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Prof. Pr. Dovydaitis su
laukė naujų „malonių” iš 
švietimo ministerijos, kuri 
apkarpė jo dėstomus daly
kus, sumažindama, Darbinin
ko pranešimu, jam atlygini
mą 287 litais mėnesiui. Jei 
švietimo ministerija ir toliau 
gnaibios šį dvasios milžiną, 
aišku, jis liks be darbo uni
versitete, kuriame dirba nuo 
pat įsteigimo pradžios.

Prof. Dovydaitis buvo ir 
yra nepaprastai geros šir
dies, labdaringas. Daug savo 
pinigų išdalino mokslei
viams, studentams, organiza
cijai, spaudai. Dabar jis bū
tinas geraširdžių lietuvių pa
ramos. Yra susidaręs fondas 
su kun. K. Urbonavičium 
priešaky. To fondo tikslas 
sukelti atitinkamą pinigų su
mą prof. Dovydaičio ūkyje 
trobesiams pastatydinti. 
Fondas turi būti papildytas 
dar neaukojusių aukomis! 
To reikalauja katalikų gar
bė.

K. Federacijos Tarybos 
nutarimu, šiuo metu yra ren
kami parašai peticijai Lie
tuvos vyriausybei ir seimui, 
prašant sunormuoti Lietuvos 
santykius su šv. Sostu, grą
žinti Teologijos Filosofijos 
fakulteto filosofijos skyriui 
teises, nevaržyti ištikimųjų 
valstybei ir tautai organiza
cijų, spaudos ir veikimo lai
svės, pasukti valstybės vairą 
vieningumo ir steigiamo sei
mo priimtosios valstybės 
konstitucijos* dėsnių--feąkfiie, 
garantuojančia religijos, žo
džio, spaudos ir veikimo lai
svę.

Kurios katalikų organiza
cijos dar nėra pasirašusios 
tų peticijų, prašomos tai ko 
veikiausiai padaryti. Petici
jos netrukus bus nuvežtos į 
Lietuvą.

Pilsudskis Svajodavo Apie Lietuva
Lenkijoje neseniai lankėsi 

katalikų dienraščio XX Am
žiaus redakcijos bendradar
bis P. Kupčiūnas, kurs dabar 
minėtame dienraštyje plačiai 
ir įdomiai aprašo savo patir
tus įspūdžius. Lenkai jį vi
sur priėmę labai nuoširdžiai, 
visur rodę didelio palanku
mo.

P. Kupčiūnas apsilankė ir 
Belvedery, kurs paverstas 
maršalo Pilsudskio muzieju
mi, kurio viršininkas yra 
pulk: Borkevičius. Pulkinin
kas lietuvį laikraštininką 
pasveikino lietuviškai: 
„Sveikas, broli lietuvi”.

Muziejuje sudėta viskas, 
kas Pilsudskiui priklausė. 
Pulkininkas aprodė visus 
Pilsudskio drabužius, o vie
ną kostiumą rodydamas taip 
kalbėjo:

„Šitą kostiumą maršalas 
visada dėvėdavo gyvenda
mas Druskininkuose, kur iš 
vilos balkono ištisomis va
landomis nejudėdamas žiūrė
davo į Lietuvą, — pasakoja 
pulkininkas, rodydamas švie
sų lininės medžiagos švarką 
ir tokias pat kelnes. — Kai 
maršalas svajodavo apie 
Lietuvą, tada jam nieks ne
galėdavo išdrįsti sukliudyti, 
nors būtų ir kažkoks reika
las.

„Maršalas visada mylėjo 
Lietuvą ir ja nepaprastai do-

Velionis prel. A. Dambrau
skas — Jakštas buvo didelė 
asmenybė, todėl visai su
prantama, kad apie jį daug 
kalbama ir rašoma. Apie- 
garbingąjį velionį panoro 
kalbėti ir brooklynietis dr. 
A. Petriką, kuris, kaip rašo 
Laisvė, davęs „kritišką įver
tinimą Adomo Dambrausko 
— Jakšto, kaip visuomeni
ninko, poeto, kritiko ir dva
sininko”. Dr. Petrikos nuo
mone, Jakštas buvęs „kon
servatyvus jėzuitas, visus 
savo gabumus ir kruopštumą 
panaudojęs pažangos tram
dymui” ir pan.

Sutinkame, kad kiekvienas 
turi teisę susidaryti savo 
nuomonę, tačiau negalima 
nepasakyti, kad dr. Petrikos 
nuomonė neišlaiko jokios 
kritikos. Jau buvo šioje vie
toje minėtos dr. K. Griniaus, 
prof. P. Leono ir kitų įžymių 
žmonių nuomonės. Nejau dr. 
Petriką daugiau nusimano 
apie „pažangos tramdymą, 
nei dr. Grinius ir prof. Leo
nas? Nejau dr. Petriką „pa
žangesnis” už Vytauto D. 
universiteto gamtos - mate
matikos fakultetą, kurs ve
lionį Jakštą pagerbė garbės 
daktaratu?

Būtų liūdna, jei dr. Petri
ką savo profesijoje būtų toks 
silpnas specialistas, 
jis pasirodė minėtoje 
ko j e.

ir ji nenorėjo atsilikti nuo 
paramos Lietuvos gynimo 
fondui. Bal. 24 d. turėjo pra
kalbas, kurių metu ginklų 
fondui rinkta aukos. Aukoto
jai, kiek galėjo, aukojo. Po 
to prakalbų rengėjai tarėsi 
kalbėtojais dėl atlyginimo. 
Vienybės red. P. Jurgėla pa
prašė 5 dol. — ir jam užmo
kėta. Vienybės angliško sky
riaus red. V. Bukšnaitis, po 
derybų, nusileido iki 3 dol. 
Buvo ir daugiau išlaidų. Gin
klų fondui likę apie 2 dol.

Tokie kalbėtojai, kurie 
naudojasi žmonių auko
mis, skirtomis Lietuvai, 
aišku, nedaro garbės nei sa
vo grupei, nei, pagaliau, vi
sai lietuvių visuomenei, ku
rios patriotiniais jausmais 
paspekuliuoti gali atsirasti 
ne vienas „įžymus kalbėto
jas”.

mėjosi. Mums, lenkams, jis 
nuolat kartojo, kad vengtu
me lieti lietuvių ir lenkų 
kraują tarpusavio kovoje, — 
pasakoja pulkininkas. — šitą 
įsakymą mes atsimename ir 
dabar, kai tragišką momen
tą Lietuvai buvo redaguoja
mas ultimatumas, kuris kaip 
tik dėl to ir išėjo toks švel
nus”.

Rodydamas visus kamba
rius, pulk. Borkevičius dar 
taip išsireiškė:

„Nors čia viskas palikta 
taip, kaip buvo gyvam mar
šalui esant, ir liesti nieko 
negalima, bet jums aš būti
nai turiu parodyti, kokią, 
būtent, knygą maršalas 
skaitė paskutinį kartą. Jei 
susitaikymas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos būtų įvykęs 
esant gyvam maršalui, aš 
manau, kad mums, lenkams, 
būtų ne kartą tekę būti ne
patenkintiems savo maršalu, 
nes per daug jis Lietuvą my
lėjo ir per daug lietuviams 
teikė pirmenybių prieš len
kus. Aš noriu, kad tarp Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai 
būtų ne tik normalūs, bet 
draugiški, broliški, ir nors 
esu lenkas, bet, kaip Lietu
vos draugas, gailiuosi, kad 
mes nesusitaikėme prie gyvo 
maršalo. Ak, kieti jūs, lietu
viai. Teko mums jūsų kietą 
kumštį ir būdą pažinti 1920 
metais...”

Lenkai skelbia Pilsudskio 
„meilę” Lietuvai, bet lietu
viai tą meilę gerai pažįsta. 
Nejau Pilsudskis iš meilės 
ir Vilnių pagrobė ir laikė?

VOKIETIJA NEDALY
VAUS PASAULINĖJE 

PARODOJE

ITALIJA IR JAPONIJA — 
SUTARČIŲ LAUŽYTOJOS

Washington. — Atstovų 
rūmuose buvo įteikta rezo
liucija, prašant valstybės 
sekretoriaus nurodyti tarp
tautinių sutarčių laužytojus. 
Valstybės sekretoriaus pa
reigas einąs Sumner Welles, 
į tai atsakydamas, nurodė, 
kad vyriausybės nuomone 
Japonija ir Italija nesilaikė 
savo tarptautinių pasižadėji
mų, duotų drauge su Jungti
nėmis Valstybėmis Kelloggo- 
Briando sutartyje. Tą sutar
tį Japonija sulaužė savo 
veiksmais Kinijoje, o Italija 
— užgrobimu Etiopijos.

ANGLIJOJE PAKELTI 
PAJAMŲ MOKESČIAI

Londonas. — Anglijos vy
riausybė padidino pajamų 
mokesčius nuo 25 iki 27^2 
procento. Tai padaryta kra
što gynimo reikalams. Tokių 
aukštų pajamų mokesčių 
Anglija dar neturėjo nuo ka
ro laikų.

Atstovų rūmuose iždo se
kretorius Simon pareiškė, 
kad Anglija turi padidinti 
ginklavimosi išlaidas, nes to 
reikalaujanti pasaulinė tai
ka.

ALBANIJOS KARALIAUS 
VESTUVĖS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Brooklyno Laisvė persi
spausdino iš Maskvos Prav- 
dos karikatūrinį paveikslą, 
kuriame atvaizduoti gen. 
Rydz-Smigly ir Hitleris, pri- 
verčią Lietuvą pasirašyti do
kumentą, kuriame įrašyti žo
džiai „Ultimatumu prinima- 
ju”. Nežinia, iš ko komunis
tai norėjo pasijuokti: iš Lie
tuvos, ar iš dviejų diktato
rių? Mums atrodo, kad jie 
patys pasijuokė iš savęs. So
vietų Rusija ultimatumo me
tu nė nepajudėjo Lietuvos 
naudai. Lietuvai pagelbėjo 
Prancūzija ir Anglija.

Washington. — Vokietijos 
ambasadorius dieckhoff 
pranešė, kad Vokietija dėl 
finansinių priežasčių atsisa
ko dalyvauti 1939 m. pasau
linėje parodoje. Vokietija bu
vo pasirašiusį sutartį ir iš
nuomavusi 100,000 kv. pėdų 
savo skyriui.

Nors Vokietija nurodo fi
nansines priežastis, tačiau 
manoma, kad vokiečiai turė
jo ir kitų priežasčių. Vokie
tija labai nepatenkinta 
Jungt. Valstybių atsisaky
mu parduoti nedegamų dujų 
(heliumo) kariniems cepeli
nams. Be to, vokiečiai ne
užmiršta ir New Yorko ma- 
yoro La Guardia pernykštės 
kalbos, kurioje jis smarkiai 
puolė Hitlerį.

Tirana. — Balandžio 27 d. 
Albanijos senbernis karalius 
Zogu, 43 metuZK/apsivedė su 
vengre Geraldine Aponyj, 22 
m. Naujosios karalienės mo
tina yra amerikietė. Karalius 
Zogu buvo iki šiol nevedęs 
ir jo patarėjai turėjo daug 
vargo, kol jam surado tinka
mą žmoną.

Jaunavedžiams atsiųsta iš 
įvairių valstybių daugybė 
dovanų.

— Bal. 24 d. Šiauliuose 
ministeris pirm. kun. VI. Mi
ronas pareiškė, kad užmezgi
mas santykių su Lenkija ne
reiškia senų žaizdų užgijimo. 
Vyriausybė ir tauta gerai 
suprantančios esamą padėtį 
ir esančios pasiruošusios.

— Vilniaus krašto lietu
viams Leikijos vyriausybė 
leido leisti naują laikraštį 
Aidą. Yra žinių, kad be šio 
laikraščio dar bus leisti du: 
Ūkininkas — ūkininkams ir 
Varpelis — jaunimui. Tiki
masi, kad lietuviai amerikie
čiai savo prenumeratomis 
parems vilniečių lietuvių 
spaudą.

— Informacijos ir tautinės 
kultūros propagandos biuro 
vedėjas prof. Tamošaitis pa
reiškė, kad vyriausybė nusi
stačiusi steigti Kultūros 
Fondą. Tai būsią įvykdyta 
artimiausiu laiku.

— Balandžio 23 d. Valsty
bės Teatras pradėjo lanky
mąsi po miestus ir mieste
lius. Tolimesnių vietų gyven
tojai labai patenkinti, kad 
susilaukta progos pasigėrėti 
teatro laimėjimais.

— Balandžio 25 — 26 d.d. 
Kaune įvyko Pienocentro su
važiavimas, kuriame dalyva
vo 470 galiotinių. Atsilankę 
ministerial kun. Mironas ir 
Indrišiūnas kvietė stiprinti 
pieno ūkio produktingumą.

— Bal. 26 d. Kaune pra
sidėjo Baltijos spaudos san
tarvės konferencija, kuriai 
vadovauja Eltos dir. Pr. Dai
lidė.

— Italijos karalius balan
džio 26 d. apdovanojo Lietu
vos ministerius Lozoraitį ir 
Tūbelį šv. Mauricijaus orde- 
no didžiuoju kryžium.

— Bal. 26 d. į Kauną at
vyko Lenkijos karo atstovas 
pulk. Mikevič.

— Bal. 25 d. Kaune prasi
dėjo lietuvių ir lenkų dery
bos pašto, telefono ir tele
grafo susisiekimo reikalams 
apspręsti.

Vilnietis Lietuvis Apgynė 
Lietuvių Garbę

Neseniai senoje Gedimino 
sostinėje — Vilniuje įvyko 
nepaprastas atsitikimas. Per 
demonstracijas prieš Lietuvą 
vienas lenkų atsargos kari
ninkas lietuvių tautą pavadi
no vagių gauja. Tokio įžeidi
mo negalėjo dovanoti Vil
niaus lietuvių skautų vadas 
žyžmaras. Vieną dieną tas 
atsargos karininkas su viena 
ponia lėjo į kavinę. Paskui 
atėjo žyžmaras ir priėjęs pa
klausė, ar tasai lenkas gali 
patvirtinti, ką sakęs. Kai bu
vo gautas teigiamas atsaky
mas, žyžmaras smogė lenkui 
per veidą. Palikęs ant stalo 
savo vizitinę kortelę išėjo. J

Kavinėje kilo subruzdi
mas. Visi stebėjosi tokia ne-; 
paprasta drąsa. Viso to pa-1 
sėkmė vedė prie dvikovos? 
Netrukus žyžmaro ir lenkų 
atsargos karininko atstovai 
susitarė dėl ginklo ir laiko. 
Buvo susitarta kautis kar
dais balandžio 8 d. Kardų 
kovai žyžmarą ruošė du len
kų armijos karininkai, kurie 
jį treniravo. Vilniaus lietu
vių skautų vadas žyžmaras 
jau anksčiau buvo baigęs 
Varšuvoje fizinio lavinimosi 
institutą ir yra geras plauki
kas ir kitų sporto šakų spe
cialistas. Šis mūsų tautietis 
tvirtai ryžosi ginklu apginti 
lietuvių tautos garbę. Jis ka
talikų dienraščio XX Am
žiaus atstovui pareiškė: — 
Jei būsiu nugalėtas, nemalo
nu bus jums, jei aš nugalė
siu — pačiam malonumo taip 
pat nedaug, nes teks kele- 
riems metams atsisėsti į ka
lėjimą. Magistratas (Vil
niaus) jau mėgino mane, —

sako žyžmaras — sudrausti 
nuo dvikovos, bet karininkai 
užsistojo ir tas dalykas tu
rės būti išspręstas garbės 
būdu. — Juk per daug arti 
Gedimino pilis... Negaliu pa
kęsti tokio įžeidimo...

Šitas vykis Vilniaus gy
ventojų tarpe sukėlė daug 
kalbų. Taip pat su dideliu 
susidomėjimu visą įvykį iš 
spaudos sekė ir Nepriklauso
mos Lietuvos gyventojai. 
Daug kas stebėjosi kodėl bu
vo pasirinktas toks žiaurus 
kovimosi būdas — kariniai 
kardai. Mat, kovos ginklus 
turėjo teisę pasirinkti len
kas, nes lietuvis jį iššaukė 
dvikovon. Daugis manė, kad 

; vis dėlto dvikovą laimės 
lietuvis žyžmaras, nes jis 
yra puikus, drąsus sporti
ninkas. Taip ir buvo.

Paskutinę valandą prieš 
kovą lenkas nuo dvikovos at
sisakė. Jis tuojau išreiškė 
pasigailėjimą dėl įžeidimo 
lietuvių tautos ir paprašė 
žyžmarą konfliktą išspręsti 
taikiu būdu. Lietuvis pasiū
lymą priėmė. Per tarpinin
kus buvo vedamos derybos. 
Iš Žyžmaro pusės dalyvavo 
medicinos kandidatas Um
brasas. Gavus tokį praneši
mą iš Vilniaus daugis tau
tiečių atsiuntė tam drąsiam 
lietuviui sveikinimus. Viena
me gautame laiške žyžmarui 
buvo rašoma „Tavo vardą 
su pagarba minės visi lietu
viai”.

Pr. žyžmaras susilaukė 
daug sveikinimų ir net pini
ginių dovanų. Jo adresas Vil
niuje: ui. Dąbrowskiego.

Tokio. — Mandžiurijos pa
sieny susirėmė japonų ir 
sų kareiviai. Susirėmime 
žeista keliolika rusų.

Japonai aiškina, kad 
sai įsiveržė į Mandžiurijo. 
pusę du kartus ir todėl japo
nai pasipriešinę.

Washington. — Balandžio 
27 d. prezidentas Roosevelt 
turėjo pasitarimą su Henry 
Fordu. Šio susitikimo išva
karėse 16 asmenų, atstovau
jančių stambiai pramonei ir 
galingoms bendrovėms, išlei
do bendrą pareiškimą, ku
riame pasižadama bendra
darbiauti su prezidentu jo 
pastangose grąžinti valsty
bei ekonominę gerovę.

Pasirašiusių tarpe yra 
Owen D. Young, General 
Electric bendrovės pirm., W. 
Aldrich, Chase National ban
ko tarybos pirm., Alf. L. Ai
ken, New York Life Insur
ance bendrovės pirm, ir kiti. 
Dėl šio pareiškimo preziden
tas labai patenkintas.

Italijos karalius Lietuvos 
ministerius Lozoraitį ir Tū
belį apdovanojo aukšto laips
nio ordinais. Nežinia už ką? 
Gal atsilyginimui už italų 
spaudos nepaprastą nepalan
kumą Lietuvai lenkų ultima
tumo metu? Gal už tai, kad 
ir Lietuva prisidėjo prie tų 

(L. L, valstybių, kurios pripažino ! _ L I v i • "m a. • • •

Washington.— Vidaus rei
kalų sekretorius Ickes pra
nešė kongresui, kad viešųjų 
darbų administracija turi 
paruošus ir patvirtinus 2,714 
projektų, kuriems įvykdyti 
reikės 400 milijonų dolerių.

tas. Sukilėliai aiškina, kad 
jie dabar koncentruoja savo 
jėgas žygiui į Valenciją.

Ispanų salose sukilėliai 
tvirtina savo aviacijos jėgas 
didesniam puolimui.

ČEKOSLOVAKIJA 
NENUSILEIDŽIA

Praha. — Čekoslovakijos 
vokiečių nacių partijos su
važiavimas priėmė keliolika 
rezoliucijų, kuriose reikalau
jama, kad vyriausybė su
teiktų vokiečiams didžiausią 
autonomiją, kad būtų nuro
dyta vokiečių gyvenamos te
ritorijos, kad vokiečių gyve
namose vietose valdininkai 
būtų tik vokiečiai, kad jų 
mokyklos būtų ypatingai pri
vilegijuotos ir t.t. Be to, vo
kiečiai naciai reikalauja, kad 
Čekoslovakija nutrauktų ar
timus santykius su Prancū
zija ir Sovietų Rusija.

Čekoslovakijos vyriausybė 
griežtai atmetė vokiečių rei
kalavimus, nurodydama, kad 
vokiečių reikalavimai nesi
derina su savarankišku Če
koslovakijos tvarkymus! ir 
jos užsienio bei vidaus poli
tika.

Dabar manoma, kad vokie
čių naciai reikalaus plebisci-

— Šiuo metu Lietuvoj rim
tai svarstomi Kultūros Fon
do steigimo galimumai.

Vatikanas. — šį šeštadie
nį1, balandžio 30 d., popiežius 
Pijus XI išvyksta į savo va
sarnamį, į Gandolfo pilį, kur 
prabus visą vasarą. Tas jo 
išvykimas yra Hitlerio atsi
lankymo į Romą išvakarėse, 
todėl manoma, kad Popiežius 
su Hitleriu nepasimatys.

Londonas. — Po daugelio 
metų ginčų Airija ir Anglija 
pasirašė draugingumo ir eko
nominę sutartį. Abiejose val
stybėse sutartis sutikta ne
paprastu palankumu. Per 6 
metus Anglija boikotavo Ai
rijos prekes, protestuodama 
prieš Airijos atsisakymą, 
mokėti mokesčius už žemes, 
kurios neva priklausiusios 
anglų karaliui ir Anglijai. 
Airija sutiko sumokėti Ang
lijai 10 milijonų svarų ster
lingų vadinamų „žemės mo
kesčių”.

Anglija atsisakė nuo bet 
kokių interesų į Airijos uos
tus, kurių visiška kontrolė 
nuo šiol bus Airijos žinioje. 
Susitarimu ypatingai džiau
giasi Airijos ūkininkai, ku
rie turės kur parduoti savo 
ūkio gaminius.

Laiko ir reikalų svarba 
kviečia mus darban nau
jiems svarbiems žygiams. 
Atsižiūrint į jų rimtį, skel
biu ALRK. Federacijos Ta
rybos suvažiavimą gegužės 
13 d., Pittsburgh, Pa. Posė
džiai įvyks Roosevelt viešbu
ty, prasidės 10 vai. ryto.

Gerbiamųjų Tarybos at
stovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sykiu 
atsakomingą pareigą — da
lyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK. Fed. Pirm,

Milwaukee, Wis. — Gegu
žės 1 d. čia prasidės katali
kų socialinės veiklos konfe
rencija, kuri tęsis iki gegu
žės 4 d. Daugiausia bus kal
bama apie krikščioninę so
cialinę santvarką.

Kalbėtojai bus dr. P. Ki- 
niery, mons. Fr. Haas, kun. 
McGowan. Manoma, kad 
konferencijoje dalyvaus apie 
20,000 žmonių.

— Balandžio 16 d. mirė ži
nomas pamokslininkas, gu- 
sarų pulko karo kapelionas 
kun. Juška.

Bonmbėjus. — Riaušėse su 
policija 10 indų nušauta. 
Riaušės kilo tada, kai indai 
mėgino iškelti savo tautinę 
vėliavą. Riaušėse^ daug indų 
sužeistų.
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Nesinaudoti jaunyste — 
tai yra pamėgdžioti šykštuo
lį, kuris badu gaišta prie 
savo turtų sėdėdamas.

— M. Z.

Mirusiųjų atsiminimas 
greitai nyksta. Iš tikrųjų, 
jie savo karstuose kur kas 
lėčiau nyksta, nei mūsų šir
dyse. — Victor Hugo.

RaSfrus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.
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praeities, gyvena vien tuo 
tarpu gyvenančios kartos 
dabartimi. Tik per istorijos 
pažinimą tauta darosi tikrai 
sąmoninga.

— Šopenhauer.

Kan. J. Tuma-Vaižgantau uPrisiminus
„Vyžota, lopyta mano 

Lietuvėle, - bet mano! Li
niniai, arielkiniai, mėšluo- 
čiai, dažnai net padlecai 
tūe lietuviai ; bet — mano 
broliai!” (Vaižgantas).

Balandžio m. 29 d. sukan
ka penkeri metai nuo mir
ties a. a. kan. Juozo Tumo — 
Vaižganto, gyvo ir judraus 
žilaplaukio, jaunatvės entu
ziazmu degančio, visų akį ir 
širdį patraukiančio. Šia pro
ga pravartu kiek prisiminti 
jo gyvenimo bruoželius ir li
teratūrinę bei visuomeninę 
jo darbuotę.

Juozas Tumas gimė 1869 
m. rugsėjo m. 8 d. Malaišių 
sodžiuje, Svėdasų par., Ro
kiškio apskr. Jo gimimo die-l 
na, Marijos šventė, sukėlė 
dievotai motinai Barborai 
Tumienei mintį paaukoti sa
vo sūnų Dievo tarnybai — 
būti kunigu. Pradžios moks
lus Juozukas ėjo Kunigiškių 
mokykloje, o vidurinius Di- 
riaburko realinėje mokykloje, 
kurią baigęs (1888) įstojo į 
Žemaičių kunigų seminariją 
Kaune. Išėjęs seminarijos 
mokslus, 1893 m. lapkričio 
28 d. buvo įšvęstas kunigu.

Susipratęs lietuvis klieri
kas Juozas dirba slaptuose 
būreliuose, dalyvauja „šv. 
Kazimiero Draugijos” įkūri
me ir „Apžvalgos” iniciato
rių grupėj; pradeda rašyti 
straipsnelius į „Apžvalgą”, 
pasirašydamas Juozapo iš 
Popšutės slapyvardžiu, o nuo 
1895 m. pasirašinėjo jau 
Vaižganto vardu. Kovodamas 
„dėl kultūros” prieš rusus ir 
lenkus, daug kartų buvo bau
stas civilinės ir dvasinės vy
riausybės, kilnojamas iš vie
nos parapijos (ar filijos) į 
kitą. Matome jį kunigaujan
tį Mintautoje, Mosedyj, Ku
liuose, Micaičiuose, Vadaktė
liuose, Sidabrave, Stakiuose, 
Laižuvoje... 1896 m. įkuria 
laikraštį „Tėvynės Sargą”, 
pats jį redaguoja, daug ra
šo; vėliau ir žurnalą „Žiny- 
čią” įsikuria. 1905 m. aktin
gai dalyvauja Didžiajame 
Vilniaus Seime, vėliau (1906) 
darbuojasi „Vilniaus Žinių” 
ir „Vilties” redakcijose, ra
šydamas daug publicistinių 
straipsnių, feljetonų. 1911 m. 
kun. Tumas su kun. Olšaus: 
ku aplanko Amerikos lietu
vių kolonijas, rinkdami au
kas „Saulės” namams. Tos 
kelionės įspūdžius aprašo sa
vo knygutėj „Ten gera, kur 
mūsų nėra”.

Pasaulinio karo metu gy
vena Rygoje (1914), darbuo
jasi „Rygos Garso” redakci
joje ir Lietuvių komitete nu- 
kentėjusiems nuo karo šelp
ti, rašo „Karo vaizdus”; vė
liau gyvena Petrapily (1915 
— 17). Čia rašo „Alegorijų 
vaizdus”..., dirba komitete 
tremtiniams šelpti, dalyvau
ja Kieve (1917) tautų kon
grese, Stokholmo konferen
cijoje... Per Stokholmą, Ko
penhagą 1928 m. grįžta į Lie
tuvą ir Vilniuje redaguoja

„Lietuvos Aidą”, „Nepri
klausomą Lietuvą”... Atvy
kęs į Kauną (1920), būda
mas Vytauto bažnyčios rek
torium, puošia ją, tvarko, 
redaguoja „Tautą”, „Mūsų 
Senovę”, tęsia savo Rusijoje 
pradėtus „Pragiedrulių” vaiz 
dus...

1921 m. tampa paskirtas 
Žemaičių kapitulos garbės 
kanauninku, o nuo 1922 m., 
atsidarius Lietuvos universi
tetui Kaune, dėstė lietuvių 
literatūrą Humanitariniam 
fakultete pradžioje lekto
riaus, o nuo 1923 m. docento 
laipsniu. Docentaudamas (li
gi 1929 m.) išleido visą eilę 
vertingų monografijų, kurios 
nušviečia ypač draudžiamąjį 
mūsų literatūros laikotarpį. 
1928 m. Lietuvos Respubli
kos Prezidentas apdovanojo 
jį D.L.K. Gedimino ordeno 2 
laipsniu, o 1929 metais Lie
tuvos universitetas suteikė 
jam garbės daktaro laipsnį. 
Mirė 1933 m. balandžio m. 
29 d. Kaune, palaidotas bazi
likoje.

Šie keli jo gyvenimo bruo
želiai jau leidžia mums kiek 
arčiau pažinti gabų, veiklų 
rašytoją Vaižgantą, pradėju
sį šį darbą publicisto ir laik
raštininko žingsniais. Jud
rus, nedidelio ūgio, tempera
mentingas nepasėda, jis nuo
lat susidurdavo su naujomis 
Lietuvos vietomis, su nau
jais jos gyvenimo reiški
niais. Jo akylumas, pastabu
mas ir jautrumas tautos bei 
visuomenės reikalams kelia 
šimtus aktualiausių temų iš 
įvairiausių — politikos, eko
nomijos, mokslo, meno, reli
gijos — sričių. Jo gyvas 
temperamentas, jumoras, 
lengvas ir vaizdingas stilius 
daro Vaižganto publicistiką 
nenuobodžią, mielai skaito
mą. Stiliaus vaizdingumas, 
jausmingumas didelę jo pub
licistikos dalį sufeljetonina, 
o anekdotai, taip jo mėgiami, 
feljetonus subeletristina.

Jo raštų turime net 18 to
mų; tai vis publicistika, be
letristika ir lietuvių litera
tūros bei kultūros istorija. 
Jo raštai — tai plati Lietu
vos gyvenimo kronika, vaiz
duojanti XIX amžiaus pa
baigą ir XX a. pradžią. Vaiž
gantui gyvenimas atrodo lyg 
kino (moovies) filmą, kurio
je galima pamatyti ištisos 
vaizdų serijos. Ne be reikalo 
Vaižgantas savo raštus mėgo 
vaizdais vadinti, k. a.: ale
gorijų vaizdai, scenos vaiz
dai, karo vaizdai, aukštaičių 
vaizdai, kovos dėl kultūros 
vaizdai...

Geriausi jo beletristikos 
kūriniai „Rimai ir Nerimai”, 
„Pragiedruliai”. „Dėdės ir 
dėdienės”, „šeimos vėžiai...”, 
juk irgi ne kas kita, kaip 
aukštaičių bei žemaičių gy
venimo ir kovos dėl kultūros 
vaizdai.

Iš smulkesniųjų raštų ypa- i 
tingai verti yra dėmesio 
„Karo šelpiamieji”, „Koks aš

Norėti visur būti, tai nie
kur nebūti. Kelionėse pralei
stas gyvenimas supažindina 
su daugelio viešbučių šeimi
ninkais, bet su maža drau
gų. — Pellico.

didvyris”, „Aš, tarnaitė ir 
kanarėlė”... Jo beletristika 
saulėta, šviesi. Jis tevaizduo- 
ja gyvenimą vien iš šviesio
sios pusės. Jis ieškojo gyve
nime „deimančiukų”, jais gė
rėjosi pats ir su kitais dali
nosi. Tai savotiška romanti
ka realiame žmonių gyveni
me.

Įvairi, marga Tumo Vaiž
ganto kūryba, įvairus mar
gas jo visuomeninis veiki
mas rodo jį buvus turtingos 
dvasios žmogų ir energingą 
darbuotoją. Apie tai pats 
Vaižgantas gražiai pasisako: 
„Ir tapau savosios, lietuviš
kos visuomenės tarnas; ne, 
dar daugiau — jos vergas, 
dėl jos metų metais nebema- 
tąs, kaip skaisti saulutė švie
čia ir džiugina. Kur tik kas 
man liepė eiti, ėjau neatsi
klausdamas, kas jį įgaliojo 
man liepti, bet tik visuome
nės labui. Ėjau, dirbau be 
atodairos, laiku nesumetęs, 
ar aš tam kvalifikuotas” 
(Raštai, XIX t., 90 p.).

Būdamas viskuo visiems, 
viską ir visus mylėjo, cemen
tavo draugėn įvairių pažiū
rų žmones, nepaisant nei po
litiško nei religiško nusista
tymo. Visur, kur tik jis ėjo, 
nešė entuziazmo, idealizmo ir 
optimizmo ugnį. Suprato, rė
mė ir labai mylėjo jaunimą, 
oats spindėdamas dvasine 
jaunatve.

Kaip jautriai ir karštai jis 
mylėjo savo Tėvynę, dėl jos 
oašvęsdamas visą savo gy
vą kūrybinį gyvenimą, gali
ne matyti kad ir iš jo paties' 
žodžių. „Kone nuo pat kūdi
kio lopšio ir iki pasenusio 
lazdos aš nieko tiek konkre
čiai nemylėjau, ...kiek slieko 
širdžia tą veleną, po kurią 
aš, štai jau septintą dešimtį 
metų landžioju. Man viena 
tebuvo tikrai skanu ir malo
nu — čeplioti kad ir nešva
rų, bet tik tautinį čiulpiką. 
Vyžota, lopyta mano Lietu
vėlė, bet — mano! Lininiai, 
arielkininkai, mėšluočiau 
dažnai padlecai tie lietuviai; 
bet — mano broliai! Lietu
vos istorija tedavė man le
gendą, o kultūrą paliko 
mums patiems po pusės tūk
stančio metų inicijuoti, bet 
ta istorija mano” (Raštai,

Tešviečia mums ilgus me
tus ši šviesi, nekalta, gyva, 
veikli asmenybė, teugdo mu
myse tikrąją tėvynės, tautos 
meilę, idealizmą ir entuziaz
mą, temoko mus visuomenei 
dirbti, pasišvęsti ir ją mylė
ti.

Jaksas.

— Per paskutinius 10 me
tų prie Lietuvos Lenkijos 
administracijos linijos buvo 
nušauti 7 Lietuvos pasienio 
policininkai, 13 buvo sužeis
ta, o 22 pagrobti. Per tą lai
ką žuvo tik vienas lenkų 
sargybinis kareivis atminti
ną kovo 11 dieną, bet ir tai 
tik todėl, kad buvo perėjęs 
į Lietuvos pusę ir šaudė į 
Lietuvos policininkus.

— Šilutės apskr. vienas 
ūkininkas, nugriovęs gyve
namą trobą, po pamatais ra
do gyvačių lizdą, kuriame 
buvo apie 100 mažesnių ir 
apie 50 didesnių gyvačių. 
Ūkininkas daugumą gyvačių 
užmušė, o didesnes pardavė 
gydymo reikalams.

— Lenkai galvoja steigti 
lenkiškus teatrus Panevėžy
je ir Ukmergėje.

— Kaltinėnų miestelio vie
nas gyventojas šaudė žuvis 
ir kai buvo kelias nušovęs, 
sumanė pailsėti; viena dar 
buvusi gyva didelė lydeka 
besidaužydama užkliudė šau
tuvo gaiduką ir iššovė me
džiotojui į koją, kuriai su
trupintas visas kaulas.

— Balandžio 9 d. paleistas 
pirmas traukinys iš Vievio 
į lenkų okupuotą Vilniaus 
kraštą. Nuo geležinkelio bė
gių linijos pašalintos ten au- i 
gusios eglaitės, pušaitės ir ; 
krūmokšniai.

— Lenkijos pasiuntinybės < 
Kaune tarnautojų skaičius 
dabar 10. Pasiuntinybė ieško 
tinkamo namo, nes nuomavi
mas patalpų Lietuvos Vieš
buty kainuoją 600 litų į die
ną.

— Yra sudaryta speciali 
mūrinės statybos komisija, 
kuri paruoši Lietuvos mūri
nės statybos įgyvendinimo 
planą.

— Valstybės loterijos pel
no dalis, apie 250 tūkst. li
tų, išskirstyta įvairioms lab
darybės organizacijoms.

— Generolas V. Nagevi
čius pasiskelbė atlietuvinąs 
savo pavardę; nuo šiol jis 
bus žinomas kaip gen. Na- 
gius.

— Lietuvoje jau pradėta 
gaminti kino filmą (judo- 
mieji paveikslai) „Birutės 
daina”. Pirmą savaitę pada
ryta apie 200 metrų nuo
traukų ir išvežta į Vienos 
miestą jas išaiškinti.

— Gegužės 22 d. Kaune 
įvyks ginkluotoms krašto 
pajėgoms remti sąjungos 
skyrių atstovų visuotinis su
važiavimas.

— Neseniai įsisteigė Lie
tuvos kurčių — nebylių glo
bos draugija, kurios tikslas 
yra gerinti kurčių — nebylių 
medžiaginį bei dvasinį būvį 
ir rūpintis jų kultūriniais bei 
švietimo reikalais.

— Balandžio 1 d. Lietuvo
je veikė 730 draugijų, 10 
draugijų sąjungų ir 6,900 
draugijų bei sąjungų padali
nių (skyrių).

— Lietuvoje surinkta 52,- 
962 skirtingos pavardės. 
Daugiausia pavardžių, prasi
dedančių raide K — viso 5,- 
966 skirtingos pavardės; 
daug pavardžių raide B — i 
4,670, raide S — 4,312 ir rai
de G — 3,425.

— Vienintelė Europoje ; 
vieta kaulo džiovai išgydyti 1 
yra niekur kitur, kaip tik i 
Lietuvoje, Palangoje. Taip 
pareiškė Prancūzijos garsus 
kaulų džiovos specialistas.

— Nuo mokslo metų pra- ! 
džios, ateinantį rudenį, švie- ; 
timo ministerija steigia mo
kytojų seminarijas Marijam
polėje ir Ukmergėje.

— Studentų atsargos kari- 
i ninku korporacija Ramovė 
i įstojo į šaulių sąjungą.

— Vytauto D. universiteto 
studentų choras apie gegužės 
mėn. vidurį vyks į Čekoslo
vakiją, kur turės kelis kon
certus. Užsirašiusių vykti 
choristų yra apie 100.

— Kompozitorius A. Ra
čiūnas rašo naują operą. Jo 
pirmoji opera Trys Talisma
nai pastatyta daug sykių di
džiausiu pasisekimu.

— Šiemet Lietūkis rengia
si Šiauliuose pastatyti linų 
apdirbimo fabriką, Panevėžy 
aliejaus fabriką ir Kaune ta
bako fabriką.

— Apskaičiuojama, 
Nepriklausomybės 
prieš bolševikus, lenkus ir 
bermontininkus metu žuvo 
arba mirė nuo žaizdų 40 Lie
tuvos karininkų, 1,294 karei
viai ir 67 šauliai. Buvo su
žeisti 93 karininkai, 2,438 
kareiviai ir 146 šauliai. Din
go be žinios 16 karininkų ir 
813 kareivių. Mirė nuo už
krečiamų ligų 237 kariai, in
validais liko 154 kariai.

— Buvęs vidaus reikalų 
ministeris ats. generolas 
Čaplikas išėjo į pensiją.

— Balandžio 5 d. Varšuvo
je lankėsi Vilniaus lietuvių 
delegacija, kuri įteikė vy
riausybei memorandumą, at
kreipiant vyriausybės dėme
sį į sunkią vilniečių lietuvių 
padėtį. Raštą pasirašė K.

' Stašys, kun. Viskantas, kun.
■ Čibiras, kun. Bieliauskas, 

inž. Jankauskas, A. Krutulis, 
R. Bagdanavičius, * inž. 
Kraužlys ir B. Untulis.

— Miškų departamento 
surinktomis žiniomis šiemet 
Lietuvos miškų žvėrių ir 
paukščių yra apytikriai tiek: 
briedžių apie 500, danielių 
36, elnių 99, stirnų 26,741, 
šernų 868, vilkų 146, lapių 
9,738, pilkųjų kiškių 97,827, 
baltųjų kiškių 4,959, lūšių 3, 
barsukų 3,743, voverių 46,- 
803, kiaunių 916, ūdrų 141, 
audinių 20, kurtinių 480, te
tervinų 19,975, fazanų 32, 
jerubių 16,930, gulbių 18, 
gervių 791, juodųjų gandrų 
885. Šiemet žvėrių ir paukš
čių žymiai daugiau nei per
nai.

— Į Klaipėdos uostą šie
met per sausio ir vasario 
mėnesius įplaukė 169 jūros 
laivai. Pernai per tą patį lai
ką įplaukė tik 142.

— Latvijos jūrininkystės 
mokykloje Rygoje šiemet 
mokosi 9 Lietuvos jūrinin
kai. Jų dalis studijuoja laivų 
mechaniką.

— M. Yčas dabar gydosi 
Ciuriche. Jis serga cukraus 
liga.

— Iš Vilniaus pranešta, 
kad miesto atstovai kreipėsi 
į lenkų susisiekimo ministe
riją, kad darytų žygių tarp 
Vilniaus ir Klaipėdos pradė
ti nuolatinį susisiekimą. 
Apie Liepoj aus uostą nė 
negalvojama.

— Šiemet ir ateinančiais 
metais bus medžiais išsodin
tas visas Žemaičių plentas. 
Jau keli kilometrai yra ap
sodinti tūkstančiais medelių.

— Ligi šiol gintaro dirbi
nių per metus buvo išvežama 
į užsienį daugiausia už 200,- 
000 litų, šiemet numatoma 
didesnis gintaro pareikalavi
mas.

— Šventosios uosto mies
tui suteiktos kurorto teisės. 
Miestui planuoti sudaryta 
atitinkama komisija.

— Šakių apškr., Bridžiuo
se mirė 116 metų O. Karalie
nė.

SVARBIAUSIA ŽYME

Niekados dar nebuvo taip 
aukštos kultūros, pakilusio 
mokslo, kaip šiandien. Bet 
niekados pasauly nebuvo 
tiek nežmoniškumų, tiek 
kraštutinumų, kaip šiandien.

Niekados! Niekados!
Priemiesčiuose ir kaimo 

lūšnose žmonės miršta badu, 
o tuo tarpu jūrose tyčia 
skandinami didžiausi maisto 
ištekliai.

Pasaulio, galvotrūkčiais 
lekiančio, niekas negali iš
gelbėti, kaip tik Jėzus Kris
tus. Prie Jo grįžimas.

Kada ligonis neištaria žo
džio, tai ženklas, kad mirtis 
arti. Kada tauta niekur ne
mini Jėzaus vardo, tai ženk
las, kad jos pražūtis taip pat 
arti, nežiūrint, kiek ji turė
tų kariuomenės, tankų, karo 
orlaivių... Žmonės dvasiškai 
apako. Grabalioja už kiek
vieno pasitaikiusio nieknie
kio. Kristaus atneštos į šį 
pasaulį tiesos, už kurias 
apaštalai, tūkstančiai kanki
nių, milijonai visų laikų ti
kinčiųjų praliejo savo krau
ją, — tos tiesos mažai ką 
stebina ir dar mažiau daro 
įtakos į gyvenimą. Kol tų 
tiesų, kurios pirmaisiais am
žiais žemiau už gyvulius 
puolusius pagonis padarė do
rais ir sąžiningais krikščio
nimis, iš šv. Rašto neperkel- 
sim į mūsų gyvenimą, kol jos 
neapvaldys mūsų protų, tol 
žudys tauta tautą ir brolis 
brolį, ir ramybės, kurią Kri
stus atnešė į šį pasaulį, nie
kados nematysime.

Svarbiausia kataliko žymė 
artimo meilė. Jei kas per die
ną šimtą kartų nueitų į baž
nyčią, bet jei jis nesirūpintų 
vargšais, nelaimėje neišties- 
tų rankos, nuliūdusio nepa
guostų, verkiančio nenura
mintų, tai to vaikščiojimas į 
bažnyčią būtų tuščias, nes 
„kiek kartų tai nepadarėte 
vienam iš šitij mažiausiųjų, 
nė man nepadarėte” (Mat. 
25, 45). Saulė, kuri nešviečia, 
šaltinis, kuris neduoda van
dens, ugnis, kuri nešildo, ir 
Dievo meilė, kuri netampa 
artimo meile — yra nenor
malumai. Pamaldumas be ar- 
timo meilės yra netikri dei
mantai, popierinės gėlės. Jis 
gali visai gražiai atrodyti, 
bet nėra tikras.

„Tą įsakymą turime iš 
Dievo, kad, kas myli Dievą, 
mylėtų ir savo brolį. Jei kas 
sakyti]: aš myliu Dievą — ir 
nekęstų savo brolio, tas yra 
melagis” (1 Jon. 4, 20, 21).

Prieš porą savaičių spau- 1 
doj buvo skelbta, kad Liet, 
konsulas New Yorke jau pa
sirašė sutartį su pasaulinės 
parodos komiteto pirminin
ku; pagal sutartį, Lietuva 
išsinuomavo net 10,000 kv. 
pėdų plotą New Yorko pas. 
parodos aikštėj, kur bus iš
statyti lietuviški daiktai... 
Lietuvos laikraščiai rašė, 
kad Kaunas sparčiai ruošiasi 
New Yorko parodai, dauge
liui ponų bus proga pamaty
ti aukso šalį... Dabar ūkinin
ko Patarėjas iš Kauno pra
neša, kad Lietuva į parodą 
atsiųs visą lietuviškų velyki
nių margučių rinkinį... Na, 
ką gi daugiau Lietuva čia ir 
galėtų atsiųsti: ūkio šalis, 
ūkio produktus ir išstatys; 
tų produktų numarginimo 
menas parodys padarytą pa
žangą... Taigi, ir didelis čia 
daiktas, kad parodoj dalyva
vimas Lietuvai kaštuos per 
tris milijus litų. Juk reikia 
pasirodyti, kad Lietuva J. A. 
V. neapmoka savo skolos ne 
dėl to, kad neturi iš ko, o dėl 
to, kad nenori. Amerikos vy
riausybė turi tikslių infor
macijų apie Lietuvos ūkinin
kų „licitacijas” už nesumo
kamus mokesčius; užtai Wa
shingtone Lietuvos ministe- 
ris gavo labai švelnų sura
minimą dėl skolos. Kokią 
opiniją susidarys iš Lietuvos 
dalyvavimo parodoj — neaiš
ku. Viena tik galima pasa
kyti, kad būtų buvę šimtą 
kartų geriau, jei Kaunas bū
tų tuos milijonus litų pasky
ręs rankovėms sulopyti, vie
ton taisius naują kaklaraiš
tį... Apie tokios rūšies fran
tus lietuvių patarlėj taip sa
koma: Pfui, kaip negražu: 
vienas galas dega, o kitas 
rūksta. .7

Pereitam Am. numeryje ■ 
N. D. rašė, kad Vienybės lei- Į 
dejų pirmininkas išvykęs 
Kaunan „pašaro” parsivežti. 
Well, laikai ima keistis: ank
sčiau visokios misijos vizi
tuodavo New Yorką, o dabar I 
Kaunas susilaukia revizitų... 
Jau nuo anų metų vasaros 
Cleveland© Dirva, sakoma, 
pasidariusi trąšesnė... Tad ' 
kodėl gi dabar Vienybė ne- i 
galėtų klestėti? Na, jeigu 
jau Lietuva turi tų litų tiek, 
kad gali milijonus išmesti už 
nenuperkamą garbę, tai daug 
geriau juos paskirtų užsienio 
lietuvių spaudos ir jaunimo 
organizacijų palaikymui.

Pirmasis Pasaulio Lietu
vių Kongresas, įvykęs Kaune 
1935 metų vasarą, suorgani
zavo Pasaulio Lietuvių Są
jungą, kurios valdybon įeina 
ir amerikiečių lietuvių atsto
vai. Iki šiol sąjunga neparo
dė nė mažiausios veiklos, ku
ri būtų turėjusi konkrečios 
reikšmės užsienyj gyvenan
tiems lietuviams. Pagirtina 
tik tai, kad sąjungos kai ku
rių narių pastangomis išleis
tas žurnalas Pasaulio Lietu
vis. Bet argi tuo ir baigsis 
sąjungos užsimojimai? Įdo
mu, kokią poziciją užims

— Dalyvaujant vyriausy
bės atstovams. įvyko atosto
ginės mokytojų dienos, ku
riose dalyvavo apie 500 mo
kytojų. Mokytojai plačiau 
supažindinti su nepriklauso
mybės kovų istorija. Atsilan
kęs Valstybės Prezidentas 
A. Smetona savo kalboje pa
brėžė didelę tautiškųjų mo
kytojų reikšmę ir palinkėjo'naujai Lietuvos vyriausybės 
mokyti ir auklėti taip, kad sudaryta Propagandos mini* 
Lietuva būtų šviesi, tvirta,! sterija? Vieną galime numa- 
vieninga ir taipgi neįveikia-į tyti, kad naujajai ministeri

jai savo tikslo būtų leng
viau siekti per Pas. Liet. 
S-gą. Bet ar tos sąjungos 
centrą sudarantieji asmenys 
bus vyriausybei patikimi... 
Abejotina. Bėda tiems, kurie 
ir savo šešėlio bijosi.

Paulius.

ma.
— Lietuvių lenkų komisijų 

pasitarimai pašto, telegrafo, 
telefono ir vandens keliais 
susisiekimo reikalais prasi
dėjo Kaune balandžio 25 d., 
o derybos geležinkeliais susi
siekimo klausimais — Var
šuvoje balandžio 29 d.

— Šiais metais Šiauliuose 
statys 250 lovų modernią li
goninę.

Daryk gera šiandie, ka
dangi šiandie dar gyveni.

— T. P.

(®
Čia randami 
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Mūsų Jaunimas
(Užbaiga) tas ir skiedryne pamestas

Čia randame visą šių dvie- baslys.
jų jaunimo gadynių skirtu- Kuriuo keliu dabar jis eis, 
mą. Pagrindinis anos gady- Įkas iš jo bus, tai visų bent 
nes pamatas, jeigu pamatu kiek susipratusių žmonių 
galima pakrikimą vadinti, (svarbiausias ir verktinai iš
buvo troškimas „emocialinės rišimo reikalaująs klausi-

A M E n 1 K A 3

Am. numeryje 
kad Vienybės lei- 
lininkas išvykęs 
ašaro” parsivežti, 
i ima keistis: ank- 
dos misijos vizi- 
iw Yorką, o dabar 
silaukia revizitų... 
anų metų vasaros 

► Dirva, sakoma, 
i trąšesnė... Tad 
labar Vienybė ne- 
estėti? Na, jeigu 
'a turi tų litų tiek, 
lilijonus išmesti už 
mą garbę, tai daug 
s paskirtų užsienio 
oaudos ir jaunimo 
jų palaikymui.

ir psichologinės laisvės”. 
Daugiau kaip pusė šios ga
dynės jaunimo be darbo. Be 
darbo ne tik šiandien, bet ir 
rytoj. Nors jaunystė, kaip 
erelis, pro tamsiausius debe
sius dar įžiūrės saulę ir švi
nu apsunkintais sparnais su
gebės į ją skristi, vienok, ir 
ereliui yra ribos, ir jo jė
goms yra galas. Dangus šian 
dien ir erelio akims per tam
sus, ir jo sparnams nedar
bas, finansinis pakrikimas 
persunkus. Ir mūsų jaunimo 
jaunos mintys, it plačiaspar- 
niai arai, kurie skrenda pa
dangėmis, ir aro žvilgsniu 
ieško linksmybės žiedo ir lai
mės vaisiaus; tik deja, jam 
likimas visai ką kita suren
gė. Jam gyvenimas nieko 
neduoda, ateitis nieko neža
da. Jis darbui nebereikalin
gas. Jam nėra jokio reikalo 
mokytis taupumo, juk jis 
nieko nebeturi taupyti; jam 
nereikia anksti, su gaidžiais 
keltis, nes ką jis beveiks at
sikėlęs — darbo nebeturi ir 
nebegaus...

Šių dienų jaunimo būklė 
maža kuo skiriasi nuo ano 
„liepsnojančio jaunimo” būk
lės, bet mūsiškis visai kitaip 
į visa tai žiūri, visai kitokia 
pasaulėžiūra, filosofija rea
guoja, atsiliepia. Jis ne taip 
greitai išsižada vilties, ne 
taip greitai nuleidžia ran
kas, ne taip greitai paskęsta 
pesimizmo, nevilties bango
se. Jis daug mažiau geria, 
rečiau girtuokliauja, negu jo 
„džiazo gadynės” pirmtakū- 
nai gerdavo, girtuokliauda
vo. Viena šios atmainos prie
žastis, tai kad šiandien gėri
mas jau ne uždraustas vai
sius, o antra, gal dar ir svar
besnė, tai kad mūsų jauni
mas beveik prieš laiką su
rimtėjo, subrendo. Plikos ap
linkybės pergreitai nulaužė 
jaunimui sparnus, finansinis 
pakrikimas sutraukė gajos 
sielos gražiausias stygas ir 
dabar jaunimas, štai, liko 
vienas, lyg iš tvoros išlauž-

3 Pasaulio Lietu- 
esas, įvykęs Kaune 
| vasarą, suorgani- 
saulio Lietuvių Są- 
rios valdybon įeina 
iečių lietuvių atsto- 
iiol sąjunga neparo- 
žiausios veiklos, ku* 
turėjusi konkrečios 
užsieny] gyvenau* 

tuviams. Pagirtina 
:ad sąjungos kai ku* 
į pastangomis išleis* 
alas Pasaulio Lietu* 
; argi tuo ir baigsis 
i užsimojimai? Įdo- 
kią poziciją užims 
sietuvos vyriausybės 
i Propagandos mini- 
Vieną galime numa* 
i naujajai minister1* 

tikslo būtų leng* 
ekti per Pas. Liet- 
let ar tos sąjungos 
sudarantieji asmenys 
riausybei patikimi** 
la. Bėda tiems, kulte 
šešėlio bijosi.

Paulius.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * 
c gera šiandie, k»' 
iandie dar gyveni.

-T. P*

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

(Tęsinys)
— Protingai šneka! Pro

tingai! — kalbėjo senesni 
ūkininkai. Po to jie tik apie 
Raulo iškeltą mintį ir tekal
bėjo. Į

— Norite gerti? — netikė
tai paklausė jį Roželė. Jis 
pažvelgė į ją.

— Dėkui. Pavaišinote ma
ne gana anąkart savo žode
liais !

Bet, matydamas, kad savo 
žodžiais padarė jai didelio 
skausmo, atsigėrė iš jos pa
duoto puodelio ir padėkojo. 
Po to daugiau nebekalbėjo.

Jau ir kiti pjovėjai baigė 
savo barus. Karštis buvo ne
žmoniškas. Senimas pranaša
vo audrą ir perkūniją.

Visi grįžo dainuodami. 
Ties pačiu sodžium prasidėjo 
žaibai ir griaustinis. Vos 
spėjo subėgti į’ trobas, kai 
pasipylė lietus.

11
Didžiulių troboje račius 

žiūrėjo ne į audrą, tik į sū
nų, grįžusį su dalge ant pe
čių.

mas. Vyresnieji turi pas jau
nimą ateiti, į jį kreiptis, nes 
jaunimas į juos neis, iš jų 
pagelbos nesiprašys. Sužeis
tas žvėris ar gyvulys visados 
stengiasi nuo visų pasislėpti, 
pats vienas kentėti, vienu
moj pasveikti ar padvėsti. Ir 
mūsų jaunimas sužeistas; ir 
jis, kaip pašauta stirna, 
stengiasi tankumyne pasi
slėpti, slepiasi, slapstosi, 
nori nuo kitų pasitraukti, 
pats sau vienas kentėti, mer
dėti. O sunkiausiai kenčia 
tas, kuris pats sau vienas 
kenčia, nes iš niekur paleng
vinimo, nei suraminimo nesi- 
sęmia; niekas negirdi, kaip 
vienumoj jo jaunatve tryš- 
kanti siela šaukiasi šviesos...

Kol kas jaunimas priima 
gyvenimą tokį, kaip jis pasi
reiškia ir iš jo pasireiškimų 
stato savo rūmus. Jaunimas 
beribe meile mylėjo gyveni
mą, žmoniją, kol pats vienas 
buvo uždarytame mokyklos 
kambaryje, bet, deja, nespė
jęs iš mokslo suolo pasikelti, 
jis „susitiko Petrą ir Judą, ir 
visa jo meilė virto panieka ir 
neapykanta”. Bet, nežiūrint 
to skaudaus nusivylimo, to 
baisaus apsirikimo, jauni
mas vis dar laukia, bet jau 
neturi vilties. Už tai jo liki
mas toks skaudus. O krizė 
aštrėja, pasaulis darosi kas 
kartą atšiauresnis jaunimui. 
Bet ilgai negalės taip būti. 
Jaunimas nori, turi veikti; 
jis ne „Molio Motiejus”, 
jam nieko neveikimas, tai 
gyva mirtis. Jis reikalingas 
vėliavos; jam reikia uždavi
nių, įsakymų, vadų ar bent 
„pravadyrių”, kurie jam nu
rodytų ar prakirstų kelią. 
Nežiūrėta, kur tas kelias 
ves, kur juos nugabens; 
svarbu, kad tik vestų, kad 
tik siųstų, kad tik lieptų. 
Jaunimas reikalauja nuolati
nio veikimo, jam reikalingas 
karas, priešas, kuris jį įpa
reigotų budėti, žinoti savo 
jėgas ir sunaudoti savo jau
nu, karštu krauju kunku-

— O tu, sūneli, kur bu
vai? — užklausė.

— Dirbau už Andrių! — 
nusijuokė Raulas.

— Nuo pat ryto pjovė ir 
dirbo už du.

Račius apkabino sūnų. 
Žaibas nušvietė ir nugriozdė- 
jo griaustinis.

—Moterys! Uždarykit du
ris ir aukštinį! — sušuko 
Andrius.

Vėl žybtelėjo ir subildėjo 
taip smarkiai, kad moterys, 
žegnodamos, suvirto ant 
grindų. Raulas prišoko prie 
lango ir staiga sušuko:

— Švedų klojimas dega!
Ir skubiai išbėgo iš tro

bos.
Ir sodžiuje jau kilo triukš

mas. švedai gyveno pačiam 
sodžiaus vidury, o šiaudais 
dengtas klojimo stogas jau 
skendo liepsnose. Subėgo vi
si, šaukdami ir dejuodami. 
Niekas betgi negesino. Gal 
žilosios senovės paprotys ne
leido šventosios griaustinio 
ugnies gesinti. Pribėgo Rau
las ir išstumdė moteris ir 
vaikus.

Maironis

VILNIUS

Antai pažvelki, tai Vilnius rūmais
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais lyg dūmais
Dengia!.. jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas;
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo bailiai išvytas
Iš debesų benušvis....
Taip noris brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kad Vilnius buvo mums kaip akis, /
Kai švietė jis
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Ateitį gražią jauti?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka!
Pabudę paukščiai pagiriais šneka:
Laikai jau mainos: buvo pikti, —
Užšvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

KAUNE MIRĖ VILNIETIS menei
KUNIGAS

Telegrama iš Lietuvos pra
nešė labai trumpą žinutę:

Šių metų balandžio 16 d. 
Kaune mirė karo kapelionas 
kun. Kazimieras Juška.

Tai ir viskas. Dar pažymė
ta, kad jis buvo garsus pas
kutiniais laikais pamoksli
ninkas.

Amerikos lietuvių visuo- 

liuojančią energiją.
Ir neužilgo mūsų jauni

mas sukrus ir visa to iš mū
sų pareikalaus. Jeigu mūsų 
tarpe jis neberas sau vadų, 
jis kreipsis kitur — ir ras, 
kaip rado Vokietijoj, kaip 
rado Italijoj ir kitose šalyse. 
O tada jau bus pervėlu; ta
da jau jaunimo klausimas 
bus išrištas. Bet kieno nau
dai?! Į tą klausimą ne jau
nimas, bet vien tik mūsų vy
resnieji gali atsakyti, nes 
šiandien jų rankose jauni
mas, jų rankose ne tik jau
nimo, bet ir jų pačių likimas. 
Kaip jie atsilieps, kuo stver
sis, ką darys, vien Dievas ir 
ateitis težino!

Juozas Pavėsis.

— Vandens! — sušuko. — 
Kirvių! Kapokite tvoras! 
Ant stogų!

— Dievo valia! Tegul žū
na! — kažkas atsiliepė.

— Tu pats žūk su savo 
kvaila galva!

Pagriebė kirvį ir ėmė ka
poti tvoras. Paskui, nežiūrė
damas, ar jį kas seka, užlipo 
ant degančio stogo. Vyres
nysis švedo sūnus norėjo 
jam padėti, bet neišlaikė 
karščio. O jis, kaip pasiutęs, 
metė nuo stogo degančius 
šiaudus ir šaukė:

— Vandens! Juk visas so
džius supleškės! Vėjas neša 
ugnį ant Bakučių trobos! 
Stokite į eilę! Vandens!

Martinukas pirmas jo pa
klausė ir užpylė kibirą van
dens. Tik tada, jo energijos 
ir drąsos paraginti, supuolė 
ir kiti. Keli jauni vyrukai 
norėjo užlipt prie Raulo ant 
stogo. Betgi neišlaikė.

O jis išlaikė. Apdegė vei
dą, rankas, apsvilino plau
kus. Bet vis griebė kibirus ir 
pylė ant ugnies.

— Nulipk! — sakė jam 
nuo žemės.

— Nulipk! — šaukė bro
liai ir tėvas.

Bet jis dar labiau dirbo. 
Dabar jau šimtai rankų jam

jis anksčiau mažai 
kam buvo žinomas. Noriu 
nors dabar kiek su jo asme
niu supažindinti. Aš jį paži
nau nuo 1919 metų Vilniuje, 
kur mes kartu Vilniaus lietu
vių gimnazijoje mokėmės: 
jis vyresnėse klasėse, aš jau
nesnėse. Tačiau mes visi jau
nesnieji jau tuomet Kaziu
ką pažinome, ne vienas juo 
sekti norėjome, nes jis reiš
kėsi moksleivių tarpe kaip 
gabus kalbėtojas, linksmo 
būdo vyrukas ir didelis sce
nos mėgėjas. Nei vienas gim
nazijos vaidinimas be jo ne
apsieidavo ir jo vaidinamieji 
asmenys išeidavo visuomet 
ryškiausi. Malonu būdavo su 
juo sykiu scenoje pasirodyti. 
Kaip visi mes, taip ir K. Juš
ka nepatiko lenkams. Jis tu
rėjo iš Vilniaus krašto pasi
traukti ir visi labai nustebo
me pasilikę Vilniuje, kai pa
tyrėme, kad mūsų Kaziukas 
įstojo į kunigų seminariją ir 
vėliau tapo kunigu. Mums 
atrodė, kad jis, tokis gyvas, 
judrus, galėjo tikti tik sce
nai, būti tik artistu.

Vėliau, kai susidūriau su( 
juo kaip su kunigu, vėl galė
jau pasidžiaugti jo gražiai 
einamomis kunigo pareigo-

padėjo. Netrukus ugnis buvo 
įveikta. Raulas norėjo nulip
ti, bet nukrito ir nustojo są
monės.

Atbudo prie šulinio, kur 
ant jo pylė vandenį. Tuoj 
davė jam gerti. Jis pažiūrė
jo į degėsius ir staiga sušu
ko:

— O ką?! Mes įveikėm!
— Savo kailiu sodžių iš

gelbėjai! — šaukė ūkininkai. 
Visi jį apstojo. Senis račius 
didžiavosi sūnumi. O Švedas, 
rodydamas į Raulą, pradėjo 
sakyti:

— Jūs stebėjotės, kodėl jis 
turtingas ir gero gyvenimo 
pasiekė. Štai, kodėl! Jūs nė 
vienas nenorėjote gesinti, — 
jis gesino, ir užgesino. Už tai 
reikia jis nunešti pas Butkų!

Ir, nutvėrę ant rankų, nu
nešė į Butkaus kiemą. Lietus 
jau nustojo ir vėl švietė sau
lė. Čia prasidėjo vaišės ir gė
rimai. Ta proga Raulas iškė
lė reikalą sodžiui būtinai įsi
gyti gesinimo įrankius. Pa
matęs Martynuką, Raulas 
sušuko:

— Jis pirmas atėjo man į 
pagelbą! Eik, išgersi su mu
mis!

Atvedė nedrąsų Martynu
ką. Šis išgėrė stiklą. Bet tuo

VALSTYBĖ, KUR NĖRA 
NUSIKALTIMŲ

Jamaikos salos viduryje, 
1500 akrų plote, yra Akom- 
pongo miestas, kuriame gy
vena tik negrai, marūnai. 
Šie negrai turi visišką auto
nomiją, lyg nepriklausomą, 
savarankišką valstybėlę, ku
ri savo demokratingumu yra 
100 metų senesnė nei Jungt. 
Amerikos V-bės. Nors marū
nai gyvena anglų kolonijos 
vidury, bet joks Anglijos 
mokesčių rinkėjas negali pas 
juos įeiti; pas juos negali į- 
eiti nei anglų policininkai, 
nei karininkai. Draudžiama 
pas juos ieškoti savanorių.

Marūnai yra kilę iš vergų, 
kuriuos į Jamaikos salą at- 

mis. Susitikau su juo, kaip 
su karo kapelionu. Kapelio- 
navo įvairiose kariuomenės 
dalyse, važinėjo iš Kauno į 
Klaipėdą, į Šančius, į Šiau
lius. Visur karių buvo mė
giamas, visur laukiamas, vi
sur jo pamokslai mielai klau
somi. Kalbėjo jis karštai, 
nuoširdžiai, jaudinančiai. 
Ypač gražūs pamokslai jo 
būdavo, kai jis vėlinių dieną 
kalbėdavo karių kapinėse, 
kada iš kapinių vėlių pamal
dos būdavo transliuojamos 
per radiją, kada jas klausy
davo visa Lietuva.

Kas jį pažino, o pažino jį 
daug kas, kad ir labai jaunas 
buvo, visi jį mylėjo dėl jo 
nepaprasto demokratiškumo, 
paprastumo ir širdingumo. 
Niekas nematė jo susirauku
sio, visuomet linksmas, su 
šypsena ir daina lūpose... Ir 
štai... negailestinga mirtis 
sulaiko jo dainą, surakina jo 
šypseną pačiame žmogaus — 
kunigo — pamokslininko — 
inteligento — lietuvio patri- 
joto subrendime...

Sunkiai pakėlė jis didelę 
vidurių operaciją. Po jos ge
rai neatsigavęs turėjo pakel
ti didelį smūgį, motinos mir
tį. Turėjo gyvenime nema
žai ir kitų nemalonumų. Ir 
štai Didįjį šeštadienį, kada į 
Įgulos bažnyčią rinkosi jo 
pamokslų pasiilgusieji kau
niečiai rezurekcijoms... kun. 
Kazimieras Juška nuėjo atsi
skaityti su Tuo, Kurio gar
bei pamokslus sakė, Kuriam 
jis gražiai tarnavo.

V. Uždavinys.

jau, nors jo ir neleido, pa
spruko ir nubėgo pas savo 
arklius.

Nudžiugę ūkininkai dar il
gai vaišinosi. Tik vėlų vaka
rą nunešė Raulą ant rankų 
namo.

II-JI DALIS

PILKŲJŲ ŽEMĖS DULKIŲ 
GALIA

1
Kitą rytą Raulas užsuko 

pas švedus. Jo sesuo buvo 
nukentėjusiojo švedo žmona. 
Pažiūrėjo į rusenančius dar 
degėsius ir pradėjo kalbėtis 
su seserim, ši „verkdama 
skundėsi: visas šienas pavir
tęs į pelenus. Raulas įbruko 
verkiančiai seseriai į rankas 
šimtinę. Vakare jau visas 
sodžius žinojo apie gerą 
Raulo širdį.. Tik apie tai ir 
tekalbėjo. Pasiekė toji žinia 
ir Anuprą, kuris atėjusiai 
Roželei tarė:

— Ar nesakiau tau, kad 
tai žmogus, kokio paieškoti! 
Gaila, labai gaila, kad jis iš
važiuoja vėl į svetimą žemę, 
svetimiems žmonėms dirbti.

Roželė susimąsčiusi tylėjo
— Galėtų tėvas jį dar su

laikyti! — galop pasakė.
— Ne, jis nebe vaikas. Ne

besulaikys jo, ne. Nebent

gabeno ispanai ir kurie vė
liau pasitraukė į salos vidu
rį, kai anglai išvijo ispanus 
1655 m. Salos vidury jie pa
sirodė geri kovotojai ir par
tizaniškomis priemonėmis 
gerai laikėsi prieš anglus. 
Po 42 metų kovos anglai pa
siūlė marūnų vadui sutartį, 
kuri užtikrino jiems dabar 
turimas teises.

Dabar marūnai gyvena 
švariuose, patraukliuose na
meliuose. Kiekviena šeima 
turi savo nuosavybę, truputį 
žemės, bet marūnas negali 
parduoti savo žemės. Jei ma
rūnas miršta nepalikdamas 
įpėdinio, žemė atitenka vy
riausiam vadui, kurį visam 
gyvenimui išrenka marūnų 
taryba, susidaranti iš 8 vyrų 
ir moterų. Mieste yra mo
kykla, kurios mokytoją pa
rūpino vyriausybė. Kiekvie
ną vakarą miesto salėje yra 
šokiai, kuriems groja gitarų 
ir pučiamųjų armonikėlių or
kestras.

Marūnai yra pamaldūs 
presbiterijonai; savo bažny
čią jie pripildo kelis sykius į 
savaitę. Nusikaltimų beveik 
nėra. Kas tik nusikalsta, 
tuoj visi žino ir todėl gėda 
yra geriausia apsauga nuo 
nusikaltimo. Dabartinis mie
sto vadas pulk. Rowe, pa
klaustas, kada paskutinį sy
kį įvyko žmogžudybe, taip 
atsakė: „Kodėl toks klausi
mas? Pas mus niekada ne
buvo žmogžudybės!”

AR GALIMA SUIMTI 
PREZIDENTĄ?

Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas negali bū
ti teisėtai suimtas (areštuo
tas) nei dėl’jokio nusižengi
mo ar nusikaltimo, net jei ir 
žmogžudybę įvykdytų. Kol 
yra prezidentu, jo asmuo ne
liečiamas. Jį apkaltinti gali 
tik kongreso atstovų rūmai, 
o teisti ir prašalinti — sena
tas. Jei prezidentas būna pa
šalintas, tada jis gali būti 
suimtas kaip paprastas pri
vatus asmuo.

Žinoma, prezidentas gali 
būti suimtas per klaidą ar 
savo laisvu sutikimu. Du 
amerikiečiai prezidentai yra 
buvę suimti.

1853 m. vieną naktį prezi
dentas ' Franklin Pierce jojo 
arkliu, grįždamas į namus iš 

prakalbės į jį toji žemelė, 
nebent tos pilkosios žemės 
dulkės lieps jam čia pasilik
ti...

Ir taip, lyg pats sau, kal
bėjo Anupras apie tėviškės 
klonius, apie pilkųjų dulkių 
galią. Roželė klausėsi, ran
kom galvą pasirėmusi.

Anupras baigė kalbėjęs.
— O gal padainuotum 

man ką nors, Rožele? — ne
drąsiai paprašė.

Roželė pradėjo liūdnai pri
tarti vakaro vėjams:

„Oi, dainos, dainelės, 
Jūs tiktai man vienos 
Galit nuraminti, 
Ir pasaldint dienas...”

Lange kažkas šmėkštelėjo. 
Mergina nutraukė dainą, 
Anupras pakėlė akis.

— Garbė Jėzui Kristui, — 
pasigirdo Raulo balsas. — 
Einu keliu, girdžiu dainą. 
Ar svečią, Anuprai, turi?

— Roželė čia.
— Taip ir maniau. Bet ir 

boba tu, Anuprai! Aš sėdė
čiau daug arčiau, jeigu ji pas 
mane ateitų.

— Pas tave ateitų meilin
damosi, o mane ji aplanko 
gailėdamosi. Užeik! Pažiūrė
si savo patrono drožinio.

Raulas įėjo. Pasižiūrėjo Į 
šventojo statulėlę, kuri, tarp 

vieno draugo. Pakely netyčia 
jo arklys per stūmė vieną se
ną moteriškę. Arti buvęs po
licininkas Stanley Edelin 
tuojau suėmė prezidentą, ne
pažindamas jo. Suimtasis po
licininkui pasisakė kas esąs 
ir šis tuojau paleido.

Prezidentas Ulysse S. 
Grant buvo suimtas Wa
shingtone dėl greito važiavi
mo. Gatvėje buvęs policinin
kas negras prisivijo ir su
laikė arklį. Kai policininkas 
vežime pamatė prezidentą, 
jis tuojau atsiprašė, tačiau 
prezidentas išlipo iš vežimo 
ir pasakė: „valdininke, atlik 
savo pareigą”. Tada polici
ninkas nuvedė arklį į polici
ją, o prezidentas nuėjo į Bal
tuosius Rūmus. Sakoma, kad 
Grant rytojaus dieną sumo
kėjęs 20 dol. pabaudos, o jį 
sulaikęs policininkas buvęs 
pakeltas į aukštesnį laipsnį, 
tačiau apie tai nėra jokių 
oficialių žinių.

Minėtas prezidentas Grant 
yra buvęs suimtas du sykius 
prieš tapdamas prezidentu. 
1866 m. balandžio 11 d. ir 
liepos 11 d. buvo suimtas dėl 
greito važiavimo ir nubaus
tas po 5 dol.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVĄ

Berlynas. — Hitlerio nacių 
svarbiausias laikraštis Voel- 
kischer Beobachter paskelbė 
apie lietuvių lenkų santy
kius straipsnį, kuris yra ne
abejotinai kilęs iš Vokietijos 
užsienių politikos atsakingų 
sluoksnių. Jame, tarp kitko, 
nurodoma, kad pastarieji į- 
vykiai lietuvių lenkų santy
kiuose reiškia šiaurės rytų 
Europoj politikos svorio cen
tro perkėlimą į kitą vietą, 
kas Europos politikos atei
čiai turi labai didelę reikšmę. 
Primindamas Lenkijos užsie
nių reikalų ministerio Beko 
kalbą, laikraštis mano, kad 
Lenkija dabar mėgins glau
džiai bendradarbiauti su /
Baltijos valstybėmis. Pasak 
laikraščio, nei Sovietų Są
junga, nei Tautų sąjunga ne
pajėgsiančios tos lenkų poli
tikos sutrukdyti.

Kaip Vokietijos politiniuo
se sluoksniuose tvirtinama, 
Vokietija nenorinti išleisti iš 
akių Baltijos valstybių pro
blemos, kuri glaudžiai sieja
si su Vokietijos interesais.

kelių kitų, turėjo puošti Rau
lo užsakytą Anuprui padirb
ti koplytėlę-kryžių. Ji turėjo 
būti pastatyta ant Raulo nu
pirktos žemės. Pasigrožėjo, 
padėkojo dievadirbiui. Išsi
kalbėjo. Ėmė kalbėti apie 
gimtąją žemę. Anupras užsi
degė:

— Kiek kovų ir ugnies 
matė šventoji mūsų žemė!... 
Kiek kartų pikti kryžeiviai 
savo jungu žemaičius slėgė! 
Bet krauju ir ašaromis per
sunkta žemė išliko mūsų 
rankose. Tik.- tokia žemė ir 
tegali duoti vaisių. Krauju 
nepersunkta, nepagirdyta že
mė vaisių neduoda. Tu ne
skaitei draudžiamų lietuviš
kų mūsų knygų. Tose knygo
se tebegyva visa mūsų isto
rija. Ji mums sako, kad lie
tuvis savo jėgas, savo pra
kaitą tik savo žemei atiduoti 
tegali. Pamilti tą žemę, prisi
rišti prie jos... Neieškoti lai
mės svetimųjų tarpe... Toji 
žemė žemelė ne tam mus iš
ugdė, kad mes ją kitiems pa
liktume patys į šalį bėgda
mi..

Įsikarščiavęs Anupras vir
to pats tarsi kokiu milžinu.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SESE- kubauskienė,ŠV. PRANCIŠKAUS

RŲ ATSIŠAUKIMAS
Karnagienė, 

Kibartienė, Kaminskienė, Ka
minskienė, Kasevičienė, Ku- 
dzienė, Mikelionienė, Majau- 
kienė, Mikalauskienė, Mik- 
naitienė, Morozienė, Mičiu- 
kienė, Piliukienė, Petrauskie
nė, Paurazienė, Raulickienė, 
Stefanson — Simonavičienė, 
P. Valatkevičienė, R. Valat- 
kevičienė, Veloniškienė, M. 
Valatkevičienė, Zabalavičie- 
nė, Dereškevičienė, Valatkie
nė. Smulkių aukų 5 dol.

Elizabeth, N. J.
Ivaškų šeimyna aukojo 

20 dol., Jovaišų šeimyna — 
5 dol.

Amsterdam, N. Y.
Kun. J. Žydanavičius au

kojo 100 dol., Ona Žydana- 
vičiūtė 100 dol., Tretininkų 
dr-ja 10 dol., A. Kazlauskai
tė 11 dol., A. Šmitienė 10 
dol., O. Kučienė 5 dol., K. 
Gobienė 5 dol., M. Kučienė 3 
dol., B. Morosienė 5 dol., K. 
Dudienė 2 dol. P. Beleckienė 
2 dol.; po 1 dol.: Gustaitė, 
Babrauskaitė, Mulevičienė, 
Samulienė, Staniulienė, Ka- 
napurienė, Gobienė, Butkie
nė. Smulkių aukų 1 dol. 75 c.

Adelia Arminas, Shenan
doah, Pa. 5 dol.

Philadelphijos šv. Kazi
miero par. klęb. kun. J. Va- 
lančiūnas 50 dol.

Aukos siunčiamos J. E. 
vyskupui Matulioniui arba 
kun. A. Linkui, Chicago, Ill.

Geriausis Jėzus švenčiau- 
siame Sakramente visiems 
atlygins už aukas.

Kun. D. Mikšys.

Mūsų vienuolija yra pa
šaukta atlikti didelį ir atsa- 
komingą darbą dvasinei ir 
tautinei Pietų Amerikos lie
tuvių naudai. Vasaros pabai
goj penkios šv. Pranciškaus 
seserys vyksta į didžiąją lie
tuvių koloniją Sao Paulo, 
Brazilijoj, pradėti apaštala
vimo ir mokymo darbą tarp 
15 — 16 tūkstančių lietuvių. 
Misijonieriavimui dirva Pie
tų Amerikoje yra labai plati. 
Tikėtasi, kad ateityje sese
rys ten įsteigs daugiau cen
trų. Visoje Pietų Amerikoje 
skaitoma apie 70 tūkstančių 
lietuvių. Yra tik trys lietu
viai kunigai. Lietuvių seserų 
dar nėra. Dvasinis skurdas 
yra neapsakomas. Ištautėji- 
mo pavojus didelis. Gyveni
mo aplinkybės sunkios. Mo
kyklos, salės ir klebonijos 
neturi. Bažnytėlė, kuri dabar 
baigiama, daugumoj pasta
tyta Amerikos katalikų, au
komis. Seserims alga dar 
nepažadėta, nebent Užsienių 
Lietuviams Remti Draugija 
(DULR) sutiktų seserims 
pagelbėti taip, kaip moka 
Pietų Amerikos mokytojams 
iš Lietuvos. Tas dar neiš 
spręsta. Tuo tarpu kelionės 
lėšos, visos reikmenės ir pra
gyvenimas, bent pradžioje, 
turi būti vienuolyno paden
giami. Pasitikėdamos Dievo 
Apveizda, seserys yra pasi
rengusios pasiaukoti toms 
šventoms pareigoms. Atsisa
kyti ten vykti dėl kurių sun
kenybių būtų išsižadėjimas 
lietuvių išganymo ir nepasi
tikėjimas Aukščiausiojo glo
ba ir galybe. Mes tikimės, 
jog Viešpats padės.

Dalinamės su visuomene 
šiais mūsų siekimais ir tiki
me, kad žinia apie šį dvasinį 
seserų žygį padės sudaryti 
tvirtesnį pasaulio lietuvių 
ryšį Dievo, artimo ir tautos 
meilės darbams veikti. Pra
šome tikinčiųjų prisidėti mū
sų misijos reikaluose savo 
maldose, o progai pasitaikius 
paremti ir tuomi dalyvauti 
mūsų darbų ir vargų nuopel
nuose.

Šv. Pranciškaus Seserys.

CHORŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Chicago. — ALRK. para
pijų chorų sąjungos pirmu
tinis seimas prasidės liepos 
10 dieną su dainų švente. 
Sunset parke.

Sesijos liepos 11 d. šv. An
tano par. salėje, Cicero, III.

Prašome chorų susidomėti 
savo pirmuoju seimu ir jame 
gausingai dalyvauti.

Nik Kūlys, 
Įpareigotas skelbti chorų 

seimą.

AUKOJA AMŽINAI 
ADORACIJAI

Amžinai adoracijai šv. Mi
kalojaus Seserų Benediktinių 
bažnyč. Kaune įrengti au
kojo:

Detroit, Mich.
ALRK. Moterų Sąjungos 

54 kuopa 25 dol.; po 5 dol.: 
Maldos Apaštalystės dr-ja, 
Tretininkų dr-ja, Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja, M. Viganau- 
skienė, M. Baikauskienė; po 
1 dol.: Stankienė, Skaistienė, 
Vaškevičienė, Macijauskienė, 
Banonienė, Barsonienė, Bal- 
kienė, Čepulionienė, Drus- 
kauskiene, Dainauskienė, Gu- 
žauskienė, Gustaitienė, Jo-

Vasario 22 d. Amerikos 
Legijono Stepono Dariaus 
Posto Nr. 317 vadas dr. J. 
Landžius — Seymour posto 
naujų narių prisaikdinimo 
metu įteikė fotografui Jur
giui C. Stukui Legijono gar
bės medalį už tai, kad š. m. 
sausio 27 d., statydamas sa
vo gyvybę į pavojų, išgelbėjo 
St. Dariaus posto narį, Leo
ną Stasiulį iš Waban ežero.

Keli So. Bostono lietuviai 
buvo nuvažiavę į Waban eže
rą pažuvauti. Iškirtę ledą ir 
suleidę meškeres, jie sau ra
miai žuvavo. Leonas Stasiu- 
lis, eidamas iš vienos vietos 
į kitą ir nepastebėjęs, kad 
toje vietoje ledas visai plo
nas, staiga pasijuto vande
nyje. Jis pradėjo šaukti pa
galbos. P. Stukas, kuris vie 
nintelis buvo tuo tarpu toje 
apylinkėje, išgirdęs savo 
draugo balsą ir pamatęs jo 
pavojų, pagriebęs medžio ša
ką, šoko p. Stasiulį gelbėti, 
bet ledas buvo toks silpnas, 
kad p. Stukas negalėjo arti 
prieiti. Pagaliau, atsigulęs 
kniūpščias p. Stukas prisi
artino ir ištiesęs šaką pada
vė p. Stasiuliui, kuris šaką 
nutvėrė, bet jau p. Stukas 
negalėjo savo draugo iš
traukti. Abu šaukė pagalbos 
ir pagaliau praeiviai, pama
tę jų pavojų, atbėgo su kopė
čiomis ir ištraukė p. Stasiu
lį. Tuo tarpu ledas, ant ku
rio gulėjo p. Stukas, tiek su
silpnėjo, kad lūžo ir p. Stu
kas atsirado vandenyje ir 
pats turėjo būti išgelbėtas.

Amerikos Legijonas, įver
tindamas tokį pasiaukojimą 
artimą gelbėjant, įteikė p. 
Stukui Legijono garbės me
dalį. J. J. R.

Dar nepatvirtino 
dr. Jakimavičiaus

Gub. Hurley paskyrė lie

BOSTON, MASS.

Bostono lietuvių legijono posto vadas dr. Landžius 
įteikia garbės medalį J. Stukui, išgelbėjusiam vieno 
legijonieriaus gyvybę. Plačiau apie tai koresponden
cijoje iš Bostono.

tuvį dr. P. Jakimavičių Mass. 
Valstybės Sveikatos komisi- 
jonierium, bet gubernato
riaus taryba (Governor’s 
Council) šį paskyrimą nepa
tvirtino 6 balsais prieš 3. 
Gubernatorius tuoj aus pa
reiškė, kad jis iš naujo pa
skirsiąs dr. Jakimavičių. Tai 
sukėlė didelę audrą. Vieni 
stoja už patvirtinimą, kiti 
prieš. Priešinasi daugiausia 
vadinami „mėlynojo kraujo” 
piliečiai, kurie savo kilmę 
išveda iš tų, kurie atvyko 
Mayflower laivu. Mat, jiems 
netinka, kad ateivis lietuvis 
užimtų tokią aukštą vietą. 
Šimtai žymių daktarų pasi
rašė po peticija, užgiriančia 
mūsų tautiečio paskyrimą 
ton svarbion vieton. Taipgi 
70 Mass, legislatures narių 
pasirašė peticiją, prašančią 
tarybos patvirtinti dr. Jaki
mavičių. Lietuvių draugijos 
ir atskiri profesionalai siun
tė padėkos laiškus guberna
toriui už paskyrimą pirmo 
lietuvio tokion reikšmingon 
vieton. Ypatingiausiai, kad 
opozicija neturi rimto argu
mento prieš dr. Jakimavi
čiaus tinkamumą ir jo cha
rakterį. Todėl tikimės, kad 
jis bus patvirtintas.

Svečiavosi brooklyniečiai
Velykų švenčių proga į 

So. Bostoną buvo atvykęs 
buvęs bostonietis, dabar A- 
merikos administratorius, p. 
D. Averka su žmona ir duk
rele Rūtele pas savo gimines 
ir pažįstamus. Su jais kartu 
buvo atvykęs L. Vyčių Cent
ro pirm. inž. A. Mažeika su 
žmona, jau spėję įsigyti ne
mažą būrį draugų ir popu
liarumo vietinių lietuvių tar
pe. Bostoniečiai veik nepasi
dalino svečiais. Gaila, kad 
ilgiau negalėjo pasilikti.

Vaikučių vakaras
Bal. 24 d. bažnytinėje sa

lėje įvyko Marijos vaikelių 
draugijos vakaras. Vaikučiai 
Jėzaus Nukryžiuoto seselių 
paruošti puikiai suvaidino 
du veikalėlius. Kalbą pasakė 
vietos klebonas, kun. Vir- 
mauskis. Tik gaila, kad žmo
nių nedaug atsilankė. Dejuo
jame, kad mūsų jaunimas iš- 
tautėja, o kai tas pats jauni
mas bando ką nors lietuviš
ko veikti, tai mes jų pastan
gas ignoruojame. Taip netu- 
tėtų būti.

Koncertas
Bal. 24 d. Lietuvių salėje 

grupė iš šešių mergaičių, ku
rios vadinasi šešios Birutės, 
turėjo savo metinį koncertą. 
Programą pildė: Birutės, 
Vyrų oktetas iš Nashua, N. 
H. su Tamulioniu priešaky,
K. Hoffmanas iš Brooklyn, 
N. Y., A. Mickevičiūtė iš 
Providence, R. I. (solistai),
L. Buinis, smuikininkas ir 
V. Minkienė, pianistė. Pro

AMERIKA

grama buvo įvairi, tik gal 
truputį per ilga (apie 3 vai.). 
Visos dainos dainuota lietu
viškos, daugiausia liaudies. 
P. Hoffmanas, kaipo daini
ninkas, padarė bostoniečiams 
gerą įspūdį. Žmonių buvo 
apie 200. A.

MONTREAL, KANADA

Nežinomoji kankinė
Balandžio 10 d. Nekalto 

Prasidėjimo merginų dr-ja 
statė gavėnios laikui pritai
kintą keturių veiksmų dra
mą „Nežinomoji kankinė”. 
Šį veikalą jos skyrė šv. Elz
bietos pašelpinei draugijai, 
kuri susideda daugiausia iš 
suaugusių moterų.

Veikalas teikė publikai la
bai malonaus įspūdžio; dide
li nuopelnai panelės mokyto
jos Elenos Bandžiūtės, kuri 
šį veikalą statė, rūbus pri
taikino; ypatinga buvo ver
gui daina, kurią ji pati para
šė ir jai meliodiją sukompo
navo. šokiai, kuriuos vergės 
šoko Jupiterio pagerbimui, 
tikrai teikė žiūrėtojams ne
paprasto džiaugsmo, nes sa
lėje buvo taip tyku, kad ir 
musės zyzimą būtų galima 
buvę girdėti. Žinoma, šokėjos 
irgi buvo gražiai prisirengu
sios. Rūbų skolinimas 20 
merginų būtų gana daug kai
navę, tai jos šiam veikalui 
pačios pasisiuvo.

Reikia pasakyti, kad šis 
veikalas labai puikiai pasise
kė; visos merginos buvo tin
kamai prisirengusios ir sten
gėsi atlikti savo vaidmenis 
ko puikiausiai.

Nors susidarė ir nemaža 
išlaidų, bet merginos savo 
gabumus visur stengėsi pa
rodyti: rūbų pasiuvimas kai
navo, bet jos tam reikalui 
išleido didelę pintinę tą patį 
vakarą, kas padengė rūbų iš
laidas. Taigi, rūbai dabar li
ko šv. Elzbietos dr-jos nuo
savybė; kitos dr-jos, skolin- 
damos iš jos, dar atneš drau
gijai pelno. Garbė Nekalto 
Prasidėjimo merginų draugi
jai, kuri taip nuoširdžiai 
mūsų parapijoj darbuojasi.

„Bernužėli nevesk pačios, 
Tegul viena eina,
Pirki ožką vietoj jos,
Bus galva spakaina...”

Prieš kelis metus X. ap
sirgo džiova. Perėjo bent ke
lias ligonines ir visur dak
tarai pripažino, kad X. ligos 
jau nebegali išgydyti. Galu
tinai jis įsiprašė į žydų ligo
ninę ir ten to paties atsaky
mo susilaukė — liga neišgy
doma. žmona ir vaikučiai 
namie, o jis diena po dienos 
laukė sau laimingos mirties... 
Kartą jis grįžęs iš ligoninės 
pradėjo prašyti savo žmonos 
divorso. Moteriai buvo be 

galo liūdna. Bet, žinodama 
jo padėtį, galutinai ji sutiko 
ir nuėjus pas notarą padarė 
atsiskyrimo dokumentą. Ka
talikų Bažnyčia, žinoma, ne
galėjo suteikti tokio persky
rimo ir, be abejonės, jis ves
tis ir nė nemanė, tik norėjo 
pirkti žydišką „ožką”, kad 
„galva spakaina”. Taigi, X. 
išgavęs moters sutikimą, pa
sisakė, kad jį įsimylėjusi žy
džiuke iš Kalifornijos ir dar 
milijonieriaus duktė, kuri vė
liaus jį išsigabeno į Kalifor
niją. Tik kažin ar bus jam 
„galva spakaina”?

Lietuvis.

BALTIMORE, MD.

— Bal. 18 d. naktį ištiko 
šiurpi nelaimė lietuvį polici
ninką Vincą Pošką. Jis pa
stebėjo iš vienos krautuvės 
du vagilius išbėgant skubiai 
į automobilį ir pradedant va
žiuoti. V. Poška, grasinda
mas revolveriu, užšoko ant 
jų automobilio sparno ir ma
nė sustabdyti, bet vagiliai 
neklausė, tik leido automobi
lį visu smarkumu ir užkliudė 
šalia stovėjusį automobilį, 
kur Poška liko nutrauktas į 
gatvę. Pravažiuodamas taksi 
paėmė Pošką ir nuvežė į li
goninę be sąmonės, tik ligo
ninėje atsigavęs apsakė savo 
nelaimę. V. Poška prieš savo 
nelaimę gatvėje buvo radęs 
automobilio parblokštą mo
terį, kurią nuvežė į ligoninę 
ir grįždamas pastebėjo vagi
lius. Dabar pats guli ligoni
nėje sulaužyta ranka. (Poli
cininkas V. Poška yra Ame
rikos bendradarbio J. Kara
liaus sesers sūnus. Red.).

— Altoriaus rožančiaus 
moterų dr-ja 8:30 vai. Atve
lyky ėjo in corpore prie ko
munijos. Moters iš vakaro 
nepasirūpino atlikti išpažin
tį, tad per visą rytą kleb. 
kun. J. Lietuvninko klausyk
la buvo apgulta; kun. L. J. 
Mendelis turėjo laikyti mi
šias, o kun. A. Dubinskas 
buvo išvažiavęs į šv. Vardo 
dr-jos seimą drauge su kitais 
atstovais Cumberland, Md. 
mieste.

— Bal. 24 d. įvyko choro 
balius su šokiais; buvo kvie
čiami ir parapijiečiai.

— Balandžio 29 d., penk
tadienį, šv. Vardo dr-jos vy
rų bankietas, kurį kun. L. J. 
Mendelis rengia visiems do
vanai; sugrįžę atstovai pra
neš apie seimą.

— Bal. 24 d. dienraštis 
Sun savo priede Sunday 
News istoriškai atvaizdavo 
šešiuose spalvotuose žemė
lapiuose, kaip Europa keitė
si. 1550 metais Lietuva di
džiausia valstybė, 1740 m. 
Lietuvos visai nėra, tik Len
kija didžiausia; 1795 m. nei 
Lietuvos, nei Lenkijos, 1938 
m. Lenkija ir maža Lietuva, 
tik, ačiū Dievui, nors už 
Šveicariją ar Belgiją nema
žesnė; 1811 — 1914 m. nesi
mato Lietuvos, nei Lenkijos; 
Austrija nuo Vokietijos ne
atskirta, kai Lietuva susi
jungė su Lenkija, Lietuvos 
vardas išnyko! Tai skaudu 
žiūrėti į Lenkiją mūsų did
vyrių žemėje. J. K.

ELIZABETH, N. J.

Pirmas toks įvykis išeivijoje
Elizabetho lietuvių koloni

joje gegužės 14 — 15 dieno
mis įvyksta pirmą kartą me
no paroda, kurioje dalyvauja 
vien tik toje kolonijoje gimę 
tapytojai, todėl ši paroda y-
ra savotiška ir todėl bene tik , malda kun. Skalandis (vieti- atsilankykime į jo rengiamą j 
savo rūšies pirmutinė, kurinės parapijos vikaras). Ap- vakarą. Visas pelnas skiria- 
vien tik iš vietinių meninin- Į skrities pirm. Vincas Kerei- mas lietuvių radijo valandi-

i _i_ - ", neį programai palaikyti.kų kūrinių paroda būtų su- šis tarė įžangos žodį.

Jonas Pečiukaitis, Eli
zabetho veiklus jaunuo
lis, pasižymėjęs sporti
ninkas krepšinyje, plau
kiojime ir kitose sporto 
rūšyse. Praeitą savaitę 
jis apdovanotas kaip ypa
tingai iškilęs sportinin
kas.

rengta. Jau komisijoje užre
gistruota per 70 kūrinių. Me-' 
nininkai yra lankę bei lanką 
speciales dailiojo meno (ta
pybos) mokyklas. Jei rastų
si, kurie dar nėra pakviesti 
iš vietinių menininkų, kurie 
norėtų parodoje dalyvauti, 
kviečiami pranešti adv. J. 
Petrikui (telefonas Elizabeth 
3-7788) iki gegužės 8 d. Pa
roda nurodytomis dienomis 
atsidarys 4 vai. po pietų; 7 
vai. vakare bus meno teisė
jų pareiškiamos nuomonės 
apie meną apskritai ir visuo
menė bus supažindinama su 
parodoje išstatytais kūri
niais. Pranešimai bus pamar
ginami vietinio jaunimo mu- 
zikaliniais dalykėliais. Pra
nešėjais pakviesti žymūs me
no asmenys. Gegužės 16 d. 
parodą atlankys viešųjų mo
kyklų studentai didesnėmis 
grupėmis.

Iš atsilankiusiųjų parodon 
bus imama mažutė įžanga. 
Visa susidariusi suma bus 
padalyta lygiomis tarp daly
vaujančių parodoje meninin
kų su sąlyga, kad dovana 
būtų panaudota išimtinai to
bulinimosi reikalams.

Tokias parodas manoma 
rengti kasmet, kad tuomi su
įdomintų pačius menininkus 
ir tuomi pat supažindinant 
visuomenę auklėti mene. Mū
sų kolonijoje yra daug jau
nimo, studijuojančio įvairias 
specialybes, kurių tarpe pra
deda rastis ir menininkų ta
pytojų.

Paroda įvyks minėtomis 
dienomis lietuvių šv. Petro ir 
Povilo parapijos auditorijo
je, 220 Ripley Place, Eliza- 
bethe. Parodos rengimo ko
misija nuoširdžiai kviečia ne 
tik Elizabetho lietuvius lan
kytis, bet kviečia juos para
ginti kitataučius pažįstamus, 
kad ir jie susipažintų su lie
tuvių meno kūriniais, o taip 
pat kviečia ir tolimųjų kolo
nijų lietuvius pasidžiaugti 
mūsų kolonijos jaunimo me
no darbais. Tokiu širdingu 
parėmimu duosime ypatingą 
nuotaiką jauniesiems giliau 
studijuoti ir tuomi padėsime 
mūsų jaunimui prasiskinti 
kelią aukštyn.
Parodos Rengimo Komisija.

LAWRENCE, MASS.

Dziko šokiai
Gegužės 6 d. 8 vai. vak. j 

įvyks WTEL radijo stoties 
lietuvių programos vedėjo 
Antano Dziko didelis bąli# ! 
ir šokiai Lietuvių Muziko
je salėje.

Suvažiavimą pradėjo su Jis vertas paramos, todėl

L. Vyčių Naujos Anglijos 
apskrities suvažiavimas 

įvyko bal. 24 d. šv. Pranciš
kaus parapijos koplyčioje 
(parkę) Lawrence-Matheun, 
Mass.

Balandžio 29 d., 1938 m.

Suvažiavimo posėdis buvo 
gyvas. Padaryta keletas gra
žių nutarimų. Dalyvavo 150 
atstovų. Vadovavo Pr. Raz- j 
vadauskas.

Išrinkta nauja apskrities 
valdyba: pirm. Pr. Razva- 
dauskas, So. Boston; fa 
pirm. Br. Kudirka, Norwood, 
ižd. J. Puzara, Worce^’. 
J. Bakanas ir Pet. Rakaus
kas — iždo globėjai, So, 
Worcester ir Norwood; rast 
E. Jasionytė, Norwood, 
Mass.

Posėdis baigtas gražioje i 
nuotaikoje sugiedant Lietu
vos ir Amerikos himnus.

Vietinė Lawrence 78 vyčių 
kuopa gražiai ir puikiai vi
sus pavaišino. Ačiū! Pr.

PHILADELPHIA, PA

KOŠIAMA 
nu i

Balandžio 23 d. įžymaus 
mūsų tautiečio Klemenso 
Steponavičiaus sūnus Ado
mas susituokė su Maryte 
Ostašenskyte. Jungtuvės h 
vo šv. Lauryno bažnyčioje,

Jurgietis.

Bal. 25 d. 
nybėa provii 
J. Aleksiūną 
provincijos, i 
skrities valdj 
vadų pasitari 
pasauline pu 
juo dalyviai i 
racijos apsto 
Lietuvių Ko 
nei Parodai 
tą įeis visų 
nai, chorų vj 
skrities vali 
mitetui pali 
rių papildyi 

Komitete 
šventės kon 
riais yra ch< 
J. Simonaiti 
rūpinsis pa 
lietuvių diei 
Jai pavesta 
rime, kviesi 
gen. konsu 

Bal. 26 c 
sulato bute 
sitarimas, 1 
dainų šven' 
dovybė: p 
vicepįnn. 
J. Brundza 
Organizato 
ti įvairių a

Lietuvių 
parodoje 
Tą dieną ii 
nų šventė, 
chorui nui 
dainininkų

Naujo dvasios vado 
įšventinimas

Visiems gerai žinomų p.p. 
Mažeikų šeimos, 222 Morris 
St., sūnus Salevas Mažeika 
jau baigia seminarijos mok
slą ir bus įšventintas į ku
nigus gegužės 29 d. Būsimam 
kunigui S. Mažeikai linkime 
Dievo palaimos, sėkmingai 
stoti į Vynyno pašaukimą, 
darbuotis Dievui, Tautai ir 
žmonijai.

Susilaukus naujo dvasios 
vado, kun. S. Mažeikos, bus 
garbė visai Mažeikų šeimai, 
išauklėjusiai ir į mokslus iš
leidusiai sūnų į kunigus, o 
dukterį Saliomeją į seseris ‘ 
vienuoles; ji jau, rodos, še- j 
šeri metai, kaip Nukryžiuoto į 
Jėzaus vienuolyne darbuoja
si parapijų mokyklose. Kun. 
Mažeikos primicijos bus ge
gužės 29 d. Bus daug svečių 
kunigų bei draugų.

Šitos žinutės rašytojas ge
rai žinomam kunigui reiškia 
daug meilės, linkėjimų, svei
kinimų, Dievo malonių ir 
laimingos ateities. Kun. Sa- 
levą Mažeiką tegul laimė te
lydi ! Balandėlis.

KOLEGI

Praeitą 
sus brooi 
turėjo nepi 
pasigėrėti 
legijos au 
mu. Per 20 
Apreiškimo 
lankiusius i 
snio vaidyl

Reikšmingas balius ir šokiai
Gegužės 1 d. šv, Vardo 

draugija turės nepaprastai 
reikšmingą balių ir šokius 
šv. Kazimiero par. salėje, 331 
Earp St. Gros Bill Smith ir 
His Blue Aces orkestras. 
Kviečiame visus kaimynus: 
Chester, Camden, Boulsboro 
ir iš kitur. Balius reikšmin
gas tuo, kad mes viso ba
liaus pelną aukojam šv. Ka
zimiero bažnyčiai dažyti. 
Prašom visų būti mūsų baž
nyčios puošimo rėmėjais. 
Kviečiam atsilankyti ir pri
sidėti. Bažnyčios puošimas 
garbingas darbas, tad, bro
lau, sesuo lietuvi, skirk to 
vakaro, gegužės 1 dienos va
landėlę laiko, ateik ir būsi 
prisidėjęs prie to surengto 
vakaro. Baliaus komisija vi
sus kviečia į bendrą sueigą; 
svečiai bus maloniai priimti. 
Pilnai pasitikime tamstos 
atsilankymu.

K. Dryža ir komisija.

Leisk di 
žinomai 
prašalini 
mus iš i 
dos. T(

Hotpoint

I skalbimo 
šiandien 
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> 29 d„ 1938 m,

Wo posėdis buvo ’ 
aryta keletas gra
nų. Dalyvavo 150 
adovavo Pr. Raz-

nauja apskrities 
^rm- Pr. Razva- 
So. Boston; vice- 
Kudirka, Norwood; 
žara, Worcester; 
i ir Pet Rakaus- 
o globėjai, So. 
ir Norwood; rast, 
aytė, Norwood,

Balandžio 29 d., 1938 m. 5

VIETOS ŽINIOS |
giausia bilietų išplatino p. A.
Pažereckienė. P. B.

RUOŠIAMASI PASAULI
NEI PARODAI

baigtas gražioje 
sugiedant Lieti- 
likos himnus.
jawrence 78 vyčių 
šiai ir puikiai vi
no. Ačiū! Pr.

IELPHIA, PA.

o 23 d. įžymaus 
itiečio Klemenso 
lauš sūnus Ado- 
lokė su Maryte 
te. Jungtuvės bu- 
■yno bažnyčioje.

Jurgietis.

dvasios vado 
f 

entinimas
gerai žinomų p.p. 
jimos, 222 Morris 
Salevas Mažeika 
seminarijos mok- 
įšventintas į ku- 

žės 29 d. Būsimam 
Mažeikai linkime 
įimos, sėkmingai 
Įmyno pašaukimą, 
Dievui, Tautai ir

is naujo dvasios 
S. Mažeikos, bus 
Mažeikų šeimai, 

i ir į mokslus iš
imų į kunigus, o 
liomeją į seseris 
i jau, rodos, še- 
;aip Nukryžiuoto 
uolyne darbuoja- 
mokyklose. Kun. 
rimicijos bus ge- 
Bus daug svečių 

draugų.
įtės rašytojas ge- 
n kunigui reiškia 
s, linkėjimų, svei- 
ievo malonių ir 
ateities. Kun. Sa
ką tegul laimė te-

Balandėlis.

Bal. 25 d. pas Kunigų Vie
nybės provincijos pirm. kun. 
J. Aleksiūną įvyko kunigų 
provincijos, federacijos ap
skrities valdybos ir chorų 
vadų pasitarimas ryšium su 
pasauline paroda. Susirinki
mo dalyviai pritarė K. Fede
racijos apskrities sudarytam 
Lietuvių Komitetui Pasauli
nei Parodai Remti. Į komite
tą įeis visų parapijų klebo
nai, chorų vadai ir feder. ap
skrities valdyba; be to, ko
mitetui palikta plataus na
rių papildymo teisė.

Komitete sudaryta dainų 
šventės komisija, kurios na
riais yra chorų vadai ir kun. 
J. Simonaitis, ši komisija 
rūpinsis pasaulinės parodos 
lietuvių dienos dainų švente. 
Jai pavesta dalyvauti pasita
rime, kviestame pas Lietuvos 
gen. konsulą.

Bal. 26 d. generalinio kon
sulato bute įvyko muzikų pa
sitarimas, kuriame sudaryta 
dainų šventės komisijos va
dovybė: pirm. J. Žilevičius, 
vicepirm. A. Aleksis, sekr. 
J. Brundza, ižd. J. Jankus. 
Organizatoriais bus pakvies
ti įvairių apylinkių muzikai.

Lietuvių diena pasaulinėje 
parodoje bus rugsėjo 10 d. 
Tą dieną ir įvyks didelė dai
nų šventė, kurios jungtiniam 
chorui numatoma apie 2000 
dainininkų.

KOLEGIJOS VAKARAS

Praeitą sekmadienį negau
sus brooklyniečių sambūris 
turėjo nepaprasto malonumo 
pasigėrėti Marianapolio ko
legijos auklėtinių vaidini
mu. Per 20 jaunuolių žavėjo 
Apreiškimo par. salėn atsi
lankiusius savo aukšto laip
snio vaidyba, gražia, taisy

klinga lietuvių kalba, pui
kiai skambančiomis lietuviš
komis dainomis.

Pirmiausia vaidinta 5 
veiksmų drama „Skriaudų 
keliu”. Veikale atvaizduota 
nelaimingo smuklininko ir jo 
lankytojų liūdna dalia. Vei
kalo turinyje perdaug žiau
rios gyvenimo tikrovės, kai 
kurios scenos šiurpulingai 
sukrečiančios. Norėjosi, kad 
blogis pralaimėtų, o gėris iš
eitų į pergalės šviesą, tačiau 
to veikalas savo veiksmu ne
parodo.

Vaidintojai savo sunkius 
vaidmenis puikiausiai atliko. 
Ypatingai pažymėtini J. Lio- 
lia (smuklininkas), B. Rus
teika (girtuoklis Galiūnas), 
V. Urbonas (Pr. Lakštis).

Visų dalyvių susižavėjimą 
pagavo antrasis veikalas, 
trijų veiksmų pjesė „Savano
riai”. čia duota keli vaizdai 
iš kovų dėl Lietuvos laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo. 
Per visus 3 veiksmus publi
ka neatgavo ir kvapo besigė
rėdama geru vaidinimu.

Šio veikalo dalyvių pami
nėtini Juozas Liolia (Pranas 
šnypšnytis), Br. Rusteika 
(J. Klevas), V. Urbonas 
(Pankracy Piechockis) ir ki
ti. Vaidinimo metu studentai 
sudainavo ir pagrojo. Atski
rai pasirodė J. Klebauskas 
kaip gražiabalsis daininin
kas, A. Norkūnas kaip armo- 
nistas ir P. Venslauskas — 
saksafonu griežikas.

Po vaidinimo buvo šokiai, 
kuriems grojo pačių kolegis- 
tų orkestras. Jaunimas sma
giai pašoko. Kolegistai pa
vaišinti vakariene, kurią pa
ruošė J. Averkienė, Al. Pū- 
kenytė ir Ad. Grėbliūnaitė. 
Salėje visus dalyvius valgiu 
ir gėrimu aprūpino p.p. Stag- 
niūnienė, Stagniūnas. Šiaip
jau daug pagelbėjo V. Dau
baras, Baciuška ir kiti. Dau

Tuos pačius veikalus kole
gistai vaidino Elizabethe bal. 
23 d. ir Maspethe bal. 25 d. 
Elizabethe vaidinimas įvyko 
Lietuvių Laisvės salėje, o 
Maspethe par. salėje.

Apie kolegistų vaidinimą 
iš anksto maloniai per savo 
programas skelbė radijo ve
dėjai Ginkus, Valaitis, Ma
čiulis, Dumčius ir Dulkė. 
Jiems priklauso padėka.

2) Moko moteris siuvimo 
ir kirpimo.

3) Ateiviai gali prisireng
ti Amerikos pilietybės egza-l 
minams.

Mokoma pirmadieniais, 
antradieniais ir trečiadie
niais nuo 7:45 iki 9:45 vai. 
vak.

AUKOS LIETUVOS GYNI
MO FONDUI

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Šv. Monikos bažnyčia Ja- 
maicoje minės savo 100 me
tų jubiliejų. Iškilmės įvyks 
gegužės 9 d.

Penki Brooklyn© ir Queens 
prūdai jau prirengti ir lau
kia šiltesnių dienų, kai juose 
bus pilna besimaudančių. Di
džiausi prūdai yra šie: Mc- 
Carren Park, Betsy Head, 
Red Hook ir Sunset Park, vi
si Brooklyne. Queens prūdas 
yra Astoria pool.

Bilietai suaugusiems 20 c., 
vaikams iki 14 metų amž. 
darbo dienomis iki 12:30 vai. 
dykai. Kitu laiku mokės 10 
centų.

Queens apskrity teisėjas J. 
R. Hockert uždraudė gatvėse 
piliečiams prekiauti be leidi
mų. Pereitą savaitę daugu
ma jų nubausta už neklausy
mą.

Brooklyn© siuvėjas H. 
Pope, matydamas, kad siu
vėjai daugiau nedirba, nei 
dirba, pradėjo dirbti visokio 
kalibro šautuvus. Pasirodo, 
kad tuo darbu Pope labai pa
tenkintas, nes pirkėjų turi 
labai daug. Sako, kad dabar 
jau negrįšiąs prie siuvėjų.

Brooklyne priviso visokių 
„kolektorių” ir kitokio plau
ko apgavikų tiek, kad mo
terys, vyrams išėjus į darbą, 
turi savo namų duris stipriai

BALTIJOS TAUTŲ 
VAKARAS

Bal. 30 d. vakare Baltijos 
Amerikos draugija rengia 
koncertą — balių Estų klubo 
patalpose, 310 Lenox Ave. 
prie W. 125 St., New Yorke. 
Tą pat vakarą atsidarys lie
tuvių, latvių ir estų dailinin
kų paroda, kuri užtruks 2 
dienas, šokiams gros J. Na
vicko Nakties Pelėdos. Įžan
ga 75 c. asmeniui.

•Ši meno paroda yra ant
roji iš eilės. Pirmoji paroda 
buvo 1936 m. bal. 18 d. Pir
moje parodoje dalyvavo 
taipgi skulptoriai, šį kartą 
dalyvauja tik piešėjai ir ta
pytojai.

Parodos atidaryme kalbės 
Columbia Un-to prof. Cla
rence A. Manning.

Generalinio Konsulato pa
kvitavimas Nr. 4.

Binghamton, N. Y. — Lai- 
nasis Lietuvos Gynimo Ko
mitetas per p. K. L. Aimaną, 
25 Down Ave. $9.50.

Montreal, Canada. — Lie
tuvos Gynimo Komitetas per 
p. Praną Jasutį, 2338 Lalon
de Ave. $113.28.

Ignas J. Gerzūnas, Tuscon, 
Arizona, aukoja $1.00 Gyni
mo Fondui ir $1.00 Vilniui 
Vaduoti Sąjungai — $2.00.

Akron, Ohio, Lietuvių vi
suomenė per p. B. Jarašių 
aukoja $24.50.

Viso — $149.28.

J. TYSLIAVA IEŠKO 
„DŽIABO”

Chicagos Naujienos rašo: 
„Kaip žiurkės iš skęstan

čio laivo, pradėjo bėgti iš 
„Vienybės” jos bosai ir re
daktoriai. Bendrovės prezi
dentas Trečiokas išplaukė į 
Lietuvą, P. Bukšnaitis (se
kretorius) ir Kruze, redakto
riaus pagelbininkas taip pat 
plaukia. O vyriausias redak-

Visiems lietuviams bus į- 
domu pamatyti savo ir kai
mynų dailininkų kūrinius ir 
išgirsti jų muziką.

K. R. J.

FRANCESONŲ PADĖKA

kad, nuvykę į A.L.T. Sanda-j 
ros seimą, jie paremtų jo 
kandidatūrą į redaktorius.

„Jisai žino, kad Naujosios 
Anglijos sandariečiai Vaidy- 
los redagavimu labai nepa
tenkinti. New Yorko ir New 
Jersey’s sandariečius jisai 
tikisi turėti savo pusėje. Be
lieka tik susidraugauti su 
Pittsburgh©, Detroito ir Chi
cagos vyrais. Beje, daug pri
klauso nuo Sandaros prezi
dento St. Gegužio, bet čia 
keblumų, veikiausia, nebus, 
nes Gegužiui rūpi sulaikyti 
Tysliavą nuo skverbimosi į 
Vitaičio vietą „Tėvynėje”.

„Vistiek ta „nauja era”, 
kuri atsidarė pasauliui, kai 
Tysliava paskelbė „Vieny
bės” pavertimą dienraščiu, 
baigiasi nelabai garbingai — 
ieškojimu „džiabo”.”

APIE SVEIKATĄ

S. K. Draugija rengia la
bai svarbias prakalbas ket
virtadienį, geg. 5 d. 8 vai. 
vak., 411 South 3rd St., prie 
Union Avė. Kviečiami visi 
dalyvauti. Šios prakalbos 
bus paskutinės prieš vasaros 
sezoną. Bus daug naudingų

Ar jūsų liuosuotojas 
Apsargdina Vidurius ?

Užkietėjus Jūsų viduriams pirmiausia 
reikalingas visiškas jų išvalymas. Štai 
kodėl jūs Ir perkate vidurių lluosuoto- 
ją. Bet kas gi sakė, kad jūs turite pa
imti aštriai karčią dožą, kuri apsargdi
na vidurius.
Vidurių lluosuotojo paėmimas gali būti 
tokis pat malonumas, kaip Ir suvalgy
mas gardaus šokolado šmotelio — jeigu 
paimsit Ex-Lax. Ex-Lax duoda pilnas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, nesu- 
krečla jūsų vidurių, be pasltolaurėjlmo 
ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKTA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, ir suaugusiems

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

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

bos Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo klausimais. Kal
bėjo brooklyniečiai J. Valai
tis, P. Jurgėla ir V. Bukš
naitis. Lietuvos gynimo rei
kalams surinkta apie 13 dol.,

as balius ir šokiai 
1 d. šv, Vardo 

turės nepaprastai 
į balių ir šokius 
ero par. salėje, 331 
Iros Bill Smith ir 

Aces orkestras, 
visus kaimynus: 

lamden, Boulsboro 
. Balius reikšmin- 
ad mes viso ba- 
į aukojam šv. Ka- 
bažnyčiai dažyti, 
sų būti mūsų baž- 
uošimo rėmėjais, 
itsilankyti ir pri- 
žnyčios puošimas 
darbas, tad, bro- 
lietuvi, skirk to 

įgūžės 1 dienos va- 
ko, ateik ir būsi 
prie to surengto 

aliaus komisija vi
la į bendrą sueigą; 
is maloniai priimti 
įsitikime tamstos 
nu.
Dryža ir komisija-

ziko šokiai 
s 6 d. 8 vai. vak. 
’EL radijo -stoties 
programos vedėjo 
Jziko didelis bal# 
Lietuvių Muzikė

tas paramos, todėl 
kime į jo rengiam? 
fišas pelnas skiria- 
vių radijo valandi- 
imai palaikyti.

Prašalink 
Skalbimo Nesmagumus

mekanizmas turi tik

laikyti užsklęstas. Dauguma 
skundėsi policijai, bet ši žiū
ri į tai per „apdumtus” aki
nius ir laukia, kada tie „va
giliai”, išnaudotojai juos 
privers imtis aštrių priemo
nių.

Balandžio 23 d. mūsų gi
minės ir geri draugai mūsų 
vedybinio gyvenimo 40 metų 
sukakčiai paminėti surengė 
didelę netikėtą puotą (sur
prise party), kurioje dalyva
vo apie 200 asmenų. Mes la
bai dėkingi visiems rengė
jams, kurie taip daug darba
vosi: Plakščiam iš Great 
Necko, Mackevičiams iš Ja- 
maicos, Jurgiui Strunevičiui, 
Ant. Valeckui, B. Strunevi- 
čiams iš St. Albans, P. Vai- 
giniams iš Richmond Hill, P. 
Litkauskienei, svočiai O. Ba- 
levičienei už gražų ir didelį 
pyragą, svotui B. Strunevi
čiui, Ray ir Gigai Sekels iš 
Great Necko, B. ir W. Valec
kams, Valeckaitei, Milvy
dams iš Bayonne, N. J., P. 
Laureckams iš Waterbury,

torius Juozas Tysliava išva
žiavo į Pittsburghą „sakyti 
prakalbas”.

„Bet ne prakalbos jam rū
pi, ir niekur negirdėt, kad 
Tysliavai būtų rengiamas 
prakalbų maršrutas. Jisai 
ieško „džiabo”.

„Vienybė vos bepavelka 
kojas. Ji, gal būt, dar išsi
gelbės nuo „noglos smer- 
ties”, persikeitusi į savaitra
štį. Bet prie savaitraščio ap
sidirbs vienas kapitonas Jur- 
gelevičia (Jurgėla), kuris tu
ri daugiau entuziazmo keikti 
„radikalus” išgamomis ir 
niekšais, negu poetiškasis 
Juozas, ir todėl „vienybinin- 
kų” akyse atrodo didesnis 
patriotas.

„Tysliava sako savo „pra
kalbas” Pittsburghe Pivoru- 
nui ir Virbickui, kuriuos ji
sai nori prikalbinti, kad ji
sai būtų pasodintas į Miko 
Vaidylos vietą „Sandaroje”. 
Scrantone, žinoma, bus san- 
dariečių seimas, kaip kad bū
na visuomet tame mieste, 
kur įvyksta SLA seimai.

patarimų, kaip praleisti ir 
sunaudoti vasaros laiką svei
katai pataisyti.

Kviečia Rengėjai.

GREAT NECK, L. I.

Šį sekmadienį, gegužės 1 
d., įvyks linksma, graži, nau
dinga pramoga, kurios ruo
šimui vadovauja kun. Balkū- 
nas. Atvyks Maspetho par. 
choras su muz. A. Visminu 
priešakyje ir suvaidins įdo
mią komediją „Piršlybos”. 
Be to, jie padainuos. Po pro
gramos bus šokiai.

Visi paremkime šią pra
mogą. Maspetho kunigai 
mums daug pagelbsti, todėl 
paremkime jų vadovaujamo 
jaunimo darbus. Mes kasmet 
stengiamės paremti nors vie
ną pramogą Maspetho par. 
naudai.

Pramoga prasidės 7 vai. 
vak. Bilietai tik 50 c.

bėt iš tos sumos reikėjo pa
dengti tokios išlaidos: kalbė
tojui P. Jurgėlai 5 dol. (tiek 
prašė), V. Bukšnaičiui 3 dol. 
(prašęs 5 dol., bet vėliau bu-x 
vę nusiderėta). Valaitis at
lyginimo neėmė. Be to, buvo 
kitokių išlaidų. Iš surinktų 
aukų liko tik 2 dol.

Vietinis.

NEW YORK, N. Y.

Lietuvių Šv. Jorio Pašalpi- 
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.

Prakalbos
Bal. 24 d. įvyko prakal

Brooklyn© „nelaimingi” 
vyrai, kurie turi žmonoms 
mokėti pašalpas, Velykų lai- 

;ku gavo palengvinimo nuo 
j savo „prisiegų”. Brooklyne 
tokių „laimingų” vyrų yra 
26. 14 jų gavo nuo savo žmo
nų atleidimą nuo mokėjimo 
joms „mokesčių”.

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- | 
lauš, pasitikimo, pigaus operavimo. |
4. Porcelinė Enamelio Tub. Švelni, ilglaikinė, lengva $
ploniems audiniams. Švari ir lengva švariai užlai- 
kyti. Uždėta ant gumos. g
5. Garantuojamas Hotpoint. Turi vienų metų garan- x 
tija raštu prieš su trūkumais medžiagą ir veikimą, &

Brooklyn© viešuose kny
gynuose bus duodamos pa
mokos apie vietos valdymosi 
būdus. Moterų balsuotojų 
sąjunga vadovaus pamo
koms.

Pelkauskui iš Mt. Clair, N. J. 
Dėkojam pirm. Mackevičiui 
už gerą tvarką ir vakaro ve
dėjui šalinskui.

Labai dėkojame visiems 
kalbėtojams už gerus linkėji
mus. Atsiprašome, kad nega
lime visų vardų išskaičiuoti. 
Dėkojame už gausias dova
nas.

Kol gyvensim, nepamirši
me tokios garbingos pagerbi
mo puotos ir visados būsime 
jums dėkingi.

Petras ir Marcijona 
Franceson,

38 Pine St., Brooklyn, N. Y.

Tysliava bandys suagituoti 
sandariečių šulus kolonijose,

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
LIEPOS-JULY 17,1938

FELDMAN PARKE 
Maspeth, N. Y.

Maloniai visų prašome tą 
dieną nerengti kitų parengi
mų ir skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike.

Parengimų Kom-tas.

HOTPOINT
SKALBIMO 

MAŠINA

TAIP PIGIAI
TIKTAI 50c 
Į SAVAITĘ

DYKAI DEMONSTRACIJA JŪSŲ NAMUOSE 
25-KIŲ METŲ PATARNAVIMAS

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

EVergreen 8-2113

Pereitą savaitę iš Brook- 
.lyno žvėryno buvo pabėgęs 

didelis jūrų šuva (seal). Bu
vo pranešta telefonu polici
jai, kad jūrų šuva ties Pros
pect parku, prie kelio, laukia 
traukinio važiuoti toliau. 
Policininkai manė, kad tai 
kokis juokdarys šaukia, bet 
nuvažiavę į nurodytą vietą 
iš tikrųjų rado jūrų šunį, ku
rį norėjo įsidėti į vežimą, 
bet tas nesidavė. Tik pašau
kus parko prižiūrėtoją buvo 
suimtas ir nuvežtas atgal į 
žvėryną.

Richmond Hill viešoje va
karinėje mokykloje mokoma 
šių dalykų:

1) Prirengia ir išduoda di
plomą stoti į aukštesniąją 
mokyklą.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

HAVEMEYER 6-0259 
RALPH KRUCH'FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue

.. :maspetįh. N; y: . •

;Tel. EVergreen 7-4335 :

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas > 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

> 423 Metropolitan Avė., j
: Brooklyn, N. Y. >

; Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) J 

’ Duodu automobilius vestuvėms, ! 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770'

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

1____________

Į
Phone STagg 2-0783

Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

; STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

;Tel. STagg 2-7177

j ALFRED J. WENTZ į
: (VENCIUS) ;

į ADVOKATAS i
j

3219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.j
* (Williamsburgh Bridge Plaza' >
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NAUDINGA PRAMOGA Laimėjimo vakaras 
Gegužės 6 d., penktadienį,

SVEIKINAME

Balandžio 29 d., 1938 m.

Antradienio vakare, ba- tuoj po gegužinių pamaldų, 
landžio 26 d., įvyko Amerikos 
raidžių fondui smagi pramo
gėlė, kurią suruošė Moterų Rožančiaus dr-ja. Pelnas ski- 
Sąjungos 29 kp. laidotuvių riamas bažnytiniems auksi- 
direktoriaus B. Šalinsko sa-’ 
Įėję, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Nuoširdžios komisijos na
rės p.p. S. Subatienė ir O. 
Belevičienė sukvietė gražų 
būrelį Amerikos prietelių, 
kurie, bežaisdami kauliukais, 
gražiai vakarą praleido, pa
remdami savo savaitraštį. 
Po žaidimo svečiai skaniai 
pavaišinti, šio vakaro pel
nas, $18.05, įteiktas Ameri
kos raidžių fondui.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
narės suaukojo įvairių dova
nų ir valgių. Aukojo S. Suba
tienė, N. Mikulskienė, O. Be
levičienė, P. Grigienė, ši- 
manskas, Milukienė. Patar
nauti svečiams padėjo Suba
tienė, Dobrovolskienė, šert- 
vytienė, Grigienė, Belevičie
nė.

Už šią taip nuoširdžiai su
rengtą pramogėlę ir jos su
ruošimą priklauso širdinga je, trečiadienį, gegužės 4 d., 
padėka Mot. Sąjungos 2918 vai. _vak., Apreiškimo par. 
kp., komisijai, p. B. Šalins-! salėje, turės savo arbatėlę, 
kui už suteikimą salės dykai Tą dieną yra užprašytos mi- 
ir visiems dalyviams, su- 
pratusiems savos spaudos 
reikšmę.

par. salėje įvyks didelis lai
mėjimo vakaras, kurį ruošia

niams rūbams įsigyti.
Be to, dr-ja netrukus žada 

suruošti atitinkamą pramo
gą Amerikos naudai.

Visos Maspetho draugijos 
sveikina gerbiamą ir visų 
mylimą kun. Pijų Lekešį Jo 
vardinėse, gegužės 5 d. Lai 
Dievas užlaiko jį sveiką ir 
gyvą ilgiausiems metams!

M. Stelmokienė ir P. Briedie-' dijo klubas labai noriai ir 
nė. Daugiausia bilietų išpla-1 palankiai garsino didįjį lie- 
tino V. Vyšniauskienė ir lai- tuvių protesto mitingą, įvy- 
mėjo gražią dovaną. Visoms kusį Cooper Union salėje, 
aukotojoms, darbuotojoms ir kovo 20 d. Dabar lietuvių pa- 
atsilankiusiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū. O. P.

NEW YORK, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

LINKSMAS VAKARAS

Balandžio 19 d. įvyko 29 
kp. sąjungiečių kauliukais 
žaidimo vakaras, surengtas 
J. Adomėnienės gražioj rezi
dencijoje. Narių susirinko 
gausingai. Dalyvavo daug 
svečių ir viešnių. Laimėju
sios džiaugėsi gražiomis do
vanomis, o šeimininkė dar 
pavaišino. Sąjungietes dėkin
gos p. Adomėnienei už pasi
darbavimą ir dovanas. Liko 
gražaus pelno. Koresp.

Apypilnė salė žmonių gėrė
josi moksleivių vaidinimu. 
Jų orkestras taipgi maspe- 
thiečiams patiko. Lauks vėl 
juos matyti kitais metais.

— Metinės rekolekcijos 
jaunimui bus geg. 16 — 23 
d.d., kada vyks ir Padėko- 
nės novena prie Stebuklingo 
Medalio. Rekolekcijas ves 
George C. Frey, C.M.

— Bilietus choro operetei 
galima pirkti pas narius ir 
varg. A. Visminą. Operetė 
„Malūnininkas ir kaminakrė- 
tis” bus statoma 
par. salėje.

— Bal. 19 d.
Petras Driciūnas
lės. Iškilmingai nulydėtas į 
Kalvarijos kapus.

Moterų Sąjungos mėnesi
nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės 4 d., 8 vai. 
vakare.

geg. 15 d.

palaidotas 
iš Blissvi-

ŠAUNI ARBATĖLĖ

Šv. Monikos našlių moterų 
dr-ja savo šv. globėjos dieno-

MARGUČIŲ BALIUS

Moterų S-gos 35 kuopa ba
landžio 30 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio par. sa
lėje ruošia margučių balių.

Už gražiausius ir įdomiau
sius margučius skiriamos ke
turios dovanos. Visi, kurie 
norite laimėti dovanų, atsi
neškite gražiausius — mar
giausius margučius. Bus 
margučių lenktynės. Reikės 
margučius šaukšte nešti, o 
kas iki paskirtai vietai nu
neš margutį neišmetęs, tas 
gaus gražią dovaną. Taigi, 
bus daug juokų, užtad visi 
kviečiami atsilankyti, links
mai laiką praleisti, smagiai 
pasišokti šioje priešvasarinė- 
je pramogoje ir kartu pa- 
remsite parapiją ir sąjungą, 
nes pelnas skiriamas pusiau. 
Orkestras gros smagius šo
kius. Bilietai suaugusiems 
40 c., didesniems vaikams 25 
c., o mažesniems vaikams 
kartu su tėvais dykai.

Visus kviečia Rengėjos.

šios draugijos intencija. Vi
sos narės kviečiamos atsi
lankyti į mišias ir, jei gali
ma, priimti komuniją.

Vakare bus šauni arbatė
lės. Kviečiam visus. Bilietas 
tik 25 c. R. E. K.

VAKARIENĖ

Mot. S-gos 29 kp. Motinų 
Dienoje rengia puikią vaka
rienę motinoms pagerbti. Tai 
bus gegužės 8 d. 5 vai. po
piet Apreiškimo par. salėje. 
Bilietai po $1.50. Bus ir šo
kiai, 
pija.

Pelnas pusiau su para- 
Rašt.

IŠVAŽIAVIMAI

ruo-Moterų S-gos 29 kp.
šia išvažiavimus birželio 5 
d., liepos 10 d. ir rugpiūčio 
21 d. Jie įvyks Forest parke.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
IR ŠOKIAI

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Gegužės 1 d. 4 vai. popiet 
vsodalietės apvainikuos Pane
lės Švč. statulą nupintu vai
nikėliu. Išrinko karalienę ir 
šešias palydoves; dalyvaus 
ir visų sodaliečių procesija. 
Turim pasidžiaugti, kad se
sutės pranciškonės taip gra
žiai darbuojasi su mumis.

Sekmadienį, gegužės 15 d. 
Apreiškimo par. salėje įvyks 
svarbios krepšinio rungtynės 
ir šokiai. Susitiks dvi stip
rios komandos — Brooklyn© 
vyčių 41 kuopos rinktinė su 
Philadelphijos vyčių koman
da. Prieš mėnesį įvyko rung
tynės tarp šių komandų Phi- 
ladelphijoj, kur po trijų virš
laikių išėjo laimėtoja 41 kp. 
komanda santykiu 29:26. 
Dabar smarkiai rengiasi Phi
ladelphijos kuopa atsilygin
ti.

Po rungtynių įvyks šokiai. 
Įžanga į rungtynes ir šokius 
35 c.

Šį šeštadienį, balandžio 30 
d. įvyks sodaliečių balius. 
Bus parapijos salėje 8 vai. 
vak. Gros geras orkestras. 
Bilietai 35 c. iš anksto, prie 
durų 40 c. Visas pelnas pa
rapijos naudai. Visi kviečia
mi dalyvauti.

A. Vasauskaite.

MASPETHO ŽINIOS

Minės Motinų Dieną
Šį sekmadienį, gegužės 1 

d., Rožančiaus draugija mi
nės Motinų Dieną. 9 vai. bus 
mišios su bendra komunija. 
4 vai. mišparai su procesija; 
po pamaldų svarbus susirin
kimas ir motinų dienos įdo
mus paminėjimas. Visos na- komos 9 vai. ryto, geg. 5 d. 
rėš prašomos būtinai daly
vauti.

— Krepšinio komanda pra
laimėjo čempijonatą. Laimė
jo Morris Park K. of C. ko
manda. Sezonas jau užsibai
gė. Pergalės balius įvyks 
šiandien Klasčiaus salėje, 
kur bus įteikta taurė čempi- 
jonams. T.A.C. tęs savo spor
to darbą.

— Maspetho bažnyčioje 
gegužės mėn. pamaldos vyks 
kasdien 7:30 vai. vakare, iš
skyrus sekmadienius, kada 
bus 4 vai. p. p.

— Kun. Pijaus Lekešio 
vardinėse pamaldos bus lai-

— Marianapolio kolegijos 
vakaras pavyko gražiai.

Smagus balius
Šį sekmadienį, gegužės 1 

d., 7:30 vai. vak. Aušros 
Vartų par. salėj, 568 Broome 
St., New Yorke, įvyks para
pijos pavasario balius. Visos 
par. draugijos ruošiasi, kad 
pramoga išeitų parapijos 
naudai ir būtų gražiausia vi
sų buvusių parapijos balių. 
Bilietai tik 50 c.

Visi kviečiami.

reiga pagal savo galimumus 
paremti minėtą ukrainiečių 
pramogą, kuri bus gegužės 
15 d. Central Opera patalpo
se, 205 E. 67 St., tarp 2 ir 3 
Ave., New Yorke. Bilietai tik 
50 c.

LANKĖSI LIGONINĖJE

SERGA

Tomas Čižauskas šiuo lai
ku sunkiai serga Crown 
Heights ligoninėje. Balan
džio 25 d. jam padaryta sun
ki operacija. Linkime grei
tai visiškai išsveikti.

Pereitą sekmadienį, balan
džio 24 d., šv. Jurgio soda
liečių būrys sykiu su dviem 
sesutėms pranciškonėms pa
siryžo aplankyti šv. Karo- 
liaus luošų vaikų ligoninę, i

Apsilankiusios tą dieną 
popiet, jos ne tik prajuokino ( 
vaikučius, linksmai su jais i 
pakalbėdamos, bet suteikė 
jiems visiems Velykų kiauši
nių, knygų su pasakėlėmis ir 
taip įvairių žaislelių, 
buvo, kad vaikučiai 
tuomi patenkinti.

Tad, matome, kad 
sodalietės nesnaudžia,
ne tik rūpi pasilinksminimai 
savo draugijos finansinei 
naudai, bet jos užjaučia ne
laiminguosius. Tas ne tik 
sergančius paguodžia, bet "ir 
pačioms mergaitėms duoda 
progą pamatyti kitų vargus 
ir padėkoti Dievui už joms 
duotą sveikatą.

Aišku 
labai

mūsų 
Joms

MIRĖ

Bal. 24 d. mirė Jonas Plio- 
raitis, 55 metų, gyv. 745 La
fayette Ave., Brooklyne. Pa
laidotas bal. 28 d.

Praeitą sekmadienį, bal. 
24 d., parapijos salėje įvyko 
Moterų Sąjungos N. Y. ir N. 
J. apskrities suvažiavimas, į 
kurį atsilankė gražus būrelis 
atstovų ir viešnių. Aptarta 
svarbūs reikalai, kaip pla
tinti katalikišką veiklą, 
spaudą, auklėti jaunimą, pri
rašyti ko daugiausia narių 
į Moterų Sąjungą. Svarsty
mai baigės 5:30 vai. Visos 
delegatės pavaišintos skania 
vakariene. Trumpą progra
mėlę išpildė sąjungiečių jau
nutės dukrelės — Nedzin- 
skaitė ir O. Petrulytė. Kal
bas pasakė kun. J. Balkūnas 
ir apskr. pirm. p. Subatienė.

7 vai. vakare prasidėjo 
margučių balius, kuris buvo 
gausus ir sėkmingas. Visi 
gražiai linksminosi. Pareng
tą dovanų krepšį laimėjo P. 
Šimkienė. Už gražiausius 
margučius dovanas laimėjo 
M. Abrozaitienė, O. Laukai
tienė, kun. P. Lekešis, V. Vy
šniauskienė, M. Zabelckienė, | paremti lietuvių. Surmos ra-

Bal. 26 d. mirė Veronika 
Vaičelytė, 15 metų, gyv. 675 
E. 170 St., Bronxe. Laidoja
ma bal. 29 d. iš šv. Augusti
no bažnyčios į šv. Raimundo 
kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

MOTINOS DIENAI

UKRAINIEČIŲ BALIUS

Surmos ukrainiečių radijo 
klubas gegužės 15 d. 5 vai. 
popiet Central Opera salėje, 
205 E. 67 St., New Yorke, 
ruošia pavasario šventę ir 
radijo balių. Programoje uk
rainiečių garsūs dainininkai 
ir šokėjai. Baliaus dalyvių 
laimingajam skiriama dova
na: šių metų vasaros atosto
gos ukrainiečių kurorte.

Ukrainiečiai, lietuviams 
prašant, niekada neatsisakė

Ar jūs nepamiršot, kad 
šiemet motinos diena mini
ma kitą sekmadienį, gegužės 
8 d.? Prisiminkit tą dieną ir 
pagerbkit savo mylimą mo
tiną. Kaip galima būtų pa
gerbti motiną šioj brangioj 
šventėj? Labai tiktų, jeigu 
savo mamytei suteiktumėt 
ką nors saldaus — saldumy
nų. Tų saldumynų galite 
gauti Lietuvių Saldainių 
Krautuvėj, 495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., kuri turi 
specialiai pagaminus šokola
dinių širdžių ir šiaip pritai
kintų motinos dienai saldu
mynų, kurie pradžiugins ne 
tik jūsų mamytę, bet ir jus, 
nes būsit suteikę tinkamą ir 
žavią dovaną.

J. Ginkus.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 P. P.

1114 FOSTER AVENUE
6—8 vak.
Ir pagal sutartj

----- —__________
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9100

Motinos diei 
Susivienymo 
Ne visuomeni 
Savanaudžių l 
Džiaugsmo ša

šį sekmadie 
gegužės mėnesio 
minime motiną 
įimi savo galvai 
u mirusioms nu 
pats žodis ,jd 
daug reiškia, ks 
mingiausi ir

I
^Tel. EVergreen 7-1312 |

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

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. YJ
VALANDOS:

1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:g 7 - 8 vai. vakaro 10 1*1 12 vai. ryv
4 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

kopiamai dusi 
mis.

WaVaWaWaWaVa

;Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas - A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir Į kitus miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

<495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.|
WaVa^VaVaVaVaVa

NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modernlSka Šarvojimui koplyc.'.a Ir poilsiui gražus kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

meile ir pagart 
nai, atstato 
taės motini 
nuopelnus mūs 

ne lietuvės mol 
mokykla, jei ne 
ji tėvynės meilė 
Tams, kaip vysi 
kažin kas būtą 
lietuvių tauta.

Kat Susi vieny 
ateinančią savait

djos reikalą svs 
eito 2 metų laiko 
los peržvelgti, at 
nustatyti ir nau 
išrinkti. Nuo p: 
Susivienymas pa 
kj, laimėdamas 
Connecticut ir M 
valstybėse, ko s 
Tenka tik palin] 
švienymo sein 
rimtoje nuotaik 
sąmoningą vade 
risi paieškotų 
priemonių jaun 
j savo organize

Vieneto red 
tai supyko ant

QIOIQ

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

JUMS

SUTAUPO DAUGIAU 
KELIAIS ATVEJAIS

REFRIGERATOR!

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

le saving, of thi, 
„ " Mat started aNe* Save Wave” in America/ 

fhu first choice ofmiilionj 
'S now popularly priced!

g’ln$taūt releasing Quick-Trays.

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

EVergreen 8-4798 PIOIOIQ

PRANEŠIMAS

Piliečių klubo biznio sky
riaus susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, balandžio 29 d., 
7:30 vai. vak., klubo salėje, 
280 Union Avė.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti.

PRAŠOMA ATSILIEPTI

Marė Šeštokienė prašoma 
kreiptis į savo vyrą Andrių 
Šeštoką, gyvenantį 217 Have- 
meyer St., Brooklyn, N. Y., 
c-o Cullen.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
EB 4013 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1133 Flatbush Ave.. Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed on 
the premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Jay St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern 

271 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96th St., Canarsie 
Shore. “ 
Kings,

Foot

No.

Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

THOS. A. KERBY
of East 96th St.. Canarsie Shore 

Brooklyn. N. Y.

NOTICE 13 hereby given that License No. 
RL 7722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNELL BOYLE and JOHN FOX 
2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BELLA NURBIN 
Hotel Carman 

Sylva Inn
1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I1W 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

MICHAEL PACCIONE & 
FORTUNATO CESTI 

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW333 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 373 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JUAN RODRIGUEZ
373 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW595 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 140 Frost St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 335 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 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEARARDO MOSCOSO
56 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LI 055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6216 New Utrecht Ave, Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 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. 
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 ol 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GERARD MOSCOSO 
Jerry Tavern 

56 Columbia Pl., 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.

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 ol 
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 given that License No 
RL6780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
dor Sectin 132A of the Alcoholic Beverti' 
Control Law at 654 Jamaica Ave., Borrttf 
of Brooklyn, County of Kings, to be <*■ 

| sumed on the premises.
. FRANK KEIN

654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ‘s hereby K‘ven that License No 
—SB39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 o 
the Alcoholic Beverage Gontro) Law » 
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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