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APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

:erų Sąjungos H. Y. ir 
apskrities smM

Įvyks balandžio 24 d., 
Atsimainymo par. salė* 
.'25 Perry Ave., Mas- 
N.Y.
ečiamos visos kuopos 
sti atstoves į šį suva
rą. Suvažiavimas pra- i 
punktualiai 2 vai. po 
nes vietinė 30 kp. va- . 
uri pramogą - mar- 
balių. Visos prašomos 

šluoti.

Lietuvos vyriausybės kon
troliuojamas TSB (Talkos 
Spaudos Biuras) savo nau
jausiuose pranešimuose ra
gina lietuvius amerikiečius 
būti vieningus, kaip kad ko
vo 17 — 19 d. įvykių metu. 
Tie ponai iš Lietuvos moka 
saldžiažodžiauti užsieny gy
venantiems lietuviams, bet 
Lietuvoje kitką daro. Kai po 
lenkų ultimatumo negarbin
go priėmimo buvo geriausia 
proga sutelkti visas tautos 
geriausias pajėgas, tai to ne
padaryta.

Tautininkų partijoje, jos 
pačios vadų pranešimu, nėra 
nei 12,000 narių, tačiau jos 
vadai trumparegiškai užsi
spyrę ir toliau slėgti visą 
tautą savo partinio kromelio 
palaikymo priemonėmis.

SAVAITĖS [VYKIAI PAVARYKITE
LAIKRODŽIUS

LENKAI NEPAPRASTAI
DOMISI LIETUVA

S. Subatienė, pirm.
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Socialistų Naujienos fana
tiškai laikosi savo nusiteiki
mo, kad nereikia siųsti aukų 
Lietuvos ginklų fondui. Jų 
supratimu, kariuomenė Lie
tuvos neišgelbės. Visi gali 
sutikti, kad viena kariuome
nė negali užtikrinti valsty
bės nepriklausomybės sau
gumo, bet niekam nepaslap- 
tis, kad karinė jėga yra 
tokia apčiuopiama tikrovė, 
be kurios valstybės gyvybės 
išlaikymas neįmanomas.

Naujienų vedėjai turi pa
sižvalgyti ten, kur jie dažnai 
su pasigėrėjimu mėgsta nu
rodyti. Turime dėmesy Suo
miją, Švediją, Norvegiją, Da
niją. Tose valstybėse val
džios vairą turi socialistinės 
partijos. Tos valstybės irgi 
nedidelės, o tačiau dažnai 
girdime, kaip ten didinamos 
ginklavimo išlaidos. Jei toms 
valstybėms, gyvenančioms 
daug saugesnėje geografinė
je ir politinėje aplinkumoje, 
reikia turėti gerai apgin
kluotą kariuomenę, tad ką ir 
kalbėti apie Lietuvą.

Lietuviai amerikiečiai, ne
žiūrėdami Lietuvoje esan
čios vidaus santvarkos, turi 
be jokių abejojimų remti 
Lietuvos gynimo pajėgas. 
Valdžios priešaky esą as
mens ir vidaus santvarka 
gali būti bet kada pakeista, 
tačiau Lietuva turi būti visa
dos nepriklausoma!

Trys šventieji
Per Velykas Popiežius Pi

jus XI iškilmingose apeigose 
paskelbė tris naujus šventuo
sius : Giovanni Leonardi, 
Andriejus Bobola ir Salvato
re da Horta. Visi mirė kan
kinių mirtimi. Nešant Popie
žių į šv. Petro baziliką, jį 
sveikino šimtatūkstantinė 
minia, nemačiusi Popiežiaus 
nuo 1936 m. gruodžio mėne
sio, kai jis buvo sunkiai su
sirgęs. Popiežius atrodė plo
nesnis, išblyškęs, bet tomis 
pat gyvomis, spindinčiomis 
akimis. Jis laimino minias 
drąsiai keldamas dešinę. Šv. 
Andriejaus Bobolos kūnas 
pargabentas iš Maskvos į 
Romą 1925 m. Jį pargabeno 
amerikietis kun. Edmund A. 
Walsh.
Paminėjo revoliuciją

Velykų pirmą dieną visoje 
Airijoje paminėta 22 metų 
sukaktis nuo airių revoliuci
jos prieš anglų valdžią 1916 
m. Velykų revoliucija nepa
vyko, daug airių vadų žuvo, 
bet tai buvo tikra įžanga į 
nepriklausomą valstybę. 
Tarp nuteistų revoliucijos 
vadų buvo ir de Valera, kurs 
turėjo būti sušaudytas. Da
bar de Valera Airijos prezi
dentas. Velykų rytą jis uždė
jo vainiką ant savo bendra
minčių kovotojų kapo.
Neramios Velykos

Neramiausios Velykos bu
vo Jeruzalėje, kur tarp ara
bų ir žydų įvyko žiaurių su
sikirtimų. Arabai užpuoli
mams vartojo net bombas. 
Riaušėse žuvo 22 asmenys. 
Anglų kareiviai turėjo įsi
kišti visu griežtumu.
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Naujosios Gadynės kores
pondentas iš Montrealio duo
da Amerikos redaktoriui to
kį siūlymą: jei redaktorius 
įrodys, kad p.p. Smetonienė 
ir Tūbelienė yra lietuvės, tai, 
girdi, montrealietis J. Gri
cius atiduos „savo namą 
dvylikos tūkstančių vertės”.

Gaila, kad tas namas ne
buvo pasiūlytas viešai, kai 
Amerikos redaktorius lankė
si Montrealy, ačiau siūlymą 
galima mielai priimti. Dabar 
tik reikia, kad minėtas mon
trealietis pats padarytų vie
šą pasiūlymą, po kuriuo būtų 
jo parašas.

komunistams”, kad dabar 
atėjusi „lemiamoji valanda” 
ir t.t.

Gaila susivienijimo, ku
riam priklauso daug ir kata
likų; gaila ir vadinamų tau
tininkų. Bet kas kaltas? Kai 
reikėjo gerai pasiruošti rin
kimams, kai reikėjo vesti 
padorią propagandą, kai rei
kėjo parinkti gero sąstato 
kandidatus, tai tautininkiš- 
koji spauda buvo užsiėmusi 
katalikų visuomenės gnai- 
biojimu, kunigų viešų ap
linkraščių slaptumo skraiste 
pridenginėjimu, netikusių 
Lietuvos valdininkų neteisė
tų žygių garbinimu ir t.t.

Įdomu pastebėti, kad Vie
nybė jau jaudinasi dėl Scran- 
tono nezaležnikų kunigužio 
agitacijos už socialistinį są
rašą. Kiek čia seniai, kai 
V-bė į padanges kėlė tą ku- 
nigužį, jo paveikslą spausdi
no ir kitaip jam kloniojosi!

Ryšium su dabar vykstan
čiais Susivienijime rinki
mais tautininkų, socialistų 
ir komunistų spauda mirgė
te mirga neskania agitacija, 
kuriai nesvetimi jokie „rie
besni” išsireiškimai. Abiejų 
pusių kovotojai tas savo žo
džių kautynes vadina pur
vais, na, ir nesigaili jais 
drabstytis. Tautininkiška 
spauda desperatiškai šaukia, 
kad „tautininkams bus di
džiausia negarbė, jeigu šis 
jų Susivienijimas teks social-

Amerikoje buvusios pasta
bos ir Nekmito laiškas ry
šium su Kmito kai kuriais 
išvedžiojimais Darbininke 
labai sujaudino LDS pirmi
ninką ir redaktorių — sekre
torių, kurie net velykiniame 
D-kc numery rado reikalo 
padaryti viešą pareiškimą, 
neišvengiant šiurkštokų žo
džių. Nenorėdami tuščiai 
ginčytis dėl pareiškimo, pa
rašyto aiškaus ir nepama
tuoto pasikarščiavimo įtako
je, galime tik tiek pasakyti: 
niekam nemėginsime uždrau
sti turėti savo nuomonę ir ją 
garbingai ginti.

Prancūzai pasiruošę
Anglijai pasirašius su Ita

lija draugingumo ir savitar
pio susitarimo sutartį, Pran
cūzijos vyriausybė paskelbė 
esanti pasiruošusi pradėti 
derybas su Italija esantiems 
neaiškumams išaiškinti. An
glijos vyriausybė pakvietė 
Prancūzijos premjerą Dala- 
dier ir užsienio reikalų mi- 
nisterį Bonnet į Londoną. 
Pakvietimas priimtas ir da
bar Londonas laukia prancū
zų atsakingų valstybininkų.
Laivyno reikalams

Senato laivyno komisija 
priėmė valdžios siūlymą pa
skirti 1 bil. 156 mil. 646 
tūkst. dolerių laivų ir orlai
vių statybai. Senato komisi
ja paskyrimą padidino 35 
mil. dol. negu atstovų rūmai 
buvo anksčiau nutarę.
Areštai Rumunijoje

Rumunijos karaliaus Ka
rolio ir premjero patriarcho 
Mirono Cristea diktatūrinė 
vyriausybė per Velykas su
ėmė apie 2000 paleistos „ge
ležinės sargybos” partijos 
vadų, kaltinamų ruošime su
kilimo. Visos politinės orga
nizacijos Rumunijoje užda
rytos. „Geležinės sargybos” 
sąjunga ruošusi sukilimą ge
gužės 1 d.
Geriausi lakūnai

Tarptautinė aviacijos są
junga geriausiais 1937 metų 
lakūnais paskelbė amerikietį 
H. T. Merrill, anglę Jean 
Batten, vokietį Max Pruss ir 
belgą Muyter. Lakūnas Mer
rill yra perlėkęs per Atlantą 
4 kartus. Anglė Batten pra
eitų metų spalių mėnesį at
lėkė iš Australijos į Angliją 
per 5 d. 18 vai. 15 min., pa
statydama naują rekordą.

Valstybės pašalpa
Centralinis statistikos biu

ras pranešė, kad 1933 — 37 
metų laikotarpy valstybės iž
das pašalpai išmokėjo 14 
bil. 218 mil. 773 tūkst. 200 
dol. Tos išlaidos taip skirs
tomos: bendrai pašalpai — 
2,905,833,000 dol.; federali- 
nėms darbų programoms — 
4,720,027,000; CCC (civilinės 
apsaugos stovykloms) — 1,- 
864,150,000, įvairiai bedarbių 
pašalpai — 270,438,000; sku
botiems viešiesiems darbams 
— 3,800,740,000 ir kt. Į pa
minėtas sumas neįtraukti 5 
bil. 85 mil. dol., paskirtų val
stybių ir savivaldybių įstai
goms.
Prezidento siūlymas

Prezidentas Roosevelt pa
siuntė kongresui savo naują 
siūlymą krašto ekonominei 
būklei pagerinti. Prezidentas 
savo programoje pašalpai ir 
viešiesiems darbams siūlo 
sekantiems metams išleisti 
4 bil. 962 mil. dolerių, kurie 
taip skirstomi: WPA reika
lams 1,250,000,000 dol., že
mės ūkio apsaugos adminis
tracijai 175 mil. dol., tautinei 
jaunimo administracijai 50 
mil. dol., namų statybai 300 
mil. dol., vieškeliams 100 
mil. dol., potvynių kontrolei 
37 mil., valdžios namų staty
bai 25 mil. ir t.t. Apie savo 
programą prezidentas kalbė
jo tautai per radiją, tikėda
mas tuomi lengviau gausiąs 
kongreso palankų nutarimą.

Šį sekmadienį, balandžio 
24 d., prasideda dienos švie
sos taupymo laikas. Iš vaka
ro reikia pavaryti laikrodį 
viena valanda pirmyn.

SUKILĖLIAI SKELBIA 
PERGALĘ

Burgos. — Ispanijos suki
lėlių vadas gen. Franco ba
landžio 19 d. per radiją pa
sakė visai Ispanijai kalbą, 
kurioje pažymėjo, kad jis 
laiko pilietinį karą baigtu, 
kad „lojalistų” paskutinis 
laikymasis yra visai be vil
ties, todėl jis įspėja savo 
priešus pasiduoti.

Rašant šiuos žodžius suki
lėliai stipriai laimėjo prie 
Prancūzijos pasienio, kur 
vienoje apylinkėje „lojalis- 
tai” pasidavė be mūšio. Suki
lėliai yra pasiekę Viduržemio 
jūrą ir dabar yra nukreipę 
savo žygiavimą į Valenciją.

Madrido .gynimo vadas 
gen. Miaja paskyrė komunis
tų vadą Hernandez savo va
dovaujamos kariuomenės po
litiniu komisaru. Šis pasky
rimas, sukilėlių žiniomis, dar 
labiau susilpnins gynimosi 
atsparumą, nes kareiviams 
teks klausyti civilinės ir ka
rinės vadovybės įsakymų.

Anglai nusileido
Didįjį šeštadienį Romoje 

Anglijos ambasadorius ir 
Italijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pasira&ž abiejų val
stybių savitarpį susitarimą, 
kurs užbaigė jų nesusiprati
mus, buvusius nuo pat Itali
jos įsiveržimo į Etiopiją. 
Abi valstybės pasižadėjo 
gerbti viena kitos interesus 
Viduržemio jūroje, Raudono
je jūroje ir Suezo kanale; 
Italija pareiškė, kad ji netu
rės jokių teritorinių ar poli
tinių siekių Ispanijoje ir iš
trauks savo savanorius, kai 
užsibaigs karas. Anglija pa
sižadėjo iškelti Tautų Sąjun
goje Italijos užkariavimą 
Etiopijos pripažinimą. Šis 
susitarimas nepaprastai pa
lankiai sutiktas Italijoje, kur 
aiškiai pripažįstama, kad 
Anglija nusileido Italijos 
naudai.
Japonų pralaimėjimas

Praeitą savaitę paaiškėjo 
japonų kariuomenės nepa
prastas pralaimėjimas Kini
joje, pietinės Šantungo pro
vincijos dalyje, kur apie 62,- 
000 japonų kareivių mėgino 
užimti svarbią Lung-Hai ge
ležinkelio liniją, kuri vis dar 
skyrė japonų užimtas kinų 
žemes. Toje apylinkėje kinai 
buvo gerai pasiruošę gintis; 
jų tūkstančiai ten liko dide
lei apgaulei — jie buvo pa
prastai apsirengę, kaip ūki
ninkai; jų būriai išardė gele
žinkelio bėgius ir atkirto ja
ponus nuo susisiekimo. Japo
nai liko be maisto, be papil
domų ginklų, be būtinų reik
menių tankams. Iš 62,000 ja
ponų kareivių toje apylinkė
je likę jų tik 20,000, kurie 
bėgę, kiek tik galėję. Tai bu
vo japonų kariuomenei skau
dus smūgis ir apie tai Japo
nijoje nerašyta. Iki šiol japo
nai skelbė, kad japonų ka
riuomenė niekada neatsi
traukia, o dabar kinai tą ja
ponų skelbtą „tiesą” sunaiki
no.

Ryšium su diplomatinių 
santykių atnaujinimu su Lie
tuva, kaip rašo Lietuvos Ži
nios, lenkų visuomenė nepa
prastai domisi mūsų kraštu.

Lenkų laikraščiai labai 
daug rašo apie Lenkijos Lie
tuvos politinio, ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbiavi
mo perspektyvas. Spaudos 
tonas pabrėžtinai draugin
gas. Nuolat kartojama, kad 
apie kokius nors lenkų impe
rialistinius užsimojimus nė 
kalbos negalį būti. Lenkijos 
Lietuvos santykiuose ir šiaip 
bendradarbiavime vienintelį 
ir svarbiausią vaidmenį vai
dinsią tik abiejų valstybių 
realūs interesai.

Lenkų radijas beveik kas 
antrą dieną skiria kelioliką 
minučių trumpoms paskai
toms ir pranešimams apie 
Lietuvos gyvenimą.

Kovo 30 d. per Varšuvos 
radiją skambėjo lietuviui 
liaudies dainos (K. Petraus
ko ir p. Lipčienės įdainuotos 
plokštelės). Buv. lenkų ofi
cialios spaudos atstovas 
Kaune Katelbachas per ra
diją skaitė trečią paskaitą 
apie Lietuvą („Lietuvos kul
tūrinis gyvenimas”).

Lenkų seimo narys Valev- 
skis taip pat plačiai papasa
kojo apie Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo raidą ir pažan
gą, pabrėždamas, kad šioje 
srityje lietuviai esą daug nu
veikę. Valevskio nuomone, 
Lenkijos Lietuvos bendra
darbiavimas būsiąs naudin
gas abiems valstybėms. Rea
lūs faktai turėsią įtikinti net 
ir skeptikus, kad Lietuva, 
atnaujinus santykius su Len
kija, tik visais atžvilgiais iš- 
lošusi, nieko nepralošdama. 
Lenkai nori nuoširdžiai ben
dradarbiauti su Lietuva. To
dėl jie turį teisę laukti tokio 
pat nuoširdumo ir iš Lietu
vos pusės.

Apie Lietuvą informuoja
mas ir Lenkijos kaimas. Kai
mui skiriamuose radijo pra
nešimuose pasakojama apie 
žemės reformą Lietuvoje, 
apie „Maisto”, „Lietūkio” ir 
„Pienocentro” veiklą ir apie 
mūsų ūkininkų kultūrėjimą.

Varšuvos radijas praneša, 
kad jau esąs numatytas len
kų dainininkų atvykimas į 
Lietuvą, o lietuvių į Lenkiją.

Labai galima, kad į Kau
ną atvyksiąs išgarsėjęs Jo
nas Kiepura ir lenkų daini
ninkė Turska-Bandrovska ir 
Dano choras.

Kas iš lietuvių daininkų 
važiuosiąs- į Varšuvą, kol 
kas nežinoma.

Be to, Lietuvą žada vizi
tuoti lenkų žurnalistai ir ra
šytojai. šią vasarą į Palangą 
važiuosią daug vasarotojų iš 
Lenkijos.

Lenkų prekybinės sferos 
rengiasi siųsti į Lietuvą sa
vo atstovus ir agentus ry
šiams su Lietuvos prekybi
ninkais užmegsti.

Pasak Gazeta Polska, len
kai rodą didelį susidomėjimą 
savo istoriniu kaimynu, su 
kuriuo jie „nesimatė beveik 
20 metų”.

V. V. S-gos Pareiškimas 
Kiekvienam Lietuviui

Velykų švenčių proga Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
Centro Komitetas siunčia 
Tamstai, drauge su linksmu 
ir džiaugsmingu Aleliuja, ir 
savo nuoširdžius, mūsų tė
vynės Lietuvos ir jos žilo
sios sostinės Vilniaus meile 
įjausmintus sveikinimus ir 
linkėjimus.

Šias Velykas visi lietuviai, 
kur jie bebūtų, sutinka ki
taip, nei anksčiau... Lietuva, 
aplinkybių verčiama, turėjo 
priimti karine jėga paremtą 
ir Europos taikos paardymu 
gresiantį Lenkijos reikalavi
mą užmegsti diplomatinius 
su ja santykius. Lietuvių 
tauta, tauriu savisaugai pa
siaukojimu ir savo šventos 
teisės nulenkimu prieš smur
to jėgą, vyriškai ir didžia
dvasiškai išgyveno šią sun
kią valandą.

Tačiau Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga, nors ir skaudžiai tą 
valandą gyveno, bet, kaip ir 
kiekvieno lietuvio širdis pa
milusi laisvą ir savo tautos 
nepriklausomybę, nei aki
mirkai nėra sudrebėjus, su
abejojus: Lietuvių tautos 
siekimai ir idealai paliko ne
pažeisti ir nevaržomi... Vil
nius, toji senoji mūsų sosti
nė, toji lietuvių tautinė šven
tovė buvo mūsų ir bus mū
sų! Jo išsižadėki mes neturi
me teisės, kaip neturime tei
sės išsižadėti savo nepri
klausomybės: Vilniaus vada
vimas yra gyvybinis mūsų 
tautos reikalas.

Todėl Vilniaus vadavimo 
darbas nieku būdu nesustos. 
Jis turi būti dar labiau pa
didintas, pagyvintas ir su
stiprintas. Diplomatinių san
tykių su Lenkija nustatymas 
mus įpareigoja tatai pada
ryti, nes tų santykių buvi
mas atidaro naujus WS dar
bo ir veiklos barus, naujus 
jų vykdymo kelius. Mūsų 
tautos siekimuose — ne 
žingsnio atgal, bet su dar di
desne energija, su dar dides
niu pasiryžimu ir drąsa — 
pirmyn, nors jų vykdymo 
darbe mums ir tektų derintis 
prie naujų formaliųjų sąlygų 
ir nustatyto su Lenkija san
tykiavimo aplinkybių!

Tad Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos Centro Komitetas, 
sveikindamas Velykų šventė
mis Tamstą, toli nuo mūsų 
gyvenąs, bet širdimi sykiu 
su mumis esąs lietuvi, giliai 
tiki, kad Tamsta taip pat, 
kaip ir mes, giliai suprasda
mas dabartinio laiko rimtį ir 
svarbą Lietuvos valstybei ir 
lietuvių tautai, ir toliau būsi 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
uolus rėmėjas ir pasiryžęs 
talkininkas toje ypač šian
dieną atsakingoje kovoje už 
mūsų tautos siekimų įvykdy
mą.

J. l’apččkys, 
WS Centro Komiteto 

Pirmininkas.

V. Alseika,
Sekretorius.

LENKŲ DEMONSTRACI
JOS PRIEŠ VOKIETIJĄ

Varšuva. — „Havas” ir 
„Leta” praneša, pasak užsie
nių spaudos, kad Lenkijos 
vakarų sąjunga suruošusi 
Gdynėje demonstracijas, ku
riose buvę nešami plakatai 
su užrašais: „Mes kovojame 
už lenkišką Dancigą”. „Mes 
reikalaujame lenkiškų žemių 
Pamaryje”.

Pasibaigus demonstraci
joms, 1500 manifestantų 
vienbalsiai priėmė tokius nu
tarimus: 1) susirinkimas 
reiškia nusistebėjimą ir ap
gailestavimą dėl to, kad Vo
kietijos kancleris Hitleris 
savo pareiškime Daily Mail 
laikraščiui Lenkijos korido
rių pavadino „vokiška že
me” ir 2) nurodė, kad pagal 
Versalio sutartį rytinėje 
Prūsijoje ir Vokietijos Pa
maryje likusios lenkų žemės. 
Todėl rezoliucijos gale reika
laujama, kad lenkai dėtų vi
sas pastangas atgauti lenkiš
kas žemes iš Vokietijos ir 
dėl to jokios aukos negali 
būti Lenkijai persunkios, 
kad tos žemės būtų grąžin
tos.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

— Velykų švenčių proga 
Valstybės Prezidentas dova
nojo bei sumažino 24 asme^ 
nų bausmes.

— Balandžio 14 d. Kaune 
viešėjo Latvijos užsienio rei
kalų ministeris Munteras ir 
turėjo pasikalbėjimą su mi- 
nisteriu Lozoraičiu.

— Valstybės Prezidentas 
dėkoja užsienio lietuviams, 
atsiuntusiems įvairius parei
škimus su paskutiniais įvy
kiais ir kviečia suglaustomis 
eilėmis dirbti tėvynės garbei 
ir gerovei.

— Šiomis dienomis pasi
rašyta Lietuvos Suomijos 
prekybinė sutartis, pagal ku
rią abišalė prekyba sieksian
ti 3,600,000 litų metinės apy
vartos.

Ankara. — šioje apylinkė
je drebėjo žemė. Padaryta 
daug nuostolių. Apie 200 
žmonių žuvę.

— Iki šiol yra įsteigta 160 
vaikų darželių, kuriuos lanko 
apie 5000 priešmokyklinio 
amžiaus vaikų. Darželiai turi 
gero pasisekimo Klaipėdos 
krašte.

— Sargėnuose, netoli Kau
no, darant kasinėjimus, už
tiktas kapinynas, kuris esąs 
nuo 2-ro amžiaus laikų.

VILNIAUS LENKAI NESI
GAILĖDAMI KŪLĖ LIETU

VIŲ LANGUS

Vilnius. — Vilniaus Žodis 
rašo:

„Kiek išdaužyta langų? 
Kovo 17 —19 dienomis buvo 
išdaužyta kai kurių lietuvių 
įstaigų langai, būtent, Vy
tauto Didžiojo gimnazijoj 86 
langai, Liet. Studentų Sąjun
goje 11, J. Basanavičiaus 
vardo bendrabuty 4 ir Lietu
vių Labdarybės Draugijos 
didžiųjų durų langai”.

Tai bent kultūra! Tai bent 
mocarstwowosc, kaip rašo 
Lietuvos Žinios.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

REALIOJI POLITIKA
Dar nėra nė 3 mėnesių, kai sukako dvidešimt metų nuo 

prezidento Wilsdno reikšmingo Kongresui rašto, kuriame 
buvo ir tokie žodžiai: „Turi būti sudaryta, formaliomis 
konvencijomis, visuotinė tautų sąjunga, kurios tikslas yra 
suteikti savitarpio garantiją tiek didžiųjų, tiek ir mažųjų 
valstybių politiniam nepriklausomumui ir teritoriniam ne
liečiamumui”. Tų žodžių daviniai buvo geri — įsteigta 
Tautų Sąjunga, kuri turėjo pradėti pasaulyje naują tarp
tautinį gyvenimą, žadėjusį paskandinti žiaurią praeitį į 
amžino užmiršimo gelmes.

Bet... Taip, čia labai tinka mažutis žodis „bet”. Bet įkur
toji Tautų Sąjunga šiandie visai be reikšmės. Ji buvo 
įkurta gražiausiomis idėjomis, o palaidota šlykščia išda
vyste. Tautų Sąjunga įsteigta daugiausia fizine jėga 
silpnesnėms valstybėms apsaugoti, bet jos pirmutinės bu
vo skaudžia T. S-gos bejėgiškumo auka.

Dar sykį galima pakartoti, kad Lietuva buvo pirmoji 
auka. Lenkija buvo net Tautų Sąjungos pirmųjų kūrėjų 
sąstate, o ji griebėsi ginklo nuskriausti savo kaimyną. 
Tautų Sąjunga pirmutinio pokarinio smurto neužgniaužė 
ir po to sekė ištisa jų eilė. Kinija neteko Mandžiurijos, o 
Etiopija savo nepriklausomybės. Dėl Austrijos sulikvida- 
vimo T. S-ga nepakėlė net mažiausio protesto. Dėl Lenki
jos ultimatumo Lietuvai taip pat.

Didžiausia T. S-gos atspara, Anglija, visai susvyravo. 
Anglijos vyriausybė pasiskelbė vadovausianti realiosios 
politikos dėsniais, kurie jau leido Anglijai sudaryti drau
gingumo sutartį su Italija, pripažįstant užkariavimą Etio
pijos. Anglijos pripažinimą tuojau pasekė didelių pavojų 
apsupta Čekoslovakija. Prancūzija irgi pasiruošus. Ita
lai, sutrypę nepriklausomą Valstybę, triumfuoja.

Kas gi ta realioji politika? Aišku, niekas kitas, kaip tik 
pripažinimas faktų taip, kaip jie yra, pripažinimas, kad ne 
tiesa, o jėga, yra teisė. Užgrobė Vilnių lenkai ir „realu
sis” politikas nesvarstys, kam Vilnius priklauso. Jis pri
pažins, kad to, keno rankose. Mandžiurija užimta japonų 
— tai ir japonų! Etiopija užkariauta — tad užmirškime 
ją! Lenkija įteikė ultimatumą — tad Lietuva turi jį pri
imti! štai kokia realioji politika.

Tokios politikos akivaizdoje mažoms valstybėms labai 
sunku savo politikos vairą kreipti viena ar kita kryptimi. 
Ypač bus sunku Lietuvai, esančiai tarp godžių kaimynų. 
Žinoma, jai teks skaitytis su „realiąja politika”. Bet irgi 
aišku, kad Lietuvos politinė nepriklausomybė ir teritorinis 
neliečiamumas daug priklausys nuo Lietuvos vidaus gyve
nimo. Jei Lietuvos geriausios pajėgos nebus atrinktos iš 

’visų srovių, iš visos tautos ir nebus įjungtos į bendrą val
stybės darbą, aišku, kad tuomi nebus pasitarnauta valsty
bei ir tautai.

IŠ TĖVU ŽEMĖS

— Iš viso krašto plaukia 
gausingos aukos Ginklų Fon
dui. Gegužės 15 d. įvyks ka
riuomenės ir visuomenės die
na, kurios iškilmėse įvairios 
organizacijos, valsčiai, ap
skritys ir atskiri asmenys į- 
teiks ginklus.

— Normantų dvare, Šėtos 
vlsč., grietinės nugriebimo 
punkto vedėjas Eiva nušovė 
dvaro savininkę E. Keraity- 
tę ir ten pats nusišovė. Tarp 
jų buvę artimi santykiai.

— Šv. Kazimiero dr-ja iš
leidžia kan. Tumo — Vaiž
ganto raštų 18-tą tomą. 
Spaudai raštuš paruošė pats 
Vaižgantas prieš mirtį. Raš
tai išleidžiami Vaižganto 
mirties 5 metų sukakties 
proga.

— Balandžio 1 d. Lietuvos 
iždas buvo skolingas užsie
niui: Jungt. Amerikos Vals
tybėms — 47 mil. 898 tūkst. 
lt., Belgijai — 135,500 lt., 
Danijai — 239,100 lt., Angli
jai — 3,328,900 lt., Prancū
zijai — 1,198,600 lt., Švedi
jai — 25,738,900 lt. Iš viso 
užsieniui Lietuva skolinga 
78,539,000 lt. Pernai skolos 
buvo daugiau kaip 81 mil. 
litų. Valstybės iždo vidaus

skolos siekė 118 mil. 634 
tūkst. litų.

— Per vasario mėnesį į- 
vykdyta 193 varžytynės, ku
riose parduota turto už 746,- 
507 lt. Daugiausia varžyty
nių žemės ūkyje.

— Nuo rudens į medicinos 
fakultetą bus priimta tik 
115 naujų studentų — į me
dicinos skyrių 60, odontolo
gijos (dantų, gydymo) 50 ir 
į farmacijos (vaistininkys- 
tės) 25.

— Per sausio ir vasario 
mėnesius pagaminta 978,695 
litrai degtinės už 5,708,292 
lt. Pernai per tą laiką paga
minta 799,348 litrai už 4,- 
738,264 litus.

— Balandžio pradžioje 
pradėtas tašytais akmenimis 
grįsti Raudondvario plentas, 
einąs iš Kauno.

— Finansų ministerija pa
skyrė 355 centnerius rugių 
vargingoms Klaipėdos kraš
to žvejų šeimoms sušelpti.

— D. L. Kun. Gedimino 
pulko karininkai nutarė per 
du mėnesius paaukoti Ginklų 
Fondui 10 tūkst. litų.

— Klaipėdos degtukų šiau
delių fabrikui pavyko rasti 
savo gaminiams parduoti

taplio leidėjui — redaktoriui 
H. Blazui duotas leidimas 
leisti ir redaguoti dienraštį 
vardu Laikas.

— Pabaltijo stalo teniso 
(ping-pong) rungtynėse Lie
tuvos komanda laimėjo pir
mą vietą, nugalėdama Latvi
jos ir Estijos komandas.

— Dr. A. M. Račkus, dir
bęs Vytauto D. kultūros mu
ziejuje kaip muziejaus isto
rinio skyriaus vedėjas, iš tų 
pareigų pasitraukė.

— V. Legačinskas, girtas 
būdamas išdaužęs Kaune 
lenkų knygyno langą, išsiųs
tas į priverčiamo darbo sto
vyklą vieneriems metams.

— Pernai nemokamai iš
duota miško medžiagos už 
beveik 5 mil. litų. Naujaku
riams duota už 3 mil.

— Darbo Rūmai šį gegu
žio mėnesį pradės >statydinti 
savo namus, kuriuose bus 
didžiulė salė, valgykla, spor
to salė ir kt. Jų pastatymas 
kainuos apie 900 tūkst. litų.

— Balandžio 14 d. Klaipė
dos visuomenė nutarė apgin
kluoti visą kulkosvaidininkų 
kuopą.

— Balandžio 14 d. radijo 
mėgėjas kaunietis Karkaus- 
kas laimėjo Airijos radijo 
konkurse aukso medalį, ku
ris jam dabar atsiųstas.

— Vilniaus lietuvių spau
da vietos valdžios organų 
dar iki šiol varžoma ir drau
džiama.

— Netrukus numatomi 
nauji pasitarimai su lenkais 
pašto, telefono, telegrafo ir 
geležinkelių susisiekimo bei 
miško medžiagos Nemunu 
plukdymo reikalu, nes buvu
sieji Augustave pasitarimai 
lietė tik diplomatinių abiejų 
šalių atstovybių bei jų narių 
korespondenciją ir susisieki- 

,mą.
— Balandžio 13 d. vokie

tininkų partijos atstovai 
Klaipėdos seimelyje demon
stratyviai reikalavo karo pa
dėties ir saugumo organų 
panaikinimo krašte. Nepa
grįstai kritikavo gubernato
riaus veto teisę. Balandžio 
14 d. klaipėdiečių atstovai 
seime klausė dėl karo padė
ties Lietuvoje, į ką vidaus 
reikalų ministeris pulk. Leo
nas atsakė, kad karo padėtis 
Lietuvoje varžo tik veiks
mus, kenkiančius saugumo 
rimčiai, bet nevaržo lojalių 
piliečių veikimo laisvės. Iš
leidus valstybės saugumo 
įstatymą karo padėtis galė
sianti būti pakeista.

— Lietuvos krepšinio ko 
manda pralaimėjo prancū
zams, bet nugalėjo estus 
36:24 taškų santykiu. Dabar 
aukiama prancūzų atvyks
tant į Kauną.

— Esant lietuviams ilgus 
amžius svetimųjų įtakoje ir 
net valdžioje, jų įtaka užsi
kabino ir prie lietuviškų pa
vardžių. Gražios lietuviškos 
pavardės buvo sudarkytos, 
pakeičiant svetimomis arba 
prikergiant savotiškas galū
nes. Dabar vėl grįžtama prie 
lietuviškų pavardžių. 150 
Lietuvos Karo mokyklos 
auklėtinių, busimųjų kari
ninkų, visi bendrai atlietuvi
no savo pavardes.

— Žemės ūkio darbinin
kams gyvenamųjų namų 
statybai remti per žemės 
Ūkio Rūmus paskirta 200 
tūkst. litų.

— Kaune pernai įvyko 
452 žydų vestuvės ir 53 per
siskyrimai, 599 gimimai, 502 
mirimai; žydų prieauglis — 
93.

Kristaus Teisinas Teisės Šviesoje
(Tęsinys)

Žydų kalinys gali būti kal
tinamas tik dviejų liudytojų, 
kurių kaltinimo turinys pri
valo esmėje sutikti. Niekad 
Sinedrijono teisėjas negalėjo 
pats kaltinti. Ir negalima pa
smerkti kalinį, remiantis ne
patikrintu parodymu. Teisi
niai ginčai prieš teisėjų 
sprendimą privalo prasidėti 
vieno teisėjo kalba apie prie
žastis, dėl kurių kalinys tu
rėtų būti paleistas. Sprendi
mas turi būti padarytas 
prieš saulėleidį tą pat dieną, 
kada byla pradėta.

Sprendimą balsuojant turi 
būti dviejų balsų didžiuma 
prie dalyvaujančių teisėjų 
didžiumos, jeigu dalyviai su
daro kvorumą. Bet visais 
balsais sprendimas irgi nėra 
teisėtas. Balsuojant, teisėjai 
balsuoja vyresniškumo eilė
je, pradedant jauniausiuoju.

Po sprendimo teisėjai eina 
į gatves ir mažose grupėse 
aptaria savo nuosprendžio 
teisingumą. Po to jie pasi
traukia namo ir naktį pralei
džia susikaupime ir maldoje. 
Matai, Valdove, šie žmonės 
yra susirūpinę, kad jų veiks
mai turi sutapti su jų Dievo 
valia ir malone.

Kaip jau sakiau, Valdove, 
Jėzų nuvedė į Aukštojo Ku
nigo Kaifo namus. Tas buvo 
antrą valandą ryte. Ten bu
vo susirinkę Didžiojo Sine
drijono teisėjai, kurie buvo 
nulėmę Jėzaus likimą savo 
tarpe prieš Jėzaus suėmimą. 
Negalima buvo rasti dviejų 
kaltinimo liudytojų, tad pri
statyti netikri liudytojai. Jų 
pasakojimai buvo tiek skir
tingi, kiek -mūsų imperijos 
galai. Tada Kaifas, nusimi
nęs, kad gal nebus rastas 
pamatas teismui, paklausė 
Jėzaus ar jis yra Kristus, 
Palaimintojo Sūnus, į ką ka
linys atsakė teigiamai. Ir 
remiantis šiuo nepatikrintu 
parodymu, kad jis yra Palai
mintojo Sūnus, jis buvo pa
smerktas blasfemijoje ir pa
skelbtas baustinas mirties 
bausme. Sprendimas buvo vi
sais balsais ir bausmė pa
skirta tuojaus po balsavimo. 
Teiksies pastebėti, atsižvel
giant į tai, ką aš nupasako
jau apie žydų baudžiamąją 
teisę, kad kiekvienas jude
sys buvo padarytas Aukšto
jo Kunigo ir jo suokalbinin
kų ir buvo griežtai neteisė
tas. Teisėtumo įspūdžiui su
daryti, teismas naujai susi
rinko anksti rytą, pirm ryt
metinio atnašavimo, ir pada
rė sprendimą antrą sykį.

Romos kariai stebėjo šią 
neteisėtą bylą; todėl, kai ku
nigas pristatė Jėzų pas Pilo
tą, jis žinojo arba turėjo 
priemones žinoti, kaip šlykš
čiai žydų teisė buvo pamin
ta.

Saulė buvo tik ką pakilusi 
aukščiau Judėjos kalnų, kai 
kunigai su pasamdytų valka
tų minia sustojo prie Herodo 
rūmų, reikalaudami pasima
tymo su Pontiju Pilotu. Ta
vo žentas išklausė jų reika
lavimo nužudyti Jėzų. Kai 
jis paklausė, kuo jie jį kalti
no, kunigai, kad užtikrintų 
mirties^ bausmę, pakeitė sa
vo kaltinimą valstybės išda
vimu prieš tave, Didysis Val
dove.

Patyręs apie kalinio kalti
nimą valstybės išdavime, Pi
lotas tuojau jį nugabeno į. 
pretoriją patikrinti, ar jis 
buvo kaltas. Jis klausė Jė
zaus ar jis esąs Žydų Kara
lius. Jam buvo pranešta, kad

Nazariečio karalija buvo ne 
šio pasaulio, bet po mirimo. 
Regimai šis žydas iš kalnų 
krašto nenusižengė jokiam į- 
statymui, savindamasis ka
ralystę paslaptingame pa
sauly už žinojimo ribų. Pilo
tas Jėzų išteisino.

Kunigai ir jų minia buvo 
ištroškę kraujo. Jie reikala
vo Jėzų nukryžiuoti. Tad, 
tavo žentas liepė jį nuvesti 
pas Herodą Antipą, Galilėjos 
Tetrarchą, kurio jurisdikci- 
jon byla atiteko, Betgi He- 
rodas nedarė jokio tardymo, 
nes jis yra silpnas, tuščias 
valdovas, kurio vienintelis 
rūpestis yra jo paties sma
gumai. Herodas apklausinėjol Žudant 
Jėzų, ligi patenkino savo 
smalsumą, ir vėl jį grąžino 
pas Pilotą su pranešimu, 
kad jis nerado kalinio kaltu 
jokiame nusikaltime.

DAR DĖL KMITO 
STRAIPSNIŲ

Malonus p. Redaktoriau:

Po to Pilotas vėl pareiškė 
kunigams, kad jis nerado Jė
zaus kaltu nei pagal Romos, 
nei pagal hebrajų teisę. Bet 
kunigai šaukė, kad jie turi 
statymą prieš blasfemiją, 
kurį Jėzus sulaužė, ir kad 
atitinkamai su bausme jis 
turėtų atsakyti savo gyvy
be. Tada Pilotas pasiūlė nu
plakti kalinį ir po to jį pa
leisti, bet kunigai ir minia 
nenorėjo apie tai girdėti. Jie 
buvo pasiryžę jį nugalabinti, 
nes jie jo ir nekentė ir bijo
jo.

Kaipo paskutinę priemonę 
tavo žentas pasiūlė išlaisvin
ti Jėzų pagal paprotį, kuriuo 
emdamasis prokuratorius 

paleisdavo vieną kalinį Pa- 
schos švenčių proga; betgi 
kiršinama minia reikalavo 
paleisti Barabą vieton Jė
zaus. Kur jis privalėjo elg
tis kilniai ir tvirtai, kaip tin
ka Romos prokuratoriui, Pi
lotas pasirinko silpną, prisi- 
taikinimo kelią, mėgindamas 
pataikauti miniai.

Taip, Tiberijau, trečiu at
veju po jo paskyrimo Pales
tinon, Pilotas nusileido žydų 
gaujai, pasirodė stokojąs 
griežtumo, taip esmingo Ro
mos vadovui. Teiksies atsi
minti iš mano ankstyvesnio 
pranešimo, kad Pilotas pir
ma leido žydams jį delsti, 
kai jis nusileido jų reikala
vimui pašalinti iš Jeruzalės 
aro * standarus, kuriuos jis 
buvo liepęs savo kariams iš
kelti Šventame Mieste po jų 
pašalinimo iš Cezare jos. An
tru atveju jis stengėsi baž
nyčių pinigus nukreipti van
dentiekio statybai, bet vėl 
sutiko smarkius protestus ir 
galop nusileido žydų no
rams. Ir dabar Pilotas ati
davė jiems žmogų, neteisėtai 
pasmerktą pagal jų pačių 
teisę ir kurį trim atvejais 
jis rado nekaltu, vien tik, 
kad jie reikalavo jo kraujo.

Pilotas liepė Jėzų nukry
žiuoti, kadangi žydai tvirti
no jį nusikaltus blasfemija. 
Nukryžiavimas, kaip tu ge
rai žinai, o, Tiberijau, yra 
romėniška bausmė. Žydų tei
sei ji yra nežinoma. Jų teisė 
nustato keturias egzekuci
jos rūšis: galvos nukirtimą, 
pasmaugimą, sudeginimą ir 
akmenimis užmušimą.

Galva kertama už šlykš
čiausius nusikaltimus. Nu
sikaltėlis pririšamas prie 
stulpo ir galva nukertama 
vienu kardo smūgiu. Bau
džiant kalinį smaugimo bū
du, žydai užkasa pasmerktą
jį minkštam purve ligi pa
žasčių, užneria virvę, apvi- 
niotą minkštais skarmalais, 
aplink ir ją suveržia, ligi

kvėpavimas būna negalimas 
ir seka mirtis. Griežta žo
džio prasme, žydai niekad 
nedegina pasmerktojo kali
nio. Sudeginimo vardu jie 
tikrovėje nusmaugia. Tokiu 
atveju nusikaltėlis užkasa
mas žemėn ligi tik galva ir 
krūtinė besimato,'virvė už- 
neriama aplink jo kaklą ir 
abudu jos galus smarkiai 
tempia du tvirti vyrai. Grei
to ir smarkaus spaudimo 
kaklui pasekmėje, bejėges 
aukos žemutinis smakras 
atsidaro. Tada jo burnon įki
šamas degantis skarmalas. 
Kartais vieton skarmalo įpi
lamas sutirpintas švinas, 

žmogų akmenimis,
žydai pirma jį numeta nuo 
kokios aukštumos. Jei kriti
mas nesibaigia staigia mirti
mi, du vyrai nuritina nuo 
kalno didelį akmenį ant pa
smerktojo. Jei jis vis dar ro
do gyvybės žymių, susirinku
siai stebėtojų miniai leidžia
ma svaidyti akmenis. Akme
nim mirtis yra taikoma nu
sikalusiems blasfemija.

Šis žmogus Jėzus buvo ne
teisėtai pasmerktas blasfe
mija, žydišku nusikaltimu, ir 
mirties sprendimas įvykdy
tas nukryžiavimu, tai yra, 
romėniška bausme. Ir visi 
šie dalykai gavo tavo žento, 
Pontijaus Piloto, sankciją ir 
užgyrimą.

Aš pabrėžiau šio nežino
mo žydo teismą, o, Impera
toriau, kadangi jis taip ryš
kiai vaizduoja tavo prokura
toriaus nesugebėjimą admi
nistruoti vietinius hebrajų 
įstatymus ir tuo pat metu 
skiepyti pagarbą Romos oru
mui. Kitų prasižengimų 
smulkmenų irgi netrūksta. 
Tu turi tik man įsakyti jas 
patiekti.

Verte adv. K. R. Jurgėla.

POLITINIAI TREMTINIAI

Parblokštoje Austrijoje 
naciai dideliu ryžtingumu 
varo į koncentracijos stovy
klas, į kalėjimus ir kitaip 
persekioja ne tik žydus, bet 
ir kitus savo politinius prie
šus. Žydus puola tiesiog ci
nišku žiaurumu. Rankioja 
vieną po kito socialistus, ku
rie 1934 m. dalyvavo Vienos 
gatvių kovose. Sulaikomi 
habsburgų šeimos nariai. 
Grūda į kalėjimus katalikų 
^kunigus ir pasauliečius. Pa
grobia politinių tremtinių 
vaikus ir laiko juos kaip už
status. Kasdien šimtai as
menų išvaromi į koncentra
cijos stovyklas. Todėl nėra 
ko ir stebėtis, kad ne vienas 
jau nužudyti.

Visa tai atkreipė Vašing
tono valdžios narių dėmesį. 
Pasitarta ir nutarta, kad 
reikia kas nors praktiška 
daryti ir daryti skubiai. Po 
visos eilės konferencijų, ku
rioms vadovavo prezidentas 
Rooseveltas, Jungtinių Ame
rikos Valstybių valdžia pa
siuntė atsišaukimą 9 Euro
pos valstybėms ir 20 Ameri
kos valstybių, kviečiant ko
operuoti plano vykdyme, pa
gal kurį būtų teikiamos len
gvatos emigruojantiems po
litiniams tremtiniams iš Au
strijos, Vokietijos, Italijos, 
Sovietų Rusijos ir kitų kraš
tų.

Vyrai sako apie moteris, 
kas tik jiems patinka. Mote
rys daro su vyrais, kas tik 
joms patinka.

— De Segur.

Tamsta įdėjai į šių metų 
Amerikos balandžio 8 d. nr, 
mano laiškutį, kurį gerb. K. 
ir Darbininko redakcija su
prato ar tarėsi supratusi la
bai karčiai. Net pasiaiškini
mų prašoma.

Visai neturėdamas noro 
Darbininko didžiai gerbia
mam publicistui įskaudinti ir 
sumažinti jo žinomų nuopel
nų, šias eilutes rašyti turiu, 
deja, taip pat prašydamas 
pasiaiškinimo iš gerb. K. Ir 
štai dėl ko.

Neseniai K. ginče su tauti
ninkų dienraščiu pasigedo 
vieno kaž keno iškreipto 
prel. Laukaičio šeiminės kal
bos žodžio. Jei tad iš vieno 
skirtingo žodžio kilę neaiš
kumai buvo svarbūs, tai ko
dėl gerb. K. šituo patyrimu 
nepasinaudojo, cituodamas 
mano žodžius? Tekstas: 
„Pilkųjų didvyrių garbei tu
rime pripažinti, kad kompro
misų ir savanaudiškumo 
nuotaika jiems kur kas sve
timesnė, kaip kai ku
riems išgarsintiems visuome
nės ir tautos vadams”. Iš ši
to teksto gerb. K. padarė 
netikėtą išvadą: „Nesvarbu, 
jei kas man prikaišioja 
„kompromisų ar savanaudiš
kumo nuotaiką”... Redakcija 
taip pat rūstauja, kam jos 
bendradarbiui esą primesta 
„savanaudiškumo ir kompro
misų nuotaika”.

Ką gi, kaip kas išmano, 
taip tegu sau mano. Bet, ro
dos, labai lengva žodžių pra
smę perskaityti tokią, kokia 
ji tikrovėje yra. Jei kalbėjo
me apie Lietuvos didvyrius 
ir jos „pilkuosius”, tai savai
me suprantama, kad mano 
sakiny minimi kai kurie „iš
garsinti visuomenės ir tau
tos vadai” yra ne kur kitur, 
kaip Lietuvoje. Tie tariamie
ji vadai didele dalimi kalti ir 
dėl skaudžių Lietuvai įvykių. 
Kas jie — visi gerai žino, 
tad nebuvo ir nėra reikalo 
dar pavardėmis minėti.

Tad Darbininko triukšme
lis — pro šalį. Užuot ieško
jus neesamų šmeižikų, ge
riau būtų tiesiai suprasti 
skirtingą Amerikos ir kitos 
mūsų spaudos bei visuome
nės čia ir Lietuvoje nusista
tymą. Išsisukinęjant iš ne
pavydėtinos pozicijos, vis 
dėlto nereikėtų nuo principų 
ir nuomonių peršokti į bio
grafijas...

Dėl slapyvardžio. Gerb. K. 
man, tur būt, atleis už slapy
vardžio pasirinkimą anks
čiau, negu jis teikėsi pasiū
lyti. Kad maniškis parašėlis 
po laišku Amerikai negarsus 
ir nežinomas — ką padary
si : ir gerb. Kmitas ne iš kar
to žinomas pasidarė.

Tamstą tikrai gerbiąs
Nekmitas.

AR TAIP GALDIA?

Gerb. Redakcija,
Darbininko viršūnės labai 

nepatenkintos dėl Amerikoje 
buvusių pastabų ar pakriti- 
kavimo Kmito straipsnių. 
Jos net išsireiškė labai dik
tatoriškai. Darbininko patys 
viršininkai nemėgsta dikta
torių dėl siaurinimo spaudai 
laisvo žodžio, o patys nori 
laisvoje šalyje savo diktato
rišką apetitą pareikšti.

Jeigu plunksnos veikėjai 
truputį pasikritikuoja, tai ar 
čia jau šmeižtas? Mums at
rodo, kad tai spaudos gyvu
mas, žodžio laisvė, gyvumas 
rašytojų, kurie daro ir pa
stabas. J. K.

Baltimore, Md.
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MARIJA AUKŠTAITĖ

Žibuoklė Velykų Taurėj
(Fragmentas iš apysakos „Karstas Sąšlavų Duobėj”)

(Tęsinys)
Ir šį pavakarį Juozas su 

Bernardeta nuklydo. Iš tolių 
dvelkia pavasario vėjelis, či
rena linksmi margasparniai, 
žolelė stiebiasi į saulę, iš 
upės seniai išgužėjo ledai. 
Smalsusis Benadas rioglina 
lazdele pasiramsčiuodamas 
paskui jauną porą. „Gink, 
Dieve, ims ten kur tarp 
sprogstančių būrelių ir susi- 
bučiuos... Tada tikrai pirmas 
perkūnas trenktų į mūsų liz
dą”, — svarsto senelis, sek
damas iš paskos. Ir kaip ty
čia Juozas su Bernardeta su
sėdo saulėj ant akmens. Be
nadas gulstelėjo žingsnius, 
nučiuženo į pakalnę, prigulė, 
prisišliejo už skurdžiakrū- 
mio, ir vis dėbt ar nelabasis 
dar nepalietė mergaitės roži
nių lūpelių. Bet kur tau su
lauksi! Veltui Anuprienė ke
lias naktis nemigo laukdama 
ar Juozas neįšliauš į Bernar
detos palapinėlę. „Legentai”, 
vis „legentai”, ką tu juos su
vaikysi, varto kokius raš
tus... O, macnelė jų nematė... 
sau žinosi, kaip pasiklos, 
taip ir išsimiegos”, — grįžta 
senelis ir spiaudosi prieš 
Anuprienę. Tada visa minia 
tuoj pasiskirsto kalnais po 
kelis ir seka Juozo žings
nius. Juozas laiko raštą ran
koje, „tik ne laikraštį” — 
pastebi sekėjai. Bernardeta 
jau tik striksi, kaip ožka, 
aplinkui. Sučiulbėjo, suulbė- 
jo abudu, rankomis pasaliu- 
tavo ir kas sau kalnais nu
bildėjo.

— Kad tu svietelio, kas ta 
do mergaitė, — gėrėjosi Ci- 
nelis. — Ir į tancių, ir į rą
žančių. Kad ne ji, seniai mus 
būt vėjai išnešioję. Ji mūs 
visa širdis... Dievuliau, dar 
persekiojam... Tai dieviškas 
pasitikėjimas! Gal jūs nie
kad nematėt, o aš mačiau: 
Naktį išbėga ant kalno, ran
kas į viršų, taip ir meldžiasi. 
O vis tik ir kokiam ten šven
tajam turėjo žmonės rankas 
prilaikyti, šaukiantis už 
žmones. O mes?... Broleliai, 
kilkime bent iš dvasinių 
skurlių... prastai... Tą mer
gaitę mums Dievas siuntė.

Ji ir prie ligonių, ir prie dar
bų. Marselius jos prižiūri
mas jau su lazdele kėbline j a. 
Ir Benadui kojas ji išgydė. 
Tai palaimos rykštė mūsų 
skurdžių lizdui.

Bernardeta grįžo vėlokai. 
Jos rankoje pilkos palos 
kampu uždengtas gniužulė
lis. Ji angeliškai nusišypso
jus įlindo į savo palapinę. 
Vėlai, sutemus parėjo Juo
zas. Ir kaip visi nustebo, kad 
jis parsinešė smuiką. Juk to
kia prabanga čia dar neuž
kliuvo.

Kūrenosi ugnis. Kibirkš
tys kilo į tamsią naktį. Pra
virko Juozo smuikas dar ne
girdėta rauda... Taip, rodos, 
ima ir kalba. Už širdį viską 
pasako... Susirinko visa lo- 
puotoji minia. Ir paskutinė 
sugraibstyta bulvė kepa pe
lenuose. Minios apsėdo lieps
nojantį lauželį, sužiuro į vie
ną smuiko tašką, susikaupė, 
įsiklausė. Ir Bernardeta 
klausosi linguodama glėby 
Marseliu. Smuikas posmus 
nutraukė.

— Aš užbaigiau. Turbūt, 
sukviečiau visus. Dabar žo
dis priklauso sesei Bernar
detai, — kalbėjo Juozas. 
Bernardeta pakilo, prišliejo 
Marselį prie senio Benado. 
Ji kažkokiu nervuotu kosu
liu sukosėjo ir, išėjus į prie
kį, prabilo:

— Mano broliai Kristuje! 
Nusileido ant mūsų palaimos 
ir džiaugsmo naktis. Velykų 
naktis. Gražesnė už puoš
niausius salionus... Malones
nė už bažnyčių kodylus... 
Šventesnė už girių maldą. 
Kada altoriai apkrauti kri- 
zantemomis, kada aidi gies
mės sočiųjų lūpomis, mes, 
gyvenimo išmesti į sąšlavy
ną, sopuliuoti sielose, sujun
kime savo maldą Visagaliui 
skirtingesnę, gražesnę, kil
nesnę.- Mūs malda tebūnie 
šiąnakt širdies malda. Tai 
išsikentėjusių sielų skundas 
dangui, erdvei; nes tai mūsų 
šventykla ašarų krapylais 
nusijota, lūpų kodylais nu
smilkyta. Aš atnešiu jums 
žibuoklę Velykų taurėj, tik 
vieną vienintelę, nes ir mū-

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

-- Aš loriu su jumis pa
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įsių pastabų ar pakriti- 
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riškai. Darbininko pat!5 
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jau šmeižtas? Mums 
), kad tai spaudos gyv? 
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būti O jei jūs mane pabu- 
Čiuotumėt, tai nė ženklo ne
paliktų.

— Gėdos turėtumėt taip 
šnekėti, dar sužadėtinis bū
damas. <9

— E! Dievas aukštai, po
nas toli, — juokdamasis at
kirto.

— Jums kitaip viskas at
rodo. Eikit savo keliu.

— Eisiu. Bet pirma...
Mergaitė iš tikrųjų išsi

gando jo sauvališkumo ir 
degančių akių. Jau ji bėgte 
bėgo, bet ir jis neatsiliko. Ji 
įbėgo į savo kiemą ir, uždu
susi, darė vartelius. Jis bu
vo čia pat.

— Eikit sau! — piktai su
šuko.

Raulas, užuot atsakęs, ap
kabino jos liemenį ir pasi
lenkė prie veido. Roželė, pa
kėlusi ranką, skėlė jam ant
ausį.

— Šalin! Pas vokitkas, 
pas miesčionkas! — sušuko 
karčiu nuovargio balsu.

Pradžioje jis sustojo. Nu
stebo. Bet jos nepaleido. Į

geležinę saują nutvėrė jos 
delnus, ir, kaip replėmis, su
spaudė. Dabar ji buvo jo va
lioje. Ji tik nusisuko. Bet 
jis, nieko nesakydamas, bu
čiavo į plaukus, į veidą, į 
kaklą.

— Leiskit!
— Nesistenkit! Veltui! — 

atsakė, — reikėjo geruoju 
pabučiuoti. Nesidavei, tai 
dabar prievarta išbučiuosiu...

— Gėda jums!
— Tai kas! Niekas gyve

nime manęs taip netraukė, 
kaip tu. Skriaudos tau nepa
darysiu, bet išbučiuoti turiu.

— Aš jūsų nekenčiu! Be 
gėdos esate ir niekšas! Aš 
bjauriuosi jumis, kaip nešva
riu gyvuliu...

Tada jis ją paleido. Sugė
dintas stovėjo • valandėlę. 
Paskui grįžo tylėdamas. Nie
kam tuo savo žygiu nepasi- 
gyrė.

10
Prisiartino rugiapjūtė. Vi

sas Kareiviškių sodžius, kas 
gyvas ir kas dirbti galėjo, iš
ėjo pono laukų nuvalyti. So
džius ištuštėjo. Didžiulių na

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Mylėti — tai yra gėrėtis 
širdimi; gėrėtis — tai mylėti 
protu.

— Gautier.

Mes turime juoktis iš žmo
nių, kad išvengtumėm verki
mo dėl jų. — Napoleonas.

Geras charakteris yra pa- 
lociai, turtas gyvenime.

— Hazlitas.

Mes mėgstame duoti sau
lės šviesoje, o gauti tamsoje.

— J. Senn.

Kiekvieną žmogų, kurį su
tinku, laikau aukštesniu už 
save. Per tai aš pažįstu jį.

— Emersonas.

Mokslas žengia per klaidas 
į tiesą. — M. Z.

sų šiandien vieni siekiai 
„darbo ir duonos”.

Bernardeta nusilenkė. Jos 
kūnelis nusiraitė ir dingo. 
Rankų plojimas, ūžesys, ne
rimas ir smalsumas susipy
nė. Juozo smuiką vėl pravir
ko. Dabar Benado širdis taip 
ir liko, lyg už akmenų val
ties užkabinta, retežiais ap- 
grandiniuota, o jau dabar ne 
smuikas verkia, tik šios mi
nios vargas neišbrendamas, 
nepavelkamas. begalinis.

Pasirodė vėl Bernardeta. 
Nuo požemių angos ji, kaip 
pasaka, artėja. Jos rankoj 
keistas smalinis švyturys, 
lyg viltimi žiburiuoja, lieps
nelė plasda. Prie širdies ji 
prispaudus mažą indelį su 
kuklia žibuoklėle. Minia ją 
griebia ant rankų, stato ant 
pavirtusio stuobrio, moterys 
verkia, kūdikiai klykia, dan
gus lašnoja, o Marselius var
to delnuose paskutinę iške
pusią bulvę. Bernardetai rie
di ašaros. Ji nori už šitą vi
są minią pasakyti: „Jėzau, 
Tavo grabui nešu žibuoklę, 
prastą, kaip mūsų širdis...” 
Bet ji negali šių žodžių pa
sakyti, ištarti, kertasi kaž
kas gomury, ir ji vos išta
ria:

— Broliai, tai dokumen
tas... štai ir raštas, mes už
kviesti visi į šv. Vincento

muose pasiliko vienas senis 
račius. Pasiliko dar Anupras 
ir keli seneliai ir luošai. Vi
sas jaunimas, vyrai ir mote
rys, buvo su dalgėms lau
kuose. Net paniuręs Kristu
pas atėjo su dalge. Roželė ir 
savo stakles paliko.

Kaip gervės, susirikiavo 
pjovėjai. Už jų tokioj pat ei
lėj sustojo moterys. Pradėjo 
žvangėti dalgės. Joms prita
rė galinga, iš kelių dešimčių 
krūtinių plaukianti, daina.

Raulas sėdėjo ties suvežta 
naujiems trobesiams jo nu
pirktoje žemėje statyti me
džiaga ir mąstė. Jau mėnuo 
prabėgo, o jis vis negalėjo 
susiruošti išvažiuoti. Iš Štė- 
tino vis ėjo laiškai, raginą 
jį tuojau grįžti. Jis aiškinosi 
gavęs darbo ir tuo tarpu ne
galįs grįžti, bet greitu laiku 
kaip nors ištruksiąs.

Ir iš tikrųjų Raulas turėjo 
čia darbo. Medžiaga nau
jiems trobesiams buvo su
vežta. Be to, jis pats susigy
veno su tuo jaukiu sodžiumi. 
Brangūs ir artimi jam buvo 
dabar tie pilkieji žmonės.*

Raulas atsistojo ir pasuko 
pono laukų link. Ten, iš kur 
plaukė pjovėju daina, kaip 
skruzdėlynas, judėjo žmo
nės.

Trumpi Pasikalbėjimai
I Katalikų psichologija

1. Gyvenant amžiuje, ku
ris nėra ištikimas Kristui, 
krikščioniui gresia du pavo
jai: vienas — per bailumą 
būti savo dvasinės bendruo
menės išdaviku, antras — 
per per didelį atsargumą pa
sitraukti iš pasaulinės ben
druomenės ir tuomi su savim 
atitraukti patį Kristų.

2. Būti išdaviku yra dide
lė blogybė. Bet dar labiau 
peiktina būti tikrenybėje iš
daviku, o girtis savo ištiki
mybe Kristui.

3. Laikome save ištikimais 
Kristui, nes vengiame be
dievių, kai kada net su savo
tišku išdidumu. Bet esame 
išdavikai, nes įsileidžiam į 
savo sielas bedievybės dva
sią.

4. Pavyzdžiui, kai kuris 
geras krikščionis gal gėdin
tųsi paduoti ranką bedie
viui, bet jo sąžinė leidžia 
jam prisidėti prie ekonomi
nių skriaudų, leidžia prisidė
ti prie tautinės neapykantos 
kitai tautai (net lenkų kata
likų vyskupai ir kunigai lie
tuvius kunigus persekioja 
Vilniuje).

5. Toki nesusipratę krik
ščionys daug skandalų Baž
nyčiai atneša. Taigi, žiūrėki
me, kad ir mes, lietuviai 
krikščionys, nebūtumėm be
dieviai dvasioje.
II Katalikas konservatyvus

1. Lengva suprasti, kodėl 
psichologiškai katalikas tu
ri būti konservatyvus. Mat, 
jis turi ką apsaugoti, konser
vuoti. Jis turi pastovų ir ne
sikeičiantį tikėjimą; jo doros 
dėsnius aiškiai nustato De
kalogas (Dešimt Dievo Įsa
kymų), Evangelija ir Baž
nyčios nutarimai.

2. Ne be prasmės Bažnyčia 
vadina savo narius ištikimai-

bendrabutį Velykoms. Tai 
nuopelnas mūsų tylaus Juo
zo.

Dabar Bernardeta nušoko 
žemėn, lėtai priartėjo prie 
Juozo, ištiesė jam ranką su 
Velykų taure ir pabučiavo. 
Minia sujudo, skardinės su
brazdėjo, ir juodi šešėliai 
pasileido link miesto. Tik 
vargšas Marselius liūdėjo 
Bernardetos glėby.

siais, paklusniaisiais. Ji rei
kalauja iš savo narių pagar
bos, reikalauja, kad Jai ati
duotų dalelę savo laisvės, 
nes Bažnyčioje yra hierar
chija, autoritetas, tradicija.

3. Katalikai, išlavinti išti
kimybės ir paklusnybės do
rybėse, taip vengia erezijos, 
taip įvertina discipliną, kad 
nėra ko stebėtis, kad jie yra 
ištikimi ir paklusnūs net pa
saulinei valdžiai ir neturi pa
linkimo įsivelti revoliucijose.

4. Pridėk dar tai, kad Baž
nyčia yra ir valdžia, įsteigta 
laikiname pasaulyje, taigi, 
Ji turi pareigą šitam laiki
nam pasauliui padėti tvirtus 
pamatus ir tai darydama, Ji 
paremia esančias valdžias.

5. Tie, kurie nesupranta 
gyvenimo sąlygų, nesupras, 
kodėl Bažnyčia turi palaiky
ti kai kurias bendruomenės 
formas, kurių dvasią Ji pei
kia, bet kurios turi šio to 
•eikalingo Jos žemiškai ar
chitektūrai palaikyti.

6. Mussolinio fašizmą, 
taip politinį mokslą, Bažny
čia peikia, bet ši politikos 
sistema leidžia Bažnyčiai gy
vuoti, ko, be abejonės, kito
kia valdžia galėtų neleisti; 
ar ne lengva suprasti, kodėl 
italai katalikai yra linkę ap
ginti fašistų tvarką?

7. Kapitalizmo piktnaudo- 
jimas yra griežtai enciklikų 
atmestas. Bet Bažnyčia, ka
pitalistų jėgoje randa tokios 
pagalbos, kurią Jai neigia 
komunistinė bendruomenė. 
Ir štai visuose kraštuose ka
talikai, net ir labiausiai įsi
tikinę kapitalizmo neteisin
gumu, yra pastumiami į tam 
tikrą konservatyvų nusista
tymą, besirūpindami laiki
nais Bažnyčios interesais.

8. Kas tik kalba bei rašo 
apie tradiciją, autoritetą, 
tvarką, randa tarp katalikų 
daug pritarėjų.

III Katalikas 
revoliucijonierius

1. Nepaisant visų idealistų 
iliuzijų ir visų racijonalistų 
pretenzijų, yra tiesa, kad ne
galima sugriauti ir atstatyti 
bendruomenes kiekvienoje 
kartoje, kad tos bendruome
nės negali išsilaikyti be au
toriteto, kad žmonės dar per 
žiaurūs, kad galėtumėm pa-
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naikinti policiją. Taigi, tra
dicijos pagarba, tvarkos už
laikymas yra sąlygos, be ku
rių jokia valdžia negali gy
vuoti.

2. Bet kai konservatizmas 
veda prie uždraudimo svei-

• kos kritikos, kai priėmimas 
dabartinių dalykų stovio ve
da prie dvasinių vertybių iš
davystės, kai tvarkos supra
timas būna išorinis nejudėji
mas, palaikomas prievarta, o 
ne vidujine lygsvara, tada 
ribos tarp klaidos ir tiesos 
peržengiamos ir prasideda 
išdavystės.

3. Mes, katalikai, turime 
pripažinti, kad čia mūsų psi
chologiška klaida, mūsų pa
veldėtas palinkimas, mūsų 
pavojus stabmeldiškai gar
binti tradiciją, autoritetą, 
tvarką. Bet tai žmonių klai
da, ne Bažnyčios, nes šitoks 
stabmeldiškas garbinimas 
peržengia teologijos taisyk
les bei Bažnyčios dvasią.

4. Katalikų mokslas per 
aiškiai tvirtina absoliutės 
tiesos buvimą ir teisybės 
pirmenybę, Ji per drąsiai gi
na žmogaus asmens laisvę 
prieš visas pasaulines val
džias, kurios mėgintų pa
neigti tą absoliutišką tiesą 
bei teisybę; tačiau katalikų 
mokslas niekad netvirtina, 
kad visos tradicijos yra ver
tos nepajudinimai išlaikyti, 
kad visokia tvarka yra verta 
apgynimo.

5. Labai galimas dalykas, 
kad išorinė tvarka tikreny
bėje gali būti baisiausia ne

tvarka. Kaip sako vienas te
ologas: „Tikra tvarka yra 
toji, kuri harmonizuoja (de
rina) įvairius veiksmus pa
gal teisybės ir meilės dory
bes”.

6. Tiesa ir meilė, tai di
džiausios krikščionijos dory
bės. Ir niekuomet neužmirš
kime, kad katalikybė, tai 
krikščionija, įkurta, įsteigta 
laikiname pasaulyje. Kaipo 
įsteigta bendruomenė, ji 
duoda žmonėms suprasti lai
kinus, konkrečius dalykus. 
Ji gaivina ir išlaiko žmonių 
sielose Teisybės ir Meilės 
troškimą, kuris nebus paten
kintas, kol įsisteigs žemėje 
Dievo Karalystė. Taigi, ka
talikas, ištikimas savo tiky
bai, net pagal pašaukimą y- 
ra tikriausias revoliucijonie
rius!

7. Bažnyčia jokiu būdu ne
priima konservatizmo, kuris 
priima blogus principus, ku
ris nusigandęs pasiduoda va
dinamam istorijos likimui, 
kuris norėtų palaikyti ne
tvarką. Ji nepriima ir ne
tvarkingos revoliucijos. Baž
nyčia norėtų tvirtą valią re
alizuoti kiekvienoje valando
je, visą teisingumą, kiek tik 
gyvenimo aplinkybės leidžia.

8. Bažnyčios patvirtinti 
teologai moko, kad prieš aiš
kų bet kokios valdžios tei
singumo paneigimą, pagal 
išmintingus sąlygų ir meilės 
dėsnius, revoliucija gali būt 
ne tik teisė, bet ir pareiga.

(Pagal Henri Simon)
Amerikonas.

Peršoko upelį ir prisiarti
no prie dirbančiųjų.

— Padėk, Dieve!
— Galėtum ir tu mums 

padėti. Nuo darbo ir daina
vimo kvapo pritrūkom, — 
nusijuokė Jonas Šligurys. 
Nusijuokė ir kiti pjovėjai.

— Jis mums kojas nuka
potų. Dar, tur būt, savo gy
venime niekad dalgės ranko
se neturėjęs.

— Turėti turėjau. Prieš 
kokią dvyliką metų. Andrius 
paliudys. Jis mane mokė.

— Na, nuo to laiko galėjai 
pamiršti, — atsakė Andrius.

— Duok dalgę! Pamėgin
siu!

Visi smalsiai apsidairė, at
sisukę į jo pusę.

Raulas paėmė dalgę, kar
tą kitą patraukė.

—■ Oho! Gabus iš tikrųjų. 
Tik ar nepavargsi greitai? 
Vis, mat, nepratęs...

— Pažiūrėsim!
Jis nusimetė viršutinį 

švarką, pasiraitojo rankoves. 
Dirbo neblogiau už kitus. 
Andrius pakeitė žmoną, kuri 
tuoj prie vaikų nubėgo. Slin
ko valandos. Raulas vis dir
bo vienoj eilėj su kitais. At
ėjo dvaro ponas ir maloniai 
sveikinosi su pjovėjais. Pa
matęs Raulą, savo akim ne

patikėjo:
— Ką? Ir tamsta čia? Tai 

tamsta ir rugius moki pjau
ti?

Ir, nuėjęs į moterų tarpą, 
tęsė:

— Stenkitės, mergaitės! 
Tokį kavalierių turite so
džiuje, kad galite pasigirti.

Švedų Magdutė tuoj įsiki
šo:

— Kad bergždžias būtų 
stengimasis. Jis turi vokit- 
ką. Į mus niekados nė nepa
žiūri.

— Meluoji, — atšovė Rau
las, — nė vienos nepraleidau 
nepažiūrėjęs.

— Kas iš tokio žiūrėji
mo?! O, kad ant užsakų duo
tum!

— Ir duosiu. Tik ne su vi
som, o su viena. O Kareiviš- 
kiuose daug vyrų ir be ma
nęs. štai, Magdut, netoli ta
vęs Jonas, Petras, Kristu
pas...

— Dar ko? — šiepiančiai 
atsikirto.

Juodis, kuris buvo netoli, 
paragino:

— Dirbk, dirbk! Nesidai
ryk!

— O tu čia kas? — supy
ko Magdutė, — varinės dar 
mane! Rožele, eik į mano 
vietą. Aš su juo nenoriu...

Roželė atsidūrė netoli 
Raulo. Jis į ją net nepažiū
rėjo. Nuo ano vakaro juodu 
net nesikalbėjo. Net nesisvei- 
kino. Roželė, tos prievartos 
bučinius prisiminusi, kaito. 
Jisai nebepyko už antausį, 
bet piktų jos žodžių neuž
miršo.

Buvo baisiai karšta. Mote
rys nešė vandens puodynes 
iš upelio ir girdė vyrus. Rau
las vis dirbo ir ėmė lenkti 
kitus pjovėjus. Kažkaip ri
šėjos susimaišė ir jo užpa
kaly atsirado Rožė. Tada jis 
tyčia dar labiau paspaudė ir 
toli paliko kitus. Roželė su
prato jo norą ir stengėsi, bet 
greitai pavargo. Jis pabaigė 
savo barą ir sustojo. Šluos
tėsi prakaitą.

— Na, ko pasidavėt?! Juk 
aš jus taip toli palikau!

— Gera buvo palikti! Tu 
išaugai gerume, o mus bėdos 
ir vargai augino, — niūriai 
atsakė Krištupas.

Raulas piktai nusijuokė:
— Taip. Išaugau. Augino 

mane tokios audros, kurios 
akis į akį su mirtimi statė. 
Augino mane laivų virvės! 
Iš tokios globos tu gyvas ne
grįžtum. Tų vargų, kuriuos 
man teko pakelti, tu nė sap
ne nematei.

Roželė slapčiomis į jį pa
žiūrėjo. Suprato Anupro žo
džius apie Raulą...

— Jūs manote, — tęsė 
Raulas, — kad tik jūsų dalia 
tokia? — tęsė Raulas, — 
manote, kad tik jūsų gyve
nimas vargų pilnas? Juk tai 
tik žaislas dirbti tokioj sau
lėj, sveikata kvėpuojančiuose 
laukuose. Nedirbai tu, Kris
tupai, ten, kur gariniai kati
lai pragaro karštį skleidžia, 
kur net oda nuo karščio 
svila!

— Bet tau tavo vargai iš
simokėjo, o mums?

— Išsimokėjo, nes ne val
giau, bet galvojau, ne miego
jau, bet mokiaus. Ir norą 
vienintelį turėjau — pasiek
ti, ko noriu. Visada ir galvo
ti reikia. Manote, kad, jūsų 
vietoj būdamas, aš pono lau
kus dirbčiau?

Visi nustebo.
-r O ką gi dirbtum?
— Aš tuos visus pono lau

kus sodžiui atiduočiau!
— Taip jis tau leistų! — 

nusijuokė Šligurys.
— Leistų ir dar padėkotų, 

kad imu. Aš tuos laukus iš- 
nuomuočiau ir ne ponas 
mums už prakaitą mokėtų, 
tik mes jam už žemę.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
TIKYBINĖS ATSTOVYBĖS 

ŠVENTOJOJE ŽEMĖJE 
REIKALU

Adoraciją, būtinai reikia pa
daryti kapitalinį bažnyčios 
remontą. Kadangi susidarė 
beveik nenugalimos kliūtys 
įrengimui maldos namo Je
ruzalėje, aš pilnai pritarčiau,

SKLEIDĖJA

Prieš keletą metų buvo ki
lęs sumanymas įsteigti Šven
toje Žemėje lietuvių religinę I jeigu ir aukotojai sutiktų su- 
atstovybę. Buvo manoma Je- rinktas aukas panaudoti tin- 
ruzolimoje pastatyti namą, kamam įrengimui bažnyčios, 
jame apgyvendinti lietu vai- Manau, kad įvedimas Amži- 
tes seseris, kurios atstovau- nos Adoracijos būtų gra- 
tų lietuvių tautai ir duotų žiausiu paminklu ir įrodymu 
prieglaudą lietuviams maldi- mūsų tautos dėkingumo ir 
ninkams, atvykstantiems į meilės Išganytojui”.
Šv. Žemę. Tas sumanymas Tai minčiai lygiai pritaria 
buvo iškeltas Kunigų Vieny- Kunigų V. C.V. Turėdamas 
bes ir R. K. Federacijos Sei- šiuos svarbius užgyrimus to 
muose. Minėti seimai patiek- sumanymo, kreipiaus į kai 

' tą sumanymą nuolankiai pri- kuriuos aukojusius. Nuo jų
ėmė ir pawede man vykdyti, visų gavau ne tik pilną pri- dija Zamenhofaitė, dukra į- 
Tam sumanymui karštai pri- tarimą, bet net kai kurie tam kūrėjo tos kalbos, daktaro 
tarė daugelis žymių katalikų [tikslui pažadėjo duoti didės-1Liudo Zamenhofo; dabar ji 
darbuotojų kaip Amerikoje, 
taip lygiai ir Lietuvoje, tar
pe kurių ir J. E. vyskupas [visas lėšas, surinktas lietu-1Convention Hall patalpose 
T. Matulionis.

Pradėjęs sumanytąjį dar-|šv. Žemės įsteigti, pavesti I esperanto kalbos. Triskart 
bą, radau entuziastingą pri- Amžinosios Adoracijos įvedi- jau kalbėjo per radiją apie 
tarimą bei paramą plačiosios mui Lietuvoje. Kadangi ne- esperanto kalbą ir jos svar- 
Amerikos lietuvių visuome- galiu pas visus aukotojus bą žmonijai. Jai čia pagar- 
nės. Per trumpą laiką aplan- kreiptis atskirai, pareiškiu, bos vakarėlius suruošė Wo- 
kęs tik dalį Amerikos lietu- kad jeigu kas nesutiktų savo men’s Lawyer Association, 
vių kolonijų surinkau per [aukotus pinigus pavesti Am-[moterų klubas 
3,000 dol.

Perspektyvos tikrai buvo 
džiuginančios. Deja, reali
zuojant sumanymą, pradėjo 
aiškėti kai kurios pirmiau 
nenumatytos ir nepalankios 
aplinkybės, svarbiausia, vie
tinės Palestinos valdžios su
varžymas imigracijos, reika
laujant nuo įvažiuojančių 
gyventi žymios pinigų su
mos. Tad, esant depresijai, 
pradėta abejoti ar tuos rei
kalavimus bus galima išpil
dyti?

Susidėjus šioms nepalan
kioms aplinkybėms, kilo 
klausimas ar yra prasmės 
pradėtą lėšų kėlimo vajų tęs
ti. Pasitarus ir su J. E. vys
kupu T. Matulioniu ir dauge
liu kitų asmenų, nutarta nuo 
sumanymo atsisakyti.

Atsisakius nuo to sumany
mo, kilo klausimas, ką gi da-1 
ryti su surinktomis lėšomis? 
Čia vėl atėjo mintis pinigus 
pavesti kitam, lygiai kilniam 
tikslui, būtent įvedimui Lie
tuvoje Amžinos Adoracijos 
Švenč. Sakramento, šiai min
čiai karštai pritaria ir J. E. 
vyskupas Matulionis. Jo Ek
scelencija rašo: „1938 metai 
yra Lietuvoje daugelio jubi
liejų metai: 550 m. nuo įve
dimo krikščionybės Lietuvo-! 
je, 325 m. nuo Dievo Moti
nos apsireiškimo Šiluvoje, 201 
m. nuo Lietuvos Nepriklau
somybės. Visi paminėti jubi
liejai norima tinkamai ap
vaikščioti ir kuo nors pažy
mėti. Mes katalikai neturėtu
mėm pasitenkinti vien tik 
paskaitomis ir pamaldomis 
bažnyčiose ir salėse, bet rei- 

t ketų istorinį ir brangų mums 
katalikams įvykį kokiu nors 
būdu savaip pažymėti ir į- 
amžinti. Vienas tokių būdų 
numatyta įvesti pirmąją Lie
tuvoje Amžinąją Švenč. Sa
kramento Adoraciją, kaip 
padėką V. Jėzui už suteiktą! 
Lietuvai krikšto ir Nepri
klausomybės atgavimo malo-| 
nes, kaipo ekspiaciją mūsų 
tautos klaidų ir išmelsti Lie
tuvai gražią ateitį. Tam tiks
lui numatyta panaudoti Šv. 
Mykalojaus, Seserų Bene
diktinių bažnyčią, vieną iš 
seniausių Kauno bažnyčių ir 
stiliaus atžvilgiu labai įdomi. 
J. E. Metropolito J. Skvirec
ko pritarimas, sutikimas ir 
palaiminimas jau gautas. 
Prieš pradėsiant Amžinąją

mą įvykį mūsų kolonijoje. 
Pittsburghietis lietuvis kan
didatuoja į legislatūrą, 16 — 
17 — 18 — 19 — 20 — 28 
warde, Juozas Narauskas; 
angliškai jis vadinasi A. 
(Jack) Norris. „Primary” 
balsavimai bus gegužės 17 d. 
Nepamirškim paremti savo 
žinomą tautietį. Jo vardas j kas ieškojo ramybės svaiga- 
demokratų sąraše.

J. B. Tamkevičius.

ELIZABETH, N. J.

L. Zamenhofaitė

Jau daugiau kaip pusė me
tų darbuojasi skleidime tarp
tautinės esperanto kalbos Li-

nes aukas. darbuojasi Detroite, Mich. Ji
Galutinai yra nusistatyta čia mano būti ilgesnį laiką.

vių religinei atstovybei prie moko vakarais 69 asmenis

,Zonta” ir 
[žinosios Adoracijos Lietuvoj | vietinių vegetarų klubas,
įvedimui, savo auką iki šių 
metų gegužės 10 d. gali atsi
imti iš Iždo Globėjo, kun. 
Linkaus, 12259 Emerald 
Ave., Chicago, Ill. Jeigu iki 
tam laikui nebus to padary
ta, tai bus ženklas sutikimo, 
tada visi pinigai bus persių
sti J. E. vyskupui T. Matu
lioniui į Lietuvą vykdymui 
to projekto.

Kun. D. Mikšys.

KOKIUS SPORTININKUS 
SIŲSTI LIETUVON

Draugijos „The Tone Kind
red” bute ne tik kad kalbėjo 
apie esperantą, bet ir rodė 
pavyzdį, kaip lengva yra ją 
išmokti; jos pamokos klausė 
per šimtas žmonių. Tarp ki
tų kovo 20 d. ji kalbėjo Mi- 
chigano universitete. Ji nors 
moka gerai kalbėti keliolika 
kalbų, tačiau prakalbas sako 
tik esperantiškai, o esperan
tininkai verčia į tautines 
kalbas; bet kad per radiją 
taip kalbėti labai neparanku, 
tai vieną prakalbą (per radi
ją) pasakė angliškai, o dvi 
kitomis kalbomis. Apie ją 
vietiniai laikraščiai ne tik 
vien anglų, bet ir kitų tautų 
daug čia rašo.

Manau, ne pro šalį bus už
siminti ir tą, kad ji jau žino 
apie mirtį prelato Aleksan
dro Dambrausko — Jakšto 
ir labai apgailestauja jo ne 
tik kaip didelio esperanto 
pionieriaus, bet ir kaip savo 
tėvo draugo; ji prelatą paži
nojo, nes a. a. prel. Jakštas 
pas juos viešėjo.

Senas Esperantininkas.

Laukiam puikaus vakaro
Šį šeštadienį, bal. 23 d., 

Laisvės salėje (Lithuanian 
Liberty Hali), 7 vai. vak., 
įvyksta nepaprasta pramoga 
— Marianapolio kolegijos 
studentų vakaras. Lietuviš
kosios kolegijos auklėtiniai 
suvaidins dramą „Skriaudų 
keliu” ir smagų patriotinį 
veikalą „Savanoriai”. Vaidi
nimai bus lydimi muzikos ir 
dainų. Po vaidinimo bus šo
kiai, kuriems gros Mariana
polio kolegijos orkestras.

Šis vakaras skiriamas 
Marianapolio kolegijos nau
dai. Kolegija pasiryžusi šie
met pasistatydinti naujus 
rūmus. Visų pareiga paremti 
lietuvišką įstaigą. Bilietas 
tik 50 c.

Visi Amerikos skaitytojai 
prašomi pranešti savo pažįs
tamiems, kad visi atsilanky
tų šį šeštadienį į Lietuvių 
Laisvės salę, E. Second St. 
Bus smagu visiems — ir 
jauniems ir pagyvenusiems. 
Pasveikinkim mūsų gražųjį 
jaunimą, einantį aukštesnius 
mokslus lietuviškoje kolegi
joje.

Balius
Balandžio 30 d. Amž. Ro

žančiaus dr-jos artistų rate
lis ruošia didelį vaidinimą — 
balių. Bus vaidinama „Graži 
Mageliona”, keturių veiksmų 
drama. Vaidins: J. Budrys, 
M. Zabarauskienė, J. Lisevi- 
čius, A. Vaičiulevičius, A. 
Medveckas, U. Džiovelienė, 
M. Beržanskienė, Bironienė, 
Agentas ir Baliuskaitė.

Šokiams lietuviška muzi
ka. Bilietai pigūs. Stas.

1,500, 
bėgl

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas yra gavęs iš ke
liolikos Amerikos lietuvių 
kolonijų paklausimų: kokios 
sporto šakos bus Lietuvos 
Tautinės Olimpijados pro
gramoje ir kokius sportinin
kus reikia siųsti į Lietuvą 
minėton olimpijadon, kuri 
įvyks liepos 17 — 31 d.d. 
Nors apie tai jau buvo laik
raščiuose šių metų pradžio
je, dar sykį visų žiniai pa- 

| kartojame.
Gautomis iš Lietuvos ži

niomis, Lietuvos Tautinės 
Olimpijados programoje nu
statyta varžybos:

Bėgimai
100, 200, 400, 800, 

5,000 ir 10,000 metrų
mai; 110 ir 400 metrų bėgi
mas su kliūtimis; 4x100 me
trų estafetė (4x100 metre 
elay race); švedų estafete 

— 400x300x22x100 (Swedish 
relay race); olimpinė estafe
tė — 800x400x200x200.I I

Šuoliai
Šuolis į tolį įsibėgėjus, 

šuolis į aukštį įsibėgėjus, 
šuolis su kartimi, trišokis.

Metimai ir stūmimai
Ieties metimas, disko me

timas, rutulio stūmimas, de- 
šimtkovė (Decathlon).

Vandens sportas
100 metrų laisvu stiliumi; 

200 metrų krūtine; 400 me
trų laisvu stiliumi; 100 me
trų nugara; 1,500 metrų lais
vu stiliumi; 4x200 metrų lai
svu stiliumi estafetė; šuoliai 
į vandenį; vandensvydžio 
žaidynės. '

Žaidimai i
Futbolas, krepšinis, lauko 

ir stalo tenisas pavieniui ir 
poromis. i

Boksas 1
Lengvo, pusvidutinio, vi-1

dutinio, pussunkio ir sun
kaus svorio.

Sunkumų kilnojimas
Plunksnos, lengvo, viduti

nio, pussunkio ir sunkaus 
svorio varžybos. Be minėtų 
žaidimų ir varžybų bus kitos 
rūšies sporto, kuriame ameri 
kiečiams greičiausiai nebus 
galimumo dalyvauti, kaip 
tai žirginis, šaudymas, avio- 
modelizmas, aviacija, buria
vimas ir jachtų regatos. 
Aukščiau minėtose sporto 
varžybose, kaip tai lengvojoj 
atletikoj, vandens sporte ir 
žaidimuose gali dalyvauti ir 
moterys. Norintiems plates
nių informacijų maloniai su
teiksime.

Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas 

2201 West Cermak Road 
Chicago, Ill.

PITTSBURGH, PA.

LRKSA. 158 kuopa savo 
mėnesiniame susirinkime ba
landžio išrinko į seimą at
stovais J. B. Tamkevičių ir 
Ad. Marčiulaitį; pavaduoto
ju — AI. Radzukyną.

Turiu primint savo kuopos 
nariams ir visiems Pitts-

i Elizabeth© kolonijos Lai- 
i kinasis Lietuvos Gynimo Ko- 
• mitetas balandžio 10 d. savo 
i susirinkime padarė surinktų 

aukų apskaičiavimą iš buvu
sių dviejų mass-mitingų pa
rapijos ir Laisvės salėse ir 
visą pelną paskyrė Lietuvos 
Ginklų Fondui.

Pirmam susirinkime su
rinkta $47.56. Iš tų už pro
testo telegramą Tautų Są
jungai išleista $2.65. Pajamų 
liko $44.91.

Antram susirinkime su
rinkta $186.54. Išlaidos: te
legrama $7.05, plakatų spau- 
dinimas $4.75, radijo $3, ke
lionės 60 c., telefonai kvieti
mui kalbėtojų iš Brooklyn© 
ir Jersey City — $1.40. Vi
so išlaidų $16.80. Pajamų 
— $169.74. Telefono išlaidos 
$1.40 nepaimtos, bet paauko
tos bendram tikslui, tokiu 
būdu antro susirinkimo gry
no pelno liko $17.14. Abiejų 
mitingų pajamų liko $216.05, 
kurie įteikti per Generalinį 
Konsulą p. Budrį New Yor
ke persiuntimui Lietuvon 
Ginklų Fondan.

Apsvarstęs esamą padėtį, 
Laikinasis Lietuvos Gynimo 
Komitetas nutarė nesilikvi- 
duoti, bet pagal reikalą šau
kti mitingus.

Susirinkime dalyvavo kleb. 
kun. J. Simonaitis, D. Anu- 
lionis, M. Beržanskienė, J. 
Žilevičius, J. Usonis, D. Krū
tis, R. Džiovelis ir V. Pau
lauskas.

J. Žilevičius, L. M.,

— Nuo Verbų sekmadie
nio atšilo ir buvo gražios 
dienos; visi laukė linksmų 
Velykų, bet pirma diena bu
vo apsinaukus, saulės nesi
matė. šventes nepaprastai 
gražiai praėjo, ramiems žmo
nėms nepaprasta ramybė, o

iuose, rado tik skaudų nusi
minimą.

— Didžiojoj savaitėj mirė 
Mot. Grajauskas, senas pa
rapijietis, daugiau 10 metų 
sunkiai sirgęs reumatizmu; 
Stasys Krilavičius automo
bilio suvažinėtas, baisiai su
žalotas; užmuštas vietoje.

— Visokį darbai vis nege
rėja, bedarbių fondo stotys 
eilėmis apgultos bedarbių; 
vieni gauna kiek paramos, 
kiti nesulaukia; lietuviai siu
vėjai silpnai dirba, kiti visai 
nedirba. Tikri vargai siuvė
jams. Vėl reiškiasi krizės 
metas.

— Antrą Velykų dieną į- 
vyko pirmas balius parapijos 
naudai; kokios kitos pramo
gos bus šitą pavasarį, iš ank
sto nesimato jų pasekmių, 
nes nežinia kaip ilgai tęsis 
nedarbas. J. K.

ROCHESTER, N. Y.

— Verbų sekmadienį sO- 
dalietės buvo surengusios 
vakarėlį, kurio pelną skyrė 
altoriams papuošti Velykų 
švenčių metu. Suvaidinti 
trys veikalėliai, du lietuvių 
kalba, vienas anglų. Vaidin
tojai savo vaidmenis gerai 
atliko ir žmones gerai pri
juokino. Jaunos mergaitės 
sodalietės atlieka labai gražų 
darbą; jos vis rūpinasi, kad 
Dūtų gėlių altoriams papuoš
ti. Ačiū joms!

— Skilinskaitė ir Cecilija 
Čapinaitė labai gražų darbą 
atliko, sunkiai dirbdamos ir 
rinkdamos aukas, iš kurių 
duvo padarytas papuošalas 
repozitorijai per didįjį ket
virtadienį. Papuošalas aukso 
spalvos ir labai gražiai atro
dė. Didelė garbė merginoms!

— Jonas Č. Morkūnas pa
aukojo visas palmes, varto
tas bažnyčiai papuošti di
džiosios savaitės pamaldų ir 
Velykų metu. Klebonas nuo
širdžiai dėkojo visiems au
kotojams.

I — Prisikėlimo procesija ir 
mišios prasidėjo 6 vai. Se
sučių pasidarbavimu, vaiku
čiai procesijoje buvo labai 
gražiai prirengti, kas darė 
gilų įspūdį. Sesutės taipgi 
labai sunkiai dirbo per visą 
savaitę, puošdamos altorius. 
Klebonas nuoširdžiai dėkojo 
joms už jų sunkų darbą. 
Žmonių per Velykų pamal
das buvo labai daug, neužte
ko vietų sėdėti. Choras, p-lei 
Rovaitei vadovaujant, gra
žiai giedojo procesijos ir mi
šių metu. Vyturys.

HARTFORD, CONN.

— Parapijos jaunimas, va
dovaujant Jonui Gaučui, vy
čių pirmininkui, rengiasi sta
tyti „Minstrel Show”. Tai į- 
vyks par. mokyklos salėje 
balandžio 24 d. Jaunimas 
nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti į šį linksmą juokų 
ir dainų balių. Dalis pelno 
parapijos naudai.

— Balandžio 23 d. parapi
jos salėje lietuviai legijonie- 
riai rengia karinį balių su 
šokiais. Komisija nuoširdžiai 
kviečia Hartfordo ir apylin
kės lietuvius atsilankyti ir 
pasilinksminti. Tikimasi, kad 
bus svečių iš kitų miestų.

— Per Verbų sekmadienį 
ir Velykas buvo gražios pa-

maldos mūsų bažnyčioje, da- vo ir minia ir jo biznio 
lyvavo daug žmonių. Pagel- neris lietuvis Gegužis, 
bėjo kun. dr. Starkus ir kun.
Švedas, abu iš lietuvių kole
gijos Thompsone.

— Hartford High School 
studentai statys nepaprastą 
vaidinimą Bushnell Memo
rial salėje gegužės 21 d. Vy
raujančią rolę turi lietuvis 
H. Elijošius. Minės mokyk
los 300 metų sukaktį.

— Šv. Vardo draugija tu
rės savo mėnesinį svarbų 
susirinkimą balandžio 27 d. 
mokyklos saliukėje. Kviečia
me dalyvauti Hartfordo vy
rus ir vaikinus. Turės bendrą 
komuniją gegužės 1 d.

— Keturdešimtės atlaidai 
prasidės gegužės 1 d. ir tęsis 
per gegužės 2 ir 3 dienas. 
Kleb. kun. Ambotas kviečia 
Hartfordo ir apylinkės lietu
vius ir lietuvaites atsilanky
ti.

— Vietiniai vyčiai turės 
šokius savo klubo kamba
riuose balandžio 30 d.

— Aną sekmadienio vaka
rą mokyklos salėje buvo kor
tų vakaras sergančiai Gri
gaitienei. Atsilankė nemažai 
žmonių. Ir liko gražaus pel
no.

— Sveikiname buvusius 
hartfordiečius Dr. ir Mrs. 
Aukštakalnis — Colney, ku
rie dabar gyvena Waterbury. 
Maloniai kvietė dalyvauti jų 
25 metų vedybų sukaktuvė
se, kurios minimos Waterbu- 
ryje šį sekmadienį, balan
džio 24 d.

SO. BOSTON, MASS.

Polskas kraujas neleido...

Kaip visi geri lietuviai su
sirūpino ir ruošė masinius 
mitingus tikslu pagelbėti sa
vo tėvynei, taip pat beždžio
niškai bandė pamėgdžioti 
vadinami „bendrafrontinin- 
kai”. šį kartą jie apsimetė 
patrijotais, pasivadino „So. 
Bostono Bendru Draugijų, 
Komitetu” ir kovo 25 d. lie
tuvių salėje sušaukė masinį 
mitingą protestui prieš len
kus, skelbdami „Gelbėkim 
Lietuvą”. Mūsiškiams ben- 
drafrontiečiams vadovauja 
žinomas lenkomanas, Kelei
vio Maikis — Michelsonas, 
neperseniai savo įstaigoje 
laikęs ir spausdinęs vietos 
lenkų šovinistų laikraštį 
Kurjer Codzienni.

Kalbėjo adv. Bagočius ir 
S. Michelsonas. Pastarasis 
porino, kad lenkai esą geri 
žmonės, jie Vilniaus nenorį, 
tik lenkų fašistai norį Vil
niaus. Girdi, ir Lietuvos val
džia esanti fašistiška, ir to
dėl esanti kalta dėl šio len
kų ultimatumo ir perskaitė 
protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžią. Balsuojant 
atsirado ir priešingų. Tuo
met pakėlė ranką jo partne
ris, lietuviško kraujo Jurgis 
Gegužis ir sako, kad reikia 
priimti rezoliuziją ir prieš 
lenkus. Minios balsai tam 
pritarė, bet p. Michelsonas 
lenkišku mandagumu atsa
kė, kad „mes tokios rezoliu
cijos neturime”. Vadinas, 
prieš lietuvišką valdžią p. 
Michelsonas turėjo pasiga
minęs labai iškalbingą rezo
liuciją, o prieš Lenkiją, kad 
ir Lenkijos fašistus, jo „pol- 
skas” kraujas, matyt, nelei
do rezoliucijos nei gaminti 
nei skaityti lietuvių mitinge, 
sušauktame protestui prieš 
lenkus. Tai toks asmuo va
dovauja mūsų vietiniams 
komunistams, socialistams 
bei „bendram frontui”. Taip 
ir baigė mitingą neišnešę nei 
dėl „žmonių akių” protesto 
prieš lenkus, nors to reikala-

Balandžio 22 d„ 1938 m. 22

Išsisukimui p. M. 
kad vakaro pirmini
munistas) pagaminsiąs 
rezoliuciją. Iš publikos 
girdo balsas: „Tai kad 
nemoka rašyti”.

Tai taip baigėsi mūsų 
drafrontininkų mitingas, 
riame kalbėjo ir SLA. prw 
dentas. Buvęs. Į

Demonstracija ir protestas 
prieš lenkus

Bal. 3 d. įvyko prieš h- 
kus vieša demonstracija ū 
protesto mitingas Eaneuilf 
Hali, Bostone. Dariaus poste 
legijonieriai su moterų pJ 
gelbiniu būriu uniformose į 
nešini vėliavas atmaršavoį 
So. Bostono į Faneuil Hat 
Paskui juos maršavo miuį 
lietuvių. Graži istorinė Fjj 
neuil Hali, talpinanti ap; 
pusantro tūkstančio žmoną* 
prisikimšo, o kita tūkstanti 
nė minia negalėjo įtūpti i 
klausėsi kalbų iš garsiaU 
bių, inž. Belecko lauke išves- 
tų. Kalbėjo ukrainietis kimi- 
gas Kušna (ukrainiškai), 
Elihu D. Stone, adv. AQ! 
šalna (angliškai), Kauno žjį 
dų atstovas Miller, Harvard 
prof. dr. Taracuzis, ukrainie 
čių draugijų atstovas ir adr 
F. J. Bagočius. Daugeliui jiį 
tiko jauno ukrainiečio pą 
reiškimas, kad „nepriklausĮ 
ma Ukraina, Gudija ir Lietu 
va sudarys tokį vieningi 

. tautų bloką, kuris lengvr 
galės atremti visus Lenkijos 
Vokietijos ir Rusijos puoli
mus”. Priimta rezoliuciją 
prieš lenkus.

Šį protesto mitingą ruošė 
sudarytas tam reikalui iš į 
vairių draugijų komitetai* 
Tik viena blogybė, kad toje 
salėje nebuvo galima auk? 
rinkti. Rengėjai manė, kad; 
tą draudimo taisyklę bus gal 

Įima apeiti, bet tai nepavy 
ko.

Uždavinio paskaita

Balandžio 10 d. Lietuviu 
salėje vietos Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius greitosio
mis suruošė jam paskaitas 
— prakalbas. Žmonių prisi 
kimšo kiek tik galėjo tilpti 
Aukų Vilniaus Geležiniai!' 
Fondui surinkta 55 dol. M 
Vilkišius, atvykęs iš Laff-i 
rence, Mass., paaukojo 1! 
dol. kulkosvaidžiui pirkti, j

Susilaukė „velykinės 
dovanos”

FEDERAC

Trečiadiei 
d., 7:30 vai 
par. salėje 
cijos New 
svarbus j 
bus tariami 
Dienos reiki

Draugijų 
tuvių Dienoi 
prašomi bū

PASKO

sekmadienį 
į Brooklyn! 
uapolio ko 
vaidintoji/; 
reiškimo pa 
vai. popiet i 
mius vei 
„Skriaudų 
komediją 
tojaus dieu 
kalus stud 
pethopar.i 
Avė.

Marianai 
statyti veil 
mi Naujoj 
jau kelinti 
visuomenė 
turi progos 
lietuviškų ’ 
jos paruoš 
suomenė pi 
16-tos minė 
mą sykį si 
gistų vaič 
suvaidino ]

Vaidinto 
siruošus. 
brooklynk 
Jagminas 
rius mok 
Nėra abejo 
gerai pasu 
pareiga ne 
lankyti, be 
miems pas 
raginti atsi

Leisk d 
žinomai 
prašaliu 
mus iš

Nors paprastai Velykomi jį dos. T 
nieks nelaukia ir neduodi 
dovanų, bet kitaip atsitiko' 
su advokatu Kaziu Kalinau* 
<u. Jo jauna žmonelė prieš’ 
Velykas pagimdė gražų svei
ką sūnelį. Linkime, kad p,f šiandien
Kalinauskai išaugintų jį ge vo narni

Hotpoin

skalbimi

ru lietuviu, kokiais ir jie pi 
tys yra, nors šioje šaljį ' 
augę. a.

Vyčių šokiai

L. Vyčių 17 Algirdo kp 
metiniai šokiai įvyks gegw 
žės 14 d. Bradford viešbuty

Šokių komisija smarkiai 
darbuojasi, kad tik šoklį 
pavyktų ir svečiai būtų p* 
tenkinti. Reikia tikėtis, kai ■ 
bus sėkmingi, nes šokių ko j 
misiją sudaro gabūs ir tau j 
darbe prityrę nariai: F 
Grendelytė, O. Razvadao- į
skaitė, E. Norinkevičiūtėį 
Juozas Zapustas (žinomas 1
sportininkas) ir Ant. Gapu- 
tis.

Šokiams gros Ken Reeves | 
New England Society orkes-i < 
tras. Įžangos dovana — apj 
mokama kelionė į New Yoi L 
ką ir atgal orlaiviu. Įvairi ; 
pamarginimai.

Visus kviečiame į šokius f
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ploniem 
kyti,
5. Garai 
tijarast
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Buvęs.

icija ir protestas 
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k įvyko prieš len- 
ia ūemonstraciįa ir 

mitingas Faneuil 
įtone. Dariaus posto 
’iai su moterų pa
būnu uniformose ir 
liavas atmarsavo iš 
ono į Faneml M 
uos marsavo minia 
Graži istorinė Fa- 
all, talpinanti apie 
tūkstančio žmonių, 

jo, o kita tūkstanti- 
negalėjo įtūpti ir 

kalbų iš garsiakal- 
Belecko lauke išves- 
ijo ukrainietis kuni- 
išna (ukrainiškai), 
.Stone, adv. A.0. 
ngliškai), Kauno šy
vas Miūer, Harvardo 
Taracuzis, ukrainie- 

gijų atstovas ir adv. 
gočius. Daugeliui pa- 
no ukrainiečio pa- 
.s, kad „nepriklauso- 
liną, Gudija ir Lietu- 
irys tokį vieningą 
doką, kuris lengvai 
remti visus Lenkijos, 
os ir Rusijos puoli- 

,’riimta rezoliucija 
įkus.
testo mitingą ruošė 
,s tam reikalui iš į- 
iraugijų komitetas, 
a blogybė, kad toje 
buvo galima, aukų 
Engėjai manė, kad 
imo taisyklę bus ga- 
siti, bet tai nepavy-

VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS POSĖDIS

Trečiadienį, balandžio 27 
d., 7:30 vai. vak. Apreiškimo 
par. salėje įvyks K. Federa
cijos New Yorko apskrities 
svarbus posėdis, kuriame 
bus tariamasi ir Lietuvių 
Dienos reikalais.

Draugijų atstovai ir Lie
tuvių Dienos komiteto nariai 
prašomi būtinai dalyvauti.

Apskr. Valdyba.

PASKUTINIS KVIETIMAS

ir paremkime lietuvišką ko 
legiją.

Malonėkite pranešti jauni
mui, kad ir jam bus įdomu 
atsilankyti. Vaidina juk jau
nimas, šioje šalyje gimęs ir 
augęs. Vaidinimas bus lydi
mas dainų ir muzikos. Po 
vaidinimo bus šokiai, ku
riems gros Marianapolio Ko
legijos orkestras.

surinko net 75,920 dol. Būtų 
niekas apie tai nežinojęs, jei
gu ne tie „income tax” mo
kesčiai. čia sučiupo airį ir 
surado, kad jis banke turi 
net 94 tūkst. dol., iš kurių 
valdžiai priklauso $3,519.21. 
Teisme „jury” nesutinka jį 
bausti už taksų nemokėjimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

lavinio paskaita

džio 10 d. Lietuvių j 
ietos Vilniui Vaduoti 
is skyrius greitosio- 
uošė jam paskaitas 
albas, žmonių prisi- 
kiek tik galėjo tilpti. 
Vilniaus Geležiniam 
surinkta 55 dol M.
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Kaip Amerikos skaityto
jams jau gerai žinoma, šį 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
į Brooklyną atvyksta Maria- 
napolio kolegijos studentų 
vaidintojų grupė, kuri Ap
reiškimo par. auditoriume 5 
vai. popiet suvaidins du Įdo
mius veikalus: dramą 
„Skriaudų keliu” ir smagią 
komediją „Nėra pinigų”. Ry
tojaus dieną tuos pačius vei
kalus studentai vaidins Mas- 
petho par. salėje, 64-25 Perry 
Ave.

Marianapolio kolegijos pa
statyti veikalai plačiai žino
mi Naujoje Anglijoje, kur 
jau kelinti metai lietuviška 
visuomenė kasmet bent sykį 
turi progos susilaukti gražių 
lietuviškų vaidinimų, kolegi
jos paruoštų. Brooklyno vi
suomenė pernai per Vasario 
16-tos minėjimo iškilmes pir
mą sykį susipažino su kole- 
gistų vaidintojais, kai šie 
suvaidino patriotinį veikalą.

Vaidintojų grupė gerai pa
siruošus. Jai vadovauja 
brooklynietis kun. dr. A. 
Jagminas ir veikalų režisie
rius mokyt. J. Pilipauskas. 
Nėra abejonės, kad studentai 
gerai pasirodys. Mūsų visų 
pareiga ne tik patiems atsi
lankyti, bet ir savo pažįsta
miems pasakyti ir juos pa
raginti atsilankyti. Ateikime

Brooklyne netrukus bus 
pradėtas vajus vaikų muzie
jui įrengti. Namas jau nužiū
rėtas — Avė. S ir E. 17 St. 
Toks muziejus duos progoš 
vaikams pasimokyti ir sulai
kys nuo valkiojimosi gatvė
se.

Susekta, kad yra paleis
tos netikros penkdolerinės. 
Raudonoji 5 dol. antspauda 
turi numerį „A-214”. Serijų 
numeriai yra tokie: „B21854 
686-A”; „D51630356B”; arba 
„A62185468B”.

Piliečių biudžeto komisija 
reikalauja, kad miesto mayo- 
ras La Guardia nepasirašytų 
įstatymo, kuris miesto dar
bininkus atleistų nuo darbo 
šeštadieniais. Komisija sako, 
kad tas įstatymas kainuotų 
miestui po 7 milijonus dol. 
kasmet.

Pereitą savaitę prie Bilt
more viešbučio, New Yorke, 
suareštuotos 3 jaunos mer
gaitės — 2 po 13 metų amž., 
o trečia 14 metų. Jos pasako
ja, kad pabėgusios iš Balti- 
morės. Policijos stoty sulai
kytos ir pranešta jų tėvams.

Pereitą savaitę susekta, 
kad J. J. Sullivan Wallabout 
turgavietėje imdavo po 50 c. 
už pridabojimą vežimų ir 
per 4 metus (1929 — 1932)
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mekanizmas turi tik

TAIP PIGIAI 
TIKTAI 50c 
Į SAVAITĘ

HOTPOINT
SKALBIMO 

MAŠINA

DYKAI DEMONSTRACIJA JŪSŲ NAMUOSE 
25-KIŲ METŲ PATARNAVIMAS 

FERM’S
663 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-2113

Prašalink 
Skalbimo Nesmagumus
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.

New Yorko miesto mokes
čiai kasmet kyla ir auga. Ir 
kur gi tie mokesčiai neaugs. 
Štai kokias algas miesto 
darbininkai gauna: elektro
technikai 2 dol. į vai.; pri
žiūrėtojai prie kelių taisymo 
— 1 dol. 75 c. vai.; plumbe- 
riai — 1 dol. 75 c.; plumbe- 
rių pagelbininkai — 1 dol. 
16% c.; pečių dirbėjų pagel
bininkai—1 dol. 60 c.; sunk
vežimių kasėjai — 2 dol. 20 
c.; stiklioriai — 1 dol. 87 c.; 
mašinistai — 1 dol. 75 c.; 
akmenų tašyto jai — 2 dol. 
21 c.; akmeninių grindų dir
bėjai — 2 dol. 21 c.; baldų 
dirbėjai — 1 dol. 43 c.; kal
viai — 1 dol. 62 c.; mūrinin
kai — 1 dol. 88 c.; staliai — 
1 dol. 75 c.; dirbėjai prie ce
mento — 1 dol. 75 c.; dažy
tojai — 1 dol. 50 c. į vai. ir 
daug kitų, kurių algos nėra 
mažesnės nei 1 dol. 50 c. į 
vai. Tik paprasti darbininkai 
gauna po 50 c. į vai., bet jų 
mažai yra, nes jie šaukiami 
tik pagelbėti kvalifikuotiems 
darbininkams.

1939 m. New Yorko pasau
linėje parodoje dalyvaus net 
64 tautos, kurių tarpe yra ir 
Lietuva. Lietuva paėmė 10 
tūkst. ketv. pėdų vietą Tau
tų salėje. Lenkai paėmė net 
45 tūkst. ketv. pėdų. Lenkai 
žada pasistatyti savo namą, 
prie kurio bus pastatytas 
150 pėdų aukščio stulpas, 
kurio viršūnėje bus pastaty
ta lietuvio Tado Kosciuškos 
statula.

New Yorko namų savinin
kai gali įsigyti gatvėje, prieš 
namus, medelius ir juos už
auginti, įmokant miestui už
medelį. Priežiūra ir užaugi- 
nimas bus miesto darbinin
kų parūpinta.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Šį penktadienį, balandžio 
22 dieną, mūsų par. salėj į- 
vyksta šv. Vardo draugijos 
rengiamas militarinis balius 
su skaniais užkandžiais ir 
šokiais. Visi, o ypatingai 
jaunimas, prašomi atsilanky
ti, linksmai ir naudingai lai
ką praleisti, nes balius ren
giamas naudingam tikslui.

Bilietas tik 25 c. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

NEW YORK, N. Y.

Lietuvių Šv. Jono Pašaipū
nė Draugija rengia linksmus 
šokius, kurie įvyks

Šeštadienį, gegužės 7 d.
Chester Palace svetainėje, 

1930 Boston Rd., E. 177th St., 
Bronx, N. Y.

Visi prašomi ko skaitlin
giausiai atsilankyti.

Kviečia rengėjai.

VALGYKLOS
NETURTINGIESIEMS

J Sausio 6 d. miręs odų
> prekybininkas William Loe-
> wenstein paliko fondą, iš ku- 
; rio New Yorke turės būti į- 
: steigtos valgyklos, skiriamos
neturtingiesiems. Valgyklose 
bus duodama pavalgyti dy
kai, kas tik prašys. Prie du
rų tačiau bus parašas, pra
šąs valgyti tik tuos, kurie 

i alkani ir neturi iš ko užsįr 
mokėti.

AMERIKA

Maspetho parapijos sporto klubo krepšinio komanda, kuri dabar rungiasi dėl 
Long Island čempijonato. Balandžio 29 d. Klasčiaus salėje ruošiamas pergalės 
balius.

Savo broliui turtuolis pali
ko savo prekybą, įvairaus 
turto ir 370 tūkst. dol. pini
gais. Gerai apdovanojo savo 
giminaičius ir darbininkus. 
Buvo žydas.

5 METŲ STUDENTAS

Praeitą savaitę New Yor-
ko universitetas į savo dailės 
skyrių priėmė jauniausią 
studentą, 5 metų amžiaus. 
Studento vardas — William 
B. Ely. Tai įžymaus ameri
kiečio mokslininko, ekonomi
jos prof. Richard T. Ely sū
nus. Jaunasis studentas pa
rodė nepaprastų gabumų 
paišyboje.

Prof. Ely dabar yra 84 
metų amžiaus, jo žmona 39 
metų; jo pirmoji žmona mi
rė 1923 m., o dabartinę vedė 
1931 m. Prof. Ely pasakoja, 
kad jo motina buvo gera pie
šėja ir buvo piešimo moky
toja.

NUSIKALTĖLIŲ SKAIČIUS
DIDĖJA

New Yorko policijos virši
ninkas Valentine pranešė 
apie 1937 metais buvusius 
nusikaltimus, kurių pernai 
buvo daugiau nei 1936 me
tais, nors žmogžudybių skai
čius sumažėjo 33.

Žmogžudybių pernai New 
Yorko mieste buvo 331, už
puolimų su sužeidimais 2,- 
921, užpuolimų ir apiplėšimų 
1,276, apilėšimų 3,128, di
džiųjų vagysčių 8,397, kito
kių nusižengimų 6,500. Iš vi
so policijai žinomų nusikal
timų pernai buvo 22,553.

Policijos skyriaus žinyboje 
dirbo 18,358 asmenys, kurių 
6 žuvo tarnybos pareigas ei
dami ir 4 mirė nuo nelaimin
gų atsitikimų einant parei
gas; 50 policininkų pašalin
ti. Policijos išlaikymas per
nai miestui kainavo 64,619,- 
268 dol.

NORI LOTERIJOS

Šiuo metu posėdžiauja 
New Yorko valstybės konsti
tucinis susirinkimas, kurs 
svarsto ir ruošia naują vals
tybės konstituciją. Yra įvai
riausių siūlymų, tarp kurių 
ir loterija. Norima, kad New 
Yorko valstybė turėtų savo 
loteriją nors du sykius per 
metus; pelnas būtų skiria
mas pašalpos fondams.

Konstitucinio susirinkimo

Ar jūsų VAIKAI PRIE
ŠINASI paimti 

liuosuotoja ?
Jūsų valko veidas yra jo Jausmų veid
rodis! Tad ką gi Jis parodo — paalblau- 
rėjlmą ar malonumą — kada duodate 
jam ką nors išvalyti jo viduriams?
Kitą kartą Jūsų valkams prireikus lluo- 
suotojo, duokit Jiems Ex-Lax. Jis turi 
gardaus šokolado skoni — Ij Jiems jis 
labai patiks! Be to, Ex-Lax suteikia 
visišką palengvinimą nuo užkietėjimo— 
švelniai, lengvai, be vldurėllų sukrėtimo 
bed jų skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Ils yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, Ir suaugusiems

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
AT8ISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant ae- 
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax 
kalauklt tikrojo

GREAT NECK

pirmininku yra vyriausias' solistė M. Baublytė ir gra- 
teisėjas Fr. E. Crane; garbės 
pirmininku išrinktas buvęs 
gubernatorius Alfred E. 
Smith.

PARAMA AKLIESIEMS

žiai sugiedojo.
Dabar choras smarkiai 

rengiasi koncertui, kuris į- 
vyks sekmadienį, gegužės 1 
d., gražioj Our Lady of 
Lourdes salėje, 186 Butler 
St., Patersone.

Nekalbant jau apie mūsųNew Yorko valstybė iš so
cialinės apdraudos tarybos chorą, dalyvaus iš Elizabe-

— Šį sekmadienį, balan
džio 24 d., Kasmočiaus salė
je, Steamboat Rd., įvyks pra
kalbos, kurias ruošia vietinis 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo komitetas. Prakalbų 
tikslas išaiškinti paskutinius 
Lietuvos įvykius ryšium su 
Lenkijos ultimatumu ir jo 
priėmimu. Visi kviečiami at
silankyti.

— Gegužės 1 d. Kasmo
čiaus salėje bus didelė pra-

šiems metams akliesiems ir 
bejėgiams seniams šelpti ga
vo 3,690,032 dol., kurių 44,- 
256 dol. bus skiriami aklie
siems.

Iš gautų pinigų bus su
šelpti 105,200 senelių ir 2,- 
400 aklųjų.

RUOŠIA PIKNIKU

Šv. Jurgio dr-ja rugp. 28 d. 
Klasčiaus parke ruošia pik
niką, apie ką praneša apy
linkės visuomenei, prašyda
ma tą dieną susilaikyti nuo 
kitų pramogų.

Rockaway apylinkėje kyla 
gyvenamųjų namų nuomos. 
Kai kuriose vietose nuoma 
pakelta net 20 nuošimčių.

Balandžio men. New Yor
ke įvyks net 38 suvažiavimai 
ir tikimasi, kad atsilankys 
daugiau nei 14,400 atstovų. 
Tikimasi, kad balandžio mėn. 
visoks biznis mieste pagerės.

PATERSON, N. J.

Velykų šventės labai gra
žiai praėjo. Visas dienas 
žmonės gausiai lankė bažny
čią.

Prisikėlimo mišios buvo 
6:30 vai. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Kleb. kun. J. Kinta 
rūpestingai viską sutvarkė. 
Muz. A. Grigoraitis labai 
gražiai prirengė chorą, išmo
kė naujas mišias. Galima 
sakyti, ar nebus tik pirmas 
kartas, kai choras taip gra
žiai sugiedojo mūsų bažny
čioje. .

Garbė priklauso klebonui 
už palaikymą gero vargoni
ninko ir muz. Grigoraičiui už 
paskyrimą savo energijos 
chorui. Ir choristams pri
klauso garbė už lankymąsi į 
pratybas ir gražų susiklau
symą.

Negalima praleisti nepa
stebėjus sesučių Marytės ir 
Onutės Obelevičiučių, kurios 
labai žavėjančiai mišiose gie
dojo duetus ir solo. Žinoma

tho komp. Žilevičius su savo 
vyrų choru, muz. Stanišaus- 
kas su Newarko choru, muz. 
Hodelis su Harrisono choru 
ir gal muz. Justas su Jersey 
City choru. Tai bus tikra 
dainų šventė. Patersone dar 
nebuvo tokių iškilmių. Be 
to, ir visi šios apylinkės ku
nigai dalyvaus.

Taigi, visi patersoniečiai 
ir kaimynai neturėtų apie 
nieką daugiau kalbėti, kaip 
tik apie šias iškilmes. Visi 
gegužės 1 d. 7 vai. vak. bū
kim Our Lady of Lourdes 
salėje, o išgirsim tikrai gra
žių dainelių ir pamatysim 
gražaus lietuviško jaunimo.

Patersonietis.

moga. Maspetho par. choras 
vaidins įdomų veikalą „Pirš
lybos”. Visi dideliu įdomumu 
laukiame.

—Gegužės 21 d. vietos vy
čiai Munsey Park Center pa
talpose, Manhasset, L. L, tu
rės didelius šokius. Visas 
jaunimas kviečiamas atsi
lankyti. Skiriamos įvairios 
dovanos.

^;HAVEM ĖYE R 8-0259
RALPH KRUCH'

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

į 402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783 ■
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius’ ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

—1 1 - ....... .III >

<STagg 2-5043 Notary Public

■VsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzv\AAAAAAAAAAAAAAAAMAAA/,Z

kel. STagg 2-7177

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

> 1 c

ALFRED J. WENTZ i
(VENCIUS) :

S ADVOKATAS §

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
|219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.: 
s(Williamsburgh Bridge Plaza'į
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Marianapolio Kolegijos Studentų

VAIDINIMO VAKARAS
Atvelykio Sekmadienį, Balandžio-April 24 d.

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUD1T0R1UME,
No. 5th Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

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

DINS PU VEIKALUS: DRAMĄ „SKRIAUDŲ KELIU” IR LINKSMĄ KOMEDIJĄ

AMERIKA

Budrytė su Kazimieru Bru- 
soku. Abu labai gerai žinomi 
ir veiklūs jaunuolių organi
zacijose.

Elena priklausė prie soda- 
liečių ir prie L. Vyčių. Kaži-’ 
mieras priklausė prie Vyčių' 
ir šv. Vardo draugijos.

Pokylis bu Elks klube, 
Elmhurst, N. Y. Po pokylio 
jaunavedžiai išvažiuos į Ber
mudų praleisti „medaus mė
nesio”.

„NĖRA PINIGŲ”. JIE IR PAGROS IR PADAINUOS.
PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI, KURIEMS GROS MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 

ORKESTRAS.

MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE
64-25 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.
Pirmadienį, BALANDŽIO 25 D., 1 vai. vak. Bilietai 50 centų

PASIŽYMĖJO MOKSLE jos salėje 8:30 vai. vakare 
--------  bal. 28 d. Bus svarbių reika- 

Apreiškimo par. mokyklos lų svarstyti. Klebonas.

išpuošta šventėms. Prie iš
kilmių dar prisidėjo geras 
choro pasiruošimas giesmė-

pirmuose kvotimuose aukš
čiausius laipsnius gavo šie 
mokiniai: K. Kanapinskas, 
EI. Savickaitė, R. Mockeliū- 
naitė, J. Levonas, V. Myko
laitis, J. Beganskas, K. Ka
šėta, A. Dragūnas, EI. Gu
daitytė, A. Jasinskaitė, A. 
Urbonas, A. Juodzevičiūtė, 
G. Kivytaitė, R. Kašėtaitė, 
A. Dūda, R. Busevičiūtė.

PATIKO REKOLEKCIJOS

Brooklyniečiai su Įdomu
mu laukė išgirsti naują iš 
Lietuvos misijonierių, kun. 
J. Kidyką, S. J., ir iš tiesų 
reikia pasakyt, kad nenusi
vylė. Ypatingai inteligentai 
džiaugiasi, kad kun. Kidyko 
pamokslai buvo rimti, moks
liški, tikrai tinkami inteli
gentams. Patartina kun. Ki
dyko pamokslų išgirsti tiems 
iš inteligentų, kurie, dėl gy
venimo aplinkumos ar šiaip

Sportininkai baigia sezoną
Mūsų krepšinio komanda 

pralaimėjo K. of C. Morris 
Park komandai. Abi rungia
si dėl čempijonato. Iš penkių 
turi laimėti tris dėl čempijo
nato. Dabar, abi lygiomis pa
sirodė. Šį šeštadienį bal. 23 
d. vėl žais Klasčiaus salėje 
ir sekmadienį Morris Park 
salėje. Jei sekmadienį neuž
sibaigtų, tai vėl žaistų tre
čiadienį, kad prieš bal. 29 d. 
čempijonatas tektų katrai 
nors iš šių dviejų komandų. 
Lietuviai tikisi laimėti. Tad, 
visi kviečiami į šiuos pasku
tinius žaidimus gausingai 
lankytis ir už lietuvių ko
mandą stoti. T. A. C. rūpi 
sezoną garbingai baigti.

Pergalės vakaras
Sportininkai ruošiasi per

galės vakarui penktadienį, 
bal. 29 d. Klasčiaus salėje.

pergyventų nuotykių ati
traukti nuo tėvelių ir savo 
jaunystės tikybos, patekę į 
prieštikybines sroves visai 
per klaidą. Jo pamoksluose 
girdisi supratimas ir užuo
jauta tiems, kuriuos pasitai
kęs likimas nukreipė nuo jų 
tikybos.

Linkėtina, kad kun. Kidy
kas S. J. aplankytų ko dau
giausiai lietuvių bažnyčių su 
pamokslais ir kad jo atsilan
kymai būtų išgarsinti tarp 
tų brolių lietuvių, kurie jau 
nustojo lankyti bažnyčias.

P. L.

MASPETHO ŽINIOS

Margučiai — margučiai
Moterų Sąjunga kiekvie

nais metais Atvelykyje turi 
margučių balių. Margučius 
rita, margučius renka, už 
gražiausius duodamos dova
nos. Prie geros muzikos visi 
pašoka ir margučius valgo. 
Visi atsineškite savo margu
čius . ir pasikvieskite savo 
draugus. Visus kviečia į šį 
tradicinį lietuvišką vakarą 
5 vai. po pietų.

M. S. 30 kp.
Kolegija Maspethe

Iš Marianapolio kolegijos 
atostogoms sugrįžo mokslei
viai Kazlauskas ir Vilutis. 
Bet bal. 25 d. bus daugiau 
moksleivių, kai atvažiuos su
vaidinti teatrą. Statys du 
veikalus: „Skriaudų keliu” 
ir „Nėra pinigų”. Po vaidini
mo moksleivių orkestras! 
gros šokiams. Bilieto kaina 
50 centų. Pelnas skiriamas 
lietuviškai kolegijai.

Draugijų susirinkimas
Visų draugijų valdybos 

kviečiamos susirinkti parapi-

Gros puikus orkestras šo
kiams. Krepšinio komanda 
oficijaliai priims čempijona
to taurę. T. A. C. dirba, kad 
taurė tektų lietuvių koman
dai. Tikisi turėti tūkstantinę 
minią. Visa lietuviška apy
linkės jaunuomenė dalyvaus. 
T.A.C. prašo ir tėvų atsilan
kyti. Trokštame matyti lie
tuvių pergalę. Maspethiečiai 
didžiuojasi savo komanda. 
T.A.C. ruošiasi kitam sezo
nui neprasčiau užsirekomen
duoti. Dabar turi tris ko
mandas — didžiąją, rezervų 
ir merginų. Jaunimas labai 
susirūpinęs sportu. Verta vi
siems padėti. Atsilankykime 
į Pergalės Vakarą bal. 29 d. 
Klasčiaus salėje.

Žinutės
— Maspethiečiai pasipikti

nę p. Ginkaus garsinimu per 
radiją bal. 16 d. apie mūsų 
krepšinio komandos vakarą.

— Kun. J. Balkūnas skai
tė paskaitą apie kun. Tumą 
— Vaižgantą Profesijonalų 
klubui Brooklyne, bal. 21 d., 
dr. Paulonio namuose.

— Vyčiai sujudo dirbti, vi
są jaunimą prie vyčių orga
nizacijos prirašyti.

— Mėnesinis parapijos 
biuletenis išeis šį sekmadie
nį, bal. 24 d.

Gražiai išpuošė bažnyčią
Keturiasdešimt valandų 

atlaidams Maspetho lietuvių 
i bažnyčia buvo nepaprastai 
gražiai išpuošta. Taipgi per 
Velykas visi gėrėjosi išpuo
šimu. Visi altoriai skendo 
gėlėse, palmėse ir žvakių 
šviesoje. Taip gražiai papuo
šė seselės pranciškonės ir 
Altoriaus draugija. Kitatau
čiai pastebėjo, kad lietuvių 
bažnyčia buvo gražiausiai

mis. Malonu, kad nieko nesi
gailima pamaldų iškilmingu
mui ir bažnyčios išgražini- 
mui. Beje, gražų įspūdį darė 
seselių priruošti vaikučiai į- 
vairioms pamaldoms didžio
sios savaitės metu.

Svečiai
Keturiasdešimt valandų 

atlaiduose buvo atsilankę 
šie kunigai: K. Vasys, J. 
Ambotas, M. Pankus, I. Kel-I 
mėlis, V. Matulaitis, J. Bar-[ 
kauskas OSB., J. Paniekas' 
CSSR., M. Kemežis, C. Sto
nis, P. Vanagas, D. Mikšys, 
J. šeštokas, S. P. Remeika, 
J. Kidykas S. J., K. Paulonis, 
A. Petrauskas, J. Kartavi- 
čius, N. Pakalnis, J. Laury- 
naitis ir J. Aleksiūnas.

Inž. Ant. J. Mažeika, L. 
Vyčių organizacijos pirmi
ninkas, kurio vadovauja
ma L. Vyčių ekskursija 
gegužės 21 d. išvyks į Lie
tuvą dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
ir Pavasarininkų 25 metų 
sukakčių minėjimo iškil
mėse. Į ekskursiją dar ga
lima įsirašyti, kreipiantis 
pas patį ekskursijos vadą.

Piliečių klubas darbuojasi
| Piliečių klubo susirinkime 
I nutarta, kad visi nariai turi 
grąžinti laimėjimų knygutes 
ne vėliau balandžio 28 d., nes 
laimėjimas ir balius bus ren
giamas balandžio 30 d. klubo 
salėje. Taipgi kalbėta apie 
milžinišką išvažiavimą laivu 
Hudson upe. Nutarta susira
šyti su kitais Brooklyno klu
bais ir surengti ekskursiją 
laivu. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti į mėnesinį susi
rinkimą, gegužės 3 d. Taipgi 
nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių prisirašyti.

Sutuoktuvės
Bal. 23 d. šeštadienį, 10 

vai. ryte susituoks p-lė Elena

Mirė Antanas Januškaitis
Balandžio 7 d. 11 vai. ryte 

mirė Maspetho ir apylinkės 
gerai žinomas biznierius An
tanas Januškaitis. Palaido
tas iš Angelų Karalienės 
bažnyčios į šv. Jono kapines 
balandžio 11 d.

Laidotuvėse dalyvavo peri 
200 žmonių, lydėjo per 40 
automobilių.

Paliko nuliūdime žmoną 
Magdeleną, sūnus Antaną ir 
Joną ir dvi seseris, O. Dum- 
blienę ir A. Kulikauskienę.

A. a. Antanas buvo karš
tas lietuvis patrijotas, para
pijos rėmėjas, šv. Vincento 
draugijos, lietuvių .neprigul- 
mingo klubo ir lietuvių pilie
čių klubo Maspethe narys, 
Amerikos skaitytojas bei rė
mėjas.

Lai ilsisi ramybėje.
Namų savininkų veikla
Bal. 13 d. klubo salėje įvy

ko Maspetho liet, namų sa
vininkų sąryšio susirinki
mas. Be kitų svarbių dalykų 
nutarta rengti balių po Vely
kų. Diena bus paskelbta vė
liau.

Svarbus susirinkimas bus 
balandžio 26 d. Visi nariai 
privalo ateiti. Rep.

NAMŲ SAVININKŲ
DĖMESIUIMilitarinis 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.

AMERIKOS VIRTUVĖS 
NAUDOJA G. E.! DĖL TO, 
KAD GENERAL ELECTRIC 

JUMS

SUTAUPO DAUGIAU 
KELIAIS ATVEJAIS

Check the multiple savings of this 
^gerator that started a 

Ne* “Save Wave" in America!
Thts first choice of millions 
” now popularly priced!

7hrif/ebS‘>nt’ ^ealed-in-steel Triple- 
cold-n^i'' WKh OIL.COOLING. No 
form G mecįan'sm can out-per- 
rX al &ho“e’ Beautiful, big, 
freezing in?.I ® . c.abl“ets- New fast-

THRIFTY IN PRICE! A bigger 
dollar-for-dollar value than 
ever. THRIFTY IN CURRENT! 
Now more cold with less 
current. THRIFTY IN UPKEEP! 
Has an unsurpassed record for 
enduring economy.

Be thriftier-Get a new G-EI

H. Friedman Music Shop
433 GRAHAM AVE., BROOKLYN, N.

EVergreen 8-4798

Balandžio 22 d., 1938 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6tli STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-92M

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
11X4 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
8—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-010fl 1

i Tel. EVergreen 7-1312 $
Dr. H. MENDLOWITZ j

Persikėle naujon vieton, tai yra: |
į 522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,|
; VALANDOS: |
■ 1 iki S Ir nuo Sekmadieni: j
> 7-8 vai. vakaro 10 iki 13 vai. ryv I
i FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Delprof. Dovyd 
peticijų reikalu 
Tai bent kritiki 
Naudojasi auk< 
Juokiasi iš sav 
jįuijos dovani

HAI KAI

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

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlfiKą 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geria,uslą HetuvlSką duoną, kelksus 

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

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

Brooklyn, N. Y.
į

Tel.

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS 1S geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

Lietuvių namų savininkų 
organizacijos svarbus mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, balandžio 22 d. 
7:30 vai. vakare, grab. Bar
ry P. Shalins-šalinsko salė
je, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Visi namų savininkai, na
riai ir norintieji prisidėti 
prie organizuoto veikimo, 
malonėkite būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, kuriame 
tikimasi turėti ir svečių kal
bėtojų. Išgirsite įdomių ir 
naudingų pranešimų.

Valdyba.

MIRĖ

Motiejus Mešlis, 62 metų, 
gyvenęs 8440 — 86 St., 
Woodhavene, mirė balandžio 
19 d. Laidojamas šį penkta
dienį, bal. 22 d., iš šv. Tomo 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Kūnas pašarvotas savo na
muose. Laidotuvėse patar
nauja grab. J. Garšva.

IŠVAŽIAVO IEŠKOTI 
PARAMOS?

Praeitą savaitę į Lietuvą 
išvyko Brooklyno Vienybės 
leidėjų bendrovės pirminin
kas A. Trečiokas, kuris nela
bai seniai paėmė Vienybės 
tvarkymo reikalus į savo 
rankas. Kaip jau tautininkiš- 
koje spaudoje buvo rašyta, 
p. Trečiokas įdėjęs į Vieny
bės biznį savo 1,500 dol. ir 
tuomi išgelbėjęs Vienybę. 
Vėliau kalbėta, kad p. Tre
čiokas davęs Vienybei ne 
1,500, bet 3,000 dolerių.

Nors p. Trečiokas, kaip 
sakoma, ir pasiturįs žmogus, 
tačiau visiems suprantama, 
kad ypač šiais laikais žmo
nės pinigų niekais nemėto ir 
todėl pradėta plačiai kalbėti, 
kodėl p. Trečiokas taip drą-

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modernlSka Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

šiai duoda pinigus ten, iš 
kur nėra beveik jokios vil
ties juos atgauti. Dabar jau 
viešai kalbama, kad p. Tre
čiokas turėjęs Lietuvos ofi
cialių žmonių pritarimą ir 
užtikrinimą, kad įdėtus pini
gus atmokėsianti Lietuvos 
valdžia. Tačiau įdėtų pinigų 
nieks nesiryžo atmokėti. P. 
Trečiokas, sakoma, lankęsis 
New Yorke ir Washingtone, 
tačiau be pasekmių. Po to 
nutaręs važiuoti tiesiog į 
Lietuvą, kur turįs vilties ne 
tik savo įdėtus pinigus gau
ti, bet ir daugiau parsivežti 
Vienybės išlaikymo reika
lams. N. D.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW306 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 56 Columbia Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GERARD MOSCOSO 
Jerry Tavern

56 Columbia PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6703 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 132A of the Alco
holic Beverage Control Law at 3856—58 
Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

JAMES McDADE
3856-58 Flatlands Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3614 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at re
tail under Section 132A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 35 Lincoln Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN, INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW884 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Ashland Pl., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

ALLESSANDRO La VALLE 
Silver Moon Rest

51 Ashland Pl., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

• Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RW269 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THEODORE KORNMUELLER 
Zur Badischen Heimat

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7768 has been issued to the undersiRned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic BeveraRC Con
trol Law at 1001 Brighton Beach Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OCEANSIDE RESTAURANT, INC. 
1001 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL6780 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Sectin 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 654 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK KEIN
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
—SB39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92nd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX Le ROY SCHRAUTH 
(Le Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
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