, ku
riuos japonai labai mėgsta.

Rytinės laikraščių laidos 
būna iš 12 puslapių ir par
duodama už iy2 c. Laikraš
čių bendradarbiai daugumo
je yra universitetinio išsila
vinimo. Pradėdami darbą jie 
gauna mažą atlyginimą, o 
vėliau pasiekia gero atlygini
mo. Universitetuose yra at
skiri žurnalizmo skyriai, kur 
studentai ruošiami laikrašti
ninkų profesijai.

vis padaugėja, vis po vieną 
dasipildo, nors susuktų daug 
jų išnešama į nekaltą šventą 
žemelę. >

Bernardeta du metai pa
skendus darbe. Ji nekaltina 
moterų, kurios tik sėdi su
keitusios kojas skarmalų 
guoliuose ir voliojasi su žin
duoliais vaikais. Tai ne tin
ginystė, tai. savotiškas dva
siškas nuopuolis nekelia ran
kų nei blusai nusivaikyti. 
Čia vaizdas baisus. Tamsu ir 
oras dvokiantis. Nors Ber
nardetos rankos atpliušo be- 
teškinant palas eketėj. Mer- 
giokštės kažkodėl visai iš- 
žlebo. Tūno su vyrais ir už 
vieną pypkę nepasidalina. 1 
Bernardetai keisti jų poel
giai, nesuprantami, net pasi- 
biaurėtini. Už duonos plutą, 
už pypkės pačiulpimą, tai 
jau žiūrėk ir bučiuoja šešio
likinė seną neklaužadą. O, 
kaip biauru ir nepakenčiama 
Bernardetai! Bet juk ne 
žmonėms žmonių kaltes 
sverti... Ją. taip išmokė tėve
lis galvoti, įžiūrėti kituose 
tik gerą. Ir Bernardeta bent 
tą valandą pasigroži, kada 
vakare sutartinai ūžia vie
nas garsas požemiuose:

— Tėve, Kuris esi danguo
se, pažvelk, pasigailėk... — 
Tik kažkodėl tada pasišalina 
Juozas ir šluostosi akis už 
skurluotų daubų pasislėpęs. 
Tada nutilsta ulbavęs ir žaiz
dotasis Marselius, o senas 
Benadas užžiebia nuo seniai

dėta tada suklupus gyvai ti. kad Visagalis prašalintų ka- 4 lietuviškos paskaitos Pa- 
ki, kad dangaus Tėvas myli,1™ ir nutolintų tautų nesan-j skirtoj bažnyčioj bus klauso- 
ir šiuos žemės veikus... O 
gal ir išves bado lūpas die
na po dienelei?... Gal bent 
Marseliaus pasigailės... Jis 
toks kenčiantis ir nekaltas... 
Bernardeta jam visa siela 
pasiaukoja... Ji atmena, kai 
tėvelis pasakodavo apie ,,lo- 
zorių”. Bernardeta nei kiek 
neabejoja, kad čia ne „lozo- 
rius”. Ji su pagarba, ati
džiai rišinėja jo žaizdas, pa
taiso nuo ašarų sužliugusį 
pagalvėlį. Ji guosdama Mar
seliu žada Velykoms parneš
ti iš miesto dažytą kiaušinį.
O tai jau Marseliui masinan
ti prabanga. Jo gimtadieny 
Bernardeta atidavė jam šunį 
Pironą su ilgu retežėliu ska
tindama, „tik pasveik, tai 
galėsi visur pasivadžioti”. 
Marselius užmiršta skausmą 
ir šypsosi. Vakarais prie su
kurtos ugnies ji išsineša 
žaizduotąjį ant rankų, bent 
žvaigždelėmis pasigėrėti, pa
sidžiaugti šokinėjančiomis 
kibirkštėlėmis. Ji pasakoja 
Marseliui apie jo gerąją ma
mytę tėn, toli už žvaigždynų 
jo belaukiančią... Už jo kan
čias, jei kantriai kęs, ten 
jam ruošiamas rožių sostas 
mamytės ir angelėlių ranko
mis iškaišytas. Marselius 
nuo Bernardetos žodžių 
svaigsta. Po visų pažadų jis 
kančiose nei neaiktelia.

taikas. Lietuvio malda da
bar bus karštesnė, jo dūsavi
mai bus širdingesni, kad ap
saugotų mums brangią tėvy
nę, išlaikytų ją laisvą ir ne
priklausomą.

— Bet kas bus, jei karas 
kils? —- vėl klausia kiti.

mos lietuviškai išpažintys ir 
lietuviai kunigai laikys mi
šias. Be abejonės, dalyvaus 
vienas ar du lietuvių vysku
pai. Amerikos ir Lietuvos 
maldininkai kongreso metu 
laikysis bendrai.

Laivakorčių kainos įvai- 
— Nemanau, kad bus ka- rios, kuria klase kas važiuo- 

ras. Nė viena valstybė neno
ri karo. Jei vyriausybės pa
naudoja politinius momentus 
grasinimams ar ultimatu
mams, tai gerai žino, kad 
karo visi bijosi ir kraujo 
nelies.

Amerikiečių lietuvių mal
dininkų ekskursija išplauks 
Britannic laivu geg. 14 d. iš Trečios 
New Yorko. Havrą pasieks gauna ir geležinkelio bilietą 
geg. 22 d. Tą pat dieną nak- į Budapeštą. Smulkesnes in- 
tiniu traukiniu per Paryžių, formacijas gali suteikti lai- 
Strasbourgh, Stuttgart, Mu-ivakorčių agentūros, laikraš- 
nich ir Salzburg į Vieną. 
Vienoje maldininkai prabus 
vieną dieną pamatyti miesto 
įdomybes. Geg. 24 d. iš Vie
nos autobusu važiuosim tie
siog į Budapeštą. Čia maldi
ninkams bus paruošti pir
mos klasės viešbučiai kon
greso laikotarpiui.

Geg. 25 d. ryte miesto ap
žiūrėjimas. Vakare atidary
mas Eucharistinio kongreso. 
Geg. 26 d., šeštinėse, ryte 
vaikų šv. komunija. Po pietų 
bendras susirinkimas. Vaka
re iškilminga procesija Du- 

Visa ši benamių minia nojaus upe. Švenčiausias bus 
Bernardetą beveik dievino, i išstatytas laive, kardinolų ir 
Tik kodėl ji turi dažnesnius , vyskupų apsuptas. Geg. 27 d. 
pokalbius su Juozu? Juodu iv1a.lr1^. sekcijų ir tautų 
dažnai nuklysta kalnais pa
vasarį nešančiais. „O tai gal 
piktos dvasios darbas skai
tyti vėjus su vienu bernu” — 
kuždasi moterys. Jos nežino, 
kad Bernardetos ir < 
vieni planai išvesti šią minią 
iš alkio ir dorinio supuvimo 
nasrų.

(Bus daugiau)

ja: trečia klase į abi puses 
apie 226 dol., turistine apie 
269 dol. Geležinkelis, valgis, 
persėdimai, viešbučiai ir k. 
nuo Havre ligi geg. 29 d. 
Budapešte kainuos 150 dol. 
ekstra. Prie laivakortės duo
damas geležinkelio bilietas 
grįžtant iš Kauno į Havre, 

klasės laivakortė

čių redakcijos, Cunard lini
jos atstovas Pijus Bukšnai- 
tis (Cunard Building, 25 
Broadway, New York City) 
arba Catholic Travel League 
(9 Rockefeller Plaza, New 
York City).

Lietuviai, važiuoją Euro
pon kitais laivais ir norį 
vykti Budapeštan, patariami 
rezervuoti geležinkelį, vieš
bučius ir k. per Catholic 
Travel League. Catholic 
Travel League parūpino mū
sų ekskursijai visas rezerva
cijas ir prižiūrės, kad visi 
lietuviai būtų kartu ir arti 
skiriamos lietuviams bažny
čios. Todėl rekomenduoju vi
siems vystantiems kongre
san ar su šia ar kita ekskur
sija rezervacijas pasirūpinti 
tiktai per Catholic Travel 
League, 9 Rockefeller Plaza, 
New York City ir pabrėžti, 
kad norite būti kartu su lie
tuvių ekskursija.

Ekskursantai atvykę Lie
tuvon išsiskirstys ir grįš pa-

susirinkimai. Po pietų ant
ras bendras susirinkimas. 
Vakare miesto papuošimų 
atlankymas. Geg. 28 d. ryte 
šv. mišios ir mąstymai apie 

Juozo m*sijas- Per pietus tautų su
sirinkimai. Po pietų trečiasis 
bendras susirinkimas. Vaka
re vyrų adoracija.

i Geg. 29 d. ryte iškilmių- skirtu laivu Cunard White 
gos mišios ir bendra komu- Star linija. Kun. J. Balkūnas.

KAS DAUGIAUSIA
GERIA KAVOS

Patirta, kad daugiausia 
kavos išgeria danai, švedai 
ir norvegai. Po to seka ame
rikiečiai, belgai, suomiai ir 
kubiečiai. Arabijoje yra pa
pročių išgerti net po 30 puo
dukų kavos. Jei arabas vy
ras neaprūpina žmonos rei
kiamu kavos kiekiu, tai skai
toma dideliu žiaurumu ir lai
koma geru pagrindu persi
skyrimui.

APIE KOLUMBĄ

Amerikos atradėjas Kris
tupas Kolumbas turėjo rau
donus plaukus, kurie greit 
pražilo. Kolumbas buvo žilas 
dar nesulaukęs 30 metų.

Kolumbas gimė Genujos 
mieste, Italijoje, o savo ke
lionei į Ameriką išplaukė 
1492 m. iš ispanų miesto Pa
los. Itališkai jis vadinosi 
Christoforo Colombo, ispa
niškai Cristobal Colon.

Manoma, kad Kolumbas į 
šią šalį atvežė apelsinų, cit
rinų, ir kitokių vaisių iš Ka
narų salų. Iš tų pat salų Ko
lumbas atvežė ir kiaulių; 
kiaulių šioje šalyje anksčiau 
nebuvo.

TAUTŲ RAIDYNAI

Egiptiečiai dar 3000 metų 
prieš Kristaus gimimą turė
jo savo alfabetą (raidyną). 
Jų raidynas neturėjo raidžių 
dabartine prasme, jie varto
jo paveikslus vietoj raidžių.

Finikiečiai savo raidyne 
turėjo 22 raides, kurių kiek
viena turėjo savo vardą. Pir
moji raidė a vadinta jaučiu, 
nes finikietiškai jautis yra 
aleph, taigi, žodis, praside
dąs raide a. Antroji raidė, 
b, vadinta namais, nes fini-

žmonės lieka seni, bet ne 
visuomet geri. — Wilde.

Jis buvo sujungtas kokiu nors būdu su kiek
vienu svarbiu įvykiu mūsų gyvenime. Kelionės, 
kuriomis mes džiaugėmės . . . Jaunųjų išmoksli
nimas . . . naujas automobilis . . . bet kokios mū
sų prabangos buvo apmokėtos iš mūsų santaupų 
Williamsburgh Banke. Ir kada mano vyras sir
go ligoninėje, aš nežinau ką būčiąu dariusi be jų.

„Williamsburgh Bankas reiškia dar daugiau | 
mums, negu tai. Banko duodami lengvi paskolų | 
išsimokėjimai padėjo mums įsigyti .nuosavą 
namą. |

„Nenuostabu, kad jis yra vienas iš didžiausių . 
bankų Jungtinėse Valstybėse. Toks patogus ir ▼ 
toks draugiškas, žmoniškas bankas, kad kiti 
žmonės turi gauti tiek pasitenkinimo, taupyda- v 
mi ten, kaip ir mes.”

WILLIAMSBURGH^
THE MUTUAL SAVINGS BANK

Founded 1851 S

Hanson & Ashland Places - Broadway at Driggs Ave. I
BROOKLYN, NEW YORK^ I



Velykos Lietuvoje
T'

Tai džiaugsmingiausioj! metų šventė. Jau didžiojo šešta
dienio vakarą žmonės eina į bažnyčią ir ten klūpinėja sta
cijas. Altoriuje būna išstatytas mirusiojo Kristaus pa
veikslas, prie kurio stovi kamšomis apsirengę du sargai — 
vyrai, ir angelai — baltomis tuliomis ir rūtų vainikais pa
sipuošusios mergaitės. Daugelis išbūna bažnyčioje ligi 
ryto.

Kurie važiuoja ar eina į bažnyčią anksti rytą (taip pat 
ir tie, kurie naktį išėjo), imasi su savim ryšulėliuose kiau
šinių, pyrago, sūrio, druskos pašventinti Velykų stalui.

Vos tik pradėjus aušti, visi apeina procesija tris kartus 
aplink bažnyčią ir išklauso šv. mišių. Tada, jau saulei už
tekėjus, skubinasi į namus. Kai kuriose parapijose žmo
nės važiuoja namo lenktynių: kas pirmiau atvažiuos į sa
vo sodžių. Namie kiekvieno laukia visokie skanumynai ir 
įvairiais raštais išrašinėti margučiai.

Apie vidudienį visi pradeda kiaušiniauti. Įeina į kitą 
kiemą, pasveikina sulaukusius šv. Velykų ir įsikiša į bur
ną smaliūgį pirštą. Tai pamačiusios šeimininkės privalo 
duoti vieną ar du margučiu. Kol pereina per visą sodžių, 
kišenės jau būna pilnos įvairiaraščių margučių ir visi turi 
progos išmėginti jų stiprumą.

Kai kuriose apylinkėse, antai, Mažojoj Lietuvoj ir kitur, 
„kiaušiniautojai”, susitikę seniau šeimininką, dar išdrož
davo šitokią dainušką:

Labas vakar, pon gaspador! 
Ei, lalu!*)
Ar jau miegi saldu miegą, ei lalu! 
Tikt pavelysi laluoti?
Jei užmigęs tu nubusi, 
Pasižiūrėk pro langelį! 
Kelk kojelę, prausk burnelę, 
Tavo dvare didi dyvai, 
Tavo buliai stalde baubia, 
Tavo stonioj žirgai žvengia. 
Budink tarnus žirgų šerti, 
Liepk, pašėrus, nušukuoti, 
Nušukavus pabalnoti. 
Pabalnojus, pažabojus 
Užsisėdęs jok į lauką 
Kogreičiausiai, kobingiausiai 
Savo lauko pažiūrėti.
Tavo lauke, Dievui dėkui, 
Kur akėta — ten lygiuoja, 
Kur užsėta — ten žaliuoja; 
Kur nesėta — ten palšuoja. 
Šventas Jurgis rasą krėtė, 
Rasą krėtė, žirgą vedė, 
Šventas Jonas mėšlus vežė, 
O Urtelė tuos išpurtė: x
Šventas Petr’s pūdymą arė, 
Švents Jokūbas rugius pjovė, 
Ogi Anė pėdus rišo, 
Baltramiejus stirtas statė 
Ir sustatė tris stirtates: 
Pirmą stirtą čystai sėklai, 
O šią antrą baltai duonai.

Merginas bei šeimininkes pasveikindavo su Velykomis 
dar šitokiais žodžiais:

Gale lango rūtų daržas, 
Naujas svirnas ir dukrelė. 
Labas vakars, sesytėle, ‘
Ar jau miegi saldų miegą? 
Jei užmigus — nusibudink,

*) Lakiodami prie kiekvienos eilutės prideda: „Ei lalu”.

Kelk kojelę, prausk burnelę, 
Pasižiūrėk pro langelį!
Tavo dvare didi dyvai:
Po žaliuosius jovarėlius 
Povai laksto, plunksnas barsto.
Ei, mergyte, plunksnų rinkti, 
Nusipinki vainikėlį, 
Užsideki ant galvelės, 
Ant galvelės, ant glodnosios, 
Ant kaselės geltonosios.

Kinkyk, tarne, bėrus žirgus, 
Mes važiuosim į bažnyčią 
Pajūrėliais, pamarėliais, 
Tais pilkaisiais akmenėliais. 
Ir ištiko šiaurys vėjas 
Ir nupūtė vainikėlį 
Į šį gilų Dunojėlį.
Ir sutikom tris žvejyčius:
— Ką mum duosit, — mes išimsim.
— Pirmam duosiu šilkų tinklą, 
O šiam antram aukso irklą, 
O šiam trečiam pati teksiu!
Ką mes veiksim šilkų tinklu?
Šilkų tinklu bežvejosim!
Ką mes veiksim aukso irklu? 
Aukso irklu besiirsim!
Ką mes veiksim tavim jauna?
Tavim jauna besidžiaugsim!

Lalauninkų prastas pelnas 
Tamsią naktį reik rėdytis, 
Juodą purvą reik braidyti. 
Lalauninkai meldžia poną 
Auksinėlį į delmoną.
Neduok, močiut, baltą kiaušį! 
Mūsų broliai visi lygūs;
Už tą lukštą mušas, pešas, 
Su nageliais į plaukelius, 
Su kuceliais į kuprelę, 
Už čiuprynos į purvyną...

Anksčiau Velykas švęsdavo keturias dienas, dabar —. 
tik dvi tešvenčia. Ketvirtą Velykų dieną vadindavo dar 
ledų diena. Per visas dienas linksmindavosi kiaušinius ri
dinėdami bei mušdami, šokdami ar sūpuoklėse besisūpuo
dami.

Velykų šventė, jos iškilmingumas pajaučiamas Lietuvos 
kaime jau nuo didžiojo ketvirtadienio ar trečiadienio, ka
da bažnyčiose kasdien laikomos ypatingosios ilgesnės pa
maldos ir įvairios įspūdingos apeigos.

Šeimose Velykų šventė prasideda irgi jau prieš Vely
kas, kada pradeda ruoštis iškilmingam Velykų stalui, 
kepti pyragus ir kitką. Ypač maloni nuotaika prasideda di
džiuoju šeštadieniu. Vaikams toji diena įdomiausia, nes 
tada dažomi kiaušiniai — margučiai. Labai gražiai aprašo 
didįjį šeštadienį žinomoji rašytoja M. Pečkauskaitė — Ša
trijos Ragana savo apysakoje „Vincas Stonis”:

„Didįjį šeštadienį vaikai nuo pat ryto pradėjo klausinėti 
motinos, kada kiaušius pradėsianti dažyti. Motina atsakė, 
kad išvirusi pietus užkalsianti kiaušius ir tada dažysianti. 
Tačiaus vaikai nesitenkino tuo atsakymu ir be paliovos 
bėgiojo paskui motinos ir, prisispyrę, teiravos. Ant galo 
Stonienė užpykusi subarė:

— Liaukitės, vaikai! Jei dar kvaršinsite man galvą, pa
ti nudažysiu kiaušius ir jum nė ištolo prieiti neleisiu, pa
matysite !

Elzytė ir Petrukas nutilo akies mirksniu; sutūpę trobos 
kerčioje nebedrįso nė kalbėtis balsu, ir tik šnibždėjo tarp 
savęs apie tai, kaip juodu kiaušius nudažys.

Kazė taip pat labai mėgo dažyti kiaušius ir didžiai ne
kantriai laukė tos valandos, kada prasidės tas dažymas. 

Ir ji norėjo vis klausti motinos ir prašyti, kad veikiau pra-

Velykoms Prašvitus
Velykoms atėjus, nevisi 

džiaugiasi. Paskendusiems 
materialistinėj filosofijoje, 
tai tik kita bereikšmė šven
tė, kurią švenčia monais dar 
nenusikratę žmonės. Tačiau 
krikščionims, o ypač katali

kams, Prisikėlimo iškilmė 
yra didžiausio džiaugsmo, 
ramybės ir vilties šaltinis.

Žmogaus siela iš esmės ži
no, kad dabartinis gyveni
mas tik amžinojo gyvenimo 
laidas, o mirtis tėra tiltas į

dėtų, bet tarė, kad jai, šeimininkei, nepridera būti tokiai, 
kaip vaikai. Todėl kentėjo, kaip galėdama, ir dar bruzdė
dama su motina po trobą, sušukdavo retkarčiais ant vai
kų, nors tie sėdėjo patyliais, kaip pelės po šluota:

— Cit, vaikai! Neįkyrėkit perdaug! Ateis laikas ir da
žysime! Dabar tiek darbo yra!

Ir stragiai lakstė po trobą, padėdama motinai valytis ir 
tvarką daryti visose kerčiose.

Pagalios atėjo ta laimingoji valanda. Po pietų Stonienė 
užkaitė vandenį, išvirė kiaušius, pripylė dažyvių į šukes 
ir, pastačiusi ant suolelio, vadino vaikus prie darbo. Vai
kai atbėgo tekini. Jie kiekvienas turėjo savo vištą ir rinko 
Kiaušius Velykoms nuo pat Užgavėnių. Dabar kiekvienas 
norėjo savo kiaušius pats nudažyti.

Motinai padalijus kiaušius, prasidėjo dažymas. Ir Vin
cukas ėmė bematant rašyti karštu vašku raides ant kiauši
nio ir, parašęs, dėjo jį paskui į verdančius svogūnų laiškus. 
Vaikai, pamatę tai, ėmė prašyti, kad jiems parašytų jų 
raides. Vincukas parašė visiems, pridėjo dar visokių žie
dų ir kitų papuošimų. Vaikai taip gerai dažė, kad netru
kus jų rankos paliko gražiau nudažytos už pačius kiau
šinius.

Stonienė tuo tarpu ėmė iš krosnies pyragus.
Po kiek laiko viskas buvo 'pritaisyta šventoms Vely

koms: troba švari, suolai ir langai blizgėjo, kaip auksas; 
grindys buvo išbarstytos smulkiomis, geltonomis smilti
mis, stalas užklotas baltitelaite, kaip sniegas, staltiese, ant 
lovų gulėjo margi užtiesalai. Paskui Stonienė apsidarė pati 
ir apdarė Kazę — taip apsidarė, net iš tolo visa spindėjo! 
Ištraukė iš savo skrynios gražiausių šilkų skepečiuką, už
sivilko visų žaliausiąjį sijoną, prisirišo balčiausią, plačiau
siai išrašytą, priejuostę. Kazė nesitvėrė džiaugsmu moti
nai mėlynus karolius ant kaklo pakabinus, ir nuolat krai
pė galvą, norėdama juos pamatyti. Stonienė, paėmusi bal
tą skepečiuką,, įdėjo į jį pyrago gabalą, keletą kiaušinių, 
kastinio ir druskos, kad kunigas pašvęstų bažnyčioje. Visi 
vaikai būtinai norėjo, kad jų kiaušinius pašvęstų, ir kiek
vienas įdėjo po vieną į ryšelį. Taip prisitaisę ir pasipuošę 
— išėjo į Užventį”.

Velykų švenčių pramogas, be gardžių valgymų ir geri
nu, Lietuvos sodžiuj sudaro dar kiaušinių ritinėjimas bei 
jų mušimas ir sūpynės. Visi vaikai ir jaunimas, nekartą 
net ir vyresnieji, stengiasi, pasirinkę sau stipresnių kiau
šinių (kiti tai daro net neteisingu būdu, pripildami į vidų 
vaško ar ko kito), sudaužti kodaugiausia kitų kiaušinių: 
sudaužtieji tenka nugalėtojui. Kiti gana daug tokiu būdu 
jų prisirenka. Daugelis vėl mėgsta kiaušinius ritinėti iš 
tam tikrų lovelių (iš žievės) — kiaušiniai, pataikiusieji į 
kitus kiaušinius, irgi juos sau laimi. Supynęs darosi jau
nimas dažniausiai aukštuose klonuose (klojimuose), po 
pat kreigu, ar tam tyčia padaro jas kieme.

Pirmoji savaitė po Velykų, ligi vadinamojo Atvelykio 
sekmadienio, kad ir ne visa švenčiama, vis dėlto lig šiol 
dar visa tebeturi velykinės nuotaikos. Vaišės, viešnagės, 
laisvom pavakarių valandom sūpynės ir kiaušinių ritinėji
mas bei daužymas, dainos. Toji smagi velykinė nuotaika 
pasireiškia dar per šv. Jurgį, jei toji diena esti po Velykų. 
Sūpynių ir kiaušinių metas trūksta tada ligi jurginių.

aną nesibaigiančios laimės 
karalystę, kur nėra nei mir
ties, nei ašarų, nei jokio 
skausmo. Patsai Dievas sa
ko: „Aš esu Alfa ir Omega, 
pradžia ir galas. Aš duosiu 
trokštančiam iš gyvenimo 
vandens šaltinio dovanai”. 0. 
V. Jėzus taria: „Kas gi gers 
vandens, kurį aš jam duo
siu, bus jame šaltinis van
dens trykštančio į amžinąjį 
gyvenimą”.

Tad siela trokšte trokšta 
to amžinojo gyvenimo van
dens, bet neigiantieji žmo
gaus nemarumą nori tą sie
los troškulį' nusmelkti. Deja, 
to jie niekuomet nesugebės 
padaryti, nes tas Dievo Į- 
kvėptas palinkimas taip su
sijęs su sielos kilniais sieki
mais, kad jokia galybė nega
li jo išrauti. Netikintieji pa
tys tą pajunta, bet nenori to 
prisipažinti.

Gaivinanti Velykų dvasia 
sustiprina kilniausias žmo
gaus pajėgas ir padeda jam 
nugalėti pasaulio ydas ir 
blogybes. Širdis nurimsta, 
nes ją užlieja linksmybės ir 
ramybės bangos, kurios turi 
pradžią begalinėj Prisikėlu
sio Kristaus meilės jūroje.

Taigi, Velykos tai katali
kų stiprybės, vilties ir 
džiaugsmo versmė. Kas se
mias iš to šaltinio, tas gali 
gyvenimo keliu eiti be jokios 
baimės ar rūpesčių, nes žino, 
kad kelionės gale jį pasitiks 
tasai pats Išganytojas, kuris 
sakė: „Aš atsikėlimas ir gy
vybė; kas tiki į Mane, nors 
ir būtų miręs, bus gyvas. — 
Aš prikelsiu jį paskutinėje 
dienoje”, žmogus, turįs tuos 
žodžius savo širdyje, tikrai 
laimingas, ir jo dienos šiame 
pasauly bus pilnos džiaugs
mo ir ramybės, — tos ramy
bės, kurios pasaulis negali iš 
jo atimti.

Gintaras.

Kas pasidarė su tomis as
menybėmis, kurios kėlė di- 
džiausį triukšmą pasaulyje? 
Laikas padarė vos vieną 
žingsnį ir mūsų žemelės vei
das pasikeitė — atsinaujino.

— Šatobrijanas.

Gyvenimui pamylėti reikia 
turėti sau draugą. Mirtis y- 
ra mažiau baisi, kaip amžina 
širdies vienuma.

— Valbertas.

Balandžio 15 d., 1938 m.
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M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
{Apysaka iš knygnešių gadynės)

— Seniai. Turiu darbo, — 
rimtai atsakė berniukas, — 
buvau, tiesa, parbėgęs klau
sytis Raulo pasakojimų apie 
stebuklinguosius kraštus. 
Norėčiau ir su juo važiuoti. 
Tik tėvas neleidžia.

— Ir gerai. Esi čia reika
lingas.

— Žinoma. Po metų gau
siu jau dvidešimt rublių.

Išdidžiai išsitempė. Juk 
jau dveji metai, kai jis savo 
uždirbtą duoną valgo... Jis 
ganė dvaro arklius. Susigy
venęs buvo su gamta, su tais 
krūmais. Tuojau supažindino 
Roželę su savo gyvenamuoju 
„rūmu”. Tai buvo paprasta 
šiaudų palapinė. Vidury 
šiaudų žiupsnelis, susuktos į 
popierių, juodos duonos ga
balėlis ir baltas, paprastas 
namų darbo smuikas. Marty- 
nukas tuojau pasikvietė vie
šnią į vaišes: pasiūlė juodos 
duonos plutą ir žemuogių 
saują. Mergina nebegalėjo 
atsisakyti. Valgė. Pavalgius 
tarė:

— Turiu, Martynuk, svar
bų reikalą. Ar tu galėtum

per vieną naktį subėgioti į 
Palendrius ir atgal?

— Galėčiau. Aš labai grei
tas.

— Bet atsimink: ką aš tau 
patikėsiu, tu niekam negali 
pasakyti. Turėsi prisiekti.

— Prisiekti? Kam to rei
kia? — nustebęs berniukas 
pakėlė akis.

Roželė tęsė:
— Tuoj tau pasakysiu. 

Kai saulė nusileis, turėsi nu
eit į Piliakalnį...

— Kad... kad ten vaidena
si...

— Taigi. Todėl ir reikia 
drąsaus berniuko. Ten stovi 
išpuvusi liepa. Įkišęs į drevę 
ranką, rasi ryšuliuką. Tai y- 
ra labai brangūs raštai. Rei
kės tau juos nešti. O jei ta
ve kas pagautų — turėsi po 
pierius į ugnį sumesti, ar 
šiaip kur sunaikinti, tik nie
ku būdu neatiduoti žanda
rams. Prisiek, kad padarysi 
taip, kaip sakiau.

Berniukas valandėlę pa
svyravo. Bet savigarba ne
leido atsisakyti.

— Tai eisiu, jei mane pa

siuntiniu išrinkot ir man pa
slaptį patikėjot.

— Prisiek. Kartok paskui 
mane!

Berniukas atsiklaupė, akis 
ir dešinę ranką į dangų pa
kėlė,

— Prisiekiu, kad popierių 
neatiduosiu ir tiesos nepasa
kysiu, nors mane muštų, 
nors į kalėjimą sodintų. Ne
pasakysiu niekam, nei na
mie, nei teisme, nei jokiam 
žmogui. Pristatysiu juos pa
skirtu laiku į reikalingą vie
tą, nebent tik žūti turėčiau. 
Dievas mane tegirdi ir tetei
sia, jei aš išduočiau. Amen.

Baigęs berniukas atsistojo 
išbalęs, bet tvirtas, ir lyg bū
tų pasenęs keliais metais.

— Būk rami, -jau aš suge
bėsiu!

— Dieve tau padėk, Mar
tynuk! Kad tik tu turėtum 
jėgų visam kam pakelti...

— Juk prisiekiau!
— Dėkoju tau, Martynuk, 

ir linkiu laimingiausios ke
lionės !
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Pavakariu Martynukas nu

sivarė į dvarą arklius, pats 
tyčia šlubuodamas ir vaito
damas. Pasitiko jį’ užvaizdą:

— Tai ką? Sergi? Ar nak
tį neganysi?

— Pone, man šiandien 
taip viskas skauda. Sergu. 
Eisiu šiai nakčiai namo.

Užvaizdą pažiūrėjo į tikrai 
išbalusį berniuko veidą ir 
atleido. Bet „ligonis”, vos už 
vartelių išėjęs, staiga išsitie
sė ir, kaip zuikis, pasileido 
keliu. Netrukus pasiekė Pi
liakalnį. Šį kartą jis nebijo
jo, kad iš visų pusių gal žiū
rėjo į jį vaiduokliai ir šmėk
los. Nebojo, kad dygūs, spyg
liuoti krūmai žeidė ir draskė 
ligi kraujų jo veidą ir rūbus. 
Jis lipo į kalną. Pasiekęs 
viršūnę surado išpuvusios 
liepos drevę ir įkišo į ją ran
ką. Netrukus jau turėjo ran
kose brangų ryšuliuką. Nuli
po, nusišluostė nuo veido ir 
kaklo prakaitą ir kraują. Ir, 
negaišdamas, pasileido Pa- 
lendrių link.

Naktis jau užgulė žemę, 
bet žvalios Martynuko akys 
skverbėsi ir pro tamsą. Ke
lio buvo dar daug. Kelis kar
tus stojo atsidusti ir vėl bė- 
go. Nebojo, kad į šonus jau 
įsispyrė diegliai, kad prakai
tas čiurliais rieda veidais, o 
marškiniai limpa prie kūno. 
Kelio vidury Martynukas pa 
juto didelį troškulį. Sustojo 
ir apsidairė. Pro tamsą Mar
tynukas pamatė kažkokių

trobesių šešėlius. Sužibo jo 
akys, pastebėjusios šulinio 
svirtį. Jau, nieko nebodamas, 
pribėgo prie šulinio. Godžiai 
ėmė gerti vandenį iš čia pat 
esančio kibiro. Staiga kažkas 
išėjo iš trobos. Išėjusis pa
matė tamsoje Martynuką.

— Kto t a m? Kas ten? 
Garsiai, rusiškai paklausė. 
Martynukas, kaip laukinis 

išgąsdintas žvėriukas, metėsi 
į šoną. Vyras betgi spėjo nu
tverti jį už rankovės. Berniu
kas žvilgterėjo ir pastyro. 
Pamatė žvaigždę ant kepu
rės. Rusų policininko žvaigž
dę.

— Kas tu? — tasai rusiš
kai jį paklausė.

— Nesuprantu.
Policininkas ėmė lietuviš

kai tardyti. Nuvedė į namus, 
kur, pasirodė, būta karčia- 
mos. Iš viduje esančių žmo
nių niekas jo nepažinojo. 
Martynukas vis aiškinosi 
esąs arkliaganis. Arklys pa
bėgęs jam naktį iš bandos. 
Jis bėgiojąs jo ieškoti. Pra
šėsi paleisti. Girdi, ponas, 
rytą arklio ir jo neradęs, už- 
pyksiąs ir nuo tarnybos at
statydinsiąs.

Bet policininkas vis kibo 
prie berniuko, ko jis nuo jo 
bėgęs. Negelbėjo joks aiški

nimasis. Policininkas nutarė 
jį uždaryti nakčiai į kamarė
lę, kol paaiškės dalykas.

Berniukas nenusiminė. Ve
damas per kiemą, jis staiga 
išsinėrė iš palaidinuko ir 
šastelėjo į šoną. Peršoko 
griovį, įbėgo į rugius ir žuvo 
iš akių. Policininkas pasiliko 
bestovįs su palaidinuku ran
kose.

Martynukas, išnėręs iš ru
gių, šliaužė pievomis, vis su
stodamas ir klausydamasis, 
ar kas nesiveja. Paskui vėl 
bėgo. Galiausiai pamatė Pa- 
lendrių dvaro medžius ir tro
besius.

Aušo. Rytai nusidažė rau
svu pažaru. Martynukas tru
putį pavėlavo. Bet jis džiau
gėsi iš policijos nagų ištrū
kęs. Dabar jis ėmė dairytis. 
Į rūmus bijojo eiti, tai suko 
vis aplinkui. Kažkoks žmo
gus išėjo į kiemą ir, kalbė
damas poterius, pasuko į jo 
pusę. Tada Martynukas drą
siai priėjo ir paklausė:

— Tamsta Kotis?
— Aš pats.
— Tai prašau! — padavė 

ryšuliuką ir, nelaukdamas, 
pasileido atgal. Prisiminė 
dvaro arklius. Jam rūpėjo 
dabar suspėti į dvarą ir išjo
ti arklius į ganyklą.

Vėl bėgo, kol, pasiekęs 
Kareiviškius, nebeteko jėgų. 
Krito, kaip lavonas, į žemę. 
Nubudo tik po kelių valandų. 
Baisų nuovargį dar juto są
nariuose, bet išsimaudęs, pa- i 
silsėjęs, tuoj atgavo senąją 
nuotaiką ir nubėgo į dvarą. 
Pono, jo laimei, nebuvo. į 
Ūkvaizda gerokai išbarė už ! 
pavėlavimą ir nusuko ausį. ’ 
Martynukas betgi jo nebojo. ■ 
Linksmas, kad viskas taip 
gerai baigėsi, nusivarė ark
lius. Ganiavoje visa savo 
jaunąja krūtine atsiduso.

Pasisekė! Tiesa, truputį 
gaila palaidinuko. Rūpi, ką 
dabar pasakys tėvas, pama- į 
tęs jį be palaidinuko. Bet pa- j 
sisekimas jį guodė ir rami- į 
io. Martynukas vėl grei- I 
tai užmigo kietu miegu.

8 B
Pažadino jį šiurkštus tam- 1 

pymas už rankų ir daužymas . 
į šonus. Martynukas pašoko 
ant kojų ir pratrynė akis. . 
Prieš jį stovėjo policininkai p 
ir valsčiaus žmonės. Liepė L 
jam eiti į valsčių. Veltui, į 
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Arčiau Savo Tikslo

Jaunimas yra pati gra
žiausia žmonijos dalis. Jau
nimas — tėvų viltis, tautos 
ateitis. Nenuostabu todėl, 
kad kaip šeimos, taip ir tau
tos išleidžia didžiausias pi
nigų sumas jaunimui šviesti 
ir auklėti, šių dienų skau
džiausi konfliktai yra kova 
tarp valstybės ir šeimos už 
vaikus ir jų auklėjimą. Baž
nyčia, žinoma, visuomet pa
laiko ir gina prigimties tei
sę: vaikai yra tėvų, ne vals
tybės nuosavybė ir jokia ga
lia negali šios teisės iš tėvų 
atimti.

Niekas taip nelinki laimės 
kitam, kaip tėvai savo vai
kams. Ir tik įvairios kliūtys 
sutramdo visišką tėvų pasi
aukojimą savo vaikams. Tie
sa, atsitinka, jog nemokyti 
tėvai nepajėgia suprasti 
mokslo vertės ir todėl švie
timą paneigia. Bet toksai tė
vų tipas, ačiū Dievui, pas lie
tuvius smarkiai mažėja. Pas 
mus dažniausiai neturtas 
verčia tėvus atsisakyti savo 
skaisčiausių vilčių — duoti 
savo vaikams mokslą ir tin
kamą išauklėjimą, juo la
biau, kad eiti mokslą bran
giai kaštuoja.

Tai labai gerai suprato 
lietuvių visuomenės vadai. 
Gyvenime jie sutiko nenuga
limą kliūtį — buvo reikalin
gos didelės pinigų sumos, 
kurių mūsų išeivija neturėjo. 
Jeigu ir pasisekė nedideliam 
lietuvių jaunuolių būriui pa
siekti aukštesnio mokslo, tai 
buvo nedidelis mūsų jauni
mo nuošimtis — mažutė da
lelytė, negalinti patenkinti 
kultūringos tautos reikalavi
mų. Deja, ir to mažojo būre
lio didesnioji dalis nueina 
paprastai savais keliais, sa
vo tautai nieko gera nepada
rydami, nes svetimų išauklė
ti jie žiūri į savo tautą kaip 
į sau svetimą, kartais net su 
panieka.

Ir vis dėlto lietuvių tautai 
buvo reikalinga sava lietu
viška šviesuomenė. Mūsų 
vadai nenusiminė, nenuleido 
rankų. Jie nutarė, kad iš pa
prastų menkučių centų turi 
būti surinktos reikalingos 
sumos švietimo reikalams. 
Realistai į tai tik nusišypso
jo. Tačiau idealistai ėmėsi 
darbo. „Lašas po lašo ir ak-

menį ištašo”. Pradėta skelb
ti mūsų spaudoje, įvairiose 
prakalbose, seimuose, kad 
Amerikos lietuviams reika
linga savoji aukštoji mokyk
la — kolegija. Pradėta ir 
aukos rinkti: pirma centais, 
paskui doleriais ir pagaliau 
šimtinėmis. Atsirado ir tūk
stantinių. Nepraėjo nė de
šimtis metų ir nepasijutome 
pasiekę savo tikslo.

Pradžioje toji įkurtoji ko
legija buvo mažutė ir labai 
varginga. Nevienas lietuvis, 
žiūrėdamas į mūsų pirmuo
sius žingsnius, karčiai nusi
šypsodavo, metęs akį į kurią 
nors didelę Amerikos kolegi
ją. Metai slinko. Iš tos mažu
tės kolegijos pradėjo augti 
didesnė, gražesnė ir stipres
nė mokslo pajėga. Patsai gy
venimas išsprendė tos kolegi
jos likimą — ji buvo būtinai 
reikalinga!

Nuolatos augąs mokinių 
skaičius kolegijos vadovybę 
vertė ieškoti naujų patalpų, 
naujų galimybių. Dievo Ap
vaizda laimino, katalikiškoji 
visuomenė nuoširdžiai ją rė
mė. Šių davinių pasėka išau
go gražioji Amerikos lietu
vių kolegija — Marianapo- 
lis.

Kaip kiekvienoje švietimo 
įstaigoje, kuri auga ir ple
čiasi; taip ir Marianapolyje 
atsiranda gyvi reikalai, šian
die pats svarbiausias Maria- 
napolio kolegijos reikalas y- 
ra patalpų trūkumas. Būti
nai reikalinga atskirti high 
school arba akademiją nuo 
kolegijos. To atskyrimo rei
kalauja mokslo sistemos dė
sniai, to reikalauja ir valsty
bės švietimo departamentas. 
Antra, studentams reikalin
gos gyvenimo patalpos, kam
bariai arba dormitorijos. 
Jeigu norima,, kad studentai 
tinkamai mokytųsi, jiems y- 
ra būtinai reikalinga jų dar
bui ir gyvenimui sąlygos.

Štai kodėl Marianapolio 
vadovybė vėl ėmėsi pijonie- 
riškų darbų — naujos staty
bos. Kadangi mūsų kolegija

galimybės sutaupyti kitiems 
būtiniems gyvenimo tiks
lams. Ir kada iškyla staty
bos klausimas, kolegijos va
dovybė priversta kreiptis į 
plačiąją visuomenę paramos.

Panašiai ir dabar, atėjus 
būtinam naujos statybos rei
kalui, kolegijos vadovybė 
kreipėsi į mūsų plačiąją vi
suomenę ir, reikia pasakyti, 
susilaukė nuoširdžiausi© pri
tarimo. Pernai buvo paskelb
tas aukso vajus: ieškota 
stambesnių aukų. Sumany
mas surasti 100 asmenų, au
kojančių po $100 iki Vasa
rio 16 d. pilnai pavyko. At
sirado daugiau negu šimtas 
asmenų ir bendruomenių. 
Šis auksinis vajus dar nepa
sibaigė. Yra nemaža asmenų 
ir bendruomenių, žadėjusių 
dar šiais metais paaukoti po 
šimtinę.

Bet Marianapolio kolegi
jos reikalas yra mūsų visos 
tautos reikalas. Ne vien tik 
tie teturi remti kolegiją, ku
rie išgali paaukoti po šimti
nę. Ją gali remti kiekvienas, 
kuris teišgali jai suteikti ir 
mažiausią auką. Iš tokių tai 
aukų sukurta Amerikos lie
tuvių kolegija. Bet mes turi
me dar ir ne būtinai turtin
gų, vis dėlto pasiturinčių lie
tuvių, kurie įvairiose profe
sijose, bizniuose ar amatuose 
prasimušė gyvenime ir šian
die gali ištiesti savo duosnią 
ranką mūsų patiems gyviau
sioms tautos reikalams.

Šiuo atveju mes pradeda
me sidabrinį vajų ir kreipia
mės į pasiturinčius Ameri
kos lietuvius, kurie supran
ta mokslo prasmę, jį atatin
kamai vertina ir kurie šian
die jau gali savo lietuviškai 
kolegijai suteikti finansinę 
paramą. Mes kreipiamės 
šiandie į visus Amerikos lie
tuvius profesionalus, biznie
rius, amatininkus ir šiaip
jau pasiturinčius savo tau
tiečius, prašydami paaukoti 
Marianapolio kolegijos sta
tybai po $25. Labai nuošir
džiai prašome savo auką ar
ba prižadą ištęsėti iki Darbo 
Dienos — Labor Day. rugsė-

yra sukurta ne biznio, bet 
idealo pagrindais, todėl ji 
yra nustačiusi ko mažiausį 
mokestį savo studentams už 
mokslą ir pragyvenimą, ši

jo 5 d., 1938 m. Visos aukos 
bus skelbiamos mūsų spau
doje. Visiems profesiona-1 
lams, biznieriams, amato at
stovams bus gera proga iš-

aplinkybė nei profesoriams, sigarsinti. Jau pats išsigar- tojų.
nei pačiai įstaigai neduoda sinimas bus didelis atmokė- | Kun. Dr. J. Navickas.
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Įvairūs Margumynai
GRAŽIOJI VAIKŽUDĖ

Praeitų metų balandžio 
mėnesį Manchestery, Angli
joje, prie prūdo krantų ras
tas lOties metų mergaitės 
kūnas. Policija ėmė tirti ne
laimės priežastis. Jokių ko
vos žymių nebuvo, nebuvo ir 
nelaimingo atsitikimo davi
nių. Galėjo būti saužudystė, 
bet mergaitė buvo per jauna, 
kad žudytųsi.

Vienas laikraštis priminė, 
kad tame prūde plaukiojo 
gulbė. Tuojau policijai buvo 
patarta kaltinimo šešėlį me
sti gulbei. Tai atrodė neįti
kėtina, tačiau policija tuojau 
ėmė tyrinėti gulbių gyveni
mą. Policija išsiaiškino, kad 
mergaitė galėjo stovėti ant 
kranto ir, kai pasilenkė ar
čiau pasigėrėti gražiąja gul
be, paukštis savo snapu pa
grobė mergaitės suknelę, į- 
traukė mergaitę į vandenį ir 
paskandino.

Tai buvo tikras išaiškini
mas. Nors gulbė yra labai 
gražus paukštis, atrodanti 
malonių judesių, tačiau gy
vulių pasaulyje kartais ji y- 
ra žiauriausias gyvūnas, pa
lyginus su savo dydžiu ir 
svoriu. Savo grožiu ji pasle
pia žiaurią laukinę prigimtį, 
jungiančią gyvatės apgaulę, 
laukinės katės žiaurumą ir 
šuns prisirišimą.

1936 m. rugpiūčio mėnesio 
vieną popietį kažkoks Frank 
Thomas žuvavo Temzės upė
je ir jo žvejišką ramybę su
drumstė siaubingi šauksmai. 
Jis nubėgo į šauksmo vietą, 
kur išvydo keturias gulbes, 
nešančias vieną vaikutį’ į 
vandens gelmes. Thomas šo- 

iimas už gražų duosnumą.
Mes tvirtai tikime, kad 

gražios lietuviškos širdies 
Amerikos Lietuvoje netrūks
ta, kad mes turime tūkstan
čius gražiosios visuomenės, 
kuri tinkamai vertina dvasi
nius tautos turtus ir todėl 
jiems kelti ir ugdyti nepa
gailės $25 ar net daugiau, 
kad sustiprintų ir išugdytų 
savo mokslo įstaigą į galin
gą tautinę pajėgą, laiduojan
čią mūsų tautai skaistų ry

ko į vandenį ir išgelbėjo vai
kutį. šis vaikas mėtė pyra
gaičius gulbėms, kurių dvi 
staiga čiupo jį už kelnių ir 
įtraukė į vandenį, o kitos 
dvi pradėjo bejėgį vaikutį 
daužyti savo snapais.

Patirta, kad gulbių kovo
se su šunimis gulbės visada 
laimi. Praeitą gegužės mėne
sį netoli Glasgow© gyvento
jai matė, kaip gulbinas puolė 
nedidelį šunį, apsvaigino jį 
sparnų ir snapo smūgiais, o 
po to nunešė į vandenį ir pa
skandino. Tas šunelis buvo 
nubaidęs gulbę nuo lizdo, 
tad jos patinas smarkiai at
keršijo.

Netoli Hampsteado gyveną 
žmonės 1930 m. vasarą labai 
stebėjosi dėl 4 šunų dingimo. 
Pagaliau jų likimas paaiškė
jo, kai pamatytas senas gul
binas, benešąs į vandenį nau
ją auką. Gulbinas turėjo 
smarkią kovą kokias 5 minu
tes, po ko gulbino jėga visai 
pasireiškė. Kai du berniukai 
šoko gelbėti, gulbinas nusi
nešė šunelį į vandens gel
mes.

Apie gulbių užpuolimus 
ant mažų vaikų yra žinomi 
keli atsitikimai Anglijoje. 
Pav., 1920 m. vasarą netoli 
Dortmundo trys gulbės buvo 
pagrobę 7 metų berniuką, 
kurį saugojusi auklė turėjo 
šaukti pagalbos, nes, jai mė
ginant berniuką gelbėti, dvi 
gulbės puolė ją, o trečioji 
daužė berniuką ir nuvilko j 
vandens gelmes. Atbėgę du 
vyrai nemokėjo plaukti ir 
kol surado laivelį, berniukas 
buvo nuneštas į tolimas gel
mes. Jis ištrauktas jau ne
gyvas.

Taigi, ir čia tinka posakis, 
kad ne viskas gražu, kas iš 
viršaus atrodo gražiai. Gra
žios gulbių plunksnos, bet 
kartais gulbės būna tikros 
vaikžudės.

MUILO VARTOJIMAS

Kasmet pasaulyje yra su
vartojama daugiau kaip 10 
bilijonų svarų muilo, kurį 
naudoja apie IV2 bilijono 
žmonių. Vadinasi, kiekvienas 
žmogus, vidutiniškai, sunau
doja kasmet apie 6V2 svaro 
muilo.

"VAŽIUOJU
l

r T
”IR Aš VAŽIUOJU! . VAŽIUOKIM VIENAI 

IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS

L.

LIETUVĄ” EKSKURSIJŲ."

QUEEN MARY
Pasaulio naujausias laivas 

ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai

AQUITANIA BRITANNIC GEORGIC
SPECIALES

AM. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGOS EKSKURSIJA

AQUITANIA — BlržeUo-June 15
Llepos-July 13

SPECIALE EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ 
LANCASTRIA — Gegužės (May) 21 d. 

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti Iš Lietuvos? Atsiųskite laišką prašy
dami ’’Prepaid Booklet.” Gausite veltui!

Aiškesnių Informacijų Ir rezervacijų reikalais kreipkitės į

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GUHAIt© WHITE STAR
Apie trečdalis viso paga

minamo ir suvartojamo mui
lo gaminama Jungt. A. Val
stybėse. Čia kiekvienas žmo
gus, vidutiniškai, suvartoja 
per metus 25 svarus muilo. 
Po to seka Olandija, Danija, 
Kanada, Vokietija, Anglija 
ir Prancūzija. Mažiausia 
muilo suvartojama Kinijoje, 
kur vienam žmogui tenka 
tik 2 uncijos muilo per me
tus.

KARALIENĖ VIKTORIJA

Anglijos karalienė Vikto
rija tapo karaliene 1837 m., 
būdama 18 metų. Ji dar bu
vo gyva, kai prieš 42 metus 
gimė Vali jos princas Edvar
das, 1936 m. gruodžio mėne
sį atsistatydinęs karalius.

Prieš jos gyvybę daryti 6 
pasikėsinimai. Kai 1861 m. 
mirė jos vyras princas Al
bertas, ji paskelbė 7 metų 
gedulą ir per 3y2 metų ji 
niekur viešai nesirodė.

LAUKIAMA DIDESNIŲ 
LAIVŲ STATYBOS

Jūrų inžinieriai šiuo metu 
labai susirūpinę didesnių 
laivų statyba. Jie pranašau
ja, kad greitai susilauksime 
tikrai milžiniško dydžio lai

PIRMYN CHORO 
DRAUGIJA 

BRITANNIC — Blrž.-June M

VIENYBE TRAVEL 
BUREAU 

193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

vų, nes to reikalauja dabar
ties gyvenimas. Kadangi nu
matoma greitai turėti tarp 
Amerikos ir Europos oru 
susisiekimą, kurs bus įvyk
domas per 60 valandų, tad 
laivams, norint išlaikyti kon
kurenciją, teks kelionę įvyk
dyti bent per 3y2 dienos. 
Greičiui padidinti būtinai 
reikalinga didesnių laivų, di
desnių nei Queen Mary ar 
Normandie. Žinovai sako, 
kad tokio numatomo laivo 
ilgis turės būti 1350 pėdų, 
kas yra truputį daugiau nei 
ketvirtadalis mylios.

Du inžinieriai jau yra pra- 
matę tokio laivo statybą ir 
sudarę planą. Tokio laivo 
varomoji jėga turėtų būti 
400,000 arklių. Laivui numa
tyta 6 sraigtai (propeleriai). 
Kurui būtų vartojamas alie
jus, kurio kasdien tektų su
vartoti 2,150 tonų. Laive 
tilptų • 11,000 tonų aliejaus. 
Keleivių patogumui numaty
ti moderniausi įrengimai. 
Jame būtų tik dvi klasės — 
pirma ir turistinė.

Kol kas šio laivo statyba 
tik svajonėse, bet ji gali bū
ti labai greit įvykdyta, ži
nant šių dienų technikos pa
žangą.

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

bėgo, kol, pasiekęs 
iškius, nebeteko jėgą, 
kaip lavonas, į žemę 
o tik po kelių valandų, 
nuovargį dar juto są- 
se, bet išsimaudęs, pa- 
3, tuoj atgavo senąją 
ką ir nubėgo į dvarą 

jo laimei, nebuvo, 
zda gerokai išbarė oi 
vimą ir nusuko ausį 
nukas betgi jo nebojo, 
nas, kad viskas tai;
baigėsi, nusivarė art- 

Ganiavoje visa sau 
ja krūtine atsiduso, 
lisekė! Tiesa, trapui 
palaidinuko. Rūpi, k 

• pasakys tėvas, pa® 
be palaidinuko. Bet pa 

imas jį guodė ir rait 
Martynukas vėl gff 
žmigo kietu miegu.

8 
žadino jį šiurkštus tu 
is už rankų ir daužyk 
ius. Martynukas p$ 
kojų ir pratrynė $ 
i jį stovėjo policinį 
ilsČiaus žmonės. 1$ 
eiti į' valsčių. V# 
šas, skundėsi m 
ių palikti. Jį diir 

nusikaltėlį, į Vizb&q 
buvo valsčiaus nafflj 
is ėjo pakelini, tik 4

prašė nieko nesakyti tėvui. 
Juto, tiesa, išgąstį ir baimę; 
bet kietai sukando dantis. 
Kažkoks jausmas, gimęs 
krūtinėje, sakė jam, kad jis 
kenčiąs už kažkokį didelį 
darbą, už nepaprastą žygį.

Valsčiuje prasidėjo jo tar
dymas. Už stalo sėdėjo vai
tas ir keli žmonės, čia pat 
stovėjo policininkai, kurių 
tarpe Martynukas, išsigan
dęs, pažino ir vakarykštį jo 
persekiotoją. Dar labiau nu
siminė, kai ant stalo padėjo 
jo palaidinuką.

Vaitas piktu balsu paklau
sė:

— Tavo švarkas?
Pradžioje Martynukui dilg

telėjo į galvą sumeluoti. Bet 
jis valsčiaus vyrų tarpe pa
matė senį Švedą, kuris savo 
žvilgsniu jį ramino ir nežy
miai linktelėjo galvą. Tada 
Martynukas patvirtino:

—Mano.
— Aha! Tavo! O kur tu 

bėgiojai šiąnakt per ištisą 
naktį? A?

— Arklio ieškojau... Buvo 
pirktinis ir vis nesilaikė 
bandos. Naktį pabėgo... — 
aiškinosi Martynukas.

— O ar radai? — piktai 
paklausė policininkas.

— Radau ir parjojau į ga-[ 

nykią.
— Tai ko tu nuo manęs 

bėgai?
— Ieškojau juk arklio. La

bai bijojau sugaišti. Jei po
nas nerastų arklio, būtų 
man buvusi didelė bėda.

Bet niekas juo netikėjo. 
Vis klausinėjo, kas, kur jį 
siuntęs, ką su savimi nešę- 
sis. Berniukas užsikirto ir į 
visus klausimus atsakinėjo:

— Ieškojau arklio.
Pasitarė valsčiaus žmonės. 

Nutarė, kad Martynuko už
sispyrimas kitaip reikia pa
šalinti. Priteisė penkioliką 
rykščių. Paguldė vargšą ir 
iškilmingai skaitė kirčius. 
Nežinia, ar taip nesmarkiai 
jam kirto, ar berniukas bu
vo toks atkaklus: jis nė vie
no karto nė nesuvaitojo, nė 
lūpų nepravėrė.

Paskui vėl jį tardė. Maty
dami betgi, kad nieko neiš- 
kvos, supyko ir už atkaklu
mą nutarė jį savaitei užda
ryti. Uždarė jį į nedidelę ka
marėlę. Martynukas sėdėjo 
ir iš nuobodumo ir nedarbo 
pynė šiaudines skrybėles ka
lėjimo sargui. Ir vis klausi
nėjo, kada jį paleisią. Jis la
bai ilgėjosi savųjų arklių ir 
Kiršniavos krūmų. Baisiai 
nusiminė, išgirdęs, kad jo

tėvas apie viską sužinojo ir 
buvo atėjęs, tik jo prie sū
naus neprileidę. Nuliūdęs 
galvojo, kad dabar ponas pa
varys nuo tarnybos, o tėvas 
labai, labai barsis...

Kai jį paleido, Martynu
kas išbėgo į kiemą ir staiga 
sustojo: nebežinojo, ką da
ryti.

— Martynuk!
Kažkas jį pašaukė. Tai 

laukė jo Roželė. Priėjusi ma
loniai pakalbino:

— Per mane tai visa išėjo. 
Vargšelis!

Bet Martynukas nė kalbė
ti apie tai nenorėjo.

Pasakė tik, kad bijąs tėvo 
ir pono. Juk jis užtraukęs 
namams gėdą!

— Eisiu su tavimi ir pra
šysiu tėvą, — tarė Roželė ir 
pasuko kartu. Pakeliui ji pa
davė jam gražiai aptaisytą 
maldaknygę. Atvertęs Mar
tynukas perskaitė: „Aukso 
Altorius”. Tai buvo didelė ir 
graži maldaknygė.

— Tai dovana už tavo 
darbą, Martynuk! Tie žmo
nės, kurie per mane patikė
jo tau tokį darbą, tiesiog 
stebėjosi tavimi. Negalėda
mi kitaip atsilyginti, liepė 
tau duoti šitą knygą.

Martynukas labai apsi

džiaugė iš dovanos. Užmiršo 
ir namus ir poną.

Tuo tarpu sutiko važiuo
ją senį Švedą. Pamatęs juo
du, jis sustojo ir paklausė, 
išsitraukdamas iš dantų pyp
kę:

— Ar jau atsėdėjai?
— Kad nuteisėt, tai ir sė

dėjau! — piktai atsikirto 
berniukas.

— Na, na! Kitą kartą dau
giau sėdėsi.

— Išgraužk! Sugausit jūs 
mane kitą kartą!

Ir ėjo toliau. Galiausiai 
priėjo Kareivų namus. Mar
tynukas nustojo drąsos. At
rodė, lyg norėtų kur pa
sprukti. Namuose valgė va
karienę ir garsiai šnekėjosi. 
Sėdinčiųjų tarpe, prie stalo, 
Roželė pastebėjo ir Raulą. 
Pati buvo jau norinti spruk
ti atgal. Tik buvo jau per vė
lu trauktis. Įėjo. Pati viena. 
Martynukui liepė tuo tarpu 
pasilikti kieme.

— Garbė Jėzui Kristui! — 
pasveikino.

— Roželė! Tai nelauktas 
svečias! — nustebo visi na
miškiai. Pakvietė sėstis ir 
vakarieniauti. Raulas, kaip 
didelis kavalierius, užleido 
jai savo vietą prie stalo. Ro

želė kreipėsi tik*į seną Ka
reivą :

— Aš su tamsta norėjau 
kelis žodžius...

— Oho! Paslaptys! — pa
šiepiančiai nusijuokė Raulas.

Roželė išsivedė senąjį Ka
reivą į kiemą. Senis, pastebė
jęs tamsoje Martynuką, pa
klausė :

— O ten kas stovi?
— Tai aš, tėveli, Martynu

kas.
— A! Tu? Iš kalėjimo 

grįžti? Tavo broliai net tokio 
žodžio nežinojo, o tu gėdą vi
sai giminei užtraukei. Ka
reiva valkata! Kareiva va
gis! Eik čia! Davė tau vals
čiuje rykščių. Dabar tėvo 
diržo paragausi. Eik čia!

Jau segėsi sagtį, bet Rože
lė sugriebė račių už rankos 
ir kelis žodžius tylomis pasa
kė į ausį... Račius klausėsi, 
jo ranka paleido diržo galą. 
Priėjo prie Martynuko, pa
glostė šviesius jo plaukus ir 
pabučiavo. Berniukas, tėvo 
kelius apkabinęs, verkė iš 
džiaugsmo. Račius įsivedė 
sūnų į trobą ir tarė šeiminin
kei:

— Marikė! Berniukas iš 
vargo grįžo. Duok jam vira
lo lėkštę ir švarius balti
nius.

— Ne iš vargo, tik iš kalė
jimo, — piktai tarė Andrius, 
vyresnysis brolis.

— Sakau, kad iš vargo, ir 
baigta!

Nutilo visi. Su senuoju 
Kareiva niekas nesiginčijo. 
Berniukas pavalgė, padėkojo 
tėvui ir tarė:

— Tėveli! Rytą eisiu į 
dvarą. Gal manęs dar nepa
varys.

— Gražiai atsiprašyk, o 
jei niekas nepadės, tai drą
siai grįžk namo. Duonos ir 
tau užteks...

Martynukas grįžo į dvarą. 
Ponas pradžioje šaukė, barė
si. Betgi, Martynukui atsi
prašius, išbučiavus jam ran
kas, atleido ir dar per petį 
maloningai paplojo.

Grįžęs į savo „rūmą”, 
Martynukas rado tik savo 
smuiką sudrėkusį. Smuikas 
nebenorėjo griežti.

Atsigulė vargšas Martynu
kas ant šiaudų ir pravirko...

9
Roželė atsisveikino ir išėjo. 

Raulas pašoko ir pasivijo ją
— Palydėsiu. Noriu pas 

Šligurius užeiti. Taigi mums 
pakeliui.

Ji nieko neatsakė. Paskui 
paklausė:

— Greitai grįžtate į Vo
kietiją?

— Dar užtruksiu. Senis 
neleidžia. Nuobodu čia vėl- <•
niškai.

— Be darbo visur nuobo
du.

— Aš stebiuosi, kodėl jūs 
iš miesto grįžote?

— Visai nenuostabu. Ilgė
jausi savųjų. Traukė į so
džių.

— Pas mylimąjį’ traukė! 
Jei aš turėčiau palikęs so
džiuje tokią mergaitę, kaip 
jūs, taip pat grįžčiau.

— Visaip galima mylėti.
— Bet jūs mylėti mokate. 

Iš akių matyti. Jūs esate li
gi pasiutimo graži!...

Tamsoje sublizgo jo akys.. 
Ji tai pastebėjo ir pagreitino 
žingsnius. Jis tęsė:

— Girdėjau, kad už švedo 
norite tekėti. Gaila jūsų to
kiam Švedui, ar kitam ber
nui.

— O kodėl? Jis mane ger
bia ir yra man geras. Kodėl 
aš turėčiau jo nenorėti? Štai, 
ir Šligurių varteliai. Labą- 
nakt!

— Aš nesiskubinu. Galiu 
ligi trobos palydėti.

— Dėkoju. Jums vienas 
kelias, man kitas.

(Bus daugiau)



A. Tikslas

CHICAGO, ILL,

ELIZABETH, N. J.

WATERBURY, CONN,

SO. BOSTON, MASS

CAMBRIDGE, MASS

BALTIMORE, MDEAST VANDERGRIFT, PA

TeLEVe

PHILADELPHIA, PA

Be to, šia proga primena

PRICES 
AS LOW AS

APPLIANCE
DEALER ,

go $9.00; Fed. 19 sk., Chica^ 
go $2.00; LRKSA. 194 kp. 
Inkerman, Pa. 1.00.

EASY 
TERMS

3. Tautos Fondo nariu gali 
būti kiekvienas geros valios 
lietuvis, sulaukęs 16 metų 
amžiaus, be lyties 
skirtumo.

New Yori 
sisakė daly

BANKIMX 
TAS 10 ME

Washingto 
visai panaik 
darbiams. Vi 
duoti darbo ,( 
o bedarbiam 
darbių apdn

Richard 
Yorko buvęs 
rinkas, buvęs 
Dinkas, už.di 
ir vagystes d 
iki 10 metų 1

Balandžio 
ko krautu? 
Fifth avė. 
pasaulinės p 
Šimui parad 
žiausį kraut 
bus duodam

Iš Musų Veikimo Centro
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

1. Prie Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos veikia 
Tautos Fondas, kuris įsteig-

turi auginti fondus, kurie 
reikale stipriai galėtų Lietu
vą paremti. Dėl to pasirū
pinkime taip susiorganizuo
ti, kad auginti Tautos Fon
dą. Šiam darbui nurodymus 
rasite laikiname T. F. statu-

Iš tikro keista, kada vyras 
neturi jokių rūpesčių pasau- 

luomo lyje, paima ir apsiveda.
— Frostas.

Kiekvienas šaukia prieš 
nedėkingumą. Ar iš tikrųjų 
gi yra tiek daug geradarių?

— Bouertas.

Laiškai į draugijas, peticijos 
ir kiti reikalai

Liepos 3 ir 4 d. bus svar
bios dienos šv. Kazimiero pa
rapijoj. Kleb. kun. J. Herde- 
gen sulauks 25 metų kuni
gystės. Parapijiečiai surengs 
atitinkamą minėjimą. Prieš 
tai įvyks įvairios pramogos.

Yra sudarytas komitetas, 
kurio pirm. Ant. Martuzas, 
Mar. Dimšienė moterų pirm., 
Jonas Stonkus — sekr.

Gubernatorr 
sirasė įstatyi 
naikinama reil 
Šančiam miest 
darbo pasakyt 

(M Senio 
Ii laikyti bet

— Puošiama bažnyčioje 
Kristaus kalėjimas ir gra
bas; darbą atlieka zakristi
jonas Ivoška, pagelbstint 
keliems vyrams. Seserys ka- 
zimierietės ruošiasi išpuošti 
altorius ir pravesti vaikelių 
tvarkingiausią procesiją, kad 
viskas būtų atlikta gražiai 
lietuviškai. J. K.

Praeitą savaitę įvyko svar
bus ir triukšmingas šv. 
Pranciškaus dr-jos susirinki
mas. šios draugijos narių 
dauguma yra katalikai, bet 
jie buvo apsileidę ir 4 ko
munistai jau kontroliavo 
draugiją. Užpraeitame susi
rinkime buvo nutarta ruošti 
vakarienę. Į .komisiją patekę 
komunistuoją nariai tuojau 
pagamino plakatus ir pagar
sino, kad dalyvaus bolševikų 
choras.

Katalikai subruzdo, praei
tame susirinkime papeikė 
komisiją, kam ji pakvietė

Įvairi radijo programa
Sekmadienį, balandžio 17 

d., 4:30 — 5 vai. popiet, šv. 
Juozapo parap. vyčių’ gau
singas choras, vad. A. Alek
siui, iš didžiosios Republican 
American WBRY radijo sto
ties išpildys Velykų šventei 
pritaikintą lietuvių radijo 
programą. Be , choro, daly
vaus pasižymėję vietiniai 
solistai-tės (Al. Ulinskas,
M. Andrikytė, Al. Markus,
N. Plangaitė, P. Lazauskas, 
A. Grėbliūnaitė, sesutės Lu
žytės, D. Markiūtė), gros 
mūsų gabūs armonistai (Vai. 
Markus ir Ed. Digimas), Al. 
Jaraus orkestras, bus kalbų 
ir kitokių įvairumų. Vieti
nės bei apylinkės lietuvių vi
suomenės prašome (pasukus 
1530 kl.) pasiklausyti.

Prie progos, visiems mūsų 
radijo programų mėgėjams, 
rėmėjams bei Amerikos 
skaitytojams, linkiu Links
mų šv. Velykų ir iki Velykų 
popiet — sudie!

Radijuotojas.

Vaidinimo pradžia 7 vai. 
vak. Bilietai tik 50 c. Visi 
Amerikos skaitytojai prašo
mi atsilankyti ir visiems sa
vo pažįstamiems pasakyti, 
kad šeštadienį po Velykų 
Elizabethe įvyksta didelis 
teatras. Lietuviškos kolegi
jos studentai pirmą sykį Eli
zabethe. Visi paremkime sa
vo kolegiją!

nuotaika, malonumu ir drau
giškumu.

Atsilankęs Ign. Merkelis 
labai širdingai dėkojo orga
nizacijai už tarpininkavimą 
jo byloje, kuri užsibaigė 

' prielankiai. I. Merkelis, duo
nos kepyklos savininkas, tu
rėjo nesusipratimą su darbi
ninkais. Išėjus į streiką, rei- 

jkalai susipynė tarp dviejų 
unijų. Mūsų advokatas C. S. 
Cheleden parašė laišką nuo 
lietuvių prekybininkų sąry
šio unijų vadams ir į Labor 
Relations Board, užtariant 
mūsų organizacijos narį. Po 
kiek laiko įvyko unijų ir val
džios atstovų pasitarimas p. 
Merkelio byloje, šį kartą vi
sa opozicija buvo nuolankes
nė. Ir pats p. Merkelis stebė
josi, kad taip lengvai susi
taikinta. Aišku, organizaci
jos tartas žodis pagelbėjo. 
Dar kartą prisiminkime, kad 
organizuotai nuveiksime 
daug, pavieniai visai mažai.

F. P.

Meilė — tai nuolatinio 
pasiaukojimo žygis.

— Keliuotis.

Chorams ir solistams nau
jaisiais Hammond vargonais 
akomponavo muz. M. Kar
bauskas.

Koncertas buvo sėkmin
gas, tik gaila, kad neatsilan
kė tiek žmonių, kiek turėjo 
būti. Pelnas skiriamas var
gonams apmokėti.

Svečias.

Linksmų Velykų Švenčių!
L. Vyčių 17 Algirdo kp 

nariams, vyčhj rėmėjams, 
draugams ir prieteliams lin
kiu linksmiausių ir laimin
giausių Velykų švenčių!

Pr. Razvadauskas, pirm.

Praeitą sa 
tynių pardut 
Atstatymo B 
mas, esantis 
New Yorke. Jj 
už 35,425 dol. 
mą Atstatym( 
lingu Surivie

Prieš kelis 
susivienijim? 
pasiėmė Via 
rį neseniai ai

Atstatymo 
kalus iki šio] 
Strimaitis, k 
ma, stengias 
priemonėmis 
vės turtų Iii 
rankose; jisd 
dėlę algų. 1 
iš varžytynių 
buvo mesta 
spėliok, kad 
nukreipta iš 
Strimaitį, ti 
jimas iki ši 
pagrįstas. |

surinktomis nuo 
drugių sparnelių.

— Diderota.

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

Praėjusį mėnesį išsiunti
nėti laiškai į dr-j as, kvie
čiant jas dėtis prie ALRK. 
Federacijos. Drauge su laiš
kais buvo išsiuntinėta ir pe
ticijos Lietuvos vyriausybei. 
Prašome tuojau tas peticijas

— Balandžio 10 d. šv. Var
do vyrų draugija gausingai 
įėjo prie komunijos. Verbų 
sekmadienio šventė atlikta 
iškilmingai, kaip praeitais 
metais. Choras savo pastan
gas naudoja ko puikiausiai 
padėt kunigams aušrinę ir 

įlementacijas atgiedoti.

Aleliuja!
Visoms mūsų rėmėjoms — 

rėmėjams, bendradarbiams 
ir geradariams linkime Prisi
kėlusio Kristaus gausiausių 
malonių ir džiaugsmingos 
Velykų šventės!

Šia proga reiškiame nuo
širdžią padėką visiems auko
jusiems naujos Akademijos 
Statymo Fondui šio vajaus 
metu.

Velykų pirmadienį Seselių 
koplyčioj visų mūsų gerada
rių intencija bus paaukotos 
šv. mišios.

Šv. Kazimiero Seserys.

Moteriai apibūdinti, plunk-įstaigose, kad tauta būtų 
sna turėtų būti padažyta ^vienijama, bet neskaidoma, 
švelnias vaivorykštės spal 
vas ir popieris nudžiovintas 'ma, kad jei kur dar nesu- 
dulkėmis, surinktomis nuo'rengta katalikiškos spaudos 

ir Katalikų Akcijos savaitė, 
Federacijos centras prašo 
surengti.

Kurie iš veikėjų neužsisa- 
kėt platinimui Popiežiaus Pi
jaus XI Enciklikos apie

Now "Double-Easy" 
QUICKUBE TRAYS 

Release cubes instantly 
save 20% more ice.

Prekybininkų susirinkimas
Balandžio 7 d. įvyko lietu

vių prekybininkų ir profesio
nalų sąryšio susirinkimas, 
pasižymėjęs rimtumu, ramia

Radijo pramoga
Lietuvių radijo programos 

vedėjas A. Dzikas, stengda
masis padengti išlaidas, susi
darančias ryšium su jo kul
tūrine veikla, gegužės 6 d. L. 
Muzikalinėje salėje ruošia 
šokių vakarą su įvairia pro
grama.

Kas mėgsta lietuvišką ra
dijo programą, prašomas pa
remti minėtą pramogą. A. 
Dziko adresas: 3619 E. 
Thompson St.

а. Nariai moka į Tautos 
Fondą vieną dolerį į metus.

b. Draugijos moka dolerį 
ar daugiau į metus.

Pastaba. Draugijos, norė
damos priklausyti prie Tau
tos Fondo, turi priklausyti ir 
prie ALRK. Federacijos mo
kant $1.00 į metus.

D. Reikalų tvarkymas
4. Tautos Fondo reikalus 

tvarko ALRK. Federacijos 
Taryba.

E. Veikimas kolonijose
5. Tautos Fondas veikia 

per ALRK. Federacijos sky
rius. Jei tokių skyrių nėra, 
steigiami paskiri T. F. sky-- 
riai, jei atsiranda bent 5 na
riai. Skyrių valdybą sudaro 
mažiausia 3 asmenys.

б. Skyriai šaukia susirin
kimus taip dažnai, kaip yra 
reikalas.

7. Visus skyriuose surink
tus pinigus Tautos Fondui 
skyrių valdybos neatidėlio
jant turi siųsti į ALRK. Fe
deracijos centrą.

F. Tautos Fondo Valdyba
8. ALRK. Federacijos Cen

tro valdyba yra ir Tautos 
Fondo valdyba.

G. Tautos Fondo pinigai
9. Tautos Fondo pinigus 

globoja ALRK. Federacijos 
valdyba.

10. Surinkti Federacijos, 
Tautos Fondo skyrių arba 
šiaip kieno prisiųsti į centrą 
pinigai pasiunčiami tam tik
slui, kam nurodoma.

11. Nepaskirtus pinigus
' ‘ i nors tikslui, juos
skirsto ALRK. Federacijos 
Taryba.

12. Tautos Fondo reikalai 
svarstomi ALRK. Federaci
jos kongresuose ir Tarybos 
suvažiavimuose.

Tautos Fondo adresas: 
2334 So. Oakley avė., Chica
go, Illinois.

Bažnytinis koncertas
Balandžio 3 d. par. bažny

čioje vietinis choras išpildė 
keletą gavėniai pritaikintų 
dalykų. Pirmą kartą buvo 
giedama Dubois „Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus”. Solo giedojo kleb. 
kun. J. Simonaitis, Baranau-I 
skas ir p-lė Pranskietytė. 
Vargonavo komp. J. Žilevi
čius. Paaiškino kun. Keme- 
žis. Kaip darniai buvo su
giedota, manau, kad apie tai 
turėtų išsitarti buvę svečiai 
muzikai.

Prieš kantatą vietos jau
nuolis smuiku išpildė pora 
dalykėlių.

Choristus už triūsą (bu-

M Die

Džiaugiasi lietuviai dr. Jaki
mavičiaus paskyrimu

Massachusetts valstybės 
gubernatoriui Charles F. 
Hurley paskyrus lietuvį dr. 
Povilą Jakimavičių — Jak- 
mauh valstybės vyriausiu 
sveikatos viršininku, vietos 
lietuviai nepaprastai nudžiu
go. Ne tik svarbu, kad gu
bernatorius įvertino dr. Ja
kimavičiaus gabumus ir tin
kamumą viešosios sveikatos 
atžvilgiu, kiek svarbu, kad 
daktaras palaiko z su lietu
viais ir jų organizacijomis j 
labai artimus santykius, yra 
draugijų narys, priklauso ir 
prie Vilniui Vaduoti Sąjun
gos. Lietuviai profesionalai 
|ir draugijos subruzdo siųsti 
gubernatoriui padėkas už 
paskyrimą dr. Jakimavičiaus 
Commissioner of Public 
Health. Boston Herald išėjo 
prieš dr. Jakimavičiaus pa
skyrimą, bet Boston Post 
mūsų tautiečio paskyrimą 
pavadino „Fine Choice”.

naitis pavaišino. Dabar cho 
parapijos varg. J. ras ruošiasi Velykoms.

Stas.

Bažnytinis koncertas
Balandžio 3 d. Nekalto 

Prasidėjimo bažnyčioje įvy
ko gražus bažnytinis kon
certas, kurį išpildė parapijos 
didysis choras, M. Karbaus
kui vadovaujant. Pagelbon vo apie 70) kleb. kun. Simo 
atvyko Worcesterio šv. Ka 
zimiero
Žemaitis su moterų choru.

Programa buvo labai įvai
ri. Atskirai solo giedojo M. 
Grybaitė, K. Samalis, J. Sut- 
kiūfė ir A. Gailevičiūtė (due
tas), adv. J. Ginkus, F. Kar- 
bauskaitė, P. Remeika, J. 
Žemaitis.

d. Lietuvių Politiškam Sei
me Chicagoj ir atgaivintas 
1938 m. kovo 18 d. Federaci
jos Tarybos suvažiavimo, į- 
vykusio 1938 m. sausio 25 d., 
Pittsburgh, Pa., nutarimu.

a. Tautos Fondas šelps 
Lietuvą kiekvienam dides
niam reikalui esant.

b. Jisai rems kiekvieną 
darbą, kuris palaikys ir stip
rins Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

c. Jisai rems lietuvių mok
slo, švietimo, meno ir labda
rybės įstaigas, kaip Ameri
koj, taip ir Lietuvoj, jei tos 
įstaigos veiks katalikybės ir 
lietuvybės dvasioje.

d. Jisai augins kapitalą 
pavergtųjų Lietuvos žemių 
atvadavimui ir šelps paverg
tųjų kraštų lietuvių tautinį 
sąjūdį.

Laukiam Marianapolio 
studentų

Balandžio 23 d., šeštadie
nį, po Velykų, mūsų koloni
joje bus didelis vakaras, į- 
vyksiąs Lietuvių Laisvės sa
lėje. Atvyksta Marianapolio 
kolegijos studentai ir čia su
vaidins du veikalus — dra
mą „Skriaudų keliu” ir pa- 
trijotinį veikalą „Savano
riai”. Be to, jie padainuos, 
pagros. Po vaidinimo bus šo
kiai, kuriems gros kolegijos 
orkestras. -

komunistų chorą. Bolševikai 
pakėlė triukšmą, ir net 15 
minučių reikėjo pertraukti. 
Aptilus, nurimus, susirinki
mas nutarė ne tik bolševikų 
choro nekviesti, bet ir visai 
vakarienės nerengti.

Katalikai parodė savo 
susipratimą. Kad taip būtų 
visados! Vietinis.

ateistinį komunizmą, uzsisa- 
kykit. Tą galit padaryti per 
Federacijos sekretorijatą.

Taip pat neužmirškit pa- 
raginti, kad šiemet kėliau-' tas 1914 m. rugsėjo 21 
j antie j i į Lietuvą, keliautų 
drauge su Lietuvių Katalikų 
Ekskursija į Tarptautinį 
Eucharistinį Kongresą, ku
riai vadovauja gerb. kun. Jo
nas Balkūnas. Ekskursija iš
plaukia iš New Yorko gegu
žės mėn. 14 d. laivu Britanic.

Kovo menesio įeigos
Į Tautos Fondą prisiųsta 

iš šių vietų: šv. Antano par., 
Detroit, Mich. — $40.19; 
Nekalto Prasid. par., Cam
bridge, Mass. — $22.13; Ra
cine, Wis., liet. par. — $17.- 
84; šv. Juozapo par., Lowell, 
Mass. — $27.85; šv. Jurgio 
par. Rochester, N. Y.— $52.- 
_J; šv. Jurgio par. Philadel
phia, Pa. — $22.96; šv. Ka- 

’. Phila., Pa. — 
Andriejaus par. 
- $23.90; Fede

racijos apskritis, Chicago — 
mitingai, išnešti pro- §154.65. Vilniaus reikalams: 

testai ir išsiųsti į nurodytas Mahanoy ir Shenandoah, Pa. 
vietas. Daugely vietų pa- apylinkių liet. kat. Lietuvos 
rinkta Lietuvos gynimui au- Nepriklausomybes paminėji- 
kų. Kai kur atsigaivino Tau- m0 bankieto pelnas $164.26; 
tos Fondo skyriai. j Federacijos sk., So. Boston,

Savo laiku buvo pranešta, Mass., $63.30; Federacijos 
kad Federacijos Tarybos su-’apskr., Pittsburgh, Pa. $15.- 
važiavime 1938 m. sausio 25 80; Fed. 10 sk., Norwood, 
d. Pittsburghe nutarta at- Mas. $5.00. Draugijų mokes- 
gaivinti Tautos Fondą. Tu- čiai Federacijai: Federacijos 
rėjo būti paruoštas statuto 10 sk., Norwood, Mass. $12.- 
projektas ir patiektas būsi-,00; Fed. sk., Lowell, Mass. 

Imam Federacijos kongresui $27.00; Fed. skr., New Bri- 
užgirti. Bet atsiradus Lietu- .tain, Pa. $5.00; Fed. apskr., 
vai pavojuje, centro valdyba Brooklyn, N. Y. $7.00; Fed. 
nusprendė Tautos Fondą,apskr., Philadelphia, Pa. $5.- 
tuojau atgaivinti ir per jį,00; Fed. 4 sk., Indiana Har- 
rinkti aukas Lietuvos Nepri- bor $4.00; Fed. 15 sk., Chica- 
klausomybės gynimui.

Tad, su šiuo laišku sum 
čiame laikinąjį Tautos Fon 
do Statutą, kurio nuostatų I Ačiū aukotojams ir duok- 
prašome laikytis. Statutą ga- les užsimokėjusioms draugi- 
lutinai priims busimasis Fe- joms! Jau laikas visoms dr- 
deracijos kongresas. joms ir organizacijoms užsi-

Tiesa, ryšiai tarp Lietuvos mokėti. Auginkime Tautos 
ir Lenkijos yra užmegsti, ta- [Fondą! 
čiau keliai, kuriais prieita I ALRK. Federacija nuošir- 
prie tų ryšių užmezgimo, pa-, džiai sveikina Liet. R. K. Su- 
rodo, kad mūsų tauta nuolat sivienymo Amerikoj 51-jį 
turi budėti, kad turi būti pa- 'seimą, kuris įvyksta gegužės 
sirengus ir kad jos išeivija mėn. 9 d., Pittsburgh, Pa.!

Linksmų šv. Velykų!
Leonardas Šimutis,

Lietuvos Nepriklausomybės 
sargyboj

Nuo kovo 11 iki 20 dienos 
Lietuva pergyveno pavojin
gą laikotarpį. Lenkija, Vo
kietijas nacių remiama, pa
grasino Lietuvos okupavimu, 
jei toji nepriims ultimatumo, 
kuriame reikalavo užmegsti 
su ja diplomatiškus ryšius.

Šiuo pavojingu momentu 
ALRK. Federacija pirmoji 
stojo Lietuvai į pagalbą. Jos 
sekretorijatas siuntė kable- 
gramomis griežtus pareiški
mus į Europos sostines ir 
Tautų Sąjungą, taip pat te-, 
legramas į Vašingtoną pra
šant padaryti žygius, kad 
sustabdytų Lenkijos užsimo
jimą pulti Lietuvą. Išsiunti
nėta šimtai telegramų į kolo
nijas raginant kelti protes
tus prieš Lietuvos priešus, įg 
griežtai stovėti už Vilnių ir 
rinkti aukas į Tautos Fondą. zlmiero

Šios greitos akcijos pasek- $26.45' 
mes labai gražios. Beveik vi- phila. 
sose kolonijose sušaukta ma 
siniai

— Šiaurės valstybės buvo 
užverstos sniegu, o Baltimo- 
rėje nesimatė saulės per 7 
dienas, vis lijo ir buvo šalta.;gijų, kuopų ir klubų valdybų

parašus ir tuoj grąžinti į Fe
deracijos centrą. Nors pasi
keitė Lietuvos vyriausybės 
kai kurie ministerial, bet ne
pasikeitė jos politika. Tad, 
yra labai svarbus reikalas 
prašyti, kad ji sunormuotų 
Lietuvos santykius su Vati
kanu, kad nevaržytų katali
kų veikimo, kad nesiaurintų 
katalikų teisių švietimo

or you may not Save at all/ I -
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 this

SEE OUR 4-WAY SAVING DEMONSTRATION

c. Minint Lietuvos Nepri- kuriam 
klausomybės Dieną, vasario 
16 d. ir šv. Kazimiero Dieną 
(kovo 4) bus renkamos au
kos tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kas
met į Tautos,Fondą paauko
ti dienos uždarbį.

e. Rengiant Vilniaus už
grobimo dienos (spalių mėn.
9) minėjimą, rinks aukas 
Vilniaus atvadavimo reika
lams.

C. Nariai

B. Priemonės
2. Šiems tikslams siekti 

Tautos Fondas —
a. Stengsis sudaryti savo 

sekciją prie visų A. L. R. K. 
Federacijos skyrių, kur jų 
nebūtų, įsisteigs atskirai 
skyrius ir veiks kontakte su 
ALRK. Federacijos centru.

b. Stengsis surinkti kuo 
daugiausia aukų, prie kiek
vienos progos darant rink
liavas, rengiant vakarus, 
prakalbas, renkant aukas po 
namus ir t.t.

H. Friedman Music Shop 
433 Graham Avenue, 

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

1938 FRIGIDAIRE 
™ SILENT METER-MISER 
^VfS>0XE’:0li;CURHNT;:.F0dD\;.ICE^.UPKEEP!



15d., 1938 m,

batutas
m°ka Į Tautos 
j. doleĄ į metus, 
įjos moka dolerį 
i metus., 
Draugijos, uorė- 
lauayti prie Iku- 
uri priklausyti ir 
Federacijos mo- 
metus.

lu tvarkymas
Fondo reikalus 

KK. Federacijos 

uas kolom jose
• ■’V-- •-

Fondas veikia 
Federacijos sky. 
kių skyrių nėra, 
askiri T. F. sky- - 
iranda bent 5 na* 

valdybą sudaro : 
asmenys.

i šaukia susinu* 
dažnai, kaip yra

r

įkyriuose surink- 
i Tautos Fondui 
ybos neatidėlio-' 
įsti j ALRK. Fe- 
ntrą.
Fondo Valdyba
Federacijos Cen- 
yra ir Tautos 
ba.
Fondo pinigai
Fondo pinigus 

RK. Federacijos

ti Federacijos, 
o skyrių arba 
irisiųsti į centrą 
mčiami tam tik- 
rodoma.
skirtus pinigus 
s tikslui, juos 
IK. Federacijos

Fondo reikalai 
LRK. Federąci- 
lose ir Tarybos 
įse.
'ondo adresas: 
dey avė., Chica-

Balandžio 15 d., 1938 m. 
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VIETOS ŽINIOS j
PARDUOTAS ATSTATYMO

B-VĖS NAMAS

Praeitą savaitę iš varžy
tynių parduotas Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės na
mas, esantis 294 8th Avė., 
New Yorke. Jį nupirko SLA 
už 35,425 dol. 83 c. Tokią su
mą Atstatymo bendrovė sko
linga Susivienijimui.

Prieš kelis metus tas pats 
susivienijimas už mortgičių 
pasiėmė Vienybės namą, ku
rį neseniai atremontavo.

Atstatymo bendrovės rei
kalus iki šiol tvarko A. B. 
Strimaitis, kuris, kaip sako
ma, stengiasi įvairiausiomis 
priemonėmis laikyti bendro
vės turtų likvidavimą savo 
rankose; jis ir dabar ima di
delę algą. Neseniai į dabar 
iš varžytynių parduotą namą 
buvo mesta bomba; buvo 
spėliota, kad ta bomba buvo 
nukreipta iš keršto prieš p. 
Strimaitį, tačiaus tas spėlio
jimas iki šiol įrodymais ne
pagrįstas.

kartu su komunistais para- 
davime prie Union Square 
ryšium su gegužės 1 d. šven
tės minėjimu.

New Yorko komunistai 
šaukiasi prezidento Roose- 
velto gelbėti jų draugus, ka
riaujančius Ispanijos „loja- 
listų” kariuomenėje. Kitų 
šaltiniai sako, kad amerikie
čių savanorių beveik neliko, 
daug žuvo, daug sužeistų, o 
dalis pasitraukė.

Jose Torres, 42 m., New 
Yorke namuose policija suse
kė gaidžių peštynes — im
tynes. Teisme kaltininkas 
nubaustas 30 dienų kalėti.

BANKININKAS NUBAUS
TAS 10 METŲ KALĖJIMO

Richard Whitney, New 
Yorko buvęs stambus banki
ninkas, buvęs biržos pirmi
ninkas, už dideles apgaules 
ir vagystes nubaustas nuo 5 
iki 10 metų kalėjimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

bus Bronxe ir užims 120 ak
rų žemės plotą. Namas ski
riamas įvairiems tarnauto
jams.

Columbia universitetas 
praeitą mėnesį gavo 401,601 
dol. dovanų, būtent $250,000 
nuo Carnegie Corp., $109,250 
iš Ch. Hayden Foundation ir 
daug smulkesnių dovanų.

Atrodo, kad New Yorke 
prasidės dideli darbai, nes 
yra manoma gauti iš federa
linės valdžios didelė paskola. 
Mayoras La Guardia mano 
gauti visokiems darbams, y- 
patingai tuneliams, apie 150 
milijonų dol. Žiūrėsime, gal 
ir pagerės laikai.

s šaukia prieš 
ą. Ar iš tikrųjų 
daug geradarių? 

— Bouertas.

eista, kada vyras 
į rūpesčių pašau- 
ir apsiveda.

Gubernatorius Lehman pa
sirašė įstatymą, kuriuo pa
naikinama reikalavimas pra
šančiam miesto ar valstybės 
darbo pasakyti savo amžių.

Civil Service kvotimus ga
li laikyti bet kurio amžiaus 
pilietis.

Washingtone planuojama 
visai panaikinti pašalpą be
darbiams. Vietoj pašalpos — 
duoti darbo jo .reikalingiems, 
o bedarbiams mokėti iš be
darbių apdraudos fondo.

Kažkoks W. Owens polici
jai prisipažino, kad kelių 
mėnesių metu yra apvogęs 
net'40 vietų Bayside ir apy
linkėje. Matyt, jau žino tą 
amatą gerai, nes tik 19 metų 
amžiaus, o jau tiek daug va
gysčių yra padaręs.

Walter Cudmore, 27 m., 
Brooklyne nepakentė, kad 
ugniagesiai jo gyvenimo 
apylinkėje nuolatos žaidė 
šaškėmis (čekeriais). Jis su
galvojo jiems sukliudyti. Jis 
ten pat vieno žydelio stovin
tį automobilių uždegė ir tuo 
būdu iššaukė ugniagesius. 
Bet policija susekė jį ir pa
tupdė į šaltąją.

Kovo mėnesį New Yorko 
valstybėje susiorganizavo 
1,434 korporacijos ir gavo 
leidimus veikti. Per pirmus 
3 mėnesius duoti 4,226 leidi
mai New Yorko mieste. Kovo 
mėnesį suorganizavo net 1,- 
263 korporacijas.

Pusė Brooklyno jaunuo
menės, nuo 16 iki 24 metų 
amžiaus, norėtų gauti darbo, 
bet negauna, nes darbų yra 
labai mažai. Queens apskri
ty, sakoma, trečdalis jauni
mo bedarbiai.

J. Weitz važiuodamas po
žeminiu traukiniu mėgdavo 
rūkyti cigaretę, bet aną die
ną jam tas parūkymas kai
navo net 2 dol. teisme. Pasi
žadėjo daugiau nerūkyti ten, 
kur draudžiama tai daryti.

Williamsburgho apylinkės 
piliečiai reikalauja, kad mie
stas išardytų viršutinį gele
žinkelį nuo Havemeyer st. 
iki Kent avė., nes tas kelias 
yra niekam nenaudojamas, 
tik riogso ir nereikalingai jo 
stulpai trukdo važiuojančius.

Kažkoks Stepas Vaišnis — 
Woishnis, 16 m. amž., su
areštuotas Long Island City. 
Sako, kad nuo savo motinos 
pavogė 230 dol.

nuo 83 c. iki $1.12 — 3 c. 
taksų.
Nuo balandžio 22 d. bus už
dėti mokesčiai po 2 c. už 
naudojimą gaso, elektros, re- 
frigeratorių ir šilumos. Ciga
rečių mokesčiai prasidės nuo 
geg. 1 d. po 1 c. už pokelį.

IS TĖVU ŽEMĖS

VELYKŲ STALAS

Pas lietuvius nuo senų lai
kų yra paprotys įrengti va
dinamą Velykų stalą, ant 
kurio prikrauna kumpių, 
paršienos, margučių, pyragų 
ir kitokių valgių. Velykų 
šeštadienį pasikvietę kunigą 
stalą pašventina. Velykų die
noje šeimininkai nieko ne
verda, bet valgo šaltus val
gius nuo to stalo. Kadangi 
šalti valgiai valgyti nėra 
taip patogu be pastiprinimo 
kokiu nors stipresniu gėri
mu, tai paprastai, prieš pra- 
dėsiant valgyti, išsigeriama 
degtinės stiklą.

— Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų atstovybė 
jau išrinko savo valdybą. 
Pirmininku išrinktas ateiti
ninkų atstovas stud. Juozas 
Linkevičius, vicepirm. V. 
Abraitis, neolituanas. Į dvi 
svarbias komisijas išrinkta 
po vieną ateitininką. Naujos 
atstovybės pirmininką uni
versiteto vadovybė patvirti
no.

— Kovo 24 d. Kaune, Rau
donojo Kryžiaus ligoninėje, 
ūkininkė M. Vaičiukevičienė, 
38 metų, gyv. Smėlių km., A. 
Panemunės vise., pagimdė 
tris dukteris. Motina ir duk
relės jaučiasi labai gerai.

— Per metus Lietuvoj nu
penima apie 1 mil. 150 tūkst. 
kiaulių, kurių apie 670 tūkst. 
parduodama užsieniui.

Ii Telšių nupirktas dvaras, 
kaip Petrausko meninės vei
klos sukakties minėjimo ko
miteto dovana. Komiteto 

j priešaky buvo kun. VI. Mi
ronas.

I — Prie ministerių tarybos 
įsteigtam Spaudos ir infor
macijos biurui būsią pavesta 
radijofonas, vidaus informa- 
cijų skyrius, telegramų agen
tūra Elta ir spaudos cenzū
ra. Numatoma, kad visa 
spauda turės daugiau laiky
tis vyriausybės nustatomos 
linijos.

— Gyventojų prieauglio 
atžvilgiu dzūkai yra pirmoje 
vietoje, ypač Seinų apskr., 
kur 1937 m. tūkstančiui gy
ventojų priaugo 14. Mažiau
sias prieauglis pernai buvo

Ar jums reikalinga 
VERSTI savo vaiką 

imti liuosuotoją?
Nemalonūs lluosuotojal padaro nema
lonias scenas! Ir verčiant valką paimti 
netikusio skonio liuosuotoją, galima, pa
kenkti jo viduriams.

Kitą kartą jūsų valkams prireikus Huo- 
Buotojo, duokit jiems Ex-Dax! Jlš par
siduoda mažomis plytelėmis, kurios tu
ri tikrai gardaus šokolado skonĮ. Ex-Lax 
sutelkia visišką vidurių Išvalymą, be jų 
sukrėtimo bei skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Dax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluoeuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNI SKONI, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvp.

Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

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

Lietuviškas Monopolis sa
ko, kad Velykų stalas nėra 
ir nebus pilnas, jeigu ant jo 
nebus Lietuvos Valstybinės 
arba kitokios degtinės, pirk
tos Lietuviškame Monopoly
je, kuriame galite gauti ge
ros degtinės už prieinamą 
kainą. ’ (sk.).

— Dr. V. Vydūnas dar lai
komas Tilžės kalėjime. Kau
ne kovo 22 d. buvo numaty-
tos iškilmės jo 70 metų su
kakčiai paminėti, tačiau jos 
atidėtos, kol garbingasis ju
biliatas bus paleistas iš ka
lėjimo.

— Kovo 21 — 22 d. Kaune 
įvyko katalikių moterų kon
ferencija, kurioje dalyvavo

Šilutės apskr.
— Jubiliejinei pavasari

ninkų dainų šventei jau įsi
rašė 182 chorai su 6,000 dai
nininkų. Manoma, kad chorų 
ir dainininkų skaičius dar 
padidės.

— Vilniaus instituto nau
ju direktorium išrinktas 
prof. Vaclovas Biržiška. Pir
miau buvo prof. Myk. Biržiš
ka.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

i
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— Frostas.

Balandžio 30 d. New Yor
ko krautuvės pasipuoš ir 
Fifth avė. pamatys pirmą 
pasaulinės parodos pasiruo
šimui paradavimą. Už gra- 

.žiausį krautuvės papuošimą 
bus duodama dovana.

Gal niekur nėra taip sklei
džiama nešvarioji spauda, 
kaip New Yorke. Čia kai ku
riose vietose tikri sąšlavy
nai. Nors policija ir perse
kioja tos spaudos pardavė
jus, baudžia, bet tas šlamš
tas suranda sau rėmėjus ir 
palaikytojus. Katalikai, pro
testantai ir žydai suskato 
kelti protestus prieš tokią 
nešvarią spaudą.

Praeitą savaitę 3 polici
ninkai pavaryti iš darbo už 
ėmimą kyšių iš advokatų.

Pasaulinės parodos New 
Yorke pirmininkas Gr. A. 
Whalen planuoja pasiųsti 49 
naujus automobilius, kurie 
aplankys 2,220 miestų su 
pranešimais ir pakvietimais 
dalyvauti ir atsilankyti būsi
moje 1939 m. pasaulinėje pa
rodoje.

Baltijos Amerikos Draugi
jos komisijos veikliai ren
giasi balandžio 30 d. koncer
tui ir mėno parodai. Paroda 
bus ir gegužės 1 d.

Koncertas ir paroda vyks 
Estų Klubo patalpose, 2-se 
salėse, 310 Lenox Ave., kam
pas W. 125 g., New Yorke. 
Koncertinė programa labai 
įvairi.

Ligi šiol meno parodoje 
sutiko dalyvauti šie dailinin
kai: T. R. Bagdonas su 3 
kūriniais, V. Daukintas su 5 
kur., Ig. Banasevičius su 12, 
Gabija Liutaitė su 4, Vincas 
Vitkus su 12, Karlis Dikerts 
su 9, Valdemars Austritz su

per 1000 žmonių. Kovo 21 d. 
nuo 7 vai. vak. iki 5 vai. ryto 
konferencijos dalyvės budėjo 
už Tėvynės gerovę jėzuitų 
bažnyčioje prie išstatyto 
Švč. Sakramento.

— Kiprui Petrauskui-neto-

7, Hilda Ratsep su 5, Henry 
P. Tark su 4, Harolds Bree- 
de su 12, Juri Riis su 3, 
Andr. Winter su 2, Paul 
Mueller su 4.

Meno komisiją sudaro K. 
Dikerts, V. Vitkus, Ed. Dee- 
rik, V. Daukintas, J. Dum
čius, J. Riis ir Th. Gunther.

Šokiams gros J. Navicko 
Nakties Pelėdų orkestras. 
Bilietai iš anksto gautini 
pas Draugijos narius.

DIME SAVINGS BANK 

of WILLIAMSBURGH

New Yorko socialistai at
sisakė dalyvauti bal. 30 d.

Metr. Life Insurance kom
panija stato didžiausį šioj 
šaly gyv. namą butams. Kai
nuos 35 mil. dolerių ir sutal
pins 12,000 šeimynų. Vieta

Gubernatorius Lehman pa
sirašė įstatymą, kuriuo už
tikrina, kad per sekančius 2 
metus požeminiuose miesto 
tvarkomuose geležinkeliuose 
už važinėjimą bus pastovus 
mokestis — 5 centai.

Tel. E Ver green 4-7142

VELYKOMS
Viena Nebraskos universi

teto studentė klausė 15 stu
dentų, ką jie mano, dėl ko 
merginos stoją į kolegijas 
drauge su vyrais. Jie visi jai 
atsakė, kad merginos stoja 
su vyrais į kolegijas, norėda
mos ištekėti.

v

Prašalink 
Skalbimo Nesmagumus

Savo 74-rių metų sukakties proga siunčiame vi

siems Velykų sveikinimus ir linkėjimus.

Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.
(kampas So. 5th Street)

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ PAGAMINO VISO
KIŲ ŠOKOLADINIŲ zuikių, garnių, viščiukų, kiau
šinių, paukščiukų ir įvairiausių kitokių pagražini
mų. Didžiausias pasirinkimas velykinių, akį trau
kiančių pintinių ir įvairių pliušinių figūrų.

Užeikite ir išsirinkite sau patinkamą VELYKŲ 
DOVANĄ Saldainių Krautuvėje.

Kviečiame atsilankyti

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

(arti Union Avenue)

Toronto, Kanadoje, vieno 
ūkininko karvė sumušė re
kordą davime pieno. Ji per 
305 dienas, melžiant 2 kartu 
dienoje, davė 19,005 svarus 
pieno ir 650 svarų grietinės.

Philadelphijoje mirė taba
ko uostymo turtų paveldėto
ja ir paliko 20 mil. dol. tur
to. Dabar atsirado to turto 
dalį gauti norinčių net 23,- 
000 giminių.

NAUJI PREKYBOS 
MOKESČIAI

Nuo bal. 11 d. New Yorko 
mieste pradeda veikti nauji 
pirkimo mokesčiai. Perkant 
nuo 1 c. iki 12 c. nebus mo
kesčio; nuo 13 c. iki 42 c. — 
1 c.; nuo 43 iki 82 c. — 2 c.;

&

$

mekanizmas turi tik

Telefonas: STagg 2-4Ą09

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Leisk daugiausiai Amerikoje 
žinomai skalbimo mašinai 
prašalinti skalbimo nesmagu
mus iš tavo namų ant visa
dos. Tenkinkis tyliu, be 
kliūčių operavimu naujos 
Hotpoint skalbimo mašinos. 
Žinok pasiliuosavimą nuo 
skalbimo rūpesčių. Reikalauk 
šiandien demonstracijos sa
vo namuose dykai.

DAR VERTINGOS DALYS
1. Tylus. Paprastas, patvarus
4 judamas dalis. Pastoviai išaliejuotas dirbtuvėje. 
Nereikalingas aliejavimo — netgi motorui.
2. Gręžtuvas. 2 col. minkštos gumos roliai. Šoninis 
paliuosavimas. Nustato rolius atitinkamais šriubais 
viršuje gręžtuvo.
3. G. E. Motoras. Uždėtas ant specialės gumos. Rei
kiamai išaliejuotas. Padaręs naują tvarką dėl ty
laus, pasitikimo, pigaus operavimo.
4. Porcelinė Enamelio Tub. Švelni, ilglaikinė, lengva 
ploniems audiniams. Švari ir lengva švariai užlai
kyti. Uždėta ant gumos.
5. Garantuojamas Hotpoint. Turi vienų metų garan
tija raštu prieš su trūkumais medžiagą ir veikimą.

EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

TAIP PIGIAI
TIKTAI 50c
Į SAVAITĘ

HOTPOINT
SKALBIMO

MAŠINA

DYKAI DEMONSTRACIJA JŪSŲ NAMUOSE 
25-KIŲ METŲ PATARNAVIMAS

663 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
EVergreen 8-2113

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public i

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y. j

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.



AMERIKA Balandžio 15 d., 1938 m.

Marianapolio Kolegijos Studentų

VAIDINIMO VAKARAS
Atvelykio Sekmadienį, Balandžio-April 24d

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

Pradžia S vai. popiet Bilietas 50 ir 75c.
VIENINTELĖS AMERIKOJE LIETUVIŠKOS KOLEGIJOS STUDENTAI SUVAI

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

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI, KURIEMS GROS MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
ORKESTRAS.

MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE
64-25 Perry Avenue,
Pirmadienį, BALANDŽIO 25 D., 7 vai. vak.

Maspeth, N. Y.
Bilietai 50 centų

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Sveikinimas
Kristaus Prisikėlimo 

bingos šventės proga nuošir
džiai sveikiname savo para
pijiečius ir Amerikos skaity
tojus, linkėdami džiaugsmin- 
giausio Aleliuja.

Kun. J. Aleksiūnas.
Kun. J. Laurynaitis.

gar-

bažnyčia atdara iki 10 vai. 
vak.; did. šeštadienį 8 vai. 
mišios, ugnies, vandens ir 
žvakės šventinimas; 7:30 
vak. Completorium, išpažin
tys 4 — 6 vai. ir nuo 7 vai. 
vak.

Velykų mišios: 5:30 vai. 
(prisikėlimo procesija ir mi
šios), 9, 11 ir 12 vai. Pirma
dienį po 9 vai. mišių palai
minimas.

MASPETHO ŽINIOSŠiais metais mūsų parapi
ja mini iškilmingą 50 metų 
sukaktį. Pusė šimto metų y- 
ra ilgokas laikotarpis mūsų 
išeivių gyvenime, per kurį 
nuveikta daug kilnių ir nau
dingų darbų. Angelų Kara
lienės parapija yra pirmoji 
ir seniausioji šios apylinkės 

s lietuvių parapija, kurioje 
spietėsi įvairus mūsų išeivių 
veikimas. Taigi, švenčiant 
šias Velykų šventes, galime 
su džiaugsmu prisiminti, kad 
net prieš pusę šimtmečio, at
keliavę iš anapus vandeny
nų, lietuviai šioj bažnytėlėj 
rinkosi pagarbinti mirtį nu
galėjusio Kristaus. Neabejo- laimėjo pirmąjį žaidimą. Vėl 
jame, už tai, kad tų brangių ‘su airiais susitiks didįjį še- 
prisiminimų vedini, per šias štadienį Klasčiaus salėje ir 
Velykas lietuviai gausingai jei šį kartą laimės, tai taps 
susirinks į šią bažnyčią pasi-, Long Island Professional 
džiaugti mums visiems bran- League čempijonais. Valio 
gia sukaktimi ir padėkoti lietuviai! Supliekė italus, žy- 
Prisikėlusiam Kristui už vi- dus, vokiečius; dabar beliko 
sas mūsų tautai suteiktas airiai. Kasdieninė Queens 
malones. Neabejojame, kad spauda (Star ir Press) drą- 
Anegelų karalienės parapiniai tvirtina, kad mūsiškiai 
jos sukaktis yra brangi vi- laimės. Victory Ball bus bal. 
siems senesniesiems lietu- 29 d. Klasčiaus salėje, 
viams, kurie tiek metų rūpi-' 
naši visu’lietuvišku judėji
mu, kaip lygiai ir jaunimui, 
kuris gerbia savo tėvų ir se-inapolio kolegija išmokiusi, 
nelių idealus, kuris supran-(kai bal. 25 d. parapijos salė
ta, kad jo garbe ir pasidi- je studentai statys net du 
džiavimu yra ir turi būti vis- j veikalus. Bilietai jau parda- 
kas, kas kilnu, kas lietuviš-, vinėjami. Kas nori lietuvių 

kai katalikiška. 1 įstaigai pagelbėti, gali pasi-
--------  imti praplatinimui bilietų iš 

Velykų pamaldų tvarka to- klebonijos. Studentai, visi į 
kia: did. penktadienį 9 vai. darbą ir paremkime kolegi- 
pamaldos, procesija į grabą; ją.

Sveikinimas
Laimingai sulaukę Šv. Ve

lykų, sveikiname parapijie
čius ir apylinkės lietuvius, 
linkėdami atsikėlusio Kris
taus džiaugsmo ir ramybės 
šeimoms bei parapijai.

Kun. Jonas Balkūnas.
Kun. Pijus Lekešis.

Bus čempijonai
Mūsų krepšinio komanda 

jau žaidžia su Morris Park 
K of C komanda dėl čempijo- 

l nato. Sekmadienį mūsiškiai

A. a. Antanas Januškaitis
Bal. 7 d. vėžio liga numirė 

žinomas biznierius Antanas 
Januškaitis. Geras lietuvis, 
parapijos rėmėjas, draugijų 
narys buvo iškilmingai paly
dėtas iš Angelų Karalienės 
bažnyčios bal. 11 d. Dalyva
vo gausus būrys draugų bei 
pažįstamų.

Sutuoktuvės
\

Bal. 23 d. susituoks Kazys 
Brusokas su Elena Budryte; 
bal. 24 d. susituoks Bishop 
Moll su Elena Černiauskai
te; Ralph Vitale su Rozalija 
Valčiukaite.

Žinutes
— Sekmadienį krepšinio 

komanda žaidė du kartus: su 
Morris Park K of C ir laimė
jo 35:29 punktais, ir su Har
lequins, taipgi laimėjo 41:35 
punktais.

— Jonas Augustinas žais
damas susižeidė akį. Gydyto
jas turėjo akies žaizdą su
siūti.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Sveikinimas

Kristaus Prisikėlimo šven
tėje maloniai sveikiname vi
sus parapijiečius ir Ameri
kos skaitytojus, reikšdami 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Kun. N. Pakalnis.
Kun. J. Kartavičius.

Lie. L72

Paremkime kolegiją

Visi matysime, ką Maria-

Dirmavonė
Apreiškimo bažnyčioje 

vyskupas bus bal. 24 d. per 
sumą. Tuoj aus po sumos bus 
dirmavonė. -

Augusieji, kurie dar netu
ri sutvirtinimo Sakramento, 
yra prašomi užsiregistruoti 
klebonijoje. Viešųjų mokyk
lų berniukai ir mergaitės 
kviečiami tuojaus užsiregis
truoti pas mokyklos vedėją 
Sės. Nikodemą.

Tel. Evergreen 7-2089
Velykų Šventėms

Tinkamiausios degtines Velykų šventėms ir šių laikų kišeniui.
Two Naturals, Kentucky degtinė 
Cavalcade, Maryland Rice ........
Wilson...................... .....................
Calvert Special ............................
Hunter ............................ ...........
Canadian Club ............................
Old Overholt ................................
Old Crow ....................................

90 proof kvorta $1.47
80 M H 1.27
90 M H 2.21
90 M M 2.22
90 n 2.50
90.4 ” M 4.05

100 M M 3.25
100 H H 3.09

B Vynai, Port, Sherry ir Muscatel, 
ji po 98c. už galioną, žemiau 21 nuošimčio alkoholiaus, nuo $1.49 iki 

gjg $2.25 už galioną. Taipgi galima gauti bonkomis importuoto vyno.
Importuota Lietuvos Valstybinė, bonkai $3.49.

i .l Toliau gyvenantiems ir neturintiems progos į Williamsburgą at- 
’ vykti, pristatome į namus. Užsakymus priimame telefonu.

415-417 Reap St, REPUBLIC LIQUOR STORE Brooklyn, N. Y. 
> (LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

žemiau 14 nuošimčių alkoholiaus,

.010:0:0101010 0:0:0:0:010

— 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.

ruoštus įvairius skanėsius, 
kaip tai zuikeliai, paukščiu
kai, garniai, viščiukai ir 
gražios visokios pintinės, 
suteikiančios daugiau velyki
nio džiaugsmo.

Norintieji tinkamai nu
džiuginti savo šeimą ar šiaip 
jau pažįstamą, užeikite į 
Saldainių Krautuvę, 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-7142. (skJ

PRANEŠIMAS

Šv. Jurgio dr-ja praneša 
Brooklyno apylinkės organi
zacijoms, kad jos piknikas į- 
vyks birželio 18 d. Dexter 
parke. Org-jos prašomos tą 
dieną neturėti savo pramogų.

P. Strolis.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
MOTERŲ DĖMESIUI

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

Jungt. Amerikos Valstybėse metams
Į Lietuvą

423 Grand Street,

Rašykite:

AMERIKA

2 doleriai
2 dol. 75 et

Brooklyn, N. Y.
i

Saldžiažodžiau 
Visada remtin 

Siūlo namų. 
„Lemiamoji va 
Tuščias ginčas.

Sveikinimas
Džiaugsmingų Velykų šven

čių sulaukusius parapijie
čius ir Amerikos skaitytojus 
iš širdies sveikiname, linkė
dami gausingų Dievo malo
nių. Visiems linksmaus Ale
liuja!

Kun. K. Paulionis.
Kun. A. Petrauskas.

NEW YORK, N. Y.

Aušros Vartų par. bažny
čioje, 568 Broom St., šį penk
tadienį, bal. 15 d., 7:30 vai. 
vak. kryžiaus keliai ir kun. 
J. Balkūno pamokslas. Kun. 
Balkūnas jau sakė kelis pa
mokslus, už kuriuos visi pa
rapijiečiai labai dėkingi.

Did, šeštadienį pamaldos 
prasidės 8 vai. (bus mišios, 
vandens ir ugnies šventini
mas ir t.t.).

Velykų ryte prisikėlimo 
mišios 6 vai., kitos mišios 9, 
11 ir 12:15 vai.

40 vai. atlaidai prasidės 
balandžio 24 d. Jų tvarka 
bus paskelbta vėliau.

VELYKINIAI
PAPUOŠALAI

Švenčiant Velykų šventes, 
kiekvienai stengiasi kuo 
linksmiausiai jas praleisti, 
gražiau 'pasipuošti, geriau 
atrodyti. Bet yra įvairūs pa
pročiai, kurių nei vienas ne
apleidžia nepaminėjęs, nepri
siminęs. Vienas iš tų papro
čių, tai turėti iš saldainių pa

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 20 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo salė
je. Malonės visos narės atsi
lankyti.

Laimėjimo vakaras

Kuopos laimėjimo vakaras 
įvyks antradienį, balandžio 
19 d., 8 vai. vak. pas p. J. 
Adomienę, 103-40 — 118 St., 
Richmond Hill. Kviečiam vi
sas ir visus atsilankyti į šį 
linksmą vakarą.

Vakarienė

29 kp. Motinų Dienoje ren
gia puikią vakarienę moti
noms pagerbti. Tai bus gegu
žės 8 d. 5 vai. popiet, par. 
salėje. Bilietai po $1.50. Bus 
ir šokiai. Pelnas pusiau su 
parapija. Koresp.

GEGUŽĖS 30 D. PARADAS

ALL. Dariaus-Girėno 1-is 
postas, Estijos Nepriklauso
mybės karo veteranai ir Lat
vijos Nepriklausomybės ka
ro veteranai šiemet sutarė 
sudaryti vieną dalinį parade 
ir pareikšti savo solidarumą, 
nepriklausomybės karuose 
ginklu pareikštą ir stiprina-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

TONY BALCAN
137 Leonard St. Brooklyn, N. Y.Militarinis Balius

BALANDŽIO 22 D., PENKTADIENĮ Angelų Karalienės 
parapijos salėj įvyksta linksmas Militarinis Balius, šo
kiams gros geras, visų mėgiamas, orkestras. Svečiams dy
kai skanūs užkandžiai — sūriai tikri lietuviški, iš Lietu
vos. Jei netikit, prašom ateit ir patys įsitikinsite.

Rengia ŠVENTO VARDO DRAUGIJA. Įžanga tiktai 25 
centai. Pradžia 7:30 valandą vakare.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

mą dabar, kai vystosi nauji 
pavojai.

Dariaus-Girėno posto na
rio kun. J. Laurynaičio ve
damas švilpukų, trimitų ir 
būgnų orkestras žygiuos vo
ros priešaky. Po to seks Bal
tijos dalinio vadas kap. P. 
Jurgėla su adjutantais: estų 
vadu Karl Saar ir latvių T. 
Gunther. Toliau seks vėlia
vos trimis eilėmis: 1) USA 
— Lietuva; 2) USA — Esti
ja; 3) USA — Latvija, su
sargybomis. Voros gale seks kare turi pramogą — mar- 
visų 3 tautų karo veteranai, gučių balių. Visos prašomos 
4-ių eilėmis, susirikiavę pa- nesivėluoti. 
gal ūgį.

APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

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-

Kviečiamos visos kuopos 
prisiųsti atstoves į šį suva
žiavimą. Suvažiavimas pra
sidės punktualiai 2 vai. po 
pietų, nes vietinė 30 kp. va-

Lietuvos vyria 
s Hioojpas TS 
į- Spaudos Biurai) 
I jakuose praneši 

gina lietuvius a 
f būti vieningus, k 

votf-lHr 
jie ponai iš Liet 
saldžiažodžiauti 

; vemtiems liet 
Lietuvoje kitką 
lenkų ultimatun 
go priėmimo b’ 
proga sutelkti 
geriausias pajė 
padaryta.

Tautininkų 
pačios vadų pr 
nei 12,000 nar 
vadai trumpai 
spyrę ir tolis 
tautą savo par

S. Subatienė, pirm.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. P. 
0—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9329

Socialistų N 
tiškai laikosi 
mo, kad nerei 
Lietuvos gink 
supratimu, kai 
tavos neišgelbi 
sutikti, kad vii 
sė negali užtil 
bes nepriklaui

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vai. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

Tel. EVergreen 7-1312

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

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

1 Iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryf

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lletuvlfiką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geria.usią lletūvlšką duoną, kelkaus 

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

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

3 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
S PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
3 AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
2 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
| J. GINKUS
|495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.
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Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC!:

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER I

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE Į !

Maspeth, N. Y1 {54-41—72nd Street,

I
 Naujosios Ga

pondeutas iš Mo 
da Amerikos re 
kj siūlymą: jei 
įrodys, kad p.p. 
irTūbelienė yra 
girti, montreal 

atiduos . 
-dvylikos taksiai 
| tirtli, kad ta?

’tavo pasiūlytas 
Amerikos redakt 
si Montrealy, ai

r

tik reikia, kad u 
trealietis pats p 
šą paaulytną, po 
jo parašas.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS (JALINSKAS)

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodam 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamo

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Ryšimu sūdai 
šiais Susiviem 
mis tautininbį 
ir komunistų sp? 
te mirga neskani 

Jurtai nesvetimi 
įbesni” išsireiskii 
haių kovotojai i 
hiių kautynes i 
ha, na, ir m 
pbstytis. 1 
spauda desperal 

gad „tautininke 
džiausią negai 
jų Susiviemįim:


