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i pokyliams *

Šį sekmadienį, gražiojo 
gegužės mėnesio sekmadieni, 
minime motinų dieną, lenk
dami savo galvas gyvosioms 
ar mirusioms motinoms. Jau 
pats žodis „motina” tiek 
daug reiškia, kad ir iškil
mingiausi ir švelniausi jo 
apibūdinimai neįstengtų ap
čiuopiamai nusakyti jo pras
mės.

Kiekvienas reikšdamas 
meilę ir pagarbą savo moti
nai, atsiminkime ypatingai 
lietuvės motinos milžiniškus 
nuopelnus mūsų tautai. Jei 
ne lietuvės motinos naminė 
mokykla, jei ne jos įkvėpto
ji tėvynės meilė tokiems vy
rams, kaip vysk. Valančius, 
kažin kas būtų atsitikę su 
lietuvių tauta.

Kat. Susivienymo atstovai 
ateinančią savaitę suvažiuos 
į Pittsburghą savo organiza
cijos reikalų svarstyti, pra
eito 2 metų laikotarpio veik
los peržvelgti, ateičiai gaires 
nustatyti ir naują vadovybę 
išrinkti. Nuo praeito seimo 
Susivienymas pažengė į prie
kį, laimėdamas teisę veikti 
Connecticut ir Massachusetts 
valstybėse, ko seniai laukta. 
Tenka tik palinkėti, kad Su
sivienymo seimas praeitų 
rimtoje nuotaikoje, išrinktų 
sąmoningą vadovybę ir stip
riai paieškotų praktiškų 
priemonių jaunimui įtraukti 
į savo organizacijos eiles.
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Vienybės red. Tysliava la
bai supyko ant Naujienų red. 
Grigaičio, kam šis paskelbęs, 
kad p. T. ieškąs „džiabo”. 
Tysliava grasina paskelbsiąs 
Grigaičio kažkokius laiškus, 
kuriuose esą įdomių žinių, 
kaip mulkinta lietuvių visuo
menė ruošiant Vaitkaus skri
dimą. Kiekvienas gali supra
sti, kokio atsparumo Tyslia- 
vos nugarkaulis. Jei jis žino
jo ką nors „skandalingo” 
apie Grigaičio veiklą, kenku
sią visuomenės reikalams, 
tai kodėl tylėjo? Kai Grigai
tis truputį pačiupinėjo Tys- 
liavą grynai jo asmens rei
kalu, tai Tysliava paleido sa
vo visą žodyną ir pasiskelbė 
demagogų ir provokatorių 
numaskuotoju. Štai ir visuo
menės vadas, kuriam jo pa
ties tuščia garbė brangesnė 
už viską!

Galima sutikti su Tyslia
va, kad žmonės, begyvenda
mi, vieni „suauga į kuprą, 
kiti — galvą, treti — į liežu
vį”, bet įdomu, prie kurios 
rūšies jis priklauso?

Lietuvoje privatinei inicia
tyvai stipriai iškėlus Kultū
ros Fondo steigimo reikalą, 
vyriausybė pasirodė tai idė
jai palanki ir neseniai pa
skelbė steigsianti Kultūros 
Rūmus. Tokios institucijos 
jau seniai laukiama, tik ka
žin kam ji tarnaus?

Jaunalietuvių vadas jau 
parodė savo „kultūrinį” ape
titą, viešai pareikšdamas, 
kad „iš Kultūros Fondo lėšų 
turėtų būti pastatyti jauna
lietuviams bei kitoms tautiš
koms organizacijoms namai 
su salėmis ir pan.” Kai švie
siausi Lietuvos protai siekia 
visos valstybės, visos tautos 
kultūrinių gerybių kūrimo, 
tai valdžios globojami jauna
lietuviai nesigėdina savo 
partinių užgaidų net viešai 
reikšti!

METAI VIEntered aa Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Nauja partija

Wisconsin valstybės gu
bernatorius Philip La Fol
lette sušaukė gausingą savo 
minties žmonių suvažiavi
mą ir paskelbė organizuojąs 
naują progresyvinę partiją, 
kuriai pagrindo ieško lowos 
ir Minnesotos valst. ūkinin
kų — darbininkų partijose. 
Tai jau ne pirmas bandymas 
įsteigti naują, trečią partiją. 
1912 m. mėgino Theodore 
Roosevelt, 1924 m. dabarti
nio gubernatoriaus La Fol
lette tėvas, o 1936 m. kun. 
Coughiln su atstovu Lemke, 
bet jokių pasekmių nebuvo. 
Naujos partijos ženklas — 
mėlynas kryžius baltame 
dugne, apsuptas raudona li
nija.
Selassie nepasiduoda

Tautų Sąjungos sekreto
riatas gavo buvusio Etiopi
jos imperatoriaus Selassie 
10,000 frankų vertės čekį, 
kaip dalį Etiopijos mokesčio 
Tautų Sąjungai. T. S. gen. 
sekretorius Avenoli nežino 
kaip pasielgti su gautu če
kiu. Sekančioje T. S. Tary
bos sesijoje bus svarstomas 
Etiopijos „ištraukimo” klau
simas, todėl ir gautasis čekis 
būsiąs perduotas Tarybai.

Italai pasitiko Hitlerį ne
paprastu iškilmingumu. Vi
sur, kur tik važiuoja Hitle
ris, minios kelia entuziazmą. 
Bet ar nuoširdus tas viešai 
rodomas džiaugsmas?

Į Romą Mussolinis atgabe
no iš kitų miestų 30,000 fa
šistų policininkų sustiprintai 
sargybai padidinti. Tiems 
policininkams buvo įsakyta 
atvežti savo žmonas ir vai
kus, kad jie išsiskirstytų 
gatvėse tarp minios ir šauk
tų Hitlerio garbei.

Įdomu ir tai pažymėti, kad 
Hitleris iš Romos stoties įso
dintas į tą patį vežimą, ku
riuo važiavo Vokietijos kai
zeris Vilhelmas .1903 m., jam 
atsilankius į Romą Tada 
Italija ir Vokietija buvo irgi 
sąjungininkės, bet po 11 me
tų italai nuo vokiečių nusi
suko. Dabar spėjama, kad 
nereikės laukti nė 11 metų 
iki italų naujo nusisukimo 
nuo Vokietijos.

Mūsiškiai komunistai iš 
paskutinių jėgų vis dar lei
džia muilo burbulus apie So
vietų Rusijos galią ir jos 
reikšmę Europoje ir pasau
ly. Šiomis dienomis visiškai 
aišku, kad tarptautiniame 
gyvenime Sov. Rusija visai 
be reikšmės. Prancūzija susi
tarė su Anglija be jokio dė
mesio į Rusiją. Anglai įėjo į 
artimus santykius su italais 
be menkiausios baimės, ką 
pasakys Sovietai. Vokiečiai 
pasiėmė Austriją ir tuomi 
palengvino savo žvilgsniams 
kryptį į Rusiją. Japonai at
lupo stambius kinų gabalus. 
Ir visų tų įvykių akivaizdoje 
Sov. Rusija tyli suglaudusi 
ausis ir užsidariusi akis.

Stalinas su savo pakali
kais moka skersti savo vi
daus santvarkos priešus, bet 
neturi jokios apčiuopiamos 
įtakos į tarptautinę padėtį. 
Viena didžiausių valstybių, 
o paskutiniu metu Sov. Rusi
ja visiškai izoliuota.

Fordas pas Rooseveltą
Bal. 27 d. pas prezidentą 

Rooseveltą viešėjo Henry 
Ford drauge su savo sūnum. 
Vaišes ir pasikalbėjimas tę
sėsi apie 3 vai. Nei Roosevel- 
tas, nei Fordas nepranešė, 
apie ką jie kalbėjosi, bet ar
timi jiems šaltiniai praneša, 
kad Rooseveltas norėjęs su
žinoti Fordo nuomonę dėl 
vyriausybės bandymų šalies 
ekonominei gerovei grąžinti. 
Žinoma tačiau, kad jie išsi
skyrė nepasiekę susitarimo. 
Fordas nepripažįsta vyriau
sybės kišimosi į privataus 
biznio reikalų tvarkymą.

Švelnūs girtuokliams
Woburn, Mass., mayoras 

Kane norėjo pavartoti smar
kias priemones prieš viešus 
girtuoklius. Jis buvo nupir
kęs liūtams laikyti narvus, 
kuriuose norėjo laikyti pasi- 
gėrusius žmones iki „išsipa- 
giriojimo”. Miestelio gyven
tojams toks mayoro sumany
mas nelabai patiko ir jie 
praeitą savaitę turėjo balsa
vimą, kuriame 2,456 balsais 
prieš 1,896 atmetė mayoro 
planą. Dabar Woburno gir
tuokliai gali lengviau atsi
kvėpti — jiems nebegresia 
pavojus būti viešai išjuok
tais.

Gegužės 1 minėjimai
Gegužės 1 d. minėjimai 

visur praėjo labai ramiai, iš
skyrus Lenkiją, kur vienas 
žmogus užmuštas ir daug su
žeistų. Vokietijoje tą dieną 
minėta „tautinė darbo šven
tė”. Didžiausios iškilmės bu
vo Maskvoje, kur Raudono
joje Aikštėje įvyko karinis 
paradas, kurį priėmė Stali
nas. Meksikoje pirmą sykį 
žygiavo darbininkų kariuo
menė, kuriai patikėta dikta
tūrinio režimo apsauga. Is
panijos „lojalistai” stengėsi 
tą dieną iškilmingiausiai mi
nėti, nors ir slėgė jų nuotai
ką paskutinių dienų stambūs 
pralaimėjimai. New Yorke 
gegužės 1 d. demonstracijas 
visiškai nustelbė pasaulinės 
parodos aikštės įžanginio pa
siruošimo iškilmės, kuriose 
dalyvavo per 500,000 asme
nų.

Patvirtino sutartį
Anglijos atstovų rūmai 

316 balsų prieš 108 patvirti
no vyriausybės pasirašytą 
sutartį su Italija. Premjeras 
Chamberlain savo kalboje la
bai palankiai pasisakė apie 
Mussolinį, reikšdamas vil
ties, kad Italija ir Anglija 
gyvens geriausiuose santy
kiuose. Anglijos Italijos su
tartis labai palankiai sutikta 
ir Tautų Sąjungoje.

Mažina algas
139 geležinkelių bendrovių 

vadovybės nutarė prašyti 
savo 925,000 darbininkų pri
imti 15 procentų mažesnes 
algas nuo šių metų liepos 1 
d. Toks sumažinimas algų 
sutaupys bendrovėms apie 
250 milijonų doleriiį me
tams. Darbininkų unijos ža
da priešintis algų mažinimui. 
Geležinkelių savininkai nusi
skundžia pajamų sumažėji
mu; jie sakosi, kad jų ben
drovių finansinė padėtis šie
met blogesnė nei 1932 m.
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Nusavino žibalu

Brazilijos vyriausybė pa
skelbė įsakymą, kuriuo nusa
vinamos visos žibalo kasyk
los ir perdirbimo gamyklos. 
Tas įsakymas labai palietė 
svetimšalius, kurie valdė ži
balo gamybą. Dabar žibalo 
gamyba priklausys brazi
lams.

Karališko kraujo žmonių 
jungtuvės

Gegužės 2 d. Potsdame, 
Vokietijoje, apsivedė Vokie
tijos buvusio sosto įpėdinio 
antrasis sūnus Ferdinandas, 
31 m., su Rusijos • nesančio 
sosto įpėdinio dukterim Ki
ra, 29 metų. Iškilmėse daly
vavo daug karališko kraujo 
žmonių iš įvairių valstybių. 
Jei šios jungtuvės buvo įvy
kusios prieš 25 metus, jos 
būtų buvusios švęstos nuo 
Baltijos pakrančių iki toli
mojo Sibiro. Kitos karališ
kos vestuvės įvyko Albanijo
je, kur save karaliumi pasi
skelbęs Zogu vedė jauną 
amerikietiškos kilmės ven- 
graitę. Jų vestuvės buvo ne
laimingos 19-kai žmonių, ku
rie, grįždami itališku lėktu
vu, žuvo, lėktuvui nukritus. 
Žuvusių skaičiuje yra ir bu
vęs Albanijos atstovas Ro
moje.

Sėkmingi pasitarimai
Praeitą savaitę Londone 

viešėjo Prancūzuos premje
ras Daladier su užsienio rei
kalų ministeriu Bonnet, ku
riems pavyko, susitarti su 
Anglijos vyriausybe dėl abie
jų valstybių glaudaus ben
dradarbiavimo. Abiejų vals
tybių susitarimas panašus 
karo sąjungai. Karo atsitiki
me abi valstybės vestų vie
ningai ; bendros kariuome
nės vadu būtų prancūzas, 
laivyno ir aviacijos viršinin
kais — anglai. Čekoslovaki
jos saugumo reikalu nutarta 
padaryti atitinkamų žygių 
Prahoje, Berlyne ir Varšuvo
je. Čekoslovakijos vyriausy
bė bus paprašyta nusileisti 
vokiečių naudai kiek galima. 
Berlyne anglai primins vo
kiečiams, kad Vokietijos įsi
kišimas į Čekoslovakijos vi
daus reikalus gali iššaukti 
Angliją į karą. Varšuvoje 
bus daroma pastangų įtrauk
ti Lenkiją Čekoslovakijos ne
priklausomybės saugumo 
naudai.

Palengvinimai Vykstantiems Lietuvon
Kaunas. —• Lietuvos vy

riausybė nutarė užsieny gy
venantiems lietuviams (Lie
tuvos piliečiams ir nepilie- 
čiams) padaryti tokius pa
lengvinimus : visai atleisti 
nuo vizų mokesčių ir nuo 
sauskelių rinkliavos jų auto
mobiliams gegužės — rugsė
jo mėnesių laikotarpyje. Va
sarą keliaujantiems užsienio 
lietuviams geležinkeliais bi
lietai nupiginti 50 procentų, 
o autobusais — 25 proc. At
vykusioms aktyviems Tauti
nės Olimpiados dalyviams 
geležinkeliais važiavimas ne
mokamai, autobusais — 50 
procentų nuolaidos.

—Kaune užbaigti pasita
rimai su lenkais dėl pašto, 
telegrafo ir telefono susisie
kimo. Derybose prisilaikyta

Japonai nesilinksmina
Japonijos imperatorius Hi

rohito bal. 29 d. minėjo savo 
37 metų sukaktį. Ta proga 
jis priėmė kareivių dalies pa
radą, bet be ypatingų iškil
mių. Imperatoriaus gimta
dienis visada buvo minimas 
neprastomis iškilmėmis, bet 
šiemet nuo to atsisakyta. Ja
ponai aiškina, kad karas su 
kinais labai apsunkinęs im
peratorių įvairiomis atsako
mybėmis.
Drebėjo žemė

! Meksikoje, Igualos apylin
kėje, gegužės 3d. drebėjo že
mė. Drebėjimas buvo jaučia
mas ir Meksikos mieste. 
Apie 10 žmonių užmušta, 40 
sužeistų.

Bedarbių skaičius
CIO vado Lewis apskaičia

vimu, šiuo metu šalyje be
darbių esą 13,713,000, o Dar
bo Federacijos pirm. Green 
žiniomis — 11,200,000. Be
darbių aprūpinimu pašalpa 
dabar užsiėmus atitinkama 
Kongreso komisija, kuriai 
perduotas prezidento siūly
mas paskirti 4y2 bil. dolerių 
pašalpos reikalams. Prezi
dento siūlymui yra daug pa
sipriešinimo, todėl jo progra
ma kongreso posėdžių šią sa
vaitę dar nepasieks.

Tvirtina ginkluotas pajėgas

Prancūzijos vyriausybė šią 
savaitę padidino visus mo
kesčius 8 procentais, kas 
duos per metus 120 mil. do
lerių pajamų daugiau. Nau
jos pajamos skiriamos ka
riuomenės didinimo ir tvirti
nimo išlaidoms padengti, žy
mi dalis atsargos karininkų 
paskiriama į veikiančią ka
riuomenę. Laivyno jūrininkų 
skaičius iš 69,500 padidina
mas iki 72,500, o karo lakū
nų skaičius iš 44,000 pakelia
mas iki 52,500. Karinės jė
gos padidinamos ir prancūzų 
kolonijose. Laivyno ministe
rijai pavedama pradėti kelio
likos naujų laivų statybą; 
iki 1942 m. ministerijai pa
skiriama 150 mil. dol. naujai 
statybai. Naujieji mokesčiai 
palies asmens pajamas, šu- 
nes, bonus, akcijas (šėrus), 
neišnuomuotus butus. Ap
skaičiuojama, kad vedęs 
žmogus, turįs 2500 dol. meti
nių pajamų, turės mokėti 
valstybinių mokesčių 84 dol. 
18 c.

veikiančių tarptautinės paš
to sąjungos nuostatų, nepa
darant jokių išimčių. Sutar
tis pradės veikti gegužės 10 
d. Miškų plukdymo Nemunu 
reikalais dar tebesitariama.

— Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti liepos pra
džioje atidarys Palangoje 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos kursus, skiriamus 
užsienio lietuviams mokyto
jams.

— Gegužės 1 d. Lietuvoje 
iškilmingai minėta Motinos 
Diena. Valstybės Preziden
tas surengtose iškilmėse pa
sakė kalbą, kurioje pareiškė 
pagarbą ir meilę lietuvei mo
tinai, nurodydamas reikalą 
kurti dvasinį ir medžiaginį 
šeimos pagrindą, kelti svei
katingumą, santaiką ir tau
tos prieauglį.

.........="l i' H I I

Vilnietis Lietuvis Laimėjo 
Dvikovę

Vilnius. — Gegužės 1 d. 
Vilniuje įvyko dvikovė tarp 
lietuvių gimnazijos mokyto
jo Prano žižmaro ir lenkų 
atsargos karininko, kurs bu
vo įžeidęs lietuvių tautą sa
vo kalba. Dvikovė buvo kar
dais. Taip norėjo lenkas, 
kurs pirmą sykį paskirton 
dvikovėn nestojo ir buvo pa
reiškęs norą susitaikinti. Ta
čiau derybos nepavyko, nes 
lenkas nesutiko tinkamai at
siprašyti už lietuvių tautos 
įžeidimą.

Dvikovė baigėsi lietuvio 
laimėjimu. Pranas žižmaras 
paliko lenko karininko veide 
tris žaizdas, o pats išėjo vi
sai nesužeistas. Ar Pr. žiž
maras bus traukiamas teis
mo atsakomybėn už dalyva
vimą dvikovėje, dar nežinia, 
bet jis apgynė lietuvių gar
bę taip, kaip jis geriausiai 
suprato, kaip jis mokėjo, 
kaip jo lietuviška širdis sa
kė.

PRANCŪZAI STIPRINASI 
ORE

Paryžius. — Spauda skel
bia, kad prancūzai nėra pa
tenkinti nepaprastu Maginot 
požeminės sistemos tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos ap- 
tvirtinimu. Jie mano apsta
tyti tvirtovėmis ir oro sro
vę. Prancūzų inžinieriai su
rado, kad nepaisant kokios 
tvirtovės žemėje bus, oras 
vis dėlto atviras priešo lėk
tuvams, taigi jie planuoja 
turėti Vokietijoje ko dau
giausia šnipų ir pasieny įtai
syti ko daugiausia įvairių 
oro „ausų”, kuriomis būtų 
galima greit išgirsti ir nu
statyti priešo tolumą ir di
dumą jo jėgų. Gauti per ra
diją ar kokiu kitu būdu pra
nešimai iš priešo pusės tuo
jau perduodami požeminiams 
sargams, kurie tuoj aus pri
sirengia susitikti ne tik že
mės, bet ir oro priešą.

ĮSTATfi LANGUS

Kovo mėn. 18 — 19 d. mi
tingo prieš Lietuvą metu per 
60 asmenų gauja Vilniuje iš
daužė Vytauto Didž. gimna
zijos apie 90 stiklų. Kovo 
mėn. 25 d. gimnazijos direk
torius M. šikšnys parašė 
miesto Storastai raštą, ku
riame reikalavo įstatyti sti
klus. Balandžio 1 d. miesto 
Storasta pasikvietė dir. šikš
nį, išbarė už rašto turinį ir 
formą ir pareiškė, kad stiklų 
storastija neįstatysianti.. Po 
poros dienų Vilniaus lenkų 
skautų vadovybė pasisiūlė ir 
pažadėjo langus įstatyti. Ba
landžio 7 — 8 d. įstatė visus 
langų stiklus. Vilniaus lie
tuvių studentų sąjungos bu
to langai balandžio mėn. pra
džioje dar nebuvo įstatyti.

PARAPIJŲ MOKYKLOMS
SIŪLOMA PARAMA

Albany. — New Yorko 
konstituciniam susirinkimui 
yra pasiūlymas įtraukti į 
konstitucijos projektą užtik
rinimą, kad parapijų moky
klos turėtų teisę gauti pašai- ( 
pą, bet tas pašalpos gavimas 
nesuvaržytų privatinio mo
kyklos savarankiškumo. i

PRANCŪZIJA LAUKIA 
ANGLIJOS KARALIAUS

Paryžius. — Birželio mė
nesio gale Prancūzijoje lan
kysis Anglijos karalius, Jur
gis su karaliene Elzbieta. 
Jiems priimti ruošiamos di
džiausios iškilmės.

Londone būdami Prancūzi
jos vyriausybės nariai smul
kiai aptarė dėl karališkos 
poros lankymosi. Manoma, 
kad prancūzai savo priėmi
mu nustelbs italų priėmimą 
Hitleriui.

NACIAI NORI PAŠALINTI 
VYSKUPĄ

Stuttgart. — Viurtembur- 
go gubernatorius Murr pa
skelbė viešą reikalavimą, 
kad Rottenburgo katalikų 
vyskupas Sproll pasitrauktų, 
kadangi jis nebalsavęs pas
kutiniuose Vokietijos rinki
muose. Nacių slaptoji polici
ja pranešė vyskupui, kad jo 
saugumas nėra užtikrintas.

Vyskupas, išvykdamas iš 
Rottenburgo, pranešė, kad 
jis nebalsavo todėl, kad ne
galėjęs remti kanclerio Hit
lerio kandidatų sąrašo, ku
riame buvo vardai viešų Baž
nyčios priešų.

GEN. FRANCO KAREIVIAI 
TERUELH) APYLINKĖJE

Hendaye. — Gen. Franco 
kariuomenės dalys pasistū
mėjo pirmyn Teruelio fron
te,. užimdamos 3 miestelius ir 
svarbias vieškelio vietas. 
Nauji laimėjimai užtikrino 
sukilėliams geresnį susisieki
mą su savo kariuomenės da
limis, siekiančia žygiavimo 
Valencijos kryptimi.

Gegužės 3 d. smarkiai 
bombarduotas Madridas, kur 
žuvo apie 50 žmonių.

LENKIJOJE NORIMA 
VIENOS PARTIJOS

Varšuva.—Valdžios įsteig
ta tautinės vienybės partija 
pradėjo smarkesnę veiklą iš
siplėtimo kryptimi. Partijos 
vadovybė pareiškė, kad ne
bus tariamasi su opozicija 
dėl bendradarbiavimo, o rei
kalaujama besąlyginio pri
tarimo.

ČIGONAI NENORI SAVO 
KARALIAUS

Varšuva. — Lenkijos čigo
nai nepatenkinti savo kara
lium Jonušu Kvieku, kurį jie 
išsirinko pernai. Čigonai 
kaltina savo karalių troški
me tvirtos valdžios ir varžy
me „pagrindinių čigoniškų 
laisvių”. Sakoma, karalius 
norėjęs suvaržyti vagiliavi
mą, kam griežtai priešinosi 
čigonai.

Nepatenkintieji čigonai 
jau turi savo kandidatą, An
taną Dambrauską, kurs vadi
namas respublikonu ir libe
ralu.

— Per sausio mėnesį Lie
tuvoje buvo 1,693 jungtuvės, 
gimė 5,241 kūdikis, mirė 
2,858 asmenys ir priaugo 
2,383 asmenys.
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Jau buvo oficialiai pranešta, kad 1939 m. pasaulinėje pa
rodoje, New Yorke, dalyvaus ir Lietuva. Sutartis pasira
šyta, vieta išnuomuota. Lietuvos vėliava jau plevėsuoja 
parodos aikštėje šalia kitų tautų vėliavų. Lietuviams pa
skirta rugsėjo 10 d. kaip tautinė diena, skiriama mūsų tau
tai ypatingai pasirodyti. Numatyta milžiniška dainų šven
tė, kuriai ruošiamieji darbai jau pradėti.

Visa tai gražiai, net viliojančiai skamba. Visa tai sako, 
kad milijoninės žmonių minios kitąmet bus supažindina
mos ir su Lietuva. Bet tas malonus skambesys kitaip nu
aidi, kai aiškėja, kad parodos reikalams Lietuva turės iš
mesti mažiausiai 3 milijonus litų. Žinant Lietuvos biu
džeto sumų menkumą, krašto mokesčių naštos nelengvu- 
mą, ne vienas šiurpulys per kūną nulekia.

Ar verta Lietuvai išmesti tris milijonus litų? Ar verta 
įdėti nepaprastai daug darbo ir dar nebūti užtikrintam, ar 
luomi sužavėsi smalsuolių minias? O jei ir sužavėsi, tai ar 
tas susižavėjimas duos Lietuvai apčiuopiamos naudos?

Jei tokios praktiškos valstybės, kaip Vokietija ir Latvi
ja nedalyvauja, jei, kaip girdėti, Estija irgi atsisakiusi, 
tad ar nevertėtų ir Lietuvai pagalvoti, kol dar perdaug ne
pasižadėta, dėl dalyvavimo reikalo ir tikslingumo? Ir vis 
dėlto mums atrodo, kad Lietuvai nevertėtų parodoje daly
vauti.

r Nėra abejonės, lietuviams ajnerikiečiams būtų labai 
džiugu girdėti, kad Lietuvos skyrius teigiamai vertinamas, 
kad jis atidengęs daugeliui paslaptingą Lietuvą ir pan. 
Bet čia reikia vaduotis praktiškumo dėsniais, kurie, mūsų 
įsitikinimu, sakyte sako, kad Lietuvai trys milijonai litų 
labai reikalingi ir kad jų nesugrąžins dalyvavimas paro
doje.

Lietuvai būtinai reikalinga higieniškų kaimuose pra
džios, mokyklų. Juk tūkstančiai vaikų skursta tvankiose ir 
ankštose patalpose. Lietuvoje nėra keleiviams apsistoti 
namų. Palangoje nėra nė vieno pakenčiamo vasarnamio. 
Apie Lietuvą nėra nė vieno pakenčiamo anglų kalba infor
macinio leidinio. Lietuvių amerikiečių jaunimui nėra pa
rūpinto nė vieno tinkamo vadovėlio lietuvių kalbos išmok
ti. Nėra Lietuvos istorijos angliškai. Lietuva turėtų duo
ti daugiau stipendijų mūsiškiams jaunuoliams, norintiems 
vykti į Lietuvą studijuoti ir galintiems vėliau būti naudin
gais lietuvybei. Lietuva nemoka savo skolos mūsų gyve
namai valstybei ir t.t.

Pagaliau, tokių svarbių reikalų ištisos eilės. Viskam 
reikalingi pinigai. Tie trys milijonai gerokai užkimštų su
minėtas spragas ir atneštų daugeriopų vaisių. Modernių 
pradžios mokyklų trobesiai apsaugotų Lietuvos jaunimo 
sveikatą ir keltų tautos vardą svetimšalių turistų akyse. 
Kas iš to, kad išgarsinsi kurortus, o neturėsi kur turistus 
priimti? O turistams Lietuvoj viešbučių kaip ir nėra.

Mūsų jaunimas ir šiaip amerikiečiai dažnai prašo Lie
tuvos istorijos, anglų kalba parašytos. Ir vis tenka raudo
nuoti, kai negali patarnauti. Paskyrus nors 20,000 dol. to
kiai istorijai išleisti, būtų galima sulaukti pakenčiamo lei
dinio. Ar nebūtų naudinga, jei bent 10 jaunuolių ameri
kiečių studentų būtų aprūpinti stipendijomis? Būtų labai 
gera, kad ir Lietuva atsiųstų savo studentus į šios šalies 
universitetus.

žodžiu, tris milijonus litų galima sunaudoti labai planin
gai ir tokiems tikslams, kurie būtų ateitį pramatantieji. 
Čia pareikšta labai skubomis tik padrikos mintys. Būtų 
gera, kad kiti laikraščiai ir mūsų skaitytojai pareikštų sa
vo nuomones. Dar sykį sakome, kad Lietuvai reikėtų ge
rai, gerai pagalvoti, ar verta dalyvauti pasaulinėje paro
doje, kuri gal ir nepasitenkins numatytais tik trimis mili
jonais litų.

pratusio ir valstybiškai gal
vojančio. Nors liūdna, bet rei 
kia konstatuoti, kad daugelis 
ne tik paprastų piliečių, bet 
net ir aukštų valdininkų bei 
tarnautojų kaip tik dar nėra 
susipratę, nėra atgimę! Ta
tai aiškiai mes pamatėme 
per vos praėjusią valstybės 
krizę, per sunkias valstybei 
dienas. Nors mes kovodami 
už savo valstybės egzistenci
ją per tuos 20 metų jau daug 
padarėme, kad visi Lietuvos 
gyventojai nuoširdžiai su
prastų mūsų tautos ir vals
tybės siekius ir idealus, bet 
tūla dalis Lietuvos piliečių 
vis dar to pakankamai nesu
pranta.

Kad tatai nėra tušti žo
džiai, štai duodame keletą 
pavyzdžių: kas tai yra lietu
vis, tautiškai susipratęs, val
stybiškai apsisprendęs, pilie
tiškai galvojantis? — Tikras 
lietuvis yra tas, kas savo sie
los gilumoje visada galvoja 
lietuviškai; kas ne tik tarny
boje, bet šeimoje, privačiame 
ir viešame gyvenime ir visur 
kitur kur tik jis rastųsi — 
pabrėžia savo lietuviškumą; 
kas liūdi dėl Lietuvos nepa
sisekimų ir džiaugiasi jos 
laimėjimais; kas myli lietu
vių kalbą taip, kaip motina 
savo kūdikį, kam brangi ir 
maloni lietuvių kalba, kaip 
motinai pirmasis kūdikio žo
dis, kaip gimtoji apylinkė ir 
trobelė; kas savo vaikus nuo 
pat lopšio auklėja lietuviško
je dvasioje, leidžia juos į lie
tuviškas mokyklas, kas ne
samdo svetimšalių auklių, 
kad jos jau iš kūdikystės iš 
vaiko sielos išrautų gimto
sios kalbos meilę; kas nepa
miršta nei valandėlei lietu
viškų tiek valstybinių, tiek 
tautinių reikalų; kam Lietu
va nėra laikino sustojimo ir 
pasipelnymo vieta; kas neap
leido ir Lietuvos ir tada, ka
da ji vargo ir kentėjo sveti
mųjų jungą, o ne tik tada ka
da ji džiaugėsi — tik tas yra 
lietuvis ir tikras tautietis, ku 
riam liet, kalba, tauta, kul
tūra ir valstybė, jos pažanga 
ir bendras klestėjimas bei 
laimė sudaro gyvenimo turi
nį; kam tas lietuviškumas 
nuolat teikia nuoširdaus 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
lietuviškumu. Ir pagaliau lie
tuviais yra visi tie, kurie iš 
savo kilmės nebūdami lietu
viai, bet yra suaugę su Lie
tuvos žmonėmis, moka ir 
gerbia mūsų kalbą, myli šio 
krašto žmones ir 
gyvena lietuvių 
džiaugsmus.

Tačiau kas tik
šiems pagrindiniams dės
niams, lietuviškumo princi
pams, kas kenkia Lietuvai 
klestėti ir žengti pagreitintu 
tempu į kitų tautų kultūrinį 
pasaulį — tas yra aiškus 
mūsų tautos priešas, šian
dieną jau metas mesti dvi
veidiškus principus: mums 
nereikia tokių lietuvių, kurie 
kartu nori būti lietuviais ir 
vokiečiais, arba lietuviais ir 
lenkais. Tie laikai jau praėjo 
ir šiandien kiekvienas priva
lo apsispręsti aiškiai ir ne
dviprasmiškai. Užteko laiko 
per 20 nepriklausomos Lie

simas. Nuoširdūs lietuviaij sulenkėjusių, surusėjusių ir tuvos ir 15 Klaipėdos krašto 
susijungimo metų! Atsikra
tykime pagaliau pseudo lie
tuvių ir vadinkime juos tik
raisiais vardais!...

Dabar klausimas ar yra 
tokių mūsų tarpe? — Atsa
kymas gali būti tik teigia
mas. Kiek šiandien prisipla
kėlių, atsibasčiusių į mūsų 
tėvynę visokiais tikslais. 
Vieni jų perša mums unijas, 
kiti spekuliuoja tautiniais 
jausmais, o kur įvairūs spe
kuliantai, lengvo pasipelny-

Ten po žaliąja, po velėna, 
Lietuvos senuose kapuos, 
Ten palikai motutę vieną, 
Berželis tik ant jos siūbuos ... 
Jau užmiršta ji kapinyne, 
Gal žmonės taką ten numynė. 
Prisek, brolau, nors baltą gėlę 
Ir atsiminki josios vėlę.
Jei ji gyva, linksma dar kiek, 
Raudoną gėlę prisisek!
Ji tau gyvybės davė pradžią, 
Kilnius išlavino jausmus, 
Ji įkvėpė tau meilę gražią, 
Ji išravėj piktus geismus. 
Ji nors pati silpna, paliegus, 
Tavyje ugdė laimės diegus. 
Kas rytas ir kas vakaras 
Slaptas ji šluostė ašaras, 
Jei jos skausmų nepamatei 
Ir kietą žodį jai metei.
Kai pyktis tavyje sukyla, 
Smeigi širdin jai skausmo ylą, 
Už skriaudą neatsiprašai, 
Nes sopulius jos pamiršai. 
Bet ji juk tavo motina, 
Atėjo šiandien jos diena: 
Mylėk ir gerbk ją, nes tave 
Ji vygėje dar mažą supo, 
Visad, kai būni bėdoje, 
Ji dėl tavęs ant kelių klūpo.

Gegužes

Lietuvoje dabar labai opus (tuo pačiu atgavo ir daugelio 
gyvastingos lietuvybės klau-ištautėjusių (su vokietė jusiu,

kelia rimtus klausimus, reika 
laudami savo valstybėje nuo
širdaus lietuviškumo, nepri
dengto jokiomis svetimybė
mis. Čia spausdiname mums 
prisiųstą iš Lietuvos straips
nį, kuriame nuoširdžiai ke
liamas balsas prieš lietuvy
bės skraiste prisidengusius.

pan.) savo sūnų sielas, kad 
jie štai staiga iš nutautę ju
siu visi virto lietuviais, t. y. 
atgimė kartu su mūsų vals
tybe, su atgimusia tauta.

Deja, taip gyvenime retai 
būna. Atvirai sakant, jei ne
skaityti atskirus atsitiki
mus, taip nėra. Žinoma, vi
suomet ir visose gyvenimo

Daugelis tikrai naiviškai srityse buvo ir bus tam tik- 
mano, kad Lietuvai atgavus rų išimčių. Bet tos išimtys 
savarankiškumą, sukūrus toli gražu negali patenkinti 
Nepriklausomą Valstybę, jau'tikro lietuvio, tautiškai susi-

mo mėgėjai, išnaudotojai, 
kurie čia gyvena tik tam, 
kad prisikimštų kišenes ir 
greičiau spruktų iš Lietuvos. 
Visiems tokiems „pilie
čiams” Lietuva yra kaipo 
lengva duona, kaip pasipel
nymo šaltinis, tai melžiama 
karvė įvairiems svieto per
ėjūnams. Bet jiems bent po 
20 metų turėtų būti pasaky
ta — gana!

Bet būdami nuoširdūs mes 
šiandien negalime pasakyti, 
kad visi dirbantieji mūsų 
valstybinėse ir savivaldybės 
įstaigose valdininkai-kės, 
tarnautojai it visi kiti vals
tybės patikimieji asmenys 
tikrai yra tokie, kokių vals
tybė ir tauta reikalinga, ku
riais valstybė pasirėmusi ga
lėtų būti rami ir užtikrinta, 
kad visa valstybėse aparate 
eina sklandžiai. Tiesa, taip 
atrodo, bet tik iš paviršiaus 
žiūrint. Daugeliu atvejų tik
rumoje yra kitaip. Pavyz
džiui: — Ar yra tie lietu
viais, kurie lietuviškai kalba 
tik tarnyboje ir kai viršinin
kai girdi ? Ar lietuviai ir tau
tiškai nusistatę yra tie, ku
rie namuose kalba tik vokiš
kai, lenkiškai, rusiškai ir 
pan. kalbomis? Ar lietuviai 
yra tie, kurie savo vaikus 
leidžia į svetimtaučių moky
klas (vokiečių, lenkų, rusų ir 
t.t. gimnazijas) ir universi
tetus? Ar geri lietuviai tie, 
kurie savo kūdikius jau nuo 
pat lopšio pradeda mokyti 
svetimų kalbų, tuo pačiu pa
niekindami savo gražią bočių 
kalbą? Ar vertas ko toks 
lietuvis, kuris savo pinigus 
laiko užsienių bankuose, sta
to namus Šveicarijoje, perka 
dvarus Prancūzijoje, inves
tuoja kapitalus svetimų, daž
nai mums priešingų valsty
bių įmonėse?

Atsakome drąsiai: tūks
tantį kartų ne! — tai ne lie
tuviai ir ne mūsų piliečiai. 
Jiems lietuviškas nuoširdu
mas ir patriotizmas sveti
mas dalykas. Jiems Lietuvos 
saulė nešildo ir jos meilė ne
kutena širdies. Mes žinome, 
kad jiems tiek Lietuva rūpi, 
kiek duoda pragyvenimo šal
tinį, kiek gali naudotis jos 
gera padėtimi ir viską išnau
doti savo egoistiniams reika
lams. Bet Lietuvai tatai yra 
nenaudinga, negera, o sun
kiais momentais, kokių teko 
neseniai pergyventi — pra
žūtinga.

Visame pasauly valstybės

Dione yra gotiška katedra, 
kurios priekyje visos apašta
lų, kankinių, šventųjų figū
ros sunaikintos dideliu rū
pestingumu. Tai padaręs vie
nas jakobinas. Didžiosios 
prancūzų revoliucijos metu 
jis kas rytą ateidavęs į baž
nyčią, pasistatydavęs kopė
čias ir plaktuku sudaužęs fi
gūras vieną po kitos. Pas
kum ties tuščia vieta buvo 
išrašyti žodžiai — Laisvė, 
Lygybė, Brolybe.

Tas apakęs žmogus nesu
prato, kad visa, kas tame 
šūky — laisvė, lygybė, bro
lybė — yra pritaikomo gy
venimui, sveiko ir pažan
gaus, pareina iš tų apaštalų, 
kankinių, šventųjų ir išpaži
nėjų, kurių statulas jis nesu
prasdamas ir įpykęs sudau
žė. Nesuprato, kad be to di
džiulio darbo, kurį jie įvyk
dė Viešpaties vardu žmogaus 
sieloj ir kuriuo nuveikė ce
zario galybę, niekados nebū
tų buvus galima net prancū
zų revoliucija ir joki „lais
vės laimėjimai”, nė „sociali
nės reformos” nebūtų buvę 
išgautos iš galingųjų val
džios ir turtingųjų egoizmo.

Jei krikščionybės raugas 
nebūtų pamaži veikęs turtin
gųjų sąžinėse ir nebūtų su
minkštinęs kieto įsitikinimo 
jų pirmenybės teise, o že
mesnėse klasėse nebūtų pa
žadinęs mintį apie visų žmo
nių lygybę prieš Dievą, ne
būtų davęs žmogaus verto 
gyvenimo supratimą, nieka
dos tos žemesnės klasės ne
būti) įgiję to doriškai religiš
ko tikėjimo į teisę būti išva
duotos ir pakilti. Kaip tik 
krikščioniškasis šitų idėjų 
kilimas užkariavo joms auk
štesniųjų klasių širdis ir su
silpnino politinių valdovų at
sparumą. Liaudis laimėjo ne 
gatvėse, bet viešpataujančių 
klasių sąžinėse ir vėl neteko 
savo pozicijų tiek, kiek ji už
miršo tikrąją savo laimėji
mų priežastį ir manė galinti 
pasitikėti iš savo pusės tik
tai medžiagine revoliucijos 
minties sutelktų masių jėga.

F. W. FOERSTERIS.

— Varšuvoje gyvenantieji cūziškai, Klaipėda užrašyta 
lietuviai šiemet turėjo lietu- tik 
viškas rekolekcijas, kurios 
buvo Kūdikėlio Jėzaus baž^ 
nyčioje. Pamokslus sakė' 
prel. Maciejauskas. Po Lietu
vos atstovo pulk. Škirpos at
silankymo pas kardinolą Ka- 
kovskį dabar lietuviai kas 
šventadienį turės dvejas sa
vo pamaldas minėtoje bažny
čioje. Pamaldose dalyvavo ir 
pulk. Škirpa.

— Pavasarininkai savo ju
biliejinio kongreso metu į- 
teiks kariuomenei daug do
vanų.

— Knygų leidykla Sakalas 
Ginklų ir Kultūros fondams 
paskyrė po 2500 litų.

— Šv. Trejybės bažnyčia 
Kaune pavesta vienuoliams 
saleziečiams. Klebonu pa
skirtas kun. A. Skeltys.

— Lapių bažnyčioje, netoli 
Kauno, lenkuoją asmenys su
kėlė didelį triukšmą, kurio 
metu lietuviškai nusiteikę 
maldininkai gerokai apkulti. 
Suimtųjų tarpe yra ir vienas 
dvarininkas.

— Lietuvos vyriausybė 
nutarė statyti Babtuose 120 
kilovatų radijo stotį. Babtai 
yra nedidelis miestukas už 
30 kilometrų nuo Kauno, la
bai patogioje vietoje radijo 
siųstuvui.

— Pasibaigus paprastai 
Seimo sesijai, gegužės 1 d. 
sušaukta nepaprastoji Seimo 
sesija vienuolikai įstatymų 
projektų svarstyti.

— Nuo balandžio 26 iki 28 
d. vykusi Kaune šeštoji Bal
tijos Spaudos Santarvės kon
ferencija bendradarbiavimui 
plėsti pasibaigė. .
- — Lenkų teismai teisė už
darytų lietuvių organizacijų 
Vilniaus krašte pirmininkus 
už nušviečiantį sunkią lietu
vių būklę memorialą Lenki
jos prezidentui.

— Lietuvos Tautinės spor
to olimpijados komitetas pa
geidauja, kad aktyvieji spor
to dalyviai jau Kaune būtų 
ligi liepos 15 dienos. Organi
zuotai laukiami užsienio lie
tuviai svečiai. Butų biuras 
rūpina atvykstantiems užsie
nio lietuviams Kaune kelis 
tūkstančius kambarių, kur 
jie galės apsigyventi labai 
patogiomis sąlygomis.

— Gegužės mėnesio pra
džioje vyriausybė numato 
pradėti pasitarimus su Šven
tuoju Sostu valstybės ir baž
nyčios santykiams išlyginti.

— Balandžio 28 dieną lie
tuvių delegacija išvyko pro 
Karaliaučių į Varšuvą derė
tis geležinkelių susisiekimo 
reikalais.

— Balandžio 29 d. prasidė
jo vandens keliais susisiekti 
miškui plukdyti derybos.

— Pirmasis lenkų lėktu
vas atskrido į Kauną ir nusi
leido civiliniame aerodrome 
balandžio 12 d.

— Tarptautiniame paštų 
sąraše, išspausdintame pran-

stengiasi turėti pas save sa
vo tautiečius, gerus ir ištiki
mus žmones. Visur valomos 
nuo prisiplakėlių valdžios į- 
staigos. Nereikia ir mums 

• pseudo lietuvių, ne tikrų tau-

lietuviškai. Vokiečiai 
mėgsta Klaipėdą tik Memel 
vardu rašyti. Memel vardu 
yra vienas paštas Afrikoje, 
kur dažnai patenka vokiečių 
laiškai, siunčiami į lietuviš
ką Klaipėdą.

— Liet, katalikių moterų 
s-gos rūpesčiu per paskuti
nius 5 metus sušelpta apie 
25,000 motinų.

— Per pirmus du mėnesius 
mirė 852 kūdikiai iki viene- 
rių metų. Pernai tuo pačiu 
laiku tokių kūdikių mirė 1,- 
167. Per tą patį laiką šiemet 
buvo 7,024 jungtuvės, gimė 
10,722 kūdikiai, mirė 5,637 
asmenys ir priaugo 4,585 as
menys. Šiemet jungtuvių ir 
gimimų daugiau nei pernai.

— Kalėjimų išlaikymas 
valstybės iždui per metus 
kainuoja daugiau kaip 4VŽ 
mil. litų.

— Tautodailės rinkėjas B. 
Buračas baigė prieš 20 metų 
pradėtą margučių rinkimo 
darbą. Per savo rankas jis 
praleido nemažiau kaip 11,- 
000 įvairiausių
iš kurių išrinko pačius bū
dingiausius ir sudarė labai 
įdomų rinkinį iš 600 margu- 
čų.

— Ankstyvaus pavasario 
perkūnas kovo mėnesį sude
gino apie 30 įvairaus didu
mo trobesių. Daugiausia 
kentėjo Panevėžio apskr.

— Pernai iš Lietuvos 
vyko gyventi į užsienį
asmenys (1936 m. 1707, 1935 
m. — 1911), kurių skaičiuje 
605 moterys. Daugiausia iš
keliavo lietuviai ir žydai.

— Šančiuose, krašto ap
saugos ministerijos dirbtu
vėse, mirtinai nutrenktas 
darbininkas Fel. Juras.

— Šiemet per pirmus 3 
mėnesius iš Lietuvos į už
sienius išvežta įvairių prekių 
už 55,580,700 litų, o per tą 
patį laiką iš užsienių į Lie
tuvą įvežta už 49,641,600 lt. 
Taigi, Lietuva pardavė pre
kių beveik už 6 mil. litų dau
giau nei pirko.

— Šiemet Lietuvos valsty
bės iždas pajamų numato 
gaut 346 mil. 808 tūkst. litų. 
Daugiausia pajamų bus iš 
mokesčių.

— Nuo šių metų Velykų 
kiekvieną dieną per visus 
metus kurioj nors bažnyčioje 
bus laikomos mišios už Lie
tuvos nepriklausomybę. Tuo- 
mi rūpinasi Maldos Apašta
lavimo organizacija.

— Kaune įsteigta nauja 
Lietuvių Amerikiečių Drau
gija, kurios steigėjais yra 
prof. Pakštas, prof. Biržiška, 
prof. Kolupaila, kun. Kapo
čius ir kiti.

— Organizuojama Tauti
nės kultūros ir propagandos 
įstaiga bus ministerio pirmi
ninko žinioje ir derins darbą 
spaudos, organizacijų ir į- 
staigų, kurioms pavesta tau
tinės kultūros ugdymo ir 
skleidimo reikalai.

— Kovo 31 d. Kauno Mie- 
isto Taryba nutarė užtraukti 

■ penkiolikos milijonų litų vi
daus paskolą mokykloms 
statyti. Iš jų bus panaudota 
du ir pusė milijonų litų prie
glaudoms statyti, keturi 
šimtai tūkstančių lt. kelionių 
namams, pusė milijono lt. 
sanatorijoms ir vienas mili
jonas litų prekyvietei.

— Šiemet Kauno radijo

tiečių, abejotinų piliečių. Ap
sivalykime nuo jų, bus ir 
valstybei saugiau ir tautai] 
geriau. Lietuviškumas nega
li apsiriboti tik tarnybinė
mis valandomis. Jis turi 
persisunkti į mūsų sielas, į 
visas gyvenimo sritis. Reikia 
atmesti bet kokį paviršuti
niškumą, klastingą priedan
gą ir 20-tais Nepriklausomos 
Lietuvos metais, šiais jubi
liejiniais metais laikas apsi- stotis sustiprinama iki 25 
valyti nuo visų tų negerovių kilovatų ir taip pat bus į- 
ir pagaliau aiškiai pasakyti: rengtas trumpų bangų siųs- 
— lietuviai, būkime nuošir-'tuvas. Galimas dalykas, kad 
dūs!
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ĮVAIRIOS PASTABOS Saltakraujai Patriotai
Per dešimtis metų ruošta 

Rusijoje komunizmui dirva 
pagaliau virto bedieviško 
raudono kapitalizmo lauku. 
Ten komunizmas pamažu iš
sigimė ir virto bedieviškuoju 
kapitalizmu.

Rusijoje visas kapitalas 
ne darbininkų, kaip komu
nizmo dėsniai reikalauja, bet 
kelių asmenų rankose. Ten 
valdžia ne darbininkų, bet 
kelių -naujų kapitalistų ran
kose, kurie darbininkus pa
vergę laiko baisiame skurde 
ir žiaurioje vergijoje..

Raudonųjų kapitalistų tik
slas kelti pasaulyje tarp 
žmonių visokią neapykantą 
ir nepasitenkinimą savo val
džiomis, kad paskui, pasi
naudojus kilusiomis valsty
bėse suirutėmis, galėtų ant 
jų savo leteną užkrauti ir 
padaryti juos visus raudono
jo kapitalizmo vergais.

Visokios kovos su plin
tančiu bedieviškuoju kapi
talizmu nebus sėkmingos, 
kol tas lizdas, kuriame viso- 

skie bedievystės ir bolševizmo 
platintojai periami, nebus 
susilikvidavęs.

Jeigu šiadieną Lietuva ga
lėtų visas savo buvusias že
mes, kur gyventojai yra lie
tuviškos kilmės ir jų daugu
ma dar lietuviškai kalba, at
gauti, ji būtų viena didžiųjų 
Europos žemyne valstybių.

Jos siena prasidėtų šiaurė
je nuo Rygos įlankos pas 
Pernavą ir eitų pro Dorpa
tą iki Plėškavos (Pskovo), o 
nuo ten ji suktųsi į rytus ir 
eitų iki Bobruisko ir Kove
lių, kur ji pro Kovelius pie
tuose eitų iki Rudos pro 
Cholmą, kur vėl pasisuktų į 
šiaurę ir eitų iki Lietuvių 
Brastos (Brest Litovsk), o iš 
čia pietuose per Janovą, Dro- 
hišiną, Ostrovą, Sierpiecą iki 
Torno ir Vislos. Toliau vaka
ruose riba eitų Vislos upe 
iki Marienwerdierio, o nuo 
ten ji, perėjus per Vislą, ana
pus Giedainio (Dancigo), ei
tų iki Baltijos jūros, o iš ten 
jūra iki Pernavos.

Šis apibrėžtas žemės plo
tas nuo priešistorinių laikų 
yra tikroji Lietuva ir lietu
vių kilmės žmonių apgyven
tas, kurie sudaro šias di

M. RADZEVIČIŪTE

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

šas Anupras, liūdnas, vien 
akimis tegalėjo juos palydė
ti. Pats nueiti negalėjo. Bet

(Tęsinys) 
Nepanašus jau buvo į tą 
vargšą luošį. Raulas vis 
klausėsi. Matė Roželė, kaip 
ant jo gražaus veido lyg 
tamsus debesėlis užslinko, 
kaip krauju pasruvo jo 
skruostai... Buvo matyti, kad 
jis jaučia kažkokią kančią...

O Anupras vis pasakojo. 
Galiausiai, nuvargęs, panari
no galvą ant rankų ir nutilo. 
Tylėjo ir Raulas.

Po valandėlės jis pašoko 
ir, nieko nesakydamas, nė 
neatsisveikinęs, išbėgo. Tik 
rytą grįžo namo. Bet so
džiaus smuklė nematė jo tą 
naktį.

Niekas nežinojo, kur jis 
buvo!...

2
Vieną sekmadienį, po pa

maldų, buvo sutarta su kle
bonu pašventinti pastatytoji 
ant naujai nupirktos žemės 
koplytėlė-kryžius. Klebonas, 
baigęs pamaldas su visais bu
vusiais žmonėmis pasuko į 
naujuosius Didžiulių laukus. 
Visi ėjo giedodami, tik varg- 

džiausias lietuvių tautos ša
kas: borusai arba prūsai, 
kuriuos dabar valdo pavergę 
vokiečiai ir tą kraštą vadina 
Rytų Prūsija; juodvišiai, ku
rių vienus yra užgrobę len
kai, o kiti yra nepriklauso
moje Lietuvoje pietų vakari 
nėję dalyje; lietuviai, kurie 
turi savo nepriklausomą val
stybę, o kitą jų trečdalį su 
sostine Vilniumi laiko pa
grobę lenkai; latviai ir lat
galiai, kurių viena dalis su
daro Latvijos valstybę, o ki
ta dalis sudaro net pusę Es
tijos valstybės.

Nors didelis žemės plotas 
yra lietuviais apgyventas, 
bet ne visi iš lietuvių kalbą 
iki šiol išlaikė. Pats lietuvių 
branduolys, užimąs plotą 
tarp Karaliaučiaus, Suvalkų, 
Gardino, Naugarduko, Vilei
kos, Disnos, Daugpilio, Baus
kės, Grobinės ir Baltijos jū
ros, dar kalba lietuviškai, 
grynomis lietuvių tarmėmis, 
bet kiti lietuviai, kaip prū
sai, šiaurės, rytų ir pietų 
Lietuvos dalių lietuviai kal
ba jau maišytomis vokiečių, 
lietuvių ir slavų, latvių, liet- 
galių ir kitomis kalbomis.

Kiek iš viso lietuvių kil
mės yra žmonių, sunku būtų 
suskaityti, nes jų daugelis y- 
ra nutautę ir save jau vadi
na vokiečiais, rusais, lenkais 
ar kitokiais.

Didžiajam Vytautui val
dant Lietuvą, jos sienos šiau
rėje, rytuose ir pietuose sie
kė toli net už lietuvių apgy
ventų vietų.

Tada Lietuva buvo viena 
didžiausių ir galingiausių 
Europoje valstybių, o lenkų 
mažutė valstybėlė, kurią val
dė svetimi karaliai, mažai 
kam buvo ir žinoma.

Jei ne Jogaila, kuris vedė 
lenkų karalaitę, Lenkija jau 
būtų žuvus. Tik jis ir Vytau
tas savo galybe Lenkiją nuo 
pražūties išgelbėjo. Tik Vy
tauto Didžiojo jėga ir dėka 
1410 m. Lenkija iš vokiečių 
nasrų ištraukta, kurie ją jau 
rengėsi tuojau praryti.

Šiais laikais Lenkija susi
bičiuliavo su tais pačiais vo
kiečiais, nuo kurių senovėje 
juos lietuviai gelbėjo ir ben- 

vienas žmogus iš minios išsi
skyrė ir prie jo pribėgo. Tai 
buvo Raulas. Prišoko ir, im
damas luošį už rankų, pakė
lė, kaip vaiką:

— Anuprai, drauguži tu 
mano! Argi tu negali su mu
mis eiti? Tu turi eiti, pama
tyti, kaip tavo darbą pašven
tins klebonas ir kaip gėrėsis 
žmonės.

Prišoko ir Švedų Jurgis. Ir 
dviese, suėmę už pažastų, 
nusivedė Anuprą su visais.

Kunigas ties upeliu pa
skaitė maldą, peržegnojo lau
kus ir pašlakstė švęstu van
deniu. Po to pradėjo „Po 
Tavo apgynimo...”. Visi žmo
nės suklaupė.

Raului beklūpant vėl keis
tas jausmas suspaudė jam 
krūtinę. Jis pajuto gerklėje 
ašaras...

Po apeigij visi sukilo ir 
grįžo į sodžių. Senis Kareiva 
užprašė visus pas save į 
vaišes. Jis labai apsidžiaugė, 
kad ir pats klebonas sutiko

drai su jais nori Lietuvą su
naikinti.

Vadinasi, Lenkija, vietoj 
dėkingumo, Lietuvai rengia 
pražūtį. Tegul Lenkija nepa
miršta, kas kitam kasa duo
bę, tas pats į ją įkrenta.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse Warner Brothers ga
mina judomus paveikslus 
„My Country First”, pager
bimui žydo Haym Soloman, 
kuris 1772 metais buvo iš 
Lenkijos ištremtas už veiki
mą savo gimtajam kraštui, 
atvyko šion šalin ir labai 
daug pagelbėjo Jurgiui Va- 
šingtonui kovoje dėl šios ša
lies laisvės ir suteikė armi
jos reikalams net 800,000 
dol.

Būtų gražu, kad pagamin
tų ir lietuviui Tadui Kosciuš
kai pagerbti paveikslus; jis 
taip pat labai daug dėl šio 
krašto nepriklausomybės at
gavimo pasidarbavo.

Staigus Austrijos valsty
bės žuvimas labai nustebino 
visą pasaulį. Austrijos jau 
nėra. Ją be mūšio pavergė 
Vokietijai sienų popierių li
pinto j as A. Hitleris ir pada
rė neatskiriama, kol kas, Vo
kietijos dalimi.

Prieš didįjį karą Austrija 
buvo didelė ir galinga vals
tybė. Kai jos sosto įpėdinis 
su žmona žuvo nuo vieno 
serbo studento šūvių, ji pa
skelbė mažutei Serbijai ka
rą. Austrijos karalius krei
pės pas Šv. Tėvą ir prašė 
Austrijos ginklus palaiminti, 
bet šv. Tėvas atsakė: „Aš 
laiminu taiką, ne karą” ir 
prašė Austrijos valdovą ne
tepti kraujais savo senatvės 
.ir tą nesusipratimą su mažu
te valstybėle be karo išsprę
sti. Jis šv. Tėvo patarimo 
nepaklausė ir pradėjo karą. 
Ne Austrijos ir Serbijos, bet | 
pasaulinį karą, kuriame žuvo 
milijonai nekaltų žmonių ir 
milijardai dolerių vertės 
turtų.

Po dvidešimt metų po to 
karo Austrija iš valstybių 
tarpo pranyksta...

Lenkija, prisiplėšus kai
mynų žemių ir turėdama, 
kaip kad seniau Austrija, 
stiprų sąjungininką Vokieti
ją, jaučiasi labai „galinga” ir 
Lietuvai už vieno jos papra- 

užeiti. Raulas Anuprą ir vėl 
atsivedė. Prasidėjo vaišės. 
Senesnieji susėdo už stalų. 
Jaunieji žaidė kieme. Pir
miausiai žaidė „Žabalį” Užri
šo akis Šliguriui ir visi jį 
kibinėjo, o jis stengėsi ilga 
vitimi gintis. Po to Švedų 
Jurgis, visaip kraipydama
sis, rodė „Čigoną”. Galiau
siai visi subėgo prie Roželės, 
prašydami pasakų. Ji gra
žiausiai mokėjo pasakoti.

Tuo tarpu įėjo ir Kristu
pas. Kaip visada, buvo pa
niuręs ir susimąstęs. Vos 
jam pasirodžius, merginos 
ėmė juoktis. Labiausia juo
kėsi Magdutė. Kai Kristu
pas, užkliuvęs už tvorelės, 
vos nepargriuvo, Magdutė 
sušuko:

— Užsikabink, Kristupai, 
varpelį ant kaklo, kad jum 
žmonės ir tvoros iš kelio 
trauktųsi...

Juokėsi visi. Kristupas nu
sispjovė.

Ir vėl visi prašė pasakų. 
Roželė atsisakė. Tada išvedė 
iš trobos Anuprą. Tas betgi 
nedaug tepasakojo. Kažkaip 
kilo kalba apie Piliakalnį. 
Visi tvirtino, kad ant jo nak
timis vaidenąsis. Šligurys 
prisiekė, kad vieną naktį 
jam jojant pro šalį, ant jo

Nuo istorinių Lietuvai ko
vo mėn. įvykių prabėgo jau 
keletas savaičių. Per tą laiką 
daugelį faktų ir aplinkybių 
gauti iš Lietuvos laikraščiai 
ir laiškai papildė, patvirtino 
ir išryškino. Pasitvirtino ži
nios, kad Lietuvos tautinin- 
kų vyriausybė lenkų ultima
tumą priėmė šaltai; kad vy
riausybė ir tuo pačiu jos po
litinė linija esmingiaų nepa
sikeitė, ir, kaip premjeras iš
kilmingai pareiškė, nė nesi
keis; kad lenkai nepaprastai 
saldžiai gerinasi ir siūlo jau 
ekonomines, kultūrines ir ki
tokias „unijas”; kad visa 
Lietuva (išskyrus, gal būt, 
tik tautininkų veikėjus) jau
čiasi skaudžiai pažeminta ir 
atvesta į labai pavojingą pa
dėtį; kad valdantieji šiam 
tautos nerimui nuslopinti 
imasi dar griežtesnių jėgos 
priemonių.

Kai pilkieji didvyriai 
(liaudis) garbingai laikėsi ir 
laikosi, tai yra ir kitokių 
reiškinių.

Regis, naudinga bus paci
tuoti šį tą iš pirmųjų ir ne
abejotinų šaltinių: „šešta
dienio rytą (atsakymo į len- 

sto kareivio žuvimą, kuris, 
perėjęs administracijos lini
ją, šnipinėjo apie Lietuvos 
sargybinių stovyklas, siuntė 
reikalavimus ir net karu 
grasino!

O kas žino, kilus kitam ka
rui, ar negali panašus Aus
trijos likimas ir Lenkiją iš
tikti ?

Neseniai vienam angliška
me laikraštyje rašytojas 
Schorr rašo, kad „lenkai di
deli rėksniai, kurių balsas 
visur aidi. Kaip sau nori, 
Lenkija nėra gera valstybė. 
Jai nepriklausomybę suteikė 
sąjungininkai, kad sudarytų 
centralinę jėgą. Vos tik len
kai atgavo „savo valstybę”, 
kurios jie labai troško, tuo 
nepasitenkino, bet puolė ir 
pagrobė Lietuvos dalį. Len
kijoje yra didelis kitų teisių 
negerbimas, ko ne vienoje 
kitoje valstybėje nėra. Aš 
esu tikras, kad, karui kilus, 
Lenkija žus”.

S. Lukas.

užkritusi balta marška. Šve
das pasakojo matęs raudoną 
žmogutį, išėjusį iš kalno.

Visi, nutilę, rimtai klausė
si. Tik Raulas rūkė sigarą ir 
juokėsi:

— Jokių šmėklų nei vai
duoklių nėra! Pasakos! Sap
nuoja žmonės arba girtiem 
kažin kas rodosi.

— Nekalbėk! Tu pats ne
nueisi ant Piliakalnio... Tre
čią dieną po jaunojo, vidu
naktį...

— Kodėl nenueisiu?
— Nes ir tau nusuktų 

sprandą, kaip kurpiui Grei
čiui.

— Gal tai ir teisybė? — 
šaipėsi Raulas.

Kažkas tuojau atsivedė 
senį Bakutį ir liepė šiam pa
pasakoti, kaip buvę su kur
piu Greičium.

— Nusukė jam sprandą ir 
tiek.

— Juokies sveikas, — tarė 
•Raulas.

— Ko man juoktis ? Dar 
daug žmonių gyvena, kurie 
atsimena tą atsitikimą. Kur
pius Greičius, kur vaikščiojo 
siūti batų po žmones, suma
nė kartą patikrint, ar Pilia
kalny tikrai vaidenasi kas 
trečią naktį po jaunojo. Nu
eiti tai jis ten nuėjo, bet ne

kų ultimatuą dieną) daug 
žymių valdininkų, lietuviškų 
įmonių ir lietuviškiausių ban 
kų tarnautojų, nubėgo įsira
šyti „Pochodnios” nariais”. 
Taip rašė valdžios dienraštis 
Lietuvos Aidas nr. 127.

Prie šitos valdžios laikraš
čio žinutės mes pridėsime 
nebent tiek, kad minimoji 
„Pochodnia” yra lenkų orga
nizacija, kurios veikėjai ne 
kartą pasižymėjo priešvals
tybiniu veikimu.

Kiti Lietuvos dienraščiai 
pranešė dar štai ką: istori
nėmis dienomis Kaune prie 
visų bankų ir taupomųjų ka
sų langelių nusigandusiais 
veidais grūdosi daugelis žy
mių vyrų ir daugelis lietuviš
kai nemokančių ponių, kurių 
vyrai tarnauja valstybinėse 
įstaigose. Tai buvo „žygiai” 
tos kategorijos žmonių, ku
rie gamina visai spaudai pri
verstinus straipsnius apie 
„didingą rimtį ir šaltakrau
jiškumą”. O tas jų šalta
kraujiškumas pasirodė labai 
panašus į miškinį: tikrai šal
tas tėvynės nelaimėje ir net 
perdaug karštas asmeniniuo
se interesėliuose... Čia prisi
mena vieno laikraščio humo
ras — akivaizdžiai parodo
ma, kaip valdiškieji redakto
riai prisipildo šalto kraujo 
atsargą iš... varlės.

O dabar „pilkoji” medalio 
pusė. „Paskutiniais įvykiais 
itin buvo susisieloję Lietu
vos ūkininkai, tie lietuviško
sios žemelės purento  j ai ir 
Lietuvos maitintojai... Pas
kutinį švarką atiduosiu — 
kalba vienas sodietis, — bet 
jau antrą kartą nebenoriu 
vergauti”, kaip rašo XX Am
žius.

Iš tų pat šaltinių sužinojo
me, kad anomis nerimo nak
timis pasienio gyventojai la
bai rūpestingai padėjo savai 
kariuomenei, kad iš'daugelio 
vietų katalikiškasis kaimo 
jaunimas — pavasarininkai 
rašė į Kauną graudžius laiš
kus su pasisiūlymais tėvynę 
ginti, kad daugelis mokslei
vių atsisakė nuo-pietų gin
klų fondo naudai ir t.t.

Nelemtasis ultimatumas 
su savo padariniais „pilkąją” 
Lietuvą uždegė nesuintere
suotu pasiaukojimu ir ty- 

begrįžo. Kitą dieną rado jį 
laukuose ties Piliakalniu. Į 
save buvo nepanašus, kruvi
nas, išsprogusiom akim. Val
džia ieškojo, tardė ir nieko 
nerado...

Tylėdami klausės visi. Tik 
Anupras ir Roželė buvo ra
mūs. Raulas pašoko:

— Ne vaiduokliai, tik žmo
nės kurpių nužudė! — sušu
ko.

— O kam jį kas žudytų?! 
Neturėjo jis nei pinigų, nei 
turto.

— Šiaip kas norėjo jį iš 
savo kelio pašalinti. Visaip 
esti pasauly.

— Kaip sau norit, bet aš 
naktį neičiau vienas į pilia
kalnį, — tarė vienas.

— Nė aš! — pridūrė kitas.
Raulas šypsojosi. Anup

ras tarė:
— O aš žinau dar vieną 

pasaką apie Piliakalnį. Se
naisiais laikais nebuvo tai
kos mūsų žemėje. Tada Die
vas paėmė iš dešinės mažą 
nykštuką ir iš kairės didelį 
milžiną ir uždarė juos po tuo 
Piliakalniu. Liepė jiems ten 
bandyti savo jėgas. Nykštu
kas pasidarė sau ten kalvę. 
Jis vis kala kardą, kaskart 
didesnį. Ir vis duoda milži
nui bandyti, o tas vis sulau

’’MIRTINGIAUSIAS LĖK
TUVAS”

Farmingdale. — Sovietų 
Rusijos atstovas priėmė du 
lėktuvus, kurių vienas esąs 
„įnirtingiausias oro pabūk
las”. Tuodu lėktuvus pastatė 
Seversky Aircraft korpora
cijos lėktuvų statyklos. Ban
dymų metu lėktuvai veikę ko 
puikiausiai. Jie bus išardyti 
ir pasiųsti į Sovietų Rusiją, 
kur sovietų technikai, pagal 
jų pavyzdžius, statysią dau
giau tokių lėktuvų. Tųdvie
jų lėktuvų pastatymas ir vi
sa kita kaštavę 780 tūkstan
čių dol. Vienas iš jų yra am
fibinis kovotojas, o kitas — 
mirtingiausias visame pa
saulyje lėktuvas — vadina
mas ’’konvojiniu kovotoju”. 
Tai skraidantis arsenalas, 
kuris pajėgiąs pakilti į orą 

riausia patriotizmo ugnele. 
Be abejo, po įvykusių faktų 
ta ugnelė priešams jau ne
baisi, tačiau ji jiems ir nepa
geidautina. Jei tautoje kada, 
gink Dieve, ji užges, tada 
baigsis ir Lietuvos istorija.

Ir štai šį garbingą, natū
ralų ir Lietuvai gyvybiniai 
reikalingą sujudimą „prakti
škai protaują inteligentai”, 
saugodami savo partijos krū
melį, stengiasi visomis ketu
riomis užgniaužti bei supil- 
kinti. Prie visų kitų suvaržy
mų, paskutiniu laiku ir Lie
tuvos laikraščiai ateina dar 
labiau sudarkyti: ištisi 
straipsniai cenzorių išbrauk
ti, nepraleidžiama nė viena 
žinutė apie tikrąjį žmonių 
nusistatymą.

Už tad lenkai turi kuo 
džiaugtis. III. Kurier Co- 
dzienny praneša, kad Kaune 
išeinantį lenkų dienraštį ir 
kitus jų laikraščius cenzo
riaus žirklės daug mažiau 
bepaliečiančios.

Dabar Lietuvoje, kaip ma
tyt, dar tik prasideda sunku
mai ir sustiprintas pasiruo
šimas gintis. Bet jeigu reikia 
mobilizuoti visos tautos jė
gos valstybei saugoti ir gin
ti, tai taip pat nemažiau rei
kia jas mobilizuoti ir atrink
ti tai pačiai valstybei tvar
kyti bei vadovauti. Kitaip 
nieko nepadės joki tušti pa
mokymai apie vieningumą ir 
tariamąjį šaltakraujiškumą.

Amerikietis.

žo. Bet ateis laikas, kada 
nykštukas nusikals sau tokį 
kardą, kurio milžinas nebe- 
sutrupins. Tada žemėje ims 
valdyti buvusieji ligi tol pri
spaustieji ir vargšai.

— Ir mes valdysime? — 
paklausė vienas.

— Ir mes! Gal mes to nyk
štuko ir anūkai esame?! — 
atsakė Anupras.

— Valdysim varnas ant 
kartuvių arba kirmėlės kalė
jime, — staiga tarė Kristu
pas.

— Gėdą turėtum niekus 
kalbėti, — priminė Roželė.

Krištupas pažvelgė į sese
rį, kaip vilkas.

— Tu manęs gėda negąs
dink, kvaile!

— Atsirado protingas! — 
iš kažkur nusijuokė Magdu
tė.

— Iš tavęs proto nepir
kau.

— Nė neparduosiu! — ši 
atsikirto.

Prasidėjo vėl ginčai ir juo
kai. Tik Anupras pakilo eiti 
namo. Su juo ir Roželė.

Pakeliui jai tarė:
— Pasilik, pašok truputį.
— Bene man šokiai gal

voj? Ne tam mane mokei, 
kad būčiau, kaip visos.

— Bet ir ne tam, kad liū- 

ir nešti 7 kulkosvydžius ir 
600 svarų naikinamųjų oro 
bombų. Amfibinis lėktuvas, 
su pilnu kroviniu galįs skri
sti 3,000 mylių per valandą.

Ironiškiausias šitos preky
bos bruožas tai tas, kad 
pulk, de Seversky, didžiojo 
karo metu pasižymėjęs Ru
sijoje kaip didelių gabumų 
lakūnas, turėjo pabėgti iš 
Rusijos, kai bolševikai paė
mė vyriausybę į savo ran
kas.

LAIVYNO REIKALAMS 
IŠLAIDOS

Washington. — Senato lai
vyno reikalų komisija iš
klausė admirolo Leahy pra
nešimo, kad Amerikos mies
tų nebūtų galima apsaugoti 
nuo priešo orlaivių bombar
davimo, jei vandenynų pa
kraščiuose nebūtų steigiama 
daugiau oro apsaugos sto
vyklų. Laivyno vadovybė 
šiuo metu susirūpinusi tokių 
stovyklų statymu Ramiojo 
vandenyno pakraščiuose.

Senato laivyno reikalų ko
misija dabar svarsto siūly
mą paskirti laivynui padi
dinti 1 bil. 121 mil. dolerių.

Laivyno vadovybė nori 3 
laivų 45 tūkst. tonų svorio, 
kurie būtų moderniausi ir 
galingiausi pasaulyje. Kiek
vienas toks laivas kainuotų 
100 mil. dolerių.

NAUJAS KANALAS

Washingtone tariamasi 
apie būtiną reikalą turėti 
antrą Panamos kanalą. Ant
rasis kanalas būtų kasamas 
per Nikaraguą. Ilgumo būtų 
apie 184 mylias, iš Įjūrių 70 
mylių eitų per Nikaraguos 
ežerą ir būtų lengviau iškas
ti, negu Panamos kanalas. 
Kainuotų apie 720 mil. dol.

Jeigu planai būtų priim
ti, tai susitvarkymui prie 
darbo išeitų kokie 5 metai, 
o iškasimo darbai užsitęstų 
visą dešimtmetį.

Kūno skausmas — mirtis; 
dvasios skausmas — gyveni
mas. — T. P.

Nemažai žmonių miršta 
nieko nesukurdami; nei vie
nas dar nemirė, kad nebūtų 
ką nesunaikinęs.

— Alex. Dumas.

dėtum ir nepasilinksmintum. 
Tekėti tau laikas!

— Turiu troboj stakles. 
Ne nuo šokių, tik nuo darbo 
paims mane vyras.

— Švedas skyrė tave savo 
sūnui.

— Ne švedo, bet mano 
tam valia! — atsikirto.

— Norėčiau prieš mirtį 
matyti tave dar laimingą. 
Pradžiuginčiau savo akis ta
vo laimę matydamas...

— Mirtį visi mini. Dar ne 
laikas...

— Giltinė į akis nežiūri!
— ramiai atsakė.

Sodžiuj pradėjo verkti ar
monika ir smuikas. Prasidė
jo šokiai. 

»

3
Nupirktajam sklype iškilo 

jau ir naujų trobesių sienos.
Raulas grįžo su Krištupu 

iš darbo. Jis pats dirbo. No
rėjo kuo greičiausiai baigti 
ir grįžti pas sužadėtinę.

— Teks man iš pono Mač- 
kės! — savaitei išvažiavau, 
o mėnesius sėdžiu.

— Priponausi dar ligi va
lios.

— Sužadėtinė laukia...
— Manai? Ji seniai susira

do sau kitą, kad nenuobo
džiautų. (B. d.)
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IŠ TOLIAU IR Iš TOLI

BALTIMORE, MD.

PHILADELPIA, PA.

DEKINGUMO IR ATSI
SVEIKINIMO ŽODIS

ALRK PARAPIJŲ CHORŲ 
SĄJUNGOS SEIMAS

PENNSYLVANIJOS LIE
TUVIAI GRAŽIAI MINI 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ

Tai buvo prieš trejetą me
tų, kada saleziečių vienuoli
jai Lietuvoje pasižadėjau jų 
tikslais vykti į Ameriką. 
Skaudu tada buvo skirtis su 
savaisiais, skaudu palikti sa
vo tėvynę Lietuvą ir vykti į 
šalį tolimą, mažai man žino
mą. _

Nejučiom Amerikoje pra- 
shnko tie treji metai. Ame
rikos lietuvių vaišingumas 
padarė tai, kad šiandien pa
likdamas Ameriką, jaučiu tą 
pat, ką jaučiau tada palik
damas Lietuvą.

Išvažiuodamas iš Ameri
kos, lietuviai, išsivežu giliau
sią Jums pagarbą, meilę ir 
dėkingumą. širdingiausias 
ačiū gerbiamiems klebonams 
už nuoširdų priėmimą ir ma
no misijų paramą; drau
gams kunigams už taip gra
žų draugiškumą Tėvų Mari
jonų, šv. Kazimiero, šv. 
Pranciškaus ir Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų vienuoli
joms už dvasinę ir maldos 
paramą; katalikų laikraščių: 
Draugo, Garso, Amerikos ir 
Darbininko redakcijoms už 
mano misijų kelionių pagar
sinimus ; mylimiems mano 
giminėms už tikrai brolišką 
priėmimą. Visiems Lietuvos 
saleziečių bendradarbiams ir 
rėmėjams savo ir saleziečių 
vardu reiškiu giliausią padė
ką ir nuolatinių vienuolijos 
maldų užtikrinimą.

Visiems tardamas sudiev, 
pasilieku su tikra pagarba ir 
dėkingumu

Kun. A. Drazdys.

Vargonininkų Sąjungos 
Centre kilo sumanymas į- 
steigti Amerikoje LRK. Pa
rapijų Chorų Sąjungą. Są
jungos dvasios vadas kun. J. 
Simonaitis ir kompozitorius 
J. Žilevičius yra paruošę sta
tutą.

1933 m. Chicago j e Kunigų 
Vienybės seime ir Vargoni
ninkų Sąjungos Seime šis 
Chorų sąjungos statutas bu
vo skaitytas ir seimo dalyvių 
užgirtas. Sekančiais 1934 
metais Federacijos kongre
sas, Cleveland, Ohio taip pat 
pareiškė reikalingumą Cho
rų Sąjungos.

1937 m. sąjungos seimas 
įvykęs S(Juth Boston, Mass., 
įgaliojo sekr. Nikodemą Ku
lį registruoti chorus į chorų 
sąjungą ir šiais, 1938 me
tais, greta Vargonininkų Są
jungos seimo, skelbti Chorų 
Sąjungos pirmąjį seimą.

Chorai, kurie dar neįsire
gistravę į sąjungą, prašome 
dabar tai padaryti, prisiun- 
čiant registracijos mokestį 
$1.00, choro vardą, valdybą, 
vedėją ir narių skaičių. Taip 
pat išrinkite atstovus į sei
mą. Chorai, kurie jau įsire
gistravę, prašome išrinkti 
tik atstovus.

Choro atstovų skaičius se
kantis: vienas nuo dešimt 
narių, o nuo provincijos pen
ki atstovai. Būtinai dalyvau
kite pirmajam chorų sąjun
gos seime.

Seimo eiga:
1. Liepos 10 d. Dainų šven

tė, Sunset Park, Lemont, Ill.
2. Liepos 11 d., 10 vai. iš

kilmingos mišios šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, III.

3. Po pamaldų salėje dele
gatams bendri pietūs.

4. Po pietų seimo atidary
mas su malda ir Lietuvos 
himnu.

5. Surašymas chorų at
stovų ir svečių.

6. Renkama seimui vesti 
valdyba ir kitos komisijos.

7. Išklausomi sveikinimai: 
žodžiu, telegramomis ir laiš
kais.

8. Skaitomas p. J. Žilevi
čiaus paruoštas 15 minučių 
referatas.

9. Skaitomas Chorų Sąjun
gos statutas ir jo priėmimas.

10. Nustatomas chorų me
tinis mokestis į Chorų Są
jungą.

11. Pasirinkimas Muzikos 
Žinių savo organu.

12. Teikti pagalbą ir pa
skolą muzikos-dainos studen
tams čia ir užsienyje studi
juojantiems.

13. Nustatoma sąjungos 
chorų ir provincijų eiga.

14. New Yorko pasaulinėj 
parodoj 1939 metais dalyva
vimas.

15. Ateinančiais metais 
Chorų Sąjungos seimą laiky
ti New Yorke.

16. Centro valdybos rinki
mas.

17. Seimo uždarymas — 
malda, himnas.

18. Vakare delegatų pa
gerbimo pokylis. Liepos 12 
d. vakare jungtinio choro 
Sasnausko kantata „Bro
liai” ir šokiai.

Lauksime gausingo dele
gatų suvažiavimo.

Nikodemas Kūlys.

Šie metai lietuvių tautai 
yra jubiliejiniai metai. Vi
sus šiuos metus minime Lie
tuvos nepriklausomybės' 20 
metų sukaktį. Bene didžiau
sios iškilmės visose Ameri
kos lietuvių kolonijose buvo 
vasario mėnesį, tačiau ir per 
visus metus tų iškilmių, mi
nėjimų netruks. Štai kad ir 
lietuviškasis Wyoming Klo
nis Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę surengė balan
džio 25 dieną. Tai dienai il
gai buvo ruoštasi, daug dirb
ta, bet ir pasirodyta tikrai 
gražiai. Prieš kurį laiką bu
vo sudarytas platus rengimo 
komitetas, valdyba, įvairios 
komisijos, kurioms nemažai 
darbo teko nuveikti. Rengi
mo komiteto garbės pirmi
ninku buvo Pittstono kleb. 
kun. J. Kasakaitis. Komiteto 
pirm. ALRKS sekr. J. B. Ša- 
liūnas, vicepirm. J. Laukai
tis, sekr. kun. A. Žukauskas, 
ižd. J. Joneika.

Spaudoje propagandą varė 
Garso red. M. Zujus su mo
kyt. Petrušausku ir kitais. 
Programos komisiją sudarė 
kun. J. K. Miliauskas, P. 
Karašauskas, J. J. Šiaučiū
nas, J. Kudirka, J. Stulgai- 
tis, J. Varaitis, S. Simanavi
čius, A. Galinskas ir kiti.

Balandžio 25 d. visais Wy
oming© keliais lietuviai trau
kė į Wilkes-Barre. Visi rin
kosi į puikią Meyers High 
School salę, kurios stiklinės, 
vitražais išmargintos lubos 
mistiškai nušviestos sudarė 
gražią nuotaiką. Susirinko 
per 1,200 lietuviškos publi
kos, senų ir gražaus jauni
mo.

Scenoje išsirikiavo arti 
300 žmonių, gražių mer
gaičių ir vyrų, jungtinis pa
rapijų choras. Jį sudarė: šv.

Kazimiero parapijos choras 
iš Pittstono, švč. Trejybės 
par. iš Wilkes-Barre, šv. Ma
rijos par. iš Kingston©, šv. 
Kazimiero iš Plymouth, šv. 
Onos iš Luzerne, šv. Pran
ciškaus iš Miners Mills.

Šitas jungtinis choras, mu
zikui P. Karašauskui diri
guojant, puikiai atliko keletą 
lietuviškų dainelių. Choro 
pasirodymas darė nepapras
tą įspūdį.

Po dainų vakaro vedėjas 
kun. A. Sinkevičius pristatė 
keletą žodžių pasakyti apie 
Lietuvą svečią iš Lietuvos, 
p. V. Uždavinį. Jo kalba bu
vo šiltai plojimais priimta.

Jaudinantį įspūdį padarė 
jaunos lietuvaitės, Lietuvos 
nemačiusios, Birutės Kaza
kevičiūtės deklamacija „Lie
tuvai”.

A. Vanagaičio vaizdelis 
„Laisvoji Lietuva”, kurį at
liko Pittstono lietuvių para
pijos grupė, vadovaujant 
muzikui J. Kudirkai, taip pat 
palydėtas šiltu pasitenkini- 
nimu. Gražiai šiame vaizde
lyje dainavo pittstoniečių 
choras, gražiai deklamavo 
su Lietuvos vėliava rankose 
Ona Lenkaičiūtė, ilgabarzdis 
vaidyla Alb. Šeporaitis, ka
rių uniformose du broliai 
Šakočiai. Vaizdelis užbaigtas 
„Laisvės daina”, kuriai žo
džius parašė kun. J. Kasa- 
kaitis, o muziką patsai J. 
Kudirka, ši „Laisvės daina” 
buvo ypatingai graži.

Kaip garbės svečias lietu
sių tarpe buvo kongresmanas 
J. Harold Flannery. Jis at
skrido lėktuvu. Jo kalba, pa
sakyta įspūdingai gražia 
anglų kalba, jo puikus paži
nimas lietuvių tautos ir Lie
tuvos istorijos, jo lyginimas 
lietuvių kovų su jo tėviške 
— Airija, paliko visiems gi
liausią įspūdį.

Prieš lenkų smurtus tūks
tantinė lietuvių minia, viso 
Wyoming Klonio apie 60,000 
lietuvių vardu, priėmė fak
tais paremtą rezoliuciją, ku
ri bus išsiuntinėta Amerikos 
vyriausybės nariams, sena
tui kongresui, daugeliui Eu
ropos valstybių, Tautų Są
jungai ir kitiems.

Programos meninė dalis 
užbaigta tikrai meniškai 
kun. J. K. Miliausko panto
mimos gyvais vaizdais 
„Knygnešiai”. Atliko šią me
nišką dalį Wilkes-Barre švč. 
Trejybės parapijos grupė, 
režisavo, parinko atitinka
mą, dažniausiai lietuvišką 
muziką, tvarkė šviesos ir ki
tus efektus patsai autorius 
kun. J. K. Miliauskas. Pro 
žiūrėtojų akis praslinko 14 
skaudžių vaizdų iš knygne
šių tragiško gyvenimo. Kun. 
J. K. Miliauskas pasireiškė 
čia tikrai kaip didelis lietu
vis patrijotas, kaip didelis 
keliašakis menininkas: dai
lininkas (pats parinko deko
racijas, pats jas sudarė, pats 
sustatė paveikslus), muzikas 
(pats parinko lydinčią muzi
ką), rašytojas (pats surašė 
gražiai skambantį libretto), 
režisorius (pats režisavo ir 
vedė visą gyvųjų paveikslų 
programą). Paaiškinimus 
prie gyvųjų paveikslų skaitė 
p. Jančaras.

Muzikos dalį atliko 7 žmo
nių orkestras su vargonais, 
muziko Louis Savitt vado
vaujamas.

Vakaro programai vadova
vo kun. Ant. Sinkevičius. 
Nors daug kur teko dalyvau
ti dideliuose parengimuose, 
nors daug teko matyti gabių 
vakaro vedėjų, tačiau kaip 
kun. Sinkevičius mokėjo ga
biai vakarą pravesti, tai sun
ku kur kitur sutikti.

Šis lietuvių katalikų iš 
Wyoming© Slėnio Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
visais atžvilgiais pavyko, pa
liko giliausią įspūdį visiems 
jo dalyviams, o Lietuvai ir 
lietuvių tautai tikrai didelis 
morališkas ramstis.

Daugiau tokių
— stiprės mūsų 
mas Amerikoje!

Dzūkas

parengimų 
lietuvišku-

Varėnis.

— Balandžio 29 d. šv. Var
do vyrų draugija susirinko į 
pasisvečiavimo vakarą, kurį 
surengė kun. dr. L. J. Men- 
delis. Buvo pranešta apie 
draugijos veiklą ir įvykusį 
seimą. Kalbėjo visi trys ku
nigai. Buvo rodomi paveiks
lai apie Europos kai kurias 
šalis, tik Lietuvos nebuvo.

Vyrai gavo dovanų. Dai
nuota liaudies dainos, kaip 
Pavasarėlis jau atkeliavo, 
Pavasarėlis laikas puikiau
sias, Kur Nemunas ir Dau
guva, Ant kalno karklai siū
bavo, Vilniaus kalneliai ir 
t.t. Užkandžių vietoje buvo 
lietuviškos šutintos pupos ir 
sūrūs sausainiai.

— Susirgo A. šataitienė 
uždegimu vidurių. Nuvežta 
ligoninėn, kur manoma pa
daryt operacija, tik duktė 
sulaikė. Ligonė yra silpna. 
(Ligonė yra Amerikos ben
dradarbio J. Karaliaus se
suo. Red.).

— Pereitą savaitę mirė p. 
Garbus, širdies liga, sirgęs 
tris dienas. Seniau buvo 
rapijietis, tik senatvėje 
klydo nuo bažnyčios. Jo 
nas sudegintas.

— Balandžio 30 d. vakare 
buvo įžanga į gegužės mėn. 
pamaldas. Vaikučių procesi
ja su kryžiumi ir gėlių pluo
štais atvesta iš mokyklos į 
bažnyčią; buvo nešama ir 
Marijos statula. Vaikučiai 
sugiedojo gegužines lietuviš
kas giesmes Marijos garbei.

— Gegužės 1 d. įvyko vai
kų pirma komunija 9 vai. ry
te.

— Gegužės 1 d. nuo 4 iki 
5 vai. vakare katedroje buvo 
iškilmės, kuriose dalyvavo 
katalikiškų aukštesniųjų mo
kyklų auklėtiniai. Jie žygia
vo uniformuoti su muzika.

— Sekmadienį, geg. 8 d., 
šv. Vardo dr-jos komunija; 
visos parapijos dr-jos tą die
ną mini motinų dieną. Visi 
ruošiasi prie komunijos už 
savo motinas.

— Parapijos mokyklos ati
daromoje parodoje pamaty
sim, ką vaikai nuveikė per 
mokslo metus; galės visi pa
rapijiečiai pasižiūrėti.

J. K.

Pramogos pasisekimui 
daug pasidarbavo kuopos 
pirm. Ed. Urbonas, Stasys 
Markūnas, Jonas Daunis ir 
k.

Svečiai iš New Yorko
Balandžio 24 d. šv. Andrie

jaus salėje įvyko vyčių teat
ras ir šokiai. Vietiniai vyčių 
kuopai kviečiant, New Yorko 
ir New Jersey vyčių dramos 
ratelis atvyko ir suvaidino 
juokingą iš Lietuvos gyveni
mo trijų veiksmų komediją 
„Mirtą činčiberaitę”. Vaidi
nimu visi atsilankiusieji bu
vo labai patenkinti. Savo ro
les Petras Vaičelis — Mirta 
činčiberaitė, Kazys Marma 
— Stasys, Juozas Kazlas — 
tėvas, Ona Kainauskaitė — 
motina , Ona Vaičelytė — 
Stasė, Zuzana Mažeikienė — 
Marytė ir Emilija Kscenai- 
tytė — tarnaitė be išimties 
gerai atliko. Ypač visiems 
patiko Mirta ir tėvas su mo
tina, kurie labiausiai visus 
prijuokino. Režisavo dramos 
ratelio pirm. A. J. Mažeika.,

Po vaidinimo įvyko šokiai.
Buvęs.

PITTSBURGH

pa- 
nu- 
kū-

Lietuvių demokratų grupė 
remia senatoriaus J. J. Ha- 
luskos, slovako, kandidatūrą 
leit-gubernatoriaus vietai. Jo 
komitete lietuviams atsto
vauja C. S. Čeledinas.

Šį penktadienį, gegužės 6 
d., 8 vai. vak. sen. Haluska 
kalbės 510—512 Fairmont 
Ave. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Kvietėjai.

Vyčių pramoga
Balandžio 23 d. vyčių kuo

pa turėjo savo antrą viešą 
pramogą — šokius, kurie ti
krai buvo vykę. Dvi didžiu
lės salės buvo prikimštos 
rinktiniu jaunimu. Svečių 
buvo atvykusių net iš New 
Yorko ir New Jersey apy
linkės. Visi buvo tikrai pa
tenkinti. šokiams grojo du 
orkestrai.

Graži pramoga
Balandžio 24 d. šv. 

ciškaus vienuolyno rėmėjai 
turėjo kortavimo pramogą, 
kuri įvyko Piliečių salėje. 
Dalyvavo per 300 asmenų.

Žmonės suvažiavo iš visų 
Pittsburgho parapijų ir iš 
apylinkės. Visi ramiai, gra
žiai žaidė, kiekvienas savo 
žaidimą. Valdyba ir tvark
dariai karštai dirbo ir prisi
dėjo prie to darbo gabūs pa- 
gelbininkai.

Buvo ir vakarienė. Nepa
prastai gardus „chop-suey”. 
Žinoma ponia Martinaitienė 
virė, tad turėjo būti geras 
valgis!

Gražus dalykas, kad rėmė
jai taip uoliai darbuojasi 
vienuolyno statybos reika
lams!

Pran-

Ten buvęs.

Padėka
Kadangi Pittsburgho ir 

apylinkės šv. Pranciškaus 
vienuolyno rėmėjai balan
džio 27 d. buvo surengę po
kylį, kuriame dalyvavo nepa
prastai gausingas būrys 
žmonių suteikiant didžią pa
ramą mokyklai padidinti, vi
sos sesutės labai dėkingos. 
Seserys dėkoja visiems rė
mėjams už jų smarkų pasi
darbavimą. Taipgi nužemin
tai dėkoja gerb. klebonams 
už širdingą pakvietimą savo 
žmonių ir kad patys atvyko 
į minėtą pasilinksminimą.

Ačiū visai rėmėjų valdy
bai ir visiems nariams, nes 
iš pasekmių suprantame 
Tamstų uolų pasišventimą. 
Ačiū visiems atsilankiu
siems, kurie tiktai dalyvavo 
tame pasilinksminime. Ačiū 
virėjoms ir stalų patarnau
tojoms. Ačiū Piliečių salės 
valdybai, kuri paskyrė tokią 
patogią dieną.

Lai Viešpats Dievas iš Sa
vo didžio gerumo atmoka vi
siems.

Seserys Pranciškonės.

Gegužės 6 d., 1938 m.

KURIS YRA DIDŽIAUSIAS,. Drūkšiai 4470 ha, Drived 
ILGIAUSIAS EŽERAS 3750 ha, Dysnai 2408 1]

LIETUVOJE?

Kaip suprasti didžiausi 
ežerą? Paprastai sprendžia
masis ežero paviršiaus ploto, 
nors geriau tiktų palygini
mui vandens tūris. Didžiausi 
plotą Laisvojoje Lietuvoje 
tūri Dusios ežeras — 2333 
hektarų arba 23 kvadratinių 
kilometrų. Po Dusios eina: 
Avilys 1300 ha, Sartai 1270 
ha, Metelis 1267 ha, Luodis 
1240 ha, Virkšta (Platelių) 
1205, Rekyva. 1166 ha.

Bet klausimas duotas apie 
Lietuvos didžiausį ežerą!'Di
džiausi ežerai yra Vilniaus 
krašte: Narutis 8050 ha, 
Snūdai ir Strūstas 6300 ha,

katalikų energija — tai yra 
Federacija. Ką tiktai Fede
racija pasiima į savo ran
kas, tai žinai gerai, kad bus 
padarytas milžiniškas dar
bas. To milžiniško užsimoji
mo stipriausia atrama yra 
Pittsburgho Provincijos Ku
nigų Vienybė. Kadangi tos 
dvi galingiausios jėgos jun
giasi į vieną, tai sudaro ne
sulaužomą galybę.

Lietuvių Diena per daugel 
metų buvo Liepos Ketvirtą 
ir ta pati diena pasiliks ir 
šiais metais. Vieta taipgi ta 
pati — Sesučių Pranciškonių 
farma.

Malonėkite laukti daugiau 
žinių apie tą svarbią dieną!

Kun. J. V. Skripkus.

HARRISON, N. J.

Šį sekmadienį, gegužės 8 
d., New Jersey lietuvių radi
jo programoje dalyvauja 
Harrisono lietuvių par. cho
ras, vad. Hodeliui. Programa 
perduodama iš WHOM sto
ties.

ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 1 d., kaip ir kas
met, vietinės šv. Jurgio lie
tuvių parapijos mergaitės 
sodalietės minėjo savo drau
gijos metinę šventę, visos 
bendrai dalyvaudamos. Ap
ėję aplink bažnyčią apsisto
jo prie Marijos altoriaus, ku
riame puikiai išpuošta Mari
jos stovyla; viena sodalietė, 
atkalbėjus maldą, uždėjo gy
vųjų gėlių vainiką.

12 jaunesnių mergaičių, 
nuėjusios pas didįjį altorių, 
pareiškė pažadus būti ištiki
momis Marijos tarnaitėmis. 
Vėliaus kleb. kun. J. Bakšys 
pamoksle padarė gražias iš
vadas, palygindamas pačių 
sodaliečių naminių gėlių dar
želius su įvairiomis pavasa
rio gėlėmis. Sakė, kad ir tos 
gražios gėlelės tik po rūpes
tinga mergelių priežiūra su
žėri stebėtinu gražumu. Taip
panašiai ir šv. Marijos glo- jos vergė, jos kankinė, kad' ■ 
boję jūsų padorumas jauno- jai aukoja ji savo sielą, pa
se širdyse žydės, jei jūs ne- čias gražiąsias jos ypatybei 
iškrypsit iš po jos globos.

Sodaliečių metinės šventės 
minėjimas iš dalies leidžia 
prisiminti gilios senovės lie
tuvaičių vaidilučių aukas 
Perkūno garbei, tik anuome
tinės vaidilutės beržų šako
mis dievams kvepalą kėlė, o 
mūsų sodalietės jaunose sa
vo širdyse šv. Marijai meilės 
ugnelę kūrena. Tik nežinia,

Vigriai 2300 ha, Svyris 
ha ir tt. Prūsų Lietuvoje 
didžiulis ežerų labirintas 
gerapės (Ungurupės) basei) 
ne; jį sudaro Dargainią 
Kirsaičių, Kysainių, švencaU Penimis pag 
tės, Maurų, Duobės, Labos ir tarimus, grj 
kiti sujungti ežerai, bendre 
ploto 10,386 ha; su tuo labi
rintu jungiasi dar Leventi- 
nos ežeras 2462 ha ploto, 
Vištyčio ežeras tarp Prūsų 
ir Laisvosios Lietuvos turi 
1763 ha ploto. , |

Ilgiausias ežeras Lietuvoje 
— Asvėja (Dubingių) 
22y2 km; jį kerta adm. lini-■ 
ja, palikdama Laisvajai Lie- i 
tuvai tik 121/) km. Visas 
Laisvojoje Lietuvoje — Ai- 
sėtos ež. paliai Saldutiškį 
turi 16 km ilgumo, Vilniaus 
krašte — Svyrio ež. 14 kr 
ilgumo. Nesunku išmatuoti 
siauro ežero ilgumą jo aši
mi; o kaip nustatyti „ašį" 
vingiuoto ežerų labirinto ar 
šakoto ežero, kaip, pav. Sar
tai; to ežero šakos drauge ’ 
turi 31 km ilgumo. Daug 
nuosekliau būtų lyginti eže-, 
rus pagal jų perimetrą-* 
kranto ilgumą. Sartai, pavj 
turi perimetrą 75 km ir t® 
pralenkia visus kitus ežerus 
Naručio ež. turi 42 km ap 
linkui, Dusia — 22 km, o 
toks, pav., Saimos ež. Suomi-i 
joje, skaitant su visomis, 
įlankomis ir salomis —10,- 
000 km; tas kranto ilgumas 
lygus atstumui nuo pusiaujo 
ligi ašigalio!

Giliausias ežeras Laisvo-5 
joje Lietuvoje — Tauragnas 
kurio didžiausias gilumas iš-, 
matuotas 1933 metais 6(m

ir sumaniai 
vius kunigu 
dėlę dangun 
rapijąir vis 
buvau priim 
labai gražia 
ypatingai

man nepa 
geg. 1 d., i 
likai kunig 
dingą ačii

niai priėm 
kunigams 
lietuviškie:

1938 m. gf 
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kūnas dri 
Dienos koi 
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kas praneš 
klą, įvykdy 
susirinkime 
vykusias T 
riaus sun
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Lietuvių
metro. Seniau klaidingai bu- užtik 
vo manoma, kad Daugų eže- Į--------vo manoma, kad Daugų eže- atitinkamo 
ras turi 200 m gilumo ir yra lau 
giliausias visoje Europoje; VU ^ena 
tikrai Europoje yra net 10 sekmadienį, 
ežeru, dilesniu kaip 200 m, anksto b 

mėjimo kny 
vanąKnyg 
dintosir Li( 
mėjai praši 
iš L. D. reik 
Averkos.

Šiame susi 
šiemet turėt 
-išrinkti 
Kunigaikštį 
nę. Balsai b 
tą Jie gaun 
vedėją.

Visi Lietu 
viai bus apr 
mais tautiš 
kuriuos pai 
M. Brangait 
reckienė. S 
tais saldžia 
dalyvius' ap: 
lauskienė, ši

ežerų, gilesnių kaip 200 m, 
ligi 486 m. O Daugų ež. di
džiausias gilumas rastas 
42^2 metro. O pietinėje Su
valkijoje, už adm. linijos, y- 
ra Ančios ež. 108 m. didžiau
sio gilumo. Teisingiau apie 
gilumą spręsti ne iš didžiau
sio gilumo, kuris gali būti 
vienoje duobėje, bet iš vidu
tinio, tai ežero vandens tū
ris, dalytas iš ploto. Taurag
nas turi 19 m vidutinio gilu
mo, Ančia 42 m, Dusia 15 
metrų.

(Iš prof. St. Kolupailos 
straipsnių)

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Negaliu be ypatingo liūde
sio žiūrėti į gražų moters 
veidą. Nes tasai veidas, daL 
niausiai sakyte sako, kad ji 
tos savo gražios išorinės iš-[ , 
vaizdos savininkė, yra karto’

L D. prog 
dos ir kite 
Užkviesti vis

Kur mokslas niekinamas, 
ten kvailiai laikomi galvo
čiais. — Gray.

— Foersteris.

Svarbi žinia
Kiekvienam lietuviui, kaip 

pittsburghiečiams, taip vi- 
įsiems Amerikos lietuviams, 
svarbu žinoti, kad prisiarti- kodėl prie sodaliečių draugi- 
na nepaprasta diena — Lie
tuvių Diena.

Šiais metais Lietuvių Die
na bus tokia, kokios dar ne
buvo, niekas negirdėjo ir ne
matė. Visa svarba tos die
nos yra, kad ne tik šv. Pran-j įsteigti, tuomet jau bus gali- 
ciškaus rėmėjai rengiasi tam ma manyti, kad mūsų jauni- 
įvykiui, ne vien sesutės, bet mas lygsvaroje auklėjamas, 
visų lietuvių širdis ir visat Ant. Žiemys.

jos taip neilgai merginos lai
kosi, 2 ar 3 metus, iki 20 me
tų amžiaus. Argi nereikėtų 
priklausyti iki 25 ar 30 m.

Rochestery būtinai reika
linga dar vaikų skautų kp.

Rašytojas, poetas savo kū
rybai pajėgų ir medžiagos 
semia iš dviejų šaltinių: iš 
savo asmenybės ir iš aplin
kinio pasaulio. Bet reikia, 
kad asmenybė būtų stipri ir 
vieninga, o pasaulio gyveni
mas, tikrovė jaučiama tie
siogiai ir gyvai.

— Putinas.

Skaityti, kad tik skaity
tum, yra tuščia; skaityti k 
protauti — šis tas; skaityti 
ir jausti — tobulybė.

— Goethe.
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70 ha, Drivetas 
ysnai 2408 ha, 
i ha, Svyris 2260 
sų Lietuvoje yra 
rų labirintas An- 
igurupės) basei- 
laro Dargainių, 
ysainių, švencai- 
Duobės, Labos ir 

ežerai, bendro 
ha; su tuo labi
li , dar Leventi- 
1462 ha ploto, 
'as tarp Prūsų 
i Lietuvos turi 
o. .
ežeras Lietuvoje 
(Dubingių) - 

kerta adm. lini- 
la Laisvajai Lie- 
2y2 km. Visas 
Lietuvoje — Ai- 
aliai Saldutiškį 
ilgumo, Vilniaus 
lyrio ež. 14 km 
lunku išmatuoti 

ilgumą jo aši- 
nustatyti „ašį" 
irų labirinto ar 
, kąip, pav. Sar- 

šakos drauge 
ilgumo. Daug 

būtų lyginti eže- 
jų perimetrą - 
mą. Sartai, pav., 
;rą 75 km ir tuo 
sus kitus ežerus, 
turi 42 km ap- 

lia — 22 km, o 
laimos ež. Suomi- 
int su visomis 
r salomis —10,- 
3 kranto ilgumas 
nui nuo pusiaujo 
d
1 ežeras Laisvo
je — Tauragnas, 
.ilsias gilumas iš- 
1933 metais 60y2 
au klaidingai bu- 
, kad Daugų eže
ru gilumo ir yra 
įsoje Europoje; 
ioje yra net 10' 
nių kaip 200 m, 
O Daugų ež. di- 
gilumas rastas 

. O pietinėje Su- 
iž adm. linijos, y- 
jž. 108 m. didžiau-

Teisingiau apie 
ęsti ne iš didžiau- 
, kuris gali būti 
obėje, bet iš vidų- 
ežero vandens tū- 
s iš ploto. Taurag- 
) m vidutinio gilu- 
42 m, Dusia 15

St. Kolupailos 
raipsniųj

Gegužes 6 d., 1938 m.

I ATSISVEIKINIMAS

Pasinaudodamas jūrų van
denimis pagal gydytojų pa
tarimus, grįžau aš į Ameriką 
ir sumaniau aplankyti lietu
vius kunigus. Aplankiau di
delę daugumą lietuviškų pa
rapijų ir visur labai maloniai 
buvau priimtas: visi kunigai 
labai gražiai mane priėmė, 
ypatingai Brooklyn© kuni
gai. Kun. Pakalnis iškėlė 
man nepaprastą vakarienę 
geg. 1 d., dalyvaujant kelio
likai kunigų. Aš sakau šir
dingą ačiū visiems kuni
gams, kurie mane taip malo
niai priėmė. Sudiev visiems 
kunigams ir visos Amerikos 
lietuviškiems žmonėms.

Kun. P. Vanagas.
1938 m. gegužės 1 d., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ DIENA 
BUS LIEPOS 3 D.

į ŽIUPSNELIS
Surinko
i Bartkevičiūtė

be ypatingo liūde- 
i į gražų moters 
tasai veidas, daž- 

kyte sako, kad ji, 
ražios išorinės iš- 
dninkė, yra kartu 
jos kankinė, kad 
ji savo sielą, pa- 

įsias jos ypatybes.
— Foersteris.

kslas niekinamas, 
d laikomi galvo-

-Gray.

jas, poetas savo kū- 
jėgų ir medžiagos 

dviejų šaltinių: iš 
enybės ir iš aplin- 
aulio. Bet reikia, 
nybė būtų stipri ir 
o pasaulio gyveni- 
ovė jaučiama tie- 
gyvai.

— Putinas.

i, kad. tik skaity- 
tuščia; skaityti ir
- šis tas; skaityti
- tobulybė.

— Goethe.

K. Federacijos New Yorko 
apskrities mėnesinis susirin
kimas drauge su Letuvių 
Dienos komiteto posėdžiu į- 
vyko bal. 27 d. Apreiškimo 
par. salėje. Apskr. pirminin
kas pranešė apie įvairią vei
klą, įvykdytą nuo praėjusio 
susirinkimo, suminėdamas į- 
vykusias Tautos Fondo sky
riaus suruoštas prakalbas, 
pasaulinei parodai remti ko
misijos susirinkimą, Lietu
vių Dienos komiteto valdy
bos posėdžius ir t.t.

Lietuvių Dienos pasiseki-1 
mui užtikrinti numatytos 
atitinkamos priemonės. Kaip 
jau anksčiau nutarta, Lietu
vių Diena įvyks liepos 3 d., 
sekmadienį, Klasčiaus parke. 
Iš anksto bus platinamos lai
mėjimo knygutės. Bus 12 do
vanų. Knygutės jau atspaus
dintos ir Lietuvių Dienos rė
mėjai prašomi jas pasiimti 
iš L. D. reikalų vedėjo D. J. 
Averkos.

Šiame susirinkime nutarta 
šiemet turėti tokią naujybę 
— išrinkti Lietuvių Dienos 
Kunigaikštį ir Kunigaikštie
nę. Balsai bus tik po 1 cen
tą. Jie gaunami pas reikahj 
vedėją.

Visi Lietuvių Dienos daly
viai bus aprūpinti atitinka
mais tautiškais ženkleliais, 
kuriuos parūpins ir platins 
M. Brangaitienė ir A. Paže- 
reckienė. Saldainiais ir ki
tais saldžiais gardumynais 
dalyvius aprūpins p.p. Pau
lauskienė, Šimkienė, Karpie- 
nė ir Šertvytienė.

L. D. programoje bus dai
nos ir kitoki margumynai. 
Užkviesti visi parapijų cho
rai.

Amerikos Administracija
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TIKĖJIMO SKYDAS
Ką tik atspausdinta knyga „Tikėjimo Skydas”; 

jos autorius kun. J. Židanavičius, kuris yra parašęs 
daug įvairių veikalų scenai ir šiaip pasiskaitymams.

„Tikėjimo Skydas” paruošta supažindinti skaity
toją su tikėjimo priešų kovos būdais, jų žalingumu 
ir plačiai aiškinama apie kovą prieš bedievybę ir 
įvairius šmeižtus ir priekaištus.

Tai yra knyga, reikalinga kiekvienam katalikui 
perskaityti, kas duos jam supratimo kaip apsisau
goti bedievybės ir prieš ją sėkmingai kovoti.

Knyga yra 392 puslapių, gražiai atspausdinta.
Kaina 1 doleris.

Su užsakymais kreiptis:

Susirinkime aptartas ir K. 
Federacijos Tarybos suva
žiavime, gegužės 13 d., Pitts- 
burghe, atstovavimo reika
las. ‘Apskričiai atstovauti 
paprašyti kun. N. Pakalnis 
ir vicepirm. K. Vilniškis.

Baigiant susirinkimą visi 
dalyviai pareiškė nuoširdžius 
linkėjimus apskr. vicepirm. 
inž. A. J. Mažeikai ir jo žmo
nai, vykstantiems į Lietuvą 
gegužės-21 d.

Kitas apskrities susirinki
mas įvyks šio mėnesio pas
kutinę savaitę.

EI. Matulionyte.

LANKĖSI SVEČIAI

Praeitą savaitę .mūsų laik
raščio įstaigoje lankėsi kun. 
J. Vaitiekūnas, Providence 
klebonas drauge su kun. A. 
Baltrušiūnu, Brockton, Mas
sachusetts, vikaru. Svečiai 
buvo atvykę į Patersoną vy
skupo McLaughlin ingreso 
proga. Naujai įsteigtos Pa
ter šono vyskupijos pirmasis 
vyskupas ir kun. J. Vaitie
kūnas yra Innsbrucko (Aus
trijoj) universiteto graduan- 
tai.

Prieš išvažiuodamas į Lie
tuvą, atsilankė atsisveikinti 
kun. P. Vanagas, buvęs Jer
sey City klebonas. Jis labai 
džiaugėsi savo sutvirtėjusią 
sveikata ir maloniu visur jo 
priėmimu. Parūpino Ameri
kos prenumeratą sau, savo 
giminaičiams ir artimiems 
bičiuliams. Atsisveikindamas 
linkėjo Amerikai nuo1 at p1 ės
tis, tobulėti.

ALRK. FEDERACIJOS TA
RYBOS SUVAŽIAVIMAS

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.

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.

VAŽIUOS Į PITTSBURGH^

Į Kat. Susivienymo seimą, 
įvykstantį gegužės 9 — 12 
d.d., Pittsburghe, iš Brookly- 
no važiuos kun. N. Pakalnis, 
K. Vilniškis ir J. Tumasonis. 
Kelionėje ir seime prabus vi
są savaitę. Kun. N. Pakalnis 
ir K. Vilniškis dalyvaus ir 
K. Federacijos Tarybos su
važiavime gegužės 13 d.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Gegužės 2 d. laivu Europa 
grįžo į Lietuvą kun. P. Va
nagas, buvęs Jersey City kle
bonas. Jo gyvenamoji vieta 
bus Palanga. Su juo atsi
sveikinti buvo atvykęs gra
žus būrys pažįstamų iš Jer
sey City ir kitur. Kun. Va
nagas džiaugėsi galįs grįžti 
į Lietuvą sustiprėjusią svei
kata. Tuo pat laivu važiavo 
4r daugiau lietuvių.

Gegužės 4 d. laivu Nor
mandie išvyko kun. Ig. Al- 
bavičius, kun. A. Drazdys, 
kun. K. Vasys, dr. EI. Petrau
skaitė (viešėjusi metus pas 
savo dėdę kun. Ig. Albavičių 
Chicagoje), kun. Briška ir 
kiti. Savo giminaičio kun. 
Ig. Albavičiaus palydėti bu
vo atvykęs kun. dr. J. Star
kus, Marianapolio kolegijos 
mokytojas.

Kun. A. Drazdys lankėsi 
su tėvų saleziečių misijomis; 
jis čia prabuvo apie 3 metus 
ir visur paliko gražiausius 
atsiminimus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Newarko miesto darbinin
kai pereitą savaitę negavo 
algų. Darbininkų skaičius 
siekia 9,000. Algų reikia iš
mokėti apie $1,300.000.

Miesto ižde pinigų yra, bet 
1935 m. išleistas mokėjimo 
algų patvarkymas sulaikė iš
rašymą čekių.

Geg. 1 d. prasidėjo taksa- 
vimas cigarečių — po 1 c. už 
pakelį. Daugumas protestui 
prieš mokesčius atsisako rū
kyti, bet...

Išdirbėjai sako, kad mo
kesčiai subankrutuos ma
žuosius krautuvininkus. Bet 
nėra abejonės, kad daugiau
sia nukentės rūkytojai, nes 
jie kaip rūkė, taip ir rūkys.

Vokiečiams atsisakius da
lyvauti pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1939 m., New 
Yorko žydai nusamdė vokie
čių turėtą vietą ir joje rodys 
savo vargus ir bėdas Vokie
tijoje ir nelaimes pabėgėlių 
ir išvarytų žydų iš Vokieti
jos ir Austrijos..

Daugumas Vokietijos ir 
Austrijos pabėgėlių atvyko į 
New Yorką, bet jų čia neįlei
džiama, nes jiems Vokietijos 
išduota vienon pusėn pasai 
ir jie negali jokiu būdu su
grįžti atgal į Vokietiją ar 
Austriją. Amerikos valdinin
kai mano tokius su vienon 
pusėn pasais grąžinti atgal į 
jų šalis. Tokių pabėgėlių su
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tokiais pasais negali jokia 
šalis priimti.

New Yorko valstybės Am. 
Darbo Feder, unijos žada iš
stoti iš Amer. Darbo Parti
jos, nes pastaroji pataikau
janti komunistams ir ypatin
gai CIO, kurioje komunisti
nis elementas susispietęs ir 
ją valdo.

Brooklyno ir Queen's ligo
ninių vadas dr. Goldwater 
padidinimui miesto ligoninių 
reikalauja 21 mil. dol., nes 
miestas auga ir dabartinės 
ligoninės negali patenkinti 
visų reikalaujančių pagalbos.

Šiemet Coney Island lan
kytojai, užsakydami piefią, 
gaus jį uždarytose bonkose 
ar popieriaus krepšiuose.

Šiais laikais vagys vagia 
kas jiems papuola: geleži
nius katilus, mažus namus, 
lokomotyvus ir kitus daik
tus, kurie kartais atrodo ne
įtikėtini, kad vagys pasinau
dotų, bet taip yra. Štai nese
niai Hunters Point, Queens, 
pavogta 3 dideli geležiniai 
balkiai, kurie buvo atvežti 
prie naujai statomo namo.

Brooklyne valst. ligoninės 
vedėjas dr. C. Bellinger pra
neša, kad naudojimas naujų 
vaistų, metrazol, sėkminges
nis nei insulinas. 6 mėn. me
tu iš 68 ligonių paleisti 21, 
kaip „pasveikę”. Šioje ligo
ninėje ligoniai serga proto 
ligomis.

Harlemo juodukai, abiejų 
lyčių ir kaip seni, taip ir jau
ni, susitarę pradėjo „pike
tuoti”, demonstruoti prieš 
krautuves, kurios atsisako 
priimti juodukus savo krau
tuvėse į darbą.

Dr. I. S. Cutter sako, kad 
daugumos pusamžių moterų 
proto ligos pareina nuo apsi
leidimo — tinginiavimo. Kie
kviena moteris, sulaukus 45 
— 50 metų amž., privalo vi
suomet turėti užsiėmimą, vi
suomet fiziškai judėti ir tuo 
būdu stengtis duoti poilsį 
savo protui.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Balandžio 27 d. Lietuvių 
54 skyrius turėjo savo mėne
sinį susirinkimą; dalyvavo 
gana gražus būrelis žmonių, 
nes iš anksto buvo kalbama, 
kad per šį susirinkimą bus 
net keli atsišaukimai pra
šant pinigučių.

Iš pradžios susirinkimas 
ėjo sklandžiai, bet netaip pa
siliko, kai perskaityta pora 
laiškų. Vienas iš Generalinės 
unijos raštinės, kuriame pra
nešta, kad įvykstantis unijos 
seimas šį mėnesį, Atlantic 
City, N. J., yra prailgintas 
trimis dienomis ir lokalų at
stovai turi pasiruošti ilges
niam laikui. Mūsų lokalo sei
mo atstovai pareikalavo dau
giau pinigų padengti išlai
doms ir po ilgų diskusijų 
jiems paskirta dar po 25 do
lerius, kas sudaro 90 dolerių 
kiekvienam atstovui. Antras 
laiškas buvo skaitytas nuo 
komunistų kokio tai sąryšio, 
maldaujant pašalpos ruošia
mai gegužės pirmą dieną de
monstracijai. Kilo karštos 
diskusijos, bet komunistai, 
būdami geriau organizuoti, 
jas laimėjo ir už tai gavo 
penkis dolerius iš lokalo pi
nigų.

Delegatas A. Bubnis, ma
tydamas, kad čia pinigai 
duodami visiems, kas tik jų 
prašo, pareiškė, kad labai 
norėtų važiuoti į seimą, jei

gu lokalas užmokėtų jam iš
laidas. Mūsų geraširdžiai 
siuvėjai davė jam 90 dolerių 
ir liepė seime gerai kriaučiš- 
kai „išsilinksminti”, ką, aš 
manau, jis ir padarys. Toliau 
sekė rezoliucijos, kurios bus 
siunčiamos į unijos minėtą 
seimą. Rezoliucijų daugumas 
buvo apie darbo sąlygas, 
darbo valandų ilgumą, apie 
unijos savaitinių duoklių mo
kėjimą ir viena politinė re
zoliucija prieš Italiją, Vokie
tiją ir Japoniją, kaipo karo 
norinčias šalis. Tik kažin 
kodėl jie neįskaitė Lenkijos, 
juk Lenkija nori karo su 
Lietuva, bet, manau, Lietuva 
mūsų lokalo „politikams” 
per maža, todėl jie nekreipia 
nė jokio dėmesio į ją. Vė
liau sekė pranešimai iš visų 
unijos įstaigų, bet nieko nau
jo nebuvo pranešta, todėl ne
užsimoka jų analizuoti. Tik 
vienas dalykas yra aiškus, 
kad veik visi siuvėjai nedir
ba ir niekas nežino, kada jie 
pradės dirbti.

Radastas.

JAUNUOLI, GERBK SAVO 
MOTINĄ!

Brangusis jaunime, ar tau 
atėjo mintis į galvą, kad mo
tinų diena jau čia pat, šį sek
madienį, gegužės 8 d.? Ar 
sumanei, kad reikia motinė
lę tinkamai pagerbti? Atsi
minkit, brangūs jaunuoliai, 
kad jūs turite tik vieną mo
tiną. Kaip jos neturėsite, 
kitos negausite. Atsiminkite, 
kad jūsų motinos laukia iš 
jūsų jaunų širdžių meilės. 
Jauna širdis, mylinti savo 
motiną, tarnauja visuomenei, 
tarnauja ir pačiam Dievui. 
Pažiūrėk, jaunuoli, kaip žūs
ta daug jaunimo netikėjimo 
ir nedoro vės purvuose. Neik 
su jais, stok į Kristaus armi
ją mūsų Bažnyčioje, po Kris
taus meilės ir tiesos vėliava. 
Sujunkite savo jaunutes šir
deles kartu su savo motinų 
širdimis ir priimkite komu
niją jų intencijai. Parodykite 
joms savo ištikimybę ir savo 
jaunystės grožį! Tuomi ma
mytėms suteiksite gražiau
sią dovaną.

Gal tu savo motinos ne
mylėjai visą savo gyvenimą, 
kada tave auklėjo, glaudė 
prie savo nuvargusios krūti
nės, tau ašaras šluostė, ne
laimėje ir varge tau širdį 
nutildė. Tad dabar pajuski, 
kol nėra pervėlu, kol turi gy
vą motiną.

Kai motinos širdis sustos 
plakusi, kai rankos ir kojos 
atšals, ar tik tada ją mylėsi, 
nupirksi jai gražius drabu
žius, nupirksi jai brangų 
karstą ir vainiką gražų? Da
bar laikas mylėti savo motu
tę ir savo gražiu gyvenimu 
pinti dėkingumo vainiką ir 
dėti jį ant savo motinos ke
lių. O. P.

APREIŠKIMO PARAPIJOSPIKNIKAS
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.

PAJIEŠKOJIMAI

Lietuvos Konsulatas jieško:
1. ADOMAITIENĖ, Adelė, gyvenanti 

New Yorke.
2. ADOMAITIS, Jonas, gimęs Pelai- 

niškių k., Pašvytinio v., Šiaulių ap
skričio, prieš Did. Karų gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

3. ARTZOFF, ar ORTZOFF, John, 
tikroji pavardę buvę Buzauskas, 

mirė 1934 m. rugp. mėn. 13 d. ad
resu 95 Monroe St., New York, 
N. Y. Velionis Amerikoje gyveno 
apie 37 mt., mirė apie 58 m. am
žiaus, gyveno su jau mirusiu Ke- 
čioriu ar Kačioriu. Velionis buvo 
kilęs iš Telšių, Raseinių, ar Pane
vėžio apskr.; tėvo vardas Pranas, 
motinos vardas nežinomas. Žinan
tieji apie velionj ar jo kilimo vie
tą prašomi pranešti Konsulatui.

4. AUGAITIENĖ, Veronika, per ilgą 
laiką gyvenusi, o ir tebegyvenanti 
New Yorke, jieškoma Konsulato.

5. BARANAUSKAS, Jonas, paskuti
niu laiku gyv. 41 So. Leonard St., 
Waterbury, Conn.

6. BIELSKUS, Tomas, dar. nesenai 
gyvenęs adresu 876 Hart St., Bro
oklyn, N. Y.

7. BENDIKAS, Juozas, paskutiniu 
laiku gyv. 264 Penn. St., Brook
lyn, N. Y.

8. BRUŽAUSKAS, Aleksandras, 42 
m., gimęs Raudondvario vals., Kau
no apskr., gyvenęs Connecticut.

9. BUCEVIČIUS, Vladas, 43 m., gi
męs Mankūnų k., Miroslavo v., 
Alytaus apskr., paskutinis adresas: 
216 Hazel Way, Homestead, Pa.

10. BUNEVIČIUS, Mikas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

11. DAILYDIENĖ-RAMANAUSKAI- 
TĖ, Emilija, gimusi 1909 m., Phi
ladelphia, Pa,, paskutinis adresas: 
211 E. 81st St., New York, N. Y.

12. DIDŽIULIS, Romualdas, s. Ka
zio, 45-46 m., gimęs Jodinių dva
re, Kupiškio vals., Panevėžio apsk., 
gyvenęs New Haven, Conn.

13. GARGASAS, Pranas, pr. met. 
gyvenęs 1034 Washington St., Bos
ton, Mass.

14. GEFENAS, Abelis, s. Joselio, gy
venąs New Yorke.

15. IVANAUSKAS, Adomas, pasku
tiniu laiku gyvenęs Shenandoah, 
Pa.

16. JANČIUNAS, Vladas, prieš Did. 
Karą gyvenęs Shenandoah, Pa., vė
liau adresu 316 Lloyd Street, Dun
kirk, N. Y.

17. JASKUTIS, Ignas, s. Adomo, 
1929 m. dar gyvenęs Wilkes-Barre, 
Pa.

18. JOKIMAS-JOKIMAITIS, Juozas, 
s. Antano, 55-60 m. amžiaus, gyve
nęs New Yorke ir Bridgeport, 
Conn.

19. JALUŠAUSKAITĖ-KUČINSKIE- 
NĖ, Anglė, 1910 mt. gyvenusi Ell
sworth mieste.

20. KLYSČIŪNAS, Antanas, gyvenąs 
New Yorko apylinkėje.

21. KOPŪSTAS, Juozas, s. Petro, 
1922 m. gyvenęs E. Pittsburgh, Pa

22. KALNIS, Lehfridas, gyvenąs 
Pittsburgh, Pa

23. KLIZAS, Jonas, s. Aleksandro, 
kilęs iš Stakliškių v., Alytaus aps
kričio, nuo 1930 m. gyvena Kana
doje.

24. KULIEŠIUS, Aleksandras, s. Juo
zo, gyvenęs New Yorke.

25. KVAINAUSKAS, Jurgis, tarna
vęs J.A.V. kariuomenėj, 1936 m. 
gyvenęs 10 Mitchell St., Pittston, 
Pa.

26. KUBARŠČIAUSKIENĖ, Alena, 
gyvenanti Philadelphia, Pa.

27. LEKETAS, Juozas, gyvenąs Phi
ladelphia, Pa.

28. LEVUŠKA, Kastantinas, kilęs iš 
Spiegiu k. Pandėlio v., Rokiškio 
apskr., Amerikon išvyko 1910-11 
m., gyvenęs New Yorke.

29. LUKŠIENĖ-SAUSANAVIČIUTĖ, 
Katrė, kilusi iš Jėzno v., Alytaus 
apskr., paskutiniu laiku gyvenusi 
New Yorke.

30. LAZDAUSKAS, Kazys, kilęs iš 
Vadžgirio, Raseinių apkr., gyvenąs 
Chicagos apylinkėje.
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Kas sakė, kad geras 
liuosuotojas turi 

BLOGA SKONI?u
Kas sakė, kad reikia susiraukta Iš pasl- 
biaurėjlmo, kiekvieną kartą imant ką 
nors nuo užkietėjimo? visai nėra reika
lo Jums tai daryti!
Paimti lluosuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip Ir valgant 
gardaus šokolado šmotelį — Jeigu Jūs 
imat Ex-Laxl Ex-Lax suteikia jums 
pilną Išvalymą — bet švelniai, lengvai, 
nesukrečlant jūsų vidurių, be paslbiau- 
rėjlmo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikoe mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar Ils yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, ir suaugusiems

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

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

31. LIUPNICKAS, Pranciškus, iš 
Trakų apskr., gyvenęs Lowell, 
Mass.

32. LUKAUSKAS, Teofilius, s. Sta
sio, išvyko iš Navasodų k., Liuba- 
vo v., Marijampolės apskr., prieš 
Did. Karą, dirbęs anglių kasyklose.

33. LUKOŠIŪNAS, Mykolas, gyve
nęs Philadelphia, Pa. 1214 S. 2nd 
Street.

34. MALAUKIS, Petras, 1920 m. gy
venęs Pennsylvania valstijoj.

35. MALAUKYTĖ - BALČIŪNIENĖ, 
Agnieška, gyvena Amerikoje nuo 
1904 m.

36. MAKULAVIČIUS, Jonas, gyve
nąs Eden, Md.

37. MANKAUSKAS, Kazys,, taipgi 
pasivadinęs Joseph Spokie ir Chas. 
McClusky, prieš Did. Karą gyve
nęs Pittsburgh, Pa.

38. MATUKAITIS, Kostantas, kilęs 
iš Eiglabalio k., Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr.

39. MIŠKINIS, Mečislovas, s. And
riaus, kilęs iš Trakų v., Balninkų 
valsč., atvyko Amerikon apie 1908, 
gyveno Brooklyne; tarnavo J.A.V. 
kariuomenėj karo metu.

40. NENARTAVIČIUS, Ignas, s. Juo
zo, gyvenęs 1017 Brown St., Phi
ladelphia, Pa.

41. PABIJANSKAI, Pranas ir Jo
nas, kilę iš Tilių k., Stačiūnų v., 
Šiaulių apskr., iki 1932 m. gyve
nę Rochester, N. Y.

42. PAJAUJIS, Jurgis, gyvenęs Pit- 
sburgh, Pa.
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AMERIKA

Devintoji Metine IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOSLIETUVIŲ DIENA
Sekmadieni,Liepos-July 3d.

KLASHUS CLINTON PARK, Maspeth, N. Y.
APREIŠKIMO PARAPIJA

Pavykę atlaidai
Gegužės 1 — 3 d.d. mūsų 

bažnyčioje įvyko 40 vai. at
baidai, praėję nepaprastu iš
kilmingumu. Rytais įr vaka
rais žmonės gausingai lan
kydavosi, o vakarais bažny
čia buvo tiesiog užkimšta. 
Pamokslus sakė kunigai J. 
Balkūnas, P. Lekešis, J. 
Aleksiūnas, J. Laurynaitis ir 
St. Stonis. Altoriai skendo 
gražiai sutvarkytose gėlėse. 
Choras, kaip visuomet, pui
kiai pasirodė. Ypatingai iš
kilmingai praėjo užbaigos 
procesija. Visi parapijiečiai 
su savo kleb. kun. N. Pakal
niu gali džiaugtis parapijos 
dvasiniu tvirtėjimu.

Turės vėliavą
Šv. Vardo vyrų dr-ja nuta

rė įsigyti savo vėliavą. Tuoj 
atsirado geros valios narių, 
kurie tam reikalui paaukojo: 
po 2 dol. Juodzevičius ir Ži- 
danavičius, po 1 dol. Skaru
lis, Stagniūnas, Zokas ir Bal
trušaitis.

Sekantį sekmadienį per 8 
vai. mišias dr-jos nariai pri
ims komuniją. Po to bus ben
dri pusryčiai. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

Smagus vakaras
Šv. Vardo vyrų draugija 

rengia kortų vakarą gegužės 
21 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
mokyklos salėje. Bilietai tik 
25 c. Su bilietu galima lai
mėti durų dovaną.

Visi vyrai ir moterys kvie
čiami atsilankyti į šį vakarą.

Valdyba.

dant „Sveika Marija” ir Švč. 
Marijos litaniją.

Pabaigus procesiją, daly
vės su puokštėmis suėjo pas 
groteles ir viena po kitai ne
šė savo puokštes ant Šv. 
Pan. Marijos Stebuklingo 
Medaliko altoriaus ir, galop, 
viena sodalietė apvainikavo 
Šv. Panelės statulą. Po ap
vainikavimo sukalbėtas prie 
Šv. Panelės altoriaus pasiau
kojimo aktas ir kleb. kun. 
Aleksiūnas pasakė labai gra
žų pamokslėlį apie Gegužės 
Karalienės Marijos garbę ir 
ragino ją garbinti lankant 
Jos garbei kiekvieną vakarą 
esamas pamaldas.

Įspūdis iš tokių gražių pa
maldų susidarė labai nepa
prastas. Žmogus jautiesi gy
venąs ne žemišku gyvenimu. 
Ypatingai tokiu pavasario 
gražiu laiku atiduodama pa
garba mūsų Garbingajai Mo
tinai. Kas gi gali būti vertes
nio šiame žemiškame gyveni
me, jei ne garbinti šį mėne
sį mūsų Išganytojo ir mūsų 
nusidėjėlių Motiną Mariją? 
Taigi, lankykime Ją, Jos gar
bei pašvęstose bažnyčiose ir 
prašykime Jos užtarimo pas 
Jos Brangiausi Sūnų, kad 
šis neramusis pasaulis susi
prastų ir sugrįžtų pas Ra
mybės Davėją, kad užvieš
patautų žemėje taika.

A. iš B.

du mūsų vadui tariu širdin
gą ačiū!

Mes taip pat dalyvaujam 
šv. Jurgio parapijos didžia
jame koncerte gegužės 22 d.

Sekančio susirinkimo die
na bus paskelbta bažnyčioj 
ir mes dėkingi kun. J. Alek
siumi! ir kun. J. Laurynai- 
čiui už jų patarimus ir atsi
lankymą į šį susirinkimą.

Ligi pasimatymo sekančia
me susirinkime ir Lietuvių 
Dienoje. Jūsų koresponden
tas — J. Avižonis.

Iš moterų veiklos
M. S. 24 kp. susirinkimas 

įvyko gegužės 2 d. Išklausy
tas pranešimas apie apskri
ties suvažiavimą. Pranešta, 
kad kitą šeštadienį, gegužės 
14 d., par. salėje bus kauliu
kais žaidimo vakaras. Be to, 
ruošiama ir kita žaidimo 
pramoga, kuri įvyks p. Stra
vinskienės namuose, 102 
McKibben St., gegužės 12 d. 
8 vai. vak. Kviečiami visi pa
žįstami atsilankyti.

Motinų Dienoje sąjungie- 
tės dalyvaus savo užprašyto
se mišiose 9 vai., o po mišių 
turės bendrus pusryčius su 
sodalietėmis.

Seniai serga p. Majauskie- 
nė, kuriai linkime greitai 
pasveikti. Rašt.

Choro bendra komunija
Gegužės 8 d. per 9 vai. mi

šias didysis choras eis ben
drai prie komunijos, pager
biant savo motinas. Po mišių 
parapijos salėje turės iškil
mingus pusryčius.

Šis choras stropiai ruošia
si bažnytiniam koncertui, 
kuris įvyks gegužės 22 d., 6 
vai. vakaro. Tai bus naujų — 
puošnių vargonų pašventini
mo iškilmės ir ta proga į- 
vyks puikus bažnytinis kon
certas, kokio dar čia nėra 
buvę. Dalyvaus šešių parapi
jų chorai, solistai. Bus gro
jama solo ir naujais vargo
nais. Po visų iškilmių para
pijos salėje įvyks balius. 
Į bažnytinį koncertą jokių 
bilietų nebus, vadinasi, dy
kai. Šis koncertas turėtų su
silaukti visų Brooklyno me
no mylėtojų, nes tokių kon
certų mažai gyvenime pasi
taiko. Vargonai jau visai 
baigiami. Parapijiečiai lau
kia išgirsti jų garsų galin
gumo.

Chorai dalyvauja, be 
Brooklyno ir Maspetho, iš 
Newarko ir Elizabeth, N. J.

Tikimasi, kad publikos bus 
daugiau, kaip Velykų ryte. 
Pažiūrėsim.

rožančius. Labai dėkingas 
kunigui ir kitiems asmenims, 
kurie pagelbėjo jam surasti 
vietą prieglaudoje. Jis pa
tenkintas savo dabartiniu 
gyvenimu, tik dažnai liūdi 
prisiminęs savo neseniai mi
rusį sūnų. Graudu matyti, 
kad senatvėje tenka gyventi 
prieglaudoje, bet jo visa pa
guoda yra tikėjime. Prie
glaudoje yra koplytėlė, ku
rioje dažnai pasimeldžia ir 
prašo Dievo palaimos.

Būtų gerai, kad senuką 
dažniau geros širdies lietu
viai aplankytų. Galima jam 
pavesti rožančių pagamini
mą. M. B.

ŠIAUDINIŲ KEPURIŲ 
BALIUS

L. I. Birutės merginų klu
bas gegužės 13 d., penktadie
nį, rengia šiaudinių skrybė
lių balių, įvyksiantį Grand 
Paradise salėje, šokiams 
gros J. Navicko orkestras.

Šokiai prasidės 8 vai. vak. 
Bilietas 35 c.

RADIJO ŽINIOS

NEW YORK, N. Y.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
IR ŠOKIAI

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.

Bendra komunija
Šį sekmadienį, gegužės 8 

d., per 9 vai. mišias šv. Var
do draugijos bendra komu
nija. Tuoj po mišių parapi
jos salėj mėnesinis susirin
kimas.

Kaip visus susirinkimus 
puošia gražios kun. J. Lau- 
rynaičio paskaitėlės, taip pa
puoš ir šį. Prašomi ne tik 
draugijos nariai, bet ir visi 
parapijos vyrai lankyti šiuos 
susirinkimus, kur gražių pa
mokinančių dalykėlių išgirsi
te. Naudokitės proga!

J. M.

Susivienymo veikla
Šių metų Susivienymo Sei

man, įvyksiančiam Pittsbur- 
ghe, atstovais išrinkti Ka
zys Vilniškis ir Jurgis Tu- 
masonis. 51-as seimas bus 
gegužės 9, 10, 11, 12 d.d.

Metinis kuopos išvažiavi
mas į Forest Parką rengia
mas sekmadienį, birželio 12 
d. Prašoma kitų katalikiškų 
draugijų susilaikyti tą dieną 
nuo viešų pramogų.

Kuopos reporteris.

Šį šeštadienį, gegužės 7 d., 
įvyksta šv. Jono pašelpinės 
draugijos šokiai Chester Pa
lace, 1930 Boston Road, 
Bronx, N. Y.

Visi Bronxo lietuviai kvie
čia Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius į šį milžinišką ba
lių, kuriame gros J. Avižo
nio' šokių orkestras. Balius 
prasidės 9 vai. vak.

Pirm. St. Skorubskis.

Brooklyno „Letuvių Radi
jo Draugija” prašo pranešti, 
kad nuo gegužės 2 d. jos pro
grama bus kasdien, išskyrus 
sekmadienius. Programa 
perduodama iš WMBQ sto
ties (1500 kc.) pirmadie
niais, antradieniais, trečia
dieniais, ketvirtadeniais 9:45 
vai. ryte, šeštadieniais 10:30 
vai.; be to, pirmadieniais 
1:30 vai. popiet ir antradie
niais 9:30 vai. vak.

Minėtą programą praneši
nėja J. Ginkus ir V. Ubare- 
vičius.

UKRAINIEČIŲ BALIUS

MASPETHO ŽINUTĖS

NAUJOS MOKYKLOS

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Gegužės pirmasis sekma
dienis Angelų Karalienės pa
rapijoje buvo nepaprastai 
gražiai minėtas. Ypatingai 
gražios apeigos buvo 4 vai. 
popiet bažnyčioje.

4 vai. p.p. altoriaus tarnai 
su kryžiumi ir žvakėmis pa
sitinka įeinančias į bažnyčią 
sodalietes, kurių prieky ėjo 
mažos mergaitės, o jas sekė 
penkios merginos su rožių 
puokštėmis, šeštoji nešė vai
niką iš rūtų ir klonio lelijų, 
gi septintoji buvo su velionu 
ir rožių puokšte. Paskui jas 
sekė giedodamos sodalietes 
su savo mėlynais drabužiais, 
uniformomis. Po jų ėjo šv. 
Rožančiaus draugija ir pas
kiausia abu kunigai. Ši pro
cesija ėjo bažnyčioje, gie

Choro Žinios
Balandžio 29 d. įvyko mū

sų choro „New Deal” susi
rinkimas, kurį atidarė kun. 
J. Laurynaitis su malda. Se
niai sus-kimui nebuvus, se
kanti valdyba išrinkta: pir
mininkė visų choristų mėgia
ma M. Venskevičienė; vice- 
pirm. vienas šios parapijos 
seniausių choristų, Ignas Eu- 
jokas; raštininkė — perkel
ta iš jaunesnio choro ir gabi 
darbininkė J. Kisiliauskaitė; 
finansų raštininkė — B. II- 
gūnaitė, visų choristų gerai 
žinoma; iždininkas — mūsų 
gilus „bosas” A. Pranys; 
maršalka — T. Rapulskis 
(gal išsimokys „policmo- 
nauti!”).

Nauja valdyba tuoj aus 
ėmėsi darbo ir pirmiausia 
buvo perskaitytas Amerikos 
redaktoriaus Laučkos pa
kvietimas dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, liepos 3 d., Klas- 
čiaus sode. Šį pakvietimą 
choras tuoj aus vienbalsiai 
priėmė ir šiemet išgirsit 
daug daugiau išlavintą ir 
energingesnį Angelų Kara
lienės par. chorą.

Varg. P. A. Dulkė prane
šė, kad jis prirašė chorą prie 
choro sąjungos ir choro var

Šiemet Brooklyne ir apy
linkėje bus statomos viešos 
(public) mokyklos sekamose 
vietose:

31st Avė. tarp 45 ir 46 
gatvių. Kainuos apie 950 
tūkst. dol. Vietų vaikams 
bus 1,838.

97 Avė. ir 131 St., kainuos 
446 tūkst. dol. Vietų bus 974.

Moth Ave. ir Beach St., 
Far Rockaway. Kainuos 436 
tūkst. dol.

61 gt. ir Northern Blvd., 
Woodside, kainuo 856 tūkst. 
dol., vietų bus 1,530.

Inwood St. ir Glassboro 
Ave., Jamaica, kainuos 77 
tūkst. dol. Vietų bus 1,740.

Be to, bus kai kurios mo
kyklos padidintos. Taipgi 
bus statoma nauja aukštes
nioji mokykla, kuri kainuos 
2,375 tūkst. dol. ši mokykla 
bus Jamaicoje.

Rožančiaus draugija minė
jo gegužės pirmą sekmadie
nį. Per 9 vai. mišias turėjo 
bendrą komuniją. Po geguži
nių pamaldų 5 vai. vak. įvy
ko mėnesinis susirinkimas. 
Išrinkta atstovės į parapi
jos bendrą komitetą darbuo
tis laivo ekskursijai ir di
džiuliam karnavalui, kuris į- 
vyks rugpiūčio pradžioje. Į 
susirinkimą atsilankė ir kle
bonas kun. J. Balkūnas, kurs 
savo jautrioje kalboje parei
škė savo atsisveikinimo žodį. 
Žadėjo ir Lietuvoje mūsų ne
užmiršti savo maldose. Drau
gija iš širdies priėmė atsi
sveikinimo žodį ir linkėjo lai
mingos kelionės.

RUOŠIASI KELIONEI

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 
paremti lietuvių. Surmos ra
dijo klubas labai noriai ir 
palankiai garsino didįjį lie
tuvių protesto mitingą, įvy
kusį Cooper Union salėje, 
kovo 20 d. Dabar lietuvių pa
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.

NEW YORK, N. Y.

Lietuvių Šv. Jono 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.

Kun. Jonas Balkūnas kitą 
savaitę, gegužės 13 d., laivu 
Britannic išvyksta į Eucha
ristinį Kongresą, įvyksiantį 
Budapešte, o iš ten vyks į 
Lietuvą paviešėti. Kelionėje 
išbus iki rugpiūčio pradžios. 
Maspetho klebono pareigose 
jį pavaduos kun. P. Lekešis. 
Drauge su kun. Balkūnu 
vyksta kun. J. Ambotas, 
Hartfordo klebonas.

Netrukus išvažiuos ir L. 
Vyčių centro pirm. A. J. 
Mažeika su žmona. A. Ma
žeika vadovaus vyčių eks
kursijai, išvykstančiai gegu
žės 21 d.

APLANKĖ PRIEGLAUDĄ

Praeitą sekmadienį su sa
vo drauge aplankiau Joną 
Šešlaukį, esantį katalikiško
je prieglaudoje, Bushwick ir 
De Kalb Avė. Džiaugėsi se
nukas mūsų apsilankymu. 
Jis dar gerai laikosi, dirba

UŽSIMUŠĖ KUNIGAS
LAKŪNAS

Praeitą penktadienį Floyd 
Benett aerodrome užsimušė 
kun. John J. Fagan, Brookly
no šv. Juozapo par. vikaras. 
Jo orlaivis nukrito iš 100 pė
dų aukštumos, mėginant nu
sileisti. Kun. Fagan buvo 
nepaprastas mėgėjas lakū
nas, jis dažnai išsinuomuo- 
davo orlaivį ir dažnai lekio
davo. Dažnai pavėžindavo ir 
par. mokyklos vyresnių sky
rių berniukus.

Iš nukritusio orlaivio kun. 
Fagan ištrauktas dar gyvas. 
Aerodrome buvęs kun Hic
key suteikė jam paskutinį 
Bažnyčios patarnavimą; jis 
mirė už kelių minučių, ve
žant į ligoninę.

Orlaivio kritimo priežastis 
neišaiškinta. Orlaivyje gais
ras nekilo.

įTel. EVergreen 7-1312 
___  dl

Dr. H. MENDLOWITZ |

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0220

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
TeJ: EVergreen 7-0108

.... ... .. ..... .. . ...... ... . ------------- --

Gegužės 6 d., 1938 m.

Persikėlė naujon vieton, tai yra: Į
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,l

VALANDOS:
1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 Iki 13 vai. ryV
; FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

: 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 lletuvlfiką duoną, keiksiu

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

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

į Tel. EVergreen 4-7142

I SALDAINIU PALOCIUS
| GERIAUSIOS RŪŠIES
į Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Cbocolate ;
5 PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas ;
> AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS Iš geriausių ■
< bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: ;

J. GINKUS
į495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

Laimingi 
Tai bent 
Amžina 
Kairiųjų 
Dirbom

Negalim 
širdžių Iii 
Baikūnui, 
Lietuvą ii 
charistinį 
dusis vi® 
matė Tėvy 
todėl supi 

lyžimas ai 
žemę, km 
praleisti s 
sios jauny 
ma lengva 
kelionė nei 
poilsio, ne? 
kų visuom 
maloniai 1 
mas, todėl 
pamiršti s

Malonu: 
J, Balkum 
kelionės, n 
išvykęs ne] 
raščio. Prii 
paliko s 
straipsnių 
dalinę aki 
pūdžiais, t 
skaitytojai 
savaitę, i 
kelionės ii 
vykstant 
Balkumi

Lenkų s 
čiu triūbij 
iiškumą” 
vilniečiai j 
štai akliai

Tel, NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street,

. žiaus korė 
jįfta, tik 

storastijos 
60,000 tom 
fiskuotų ki 
pelyja pro 
posterunki)

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražus kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

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

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at the following addresses, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the

S.

NOTICE is hereby (riven 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.

be consumed
premises.
B. 24 Location—Picnic 

Prospect Park
B. 23 Location—Shelter 

Prospect Park 
B. 22 Location—Boat 

Prospect Park 
SAMUEL T. ROBINSON 

Prospect Park, Brooklyn, N.

House—

S.

S.

House—

House—

Y.

NoNOTICE is hereby given that License 
ŠB106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2189 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE HILL
2189 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB11476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 296 
Willoughby Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BODZAK
296 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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. 
EB4005 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 
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, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

MICHAEL PACCIONE & 
FORTUNATO GESTI , „

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

132A
and wine at retah under 
of the Alcoholic 

at 8846—20th Ave., 
County of Kings to

Beverage 
Borough 
be con-

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 ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Maspeth, N. Y.

viškų /staigi 
teisinasi, kai 
minios entuzj 

Į.; Bet faktai ki

t,

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

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

daužyti 11 vi 
apie išdaužyn 
šta jau 8 vai 
šiai liudija, i 
nios „euta

Daug dar 1 
mis nutekės f 
tuvis galės p: 
voti apie lėni

Hitleris iš 
po Mb#
ėmimo iškili 
apie 30 nulijo 
smarkiai pra 
bešaukdami, p 
Hitlerio garbi 
ir Hitleriu p 
abiejų taute 
ir ištikimybę 
tarę dėl įtaki 
Europoje.

ištikimybės p 
nauji Jų visai 
a Tilžėje, lie 
m bangų ai 
Pitonas ir ca

NOTICE is hereby (riven 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 Cob* 
trol Law at 56 Atlantic Ave., Borough d 
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- 
L1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail rader 
Section 132A of the Alcoholic Beverage f®- 
trol Law at 6216 New Utrecht Ave, Bf 
rough of Brooklyn, County of Kings, U* 
consumed off the premises.

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

NOTICE is 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 ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hl® išffldmj 
® Stopn 
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su krauju
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