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Laimingos keliones! 
Tai bent broliškumas. 
Amžina ištikimybė. 
Kairiųjų laimėjimas.
Dirbom ir dirbsim!

Negalime nepareikšti nuo
širdžių linkėjimų kun. Jonui 
Balkūnui, išvykstančiam į 
Lietuvą ir į Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą. Nuošir- 
dusis visuomenininkas ne
matė Tėvynės jau 16 metų, 
todėl suprantamas jo pasi
ryžimas aplankyti savo tėvų 
žemę, kurioje teko ir jam 
praleisti smagiąsias pirmo
sios jaunystės dienas. Gali
ma lengvai nujausti, kad jo 
kelionė nebus lydima gryno 
poilsio, nes Lietuvoje katali
kų visuomenėje jis visur bus 
maloniai laukiamas, kviečia
mas, todėl jam dažnai teks 
pamiršti save.

Malonu mums linkėti kun. 
J. Balkūnui labai laimingos 
kelionės, nes žinome, kad ir 
išvykęs nepamirš mūsų laik
raščio. Prieš išvykdamas jis 
paliko stambų pluoštą 
straipsnių apie katalikų so
cialinę akciją, o kelionės įs
pūdžiais, tikime, dalinsis su 
skaitytojais bene kiekvieną 
savaitę. Linkime smagios 
kelionės ir kun. J. Ambotui, 
vykstančiam drauge su kun. 
Balkūnu.

Lenkų spauda visu įkarš
čiu triūbija apie savo „bro
liškumą” lietuviams, tačiau 
vilniečiai lietuviai nepapra
stai skriaudžiami. XX Am
žiaus korespondento prane
šimu, tik „vienos Vilniaus 
storastijos sandėliuose guli 
60,000 tonų lietuviškų kon
fiskuotų knygų. O kiek jų 
pelyja provincijos policijos 
posterunkų malkinėse?”

Lenkams dabar labai gėda 
dėl Vilniuje išdaužytų lietu
viškų įstaigų langų ir jie 
teisinasi, kad tai įvyko kaip 
minios entuziazmo pasekmė. 
Bet faktai kitką rodo. Lie
tuvių gimnazijos langai iš
daužyti 11 vai., o spaudoje 
apie išdaužymą buvo prane
šta jau 9 vai., kas aiškiau
siai liudija, iš kur kilo mi
nios „entuziazmas”.

Daug dar Nemuno bango
mis nutekės vandens, iki lie
tuvis galės pradėti net gal
voti apie lenkų nuoširdumą.

Hitleris iš savo kelionės 
po Italiją grįžo kaip didžiau
sias laimėtojas. Italai jo pri
ėmimo iškilmėms išleidę 
apie 30 milijonų dolerių ir 
smarkiai prarėkę gerkles, 
bešaukdami, pagal įsakymą, 
Hitlerio garbei. Mussolinis 
ir Hitleris pareiškė „amžiną 
abiejų tautų draugiškumą 
ir ištikimybę”. Jie abu susi
tarę dėl įtakos pasidalinimo 
Europoje.

Valstybių vadų abipusiai 
ištikimybės pareiškimai ne 
nauji. Jų visados buvo. 1807 
m. Tilžėje, lietuviško Nemu
no bangų akivaizdoje, Na
poleonas ir caras Aleksan
dras irgi reiškė savo viens 
kitam ištikimybę ir tarėsi 
dėl Europos pasidalinimo, 
tačiau užteko tik 5 metų ir 
jų „ištikimybė” buvo sumai
šyta su krauju ir ugnimi.

Vadinamo tautiško Susi
vienijimo rinkimai pasibai
gė. Vienybės ir Dirvos tau
tininkų visomis jėgomis 
remti 5 kandidatai smarkiai 
pralaimėjo; atsilaikė tik se
kretorius ir vienas iždo glo
bėjas, bet ir jie ne „gryno 
kraujo” tautininkai, nes 
sandariečiai, taigi, demokra
tiškai nusiteikę. Socialistų 
komunistų blokas atsilaikė. 
Rinkimuose nedalyvavo nė
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Kun. Jonas Balkūnas, Maspetho klebonas, 
Kunigų Vienybės pirmininkas, K. Federaci
jos centro valdybos narys, gegužės 13 d. iš- 
vykstąs į Eucharistinį Kongresą Budapešte 
ir į Lietuvą. Kelionėje prabus apie 3 mė
nesius. Drauge su juo vyksta Hartfordo 
klebonas kun. J. Ambotas.

Lenkijai Reikalingi Glaudūs Ryšiai
Kaimas. — Lenkija kiek 

įmanydama stengiasi išplės
ti politinius ir ekonominius 
santykius su Lietuva. Tai 
pastebi net vokiečių laikraš
tis „Frankfurter Zeitung”, 
kuris, remdamasis lenkų 
spaudos pareiškimais, pažy
mi, kad Lenkijos ūkiniai ir 
politiniai interesai pirmoj 
eilėj krypsta į Klaipėdos uo
stą. Lenkai aiškiai pagei-

pusė Susivienijimo narių; 
aišku, kad daugumas nebal
savusiųjų nėra palankūs so
cialistų ir komunistų sie
kiams, tačiau tai neveikli 
masė. Tautininkams teks 
ieškoti naujų priemonių, 
tvirtesnių asmenybių Susi
vienijimui apsaugoti nuo ža
lingo raudono radikaizmo.

Ką tik gavome iš Lietuvos 
grąžintą Amerikos 14 nu
merį (balandžio 1 d.). Sun
ku suprasti, kodėl cenzo
riams nepatiko, nors jame 
daug patriotingoje dvasioje 
parašytų straipsnių ir žinių. 
Jame yra J. N. straipsnis 
„Kas kaltas”, kuriame reiš
kiamos kritiškos pastabos 
ryšium su buvusio lenkų ul
timatumo įvykiais. Jame 
taip pat yra New Yorke vei
kusio Laikinojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto apyskai
ta. Jame buvo paduotas tu
rinys vieno atsargos kari
ninko laiško, kuriame pasa
kyta, kad „tauta buvo nusi
teikusi prieš bet kokias de
rybas su priešu. Jaunimas 
norėjo pasauliui parodyti, 
kad lietuviai moka ir gali 
ginti savo teises”.

Lietuvos sufanatizė jusiu 
tautininkų nežmoniškas el
gesys su nuoširdžiausiais 
lietuviškais išeivių laikraš
čiais nė kiek nesumažins 
mūsų meilės Lietuvai. Nie
kinkite, ponai, mūsų nuošir
daus ir kruopštaus darbo 
vaisius, kiek tik jūs išmano
te ! Amerikiečiai lietuviai 
katalikai dirbo Lietuvai ir 
dirbs!

METAI VI

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO 8AVAITRASTIS 

ETNA KAS PKNKCADEENĮ.

dauja išplėsti santykius su 
Lietuva, kad galėtų savo 
reikalams išnaudoti Klaipė
dos uostą. Lenkai norėtų, 
kad Klaipėda būtų įjungta 
ir į oro susisiekimo su Len
kija tinklą.

Įdomus ir būdingas tuo 
atžvilgiu lenkų laikraščio 
„Kurjer Baltycki” pasisaky
mas. Laikraštis pabrėžia, 
kad Lietuvos Lenkijos san
tykių sureguliavimas yra 
nepaprastai svarbus Lenki
jai, kuriai rūpi prisidėti 
prie taikingo Baltijos šalių 
bendradarbiavimo. „Baltija 
yra Lenkijos ekonominės ir 
politinės laisvės laidas”, ra
šo laikraštis.

Tiesiogiai prie Baltijos 
Lenkija teprieina per Gdynę 
ir laisvąjį Dancigo miestą. 
Bet Dancigo pirkliai Lenki
jos atžvilgiu yra užėmę to
kią poziciją, kad kuo ma
žiausiai leistų Lenkijos pre
kybai pasinaudoti laisvojo 
miesto uostu. Antra, laikra
štis pažymi, kad rytų Lenki
jos provincijos jau dėl savo 
geografinės padėties labai 
silpnai tesurištos su lenkų 
pajūriu. Iš to išeidamas, 
Kurjer Baltycki ir rašo:

„Reikia išnaudoti kuo 
trumpiausius susisiekimo 
kelius, kurie tas rytų Lenki
jos provincijas jungia su 
Baltija. Iki šiol tie tranziti
niai keliai eidavo per Latvi
ją ir Estiją. Nebereikia nė 
sakyti, kad bendradarbiavi
mas su Lietuva dar labiau 
pagyvins ekonominį gyveni
mą tiek Vilniaus vaivadijoj, 
tiek Lietuvoj. Lenkija neieš- 

1 ko Lietuvoj nei rinkų, nei 
žaliavų; ji tenori suregu
liuoti santykius ir geidžia, 
kad Lietuvoj nebūtų anti
lenkiškoms intrygoms pa
lankių sąlygų”.

Į

— Neįskaitant Klaipėdos 
krašto, Lietuvoje bendras 
plentų ir pirmos ir antros 
rūšies vieškelių tinklas yra 
per 15,000 kilometrų ilgio. 
Nauji plentai tiesiami pagal 
paruoštą planą 30 metų.

RADIJO PROGRAMA 
IŠ LIETUVOS

Kaunas. — Karuomenės ir 
visuomenės šventės iniciato
riai ir organizatoriai — Vy
tauto D. universiteto stu
dentų atsargos karininkų 
korp. Ramovė — praneša, 
kad šventės programos dalis 
bus perduota per radiją 
trumpų bangų siųstuvu ir 
Amerikai. Radijo bangų il
gis 32,2 m.

Programa bus perduoda
ma šį šeštadienį, gegužės 14 
d., New Yorko dienos švie
sos taupymo laiku, 12 vai. ir 
2:30 vai. popiet. Ta pačia 
tvarka programa bus per
duodama ir sekmadienį, ge
gužės 15 d., 8 vai. ryte. Kas 
tik turi tinkamus trumpų 
bangų radijo priimtuvus, 
prašomi pasiklausyti.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS

Kaunas. — Balandžio 27 
d. netoli Kauno nukrito ka
ro lėktuvas, naikintuvas 
Fiat ir juo skridęs jaunesnis 
puskarininkus Kazys Smeto
na užsimušė.

Lakūnas buvo 23 m., ki
lęs iš Taujėnų vlsč., Užulė
nio km. Buvo prezidento sū
nėnas.

ŽYDŲ ŠAUKSMAI 
BE PAMATO

Kaunas. — Į Lietuvą atei
nantieji Amerikos žydų lai
kraščiai kaltina Lietuvą 
ekonominiu žydų persekioji
mu, žydų išstūmimu iš ank
sčiau turėtų ekonominių po
zicijų. Galima pažymėti, kad 
žydų spaudos balsai visai 
be pagrindo, nes Lietuvoje 
prekyba ir pramonė nuo 50 
iki 70 procentų yra žydų 
rankose, todėl jei lietuviai 
bando eiti į prekybą ir į sa
varankišką ekonominę kūry
bą, tai čia nieko baisaus. 
Prekyba nėra jokia žydų 
privilegija ir ji laisvai turi 
būti prieinama visiems, kas 
tik joje nusimano.

VYRIAUSYBĖ SIEKS 
BENDRADARBIAVIMO?

Panevėžys. — Gegužės 8 
d. tautininkų apylinkės su
važiavime dalyvavo ministe- 
ris pirmininkas kun. VI. Mi
ronas ir pasakė kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad jo va
dovaujama vyriausybė sieks 
viso krašto glaudaus ben
dradarbiavimo, stiprins val
stybės ekonominę padėtį ir 
kultūrinę veiklą, stengsis 
sureguliuoti Valstybės ir 
Bažnyčios santykius.

— Vyriausybės sudarytų 
Darbo Rūmų suvažiavimas 
atsiuntė sveikinimus Prezi
dentui, Ministerui Pirminin
kui ir Seimo Pirmininkui ry
šium su naujosios konstitu
cijos įsigaliojimu. Tautinin
kų pirmykštės vyriausybės 
(Tūbelio) pagaminta konsti
tucija įsigaliojo gegužės 12 
d.

— Pernai Pienocentras 
užsieniui pardavė apie 35 
milijonus svarų sviesto, kas 
yra beveik 5 procentais 
daugiau nei 1936 m. Dau
giausia sviesto (apie 70 
proc.) parduota Anglijai. Po 
to seka Vokietija (16 pro
centų), Palestina, šiaurės 
Afrika, Čekoslovakija, Bel
gija, Šveicarija ir kt.
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Palangoje Gaisras Sunaikino 
300 Namu 

.b

LIETUVA SUSILAUKS 
KARO LAIVYNO

Kaunas. — Krašto apsau
gos ministeris, kariuomenės 
vadas gener. St. Raštikis 
gegužės 10 d. pranešė spau
dai, kad iš Ginklų Fondo lė
šų nupirkta kariuomenei 
10,000 šautuvų ir kad Fonde 
dar liko 810,738 litai, kurie 
bus naudojami krašto ap
saugos tvirtinimo reika
lams. Ministeris dėkojo vi
siems aukotojams ir pažy
mėjo, kad dabar rūpinamasi 
įvesti karinį parengimą vi
sose aukštose mokyklose, 
kad daroma žygių savo karo 
pramonei vystyti ir karo 
laivynui steigti, žodžiu, vis
kas daroma, kad Tėvynės 
apsauga būtų sustiprinta.

KŪDIKIO GYVYBĖ 
IŠGELBĖTA

Chicago. — Gydytojo Co- 
lan šeimai praeitą savaitę 
teko spręsti svarbų klausi
mą. Jų 5 savaičių dukrelė 
kritiškai sirgo. Vienintelė 
išgelbėjimo priemonė buvo 
akių operacija, tačiau ji tu
rėjo palikti kūdikį aklą. Tė
vai sušaukė 9 gydytojų ir 2 
rabinų komisiją, kuriai pa
vedė klausimo išsprendimą.

Komisija visais balsais 
pasisakė už kūdikių gyvy
bės gelbėjimą ir nutarė da
ryti operaciją, kurios metu 
kūdikiui išimta viena akis, 
o antrosios likimas neaiš
kus. Beveik nėra vilties, kad 
kūdikio regėjimas būtų ap
saugotas, tačiau manoma, 
kad gyvybė išgelbėta.

JAPONAI UŽĖMĖ 
KINŲ SALĄ

Hong Kong. — Pietinės 
Kinijos dalyje japonų ka
riuomenė užėmė Amoy salos 
rytinę dalį. Užpuolime da
lyvavo 12 karo laivų ir daug 
orlaivių. Sala smarkiai bom
barduota iš jūros ir oro. Sa
loje gyvena daug užsienie
čių, kuriems japonai išmėtė 
lapelius, liepdami išsikraus
tyti. Į Amoy salos apylinkę 
išvyko keli amerikiečių ka
ro laivai.

Prieš japonų didesnę jėgą 
kinai labai tvirtai laikėsi ir 
japonai pasiekė laimėjimo 
tik per dideles aukas. Bom
bardavimo metu daug nu
kentėjo universiteto ir kiti 
svarbesni rūmai. Tūkstan
čiai gyventojų bėga į sausu
mą.

ANGLAI ATSIUNTĖ 
DAUG AUKSO Į KANADĄ

Londonas. — Anglijos 
bankas iš Paryžiaus per
siuntė į Otavą, Kanadoje, 
aukso apie 12 milijonų dole
rių vertės. Anglija visada 
laiko didelę aukso atsargą 
už savo ribų.

Apie persiuntimą aukso iš 
Paryžiaus į Kanadą anglai 
oficialiai neduoda jokių pa
reiškimų. Manoma, kad An
glija rūpinsis įsteigti tinka
mas ginklų dirbtuves Kana
doje.

— Kaune sunkiai serga 
istorikas Paulius Šležas.

Kaunas. — Gegužės 10 d. 
per 3 valandas Palangoje 
sudegė apie 300 namų. Sude
gusių namų tarpe yra gim
nazija, paštas, klebonija, po
ra gintaro dirbtuvių. Apie 
pusantro tūkstančio gyven
tojų liko be pastogės. Nuo
stoliai siekia trijų milijonų 
litų.

Platesnių žinių apie gais
rą negauta, todėl nežinomos 
ir jo priežastys. Matyti, gai
srui plėstis oras buvo nepa
prastai palankus, kad per 
tokį trumpą laiką, per z 3 
vai., gaisro liepsnos pasiekė 
300 namų. Beveik visi na
mai buvo mediniai, todėl ši 
aplinkybė nepaprastai pa
gelbėjo ugniai atlikti savo 
darbą. Spėjama, kad daugu
mas vasarnamių nenukentė
jo, nes jie yra arčiau jūros 
ir toliau nuo degusios gat
vės.

CHURCHILL SIŪLO SU
DARYTI 10 TAUTŲ .

SĄJUNGĄ

Londonas. — Anglijos žy
mus valstybininkas Winston 
Churchill pasiūlė sudaryti 
dešimties Europos valstybių 
gerai apginkluotą sąjungą, 
kurios tikslas būtų priversti 
diktatoriškai valdomas vals
tybes būti taikingas. Toki 
sąjunga, esą, tuojau paša
lintų karo pa ojų ir užtik
rintų taiką ilgiems laikams.

Churchillio siūlymu, tos 
sąjungos priešaky būtų An
glija ir Prancūzija. Šalia jų 
turėtų būti įtrauktos Jugo
slavija, Rumunija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Bulgarija, 
Graikija, Turkija ir Rusija. 
Be to, jo nuomone, į tą są
jungą būtų galima kviesti 
Lenkija, Baltijos ir Skandi
navijos valstybės.

REIKALAUJA LENKINTI 
PAVARDES

Vilniaus Žodis Nr. 18 pra
neša, kad Vosiūnų (Tvere
čiaus vlsč.) naminis moky
tojas A. Dundulis buvo pa
šauktas į valsčių, kur iš jo 
pareikalauta pakeisti pa
vardę į „Dundul”. Tas mo
kytojas, turėdamas metri
kose įrašytą pavardę su ga
lūne „is”, pavardės keisti 
nesutiko. Neseniai A. Dun
dulis per seniūną gavo iš 
valsčiaus raštą, kuriuo iš jo 
reikalaujama dokumentų. 
Mok. A. Dundulis dokumen
tus valsčiuje įteikė. Po ku
rio laiko dokumentus mok. 
A. Dundulis gavo atgal, ta
čiau jo pase pavardė jau bu
vo pakeista į „Dundul”. Mo
kytojas A. Dundulis mano 
teismo keliu savo pavardę 
atitaisyti;

Vilniaus Žodis Nr. 18 ši
taip rašo: „Jau pavasaris 
visu žingsniu žengia, o in
vesticinių darbų sezonas dar 
nepradėtas. Mat, Darbo 
Fondas miesto valdybai ne
įmoka pažadėtųjų pinigų. 
Šiuo reikalu Vilniaus miesto 
tarybos atstovai specijaliai 
išvyko į Varšuvą. Dabarties 
metu, kaip Darbo Biuro pra
nešama, miesto ribose esa
ma veik 8 tūkstančiai be
darbių”...
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IŠ SUSIVIENYMO SEIMO

Pittsburgh, Pa. — Gegu
žės 9 d. čia prasidėjo ALRK 
Susivienymo seimas. Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
atlaikytos mišios, kurias at
našavo dvasios vadas kun. 
P. Baltutis. Posėdžiai vyks
ta Roosevelt viešbutyje.

Seimo prezidiumą sudaro 
pirm. Ig. Sakalas, sekreto
riai M. Zujus ir Ieva Luko
šiūtė. Centro valdyba ir įvai
rios komisijos pranešė nu
veiktus darbus per paskuti
nius 2 metus. New Yorko 
apskričiai atstovauja Jurgis 
Tumasonis ir Kazys Vilniš
kis. Seimo atstovų su centro 
valdyba 114.

NACIAI DŽIŪGAUJA 
HITLERIUI SUGRĮŽUS

Berlynas. — Gegužės 10 
d. vėlai vakare į Berlyną 
grįžo kancleris Hitleris, už
baigęs savo viešėjimą Itali
joje. Jo partijos pareigūnai 
suruošė savo vadui iškilmin
gą sutikimą, kurio metu ne
apsieita ir be paradų. Iš sa
vo rūmų balkono Hitleris 
turėjo pasirodyti kelis kar
tus.

Vokiečių laikraščiai pla
čiausiai aprašo apie Hitlerio 
lankymąsi Italijoje, apie su
stiprėjusį ^Vokietijos Italijos 
draugiškumą ir t.t. Visur 
skelbiama, kad po Hitlerio 
apsilankymo sustiprėjusi 
„Romos Berlyno ašis”, bet 
nutylima, kad Hitleris atsi
žadėjo austriško Tiroliaus, 
kur gyvena 250,000 vokiečių, 
patekusių Italijai po pasau
linio karo.

SĖDĖJIMO STREIKAS 
PRIPAŽINTAS 
NETEISĖTU

Ottawa, Ill. — Illinois val
stybės apeliaijos teismas 
nusprendė, kad sėdėjimo 
streikas yra neteisėtas ir 
kad Wagnerio darbo santy
kių tvarkymo įstatymas ne
gali turėti pirmenybės prieš 
valstybės teisę ir galią ap
sisaugoti nuo . netvarkos. 
Tas pats teismas patvirtino 
žemesnio teismo sprendimą, 
kuriuo du CIO unijos orga
nizatoriai buvo pasmerkti 
kalėjimu už nepaklaušymą 
teismo įsakymo palikti 
streiko vietą. Teismo spren
dimas priimtas visų trijų 
teisėjų.

ANGLŲ KASYKLOSE 
ŽUVO 79 ASMENYS

Duckmanton. — Markha- 
mo anglų kasyklose gegužės 
10 d. įvyko du dideli dujų 
sprogimai, kuriuose užmušti 
79 angliakasiai, o per 40 su
žeistų. Nelaimė užtiko dar
bininkus kasyklose ir taip 
pat jų gyvenamus namus 
toje apylinkėje. Daugumo 
kūnai taip sužaloti, kad ne
galima nei pažinti.

Vyriausybės atstovai pra
dėjo tyrinėti nelaimės prie
žastis. Anglijoje panašaus 
didumo nelaimės anglių ka
syklose nebuvo nuo 1934 m. 
rugsėjo 22 d., kai Valijoje 
buvo užmušti 265 darbinin
kai.
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Susiartinimo Diena
Šis sekmadienis, gegužės 15 d., Lietuvoje yra kariuome

nės ir visuomenės susiartinimo šventė, kurios minėjimas 
praeis, be abejonės, didžiausiu pasisekimu įvairiose vieto
se, ypač didesniuose miestuose. Ši šventė įvesta prieš ke
lis metus studentų atsargos karininkų iniciatyva ir dabar 
tapo būtina tautiniam džiaugsmui ir nepalaužiamam lie
tuviškumo pasiryžimui pareikšti proga.

Šiemet ši šventė, nujaučiame, bus daug prasmingiau mi
nima nei anksčiau. Neseni kovo mėnesio įvykiai subūrė 
visuomenę ir kariuomenę artimesnėn aplinkumon, užgrū- 
dinton karštu ir šventu pasiaukojimu budėti Tėvynės ne
priklausomybės ir garbės sargyboje. Iš visų Lietuvos 
kampų plaukiančios aukos kariams ir šauliams liudyte 
liudija apie tautos pasitikėjimą savo kariuomene, kurios 
istorija yra palydėta garbingiausiais žygiais. «

Malonu ir lietuviams amerikiečiams džiaugtis šia Susi
artinimo Švente, kurioje visos krašto pajėgos, fizinės ir 
dvasinės, susijungia į vieną grandinę ir mato tik vieną 
didingą tikslą: Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!

Mums atrodo, kad ši šventė turėtų susilaukti dar giles
nės prasmės. Ji turėtų galų gale paskleisti tautoje tokią 
nuotaiką, kad atsakingi valstybės vyrai suprastų, kad val
stybėje visi ištikimi piliečiai turi būti įtraukti į valstybės 
kūrybos darbą. Ši šventė turėtų būti paraginimu ir pri
minimu visiems, kad valstybės reikalais rūpinimasis yra 
ne kurios nors partinės grupės privilegija, bet visos tautos 
pareiga.

Sveikindami Lietuvos šviesiąją kariuomenę ir jos pa
grindą — sąmoningą visuomenę, reiškiame pakartotiną 
pasiryžimą visada mylėti Lietuvą ir jos narsiuosius gynė
jus.

Klausimas Be Atsakymo •
Spaudoje vis dar pilna liūdnų pranešimų apfe valstybės 

ekonominę būklę. Bedarbių skaičius auga. Valstybės 
skola didėja. Prekybininkai ir pramonininkai skaudžiai 
nusiskundžia savo būkle. Apie 30 milijonų asmenų pri
versti pragyventi tik iš pašalpos. Darbininkų sąjungos 
pešasi tarp savęs. Kongrese sunku pravesti įstatymą, 
kurs užtikrintų pakenčiamą darbininkui atlyginimą ir ap
draustų jį nuo per didelio darbo valandų skaičiaus, žo
džiu, aplinkuma labai nejauki. Ji nejaukesnė žinant, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės plačiausių galimumų, di
džiausių turtų šalis.

Washingtone leidžiamas finansinis mėnraštis Sphere 
paduoda labai įdomių statistinių davinių apie mūsų gyve- 
venamą šalį. Tie skaičiai kelia nepaprastą pasigėrėjimą 
šia valstybe, bet kas iš to, kad tie skaičiai gražūs, o gyve
nimas žiauriai miglotas.

Minėtas mėnraštis paduoda tokias žinias: J. Amerikos 
V-bės užima 6 procentus pasaulio teritorijos ir turi 7 pro
centus jo gyventojų, čia suvartojama 48 procentai viso 
pasaulio kayos, 53 procentai skardos, 56 proc. gumos, 21 
proc. cukraus, 72 proc. šilko, 36 proc. anglių, 42 proc. ge
ležies rūdos, 47 proc. vario ir 60 proc. žibalo.

J. A. V. valdo 60 procentų pasaulio telefono ir telegrafo 
susisiekimo, turi 80 proc. automobilių ir kitų motorveži- 
mių, vartoja 33 proc. visų pasaulio geležinkelių. Ši vals
tybė gamina 70 proc. aliejaus, 60 proc. kviečių ir medvil
nės, 50 proc. vario ir 40 proc. švino ir anglių.

Ši valstybė turi beveik 11 bilijonų dolerių aukso, kas 
yra beveik pusė viso pasaulio aukso. Ji turi du trečda
lius bankinių institucijų. Jos gyventojų perkamoji galia 
yra didesnė nei Europos 500 milijonų gyventojų ir daug 
didesnė nei bilijono azijiečių.

Taigi, turtingiausia valstybė pasaulyje, o milijonai jos 
gyventojų turi vaikščioti nuleidę galvas, nes neturi darbo, 
to garbingo šaltinio kasdieninio gyvenimo būtiniems rei
kalams patenkinti. Visai suprantamas tad klausimas: 
kas,yra bloga šioje valstybėje? Bet kas gali duoti tikrą 
atsakymą į šį klausimą?

PARTIJAI AR VALSTYBEI?
Brooklyn© Vienybės ant

rasis redaktorius P. Jurgėla 
labai dažnai mėgsta rašyti 
apie kunigus,, net vyskupus, 
na, ir apie tautininkus. Ne
seniai jis mėgino įrodyti, 
kaip kunigai (vis dėlto ne 
visi, jis pripažįsta!) neišti
kimi Lietuvai! Jokio nuose
klumo ir logikos nesilaiky
damas, jis žaidžia žodžiais 
ir sakiniais, kaip jau yra į- 
pratęs.

P. Jurgėla užsispyręs nori 
priversti kunigus šokti pa
gal tautininkų muziką, su
varyti juos į t-kų partiją ir 
partijos bei partinės vyriau
sybės opozicininkus apšauk
ti nepatriotais, nevalstybi- 
ninkais, na, ir neištikimais 
Lietuvai. Jo teorija tokia: 
kas prieš tautininkų partinę 
vyriausybę, tas prieš valsty
bę, prieš tautą, prieš Lietu
vą. Jei nesmilkai pagyrų da-

bartinei L. vyriausybei, tai 
nemyli Lietuvos, negerbi Tė
vynės ir t.t. Tokia p. J-los 
logika.

Lietuva savo kūrybingiau
siais metais praleido keletą 
vyriausybių ir rimti žmonės 
neprimesdavo neištikimumo 
tiems, kurie vienaip ar ki
taip pasisakydavo prieš vy
riausybę ar jos kai kuriuos 
įstatymus. Liaudininkų — 
socialdemokratų vyriausybė 
susilaukė net nuvertimo. Ar
gi ir tada aklas vyriausybės 
gerbimas skaityta būtina 
patriotizmo žyme? Juk p. J. 
su pasigėrėjimu dažnai mini 
1926 m. gruodžio 17 d. įvykį, 
kurio dalyviai išėjo prieš 
buvusią vyriausybę net jė
ga.

Nieko šiame pasauyje nė
ra amžina, ne amžina ir 
tautininkų vyriausybė. Įdo
mu, ką kalbėtų p. J., jei Lie
tuvos vyriausybės vairas pa
tektų į komunistų ir socia
listų rankas? Ar jis ir tada 
šauktų, kad neištikimas Lie
tuvai tas, kas nepritaria 
vienokiai ar kitokiai vyriau
sybei? Ar jis patartų ir ta
da kunigams vodavautis 
„tautine sąmone ir taikingą
ja tikrąja krikščionybės 
dvasia”? Gal tada šauktųsi 
„Vatikano Konsulų” —gel
bėkite Lietuvą! aukokite 
centus, šaukite susirinki
mus!

Tas pats rašytojas smer
kia krikščionis demokratus 
ir savo išgalvotą vadinamą 
„partinę klampynę”. Bet 
tautininkai, tai jam ne par
tija. Kad dabartinė vyriau
sybė skiria tautoje sūnus 
ir posūnius, tautininkus nuo 
netautininkų, tai tokį skir
stymą p. J. dar vadina ^tau
tinės vienybės ir kūrybos 
darbu” ir „tautine Lietuvos 
pažanga”.

Tiesa, mums visiems pri
valo rūpėti tautos stiprini
mas, vastybės gynimas. Bet 
ar ne nuo viršūnių viskas 
priklauso? Ar tautos vienin
gumas prasideda nuo tautos 
prisidėjimo prie vyriausybės 
ir jai bendradarbiavimo, ar 
nuo vyriausybės tarnavimo 
tautai? Ne kūnas galvą val
do, bet galva kūną. Kam 
pykti ant kūno, jei galva 
savo piktu galvojimu jį ža
loja. Tenežaloja vyriausybė 
tautos savo partiniais de
kretais, tetarnauja vyriau
sybė tautai išmintingai, ne
varžydama piliečių kultūri
nio apsisprendimo teisių — 
ir tuojau visi lengviau susi
šnekėsime.

Katalikai sielojasi dėl 
moksleivių ateitininkų užda
rymo, pavasarininkų veiklos 
suvaržymo, katalikiškų mo
kyklų uždarymo, katalikų 
universiteto neleidimo, filo
sofijos fakulteto apkarpy
mo, konkordato nesilaikymo 
ir k. Ar čia fantazija? Vy
riausybė skriaudžia, katali
kai netyli ir už tai apšaukia
mi neištikimybe, netautišku- 
mu. Ir jei dabar prie tauti
ninko kun. Mirono nebus su
sitaikinta dėl padarytų 
skriaudų, tai vis dėlto nega
lime tvirtinti, kad nebūtų 
vyriausybės kaltės. Ar Lie
tuvos buvo kaltė, kai nega
lėjo susitaikinti su Lenkija? 
Žinoma, p. Jurgėla savaip 
mano.

Veltui p. Jurgėla stato 
Austrijos kardinolą ir kuni
gus pavyzdžiu lietuviams 
kunigams. Lietuviai kunigai 
savo pareigą atliko ir atlie
ka tautai. Kunigai Lietuvo
je ir Amerikoje pirmieji sto
jo į kūrimo ir atstatymo 
darbą. Ir šiandien kunigija 
yra ištikimiausias elementas 
Lietuvai. Kunigai, ačiū Die
vui, atskiria valstybę nuo

ULTIMATUMAS
Atrodo, kad svarbieji is

torijos įvykiai neatspėjami
— jie įvyksta netikėtai. Ar 
ne taip buvo ir su pastarai
siais įvykiais tarp Lietuvos 
ir Lenkijos? Kas galėjo iš 
anksto išpranašauti tokią 
staigią ir griežtą permainą? 
Dvidešimt metų Lietuva lai
kėsi savo tradicinės politi
kos: su klastingu priešu ne
turėti diplomatinių santy
kių, — o tačiau, per porą 
dienų likimas taip pasisuko, 
kad šis tvirtas lietuvių nu
sistatymas vėjais nuėjo.

Patyręs iš Amerikos sa
vaitraščio, su kokia nuotai
ka mūsų užjūrio broliai su
tiko skaudžią naujieną, čia 
noriu aš, Laisvosios Lietu
vos pilietis lietuvis, pasida
linti su jumis savo įspū
džiais.

Lenkijos ultimatumas bu
vo visai nelauktas. Pade- 
marklinijos incidentas, Lie
tuvos pasienio policijai nu
šovus įsibrovėlį lenkų karei
vį, neatrodė labai svarbus. 
Panašių nesusipratimų pra
eity jau buvo buvusių ir jo
kių komplikacijų iš to ne
kildavo. Visuomenė ir šiuo 
atveju pradžioj incidentu 
nelabai domėjosi.

Bet staiga sužinojom apie 
ultimatumą. Žmonėse tuojau 
kilo visokiausių kalbų ir 
spėliojimų, kurie buvo juo
ba įvairesni, kad nieko tikro 
nebuvo žinoma apie ultima
tumo tikslų turinį. Per
spaudą bei radiją visuomenė 
buvo labai šykščiai
reikalu informuojama, 
vo 18 ir 19 dienos buvo 
vingo laukimo metas, 
tualiausia kalbų tema buvo
— karas. Senesnieji žmonės 
būkštavo, _bet jaunuomenė 
karo ne tik nebijojo, bet jo 
dar norėjo: ji taip jautri 
lenkų mums padarytoms ir 
tebedaromoms skriaudoms! 
Mokyklose ir gatvėse girdė
davosi narsūs ir pikti žo
džiai: „Eisim kariauti! Duo
sim į kailį lenkams!”

šiuo 
Ko- 
ner- 
Ak-

vyriausybės, partiją nuo 
tautos. Nors p. Jurgėla tas 
sąvokas visur maišo, bet ku
nigai, bent daugumas, tą 
skirtumą supranta. Jis norė
tų apšaukti juos neištiki
mais, nepatrijotais ir pana
šiais, bet galima sakyti: po
nuli, nevaryk kunigų į gi
rią, nes ne vieną kartą rei
kės juos atšaukti.

Dar pažymėtina, kad kun. 
J. Balkūnas pasidarė Vieny
bės „ištikimybės” sargui 
mėgiamiausias taikinys. 
Na, ir taiko į jį, bet šūviai 
būna vis pasaldinti įvairiais 
priedais, kaip „uolusis”, 
„veiklus”, „patriotingas” ir 
pan. Nežiūrint, kad kun. J. 
Balkūnas, kaip organizuo
tos katalikų visuomenės va
das, ne sykį griežtai ir ener
gingai pasisakė prieš tauti
ninkų vyriausybės daromas 
neteisybes katalikams, bet 
jokis nuoširdus lietuvis ne
gali abejoti jo ištikimybe 
Lietuvai ir jo patriotingu- 
mu. Tiesa, kun. Balkūnas 
skiria partiją nuo valstybės, 
jam patriotingumas nereiš
kia klupsčiojimą vienokiai ar 
kitokiai vyriausybei. Lietu
vos atžvilgiu jis visur išlai
kė ištikimybės ir meilės dės
nius. Cooper Union masinio 
susirinkimo gausingoji mi
nia giliai įvertino kun. Bal- 
kūną. Jis ten pasirodė toks, 
koks jis yra tikrovėje: nuo
širdus lietuvis, sąmoningas 
valstybininkas, kuriam rūpi 
ne partijos, o visos tautos 
gerovė.

Naujakūris.

IŠ TĖVU ŽEMĖS
tvirtinti, 

priėmimo 
Jei ir bu-

gar- 
Daugelis 

su gėdos, 
ašaromis, 
o mes —

ir liūdesio
triumfavo, 

sarmatos. Mus 
kartą biauriai

iš 
dar

Drąsiai galiu 
kad ultimatumo 
niekas nenorėjo, 
vo tokių, kurie kalbėjo apie
nusileidimą, tai jų buvo vi
siškai nežymus nuošimtis. 
Apskritai, buvo spėjama, 
kad lenkai savo ultimatumu 
Lietuvą nori išgąsdinti, bet 
karo su mumis jie patys bi- 

Į jo. Juk perdaug Lenkija tu- 
I ri pavergusi svetimtaučių, 
kad galėtų ramiai įsivelti į 
karą, nerizikuodama ta pro
ga suirutėmis viduje.

Tačiau... Atėjo kovo 19 
dienos popietis. Provinciją 
pradėjo pasiekti gėdinga ži
nia...

Ultimatumas priimtas!
Tai buvo skaudus moralinis 
antausis kiekvienam 
bingam lietuviui, 
šį antausį sutiko 
pykčio 
Lenkai 
kaitom 
lenkai
pažemino!

Girdėjau
Varšuvos radijo pranešimą 
apie Lietuvos atsakymą: 
„Lietuva neturėjo kitos išei
ties ir — ultimatumą pri
ėmė” — aidėjo išdidus lenko 
balsas. Ir tas balsas dar pa
skelbė kvietimą rinktis Var
šuvos visuomenei Pilsudskio 
aikštėn į džiaugsmo mani- 
festacijas-

Po to šnekėjo mums jau 
žinomas lenkų žurnalistas 
Katelbachas, kelis metus 
Lietuvoje gyvenęs. Bet da
bar jis jau užgiedojo mums 
serenadą apie taiką.

Na, ir prasidėjo tos sere
nados... Prasidėjo lenkų sal
dūs šveplenimai apie dviejų 
tautų brolystę. „Mes jums 
nenorim nieko pikta. Mes 
gerbiam. Mes trokštam gy
venti taikoj ir santarvėj, 
kaip lygus su lygiu!”

Ponai lenkai! Kaip jums 
ne sarmata šitaip kalbėti 
net tą pačią dieną po to, kai 
jūs su mumis pasielgėt ne 
kaip su sau lygia ir garbin
ga tauta, o kaip, atsipra
šant, nemandagus gaspado- 
rius su savo piemeniu? Sa
kysit gal, kad jūsų ultima
tumas yra šneka lygaus su 
lygiu? Tie įžūlūs jūsų rei
kalavimai ir grasinimai? Ta 
pažeminanti ir įžeidžianti 
ultimatumo forma?

I Nelaikykite, susimildami, 
mus jau tokiais naiviais, 
kad nesuprastume jūsų gro
buoniškų intencijų, užmas
kuotų šiuo ultimatumu, ir 
nelaikykite mus tokiais cha
mais, neturi. yiais nė trupu
tėlio ambicijos, kad neįsi 
žeistume šiiokiu jūsų būdu 
tvarkyti dviejų tautų savi
tarpio santykius! .’,ūs, prisi
minę neseną praeitį, dar pa 
norot pasišnekėti ir pasi
elgti su mumis, kąip šneke- ties”, 
davosi ir'elgdavosi ponas su, 
mužikėliu. Bet, deja, jūs, po
nai lenkai, jau nebe dvari
ninkai, o mes — nebe jūsų 
baudžiauninkai!

Nėra nė vieno tikro lietu
vio patrijoto, kuris jūsų 
meiliems žodžiams dabar ti
kėtų. Kaip gi mes galime jū
sų taikingumu tikėti šian
dien, kai dar vakar girdė
jom per radiją pakartotinas 
transliacijas demonstracijų, 
kuriose įkaitusi minia kly
kė: „Eisim į Kauną! Eisim į 
Kauną!”? Kai Vilniaus kra
šte uždarytos visos lietuvių 
mokyklos, sulikviduotos 
skaityklos ir sukonfiskuotos 
visos lietuviškos knygos ? 
Kai Vilniaus lietuvių gimna
zijoj dar tebešvilpia vėjai 
pro jūsų išdaužytus langus? 
— Nelaikykit mūsų dur-

patį pirmąjį

— Vyriausybės nutarimu, 
skubiai organizuojama Tau
tinės Kultūros ir Prapagan- 
dos Įstaiga, kuriai rūpės vi
suomenės informavimo pa- 
skubinimas ir išplėtimas, 
tautinės kultūros reikalų 
darnus tvarkymas. Įstaiga 
bent tuo tarpu turės du sky
rius — spaudos ir draugijų.

— Šiemet Kauno apskri
tyje bus statomos 5 naujos 
pradžios mokyklos: Panevė- 
žiuky, Zuikinėj, Butkiškyje, 
Panemunėj ir Ibenuose. Sta
tyba bus baigta ligi lapkri
čio 1 d.

— Vilniaus miesto valdy
ba, numatydama daug kelei
vių iš Laisvos Lietuvos, su
sirūpino viešbučių pagerini
mu ir iš viso miesto švarini- 
mu. Lenkai laukia daug eks
kursijų.

— Pavasarininkų jubilie
jiniame kongrese, kuris į- 
vyksta š. m. birželio m. 28 
— 29 d. Kaune, 25 eitynių 
grupės vaizduos įvairias vei
kimo, siekių, darbų sritis.
1) Pavasarininkų veikimas,
2) Pavasarininkų spauda, 3) 
Vilnius, 4) Tautinio laivyno 
propagandos grupė, 5) Avi
acijos propagandos grupė, 
6) Sėjėjai, 7) Žemdirbiai, 8) 
Piovėjai, 9) šieno grėbėjos, 
10) Bitininkai, 11) Audėjos, 
12) Skalbėjos, 13) Žvejai, 
14) Piemenėliai, 15) Mūsų 
žemės turtai, 16) Amatinin
kai, 17) Raitelių, Vyskupo 
Sutikimui, grupė, 18) Ves
tuvininkai, 19) Pasoga, 20) 
Užgavėnių žydai, 21) Gėlės, 
22) Žemaičiai su meška, 23) 
Skudutininkų grupė, 24) Ge
gužinės, 25) Kanklininkų 
grupė.

— Aplinkui Kauno miestą 
kai kurie kaimai išaugo į 
tikrus priemiesčius ir ka
dangi jų statyba ir išplana
vimas nesiderina su miestu, 
dar šiemet kai kuriuos kai
mus nusistatyta prijungti 
prie Kauno.

— Šventosios uosto apy
linkių žvejai nori įsigyti di
desnių laivų, su kuriais ga
lėtų plaukti į Atlanto vande
nis, į Islandijos pakrantes 
silkių žvejoti.

— Prie vieno kurio spiri
to fabriko numatoma atida
ryti odekolono (kvepalų) 
skyrių. Be to, norima atpi
ginti spiritą gydymo ir pra
monės reikalams.

savo vadovy- 
savo nariams

nepriklauso-

niais — ir patys nebūkit 
durniais!

O jeigu mes priėmėm ul
timatumą, tai ne dėl to, kad 
norėtume jūsų švelnių žode
lių apie broliškumą klausy
tis ir jums katučių ploti, 
bet, — kaip jūs patys tei
singai pastebėjot, — dėl to, 
kad „neturėjom kitos išei-

Tiesa, didelė visuomenės 
dalis, pirmo įspūdžio pa
veikta, aštriai smerkė ulti
matumo priėmimą ir sakė:

— Už mus net ir Etijopija 
garbingiau pasielgė! Ji tai 
bent brangiai pardavė savo 
laisvę, o mes... Jei jau nebe
buvo mums „kitos išeities”, 
tai nors reikėjo garbingai 
žūti, užuot gėdingai nulen
kus galvą šlėktos koman
dai!

Betgi ultimatumo priėmi
mas — tai dar ne parsidavi
mas lenkui! Dar tebėra mū
sų kariuomenė. Ginklai die
na iš dienos vis dar gausė
ja. Pirm negu jūs, ponai 
lenkai, mėginsite įvykdyt 
antrąją „uniją”, mes jums 
dar šiek tiek nuleisim poniš
ko kraujo!

Stasiškietis.

— Visoje Lietuvoje įvai
riose vietose ir miškuose 
medeliams pasodinti šiemet 
išleista pusė milijono litų. 
Pernai per medelių sodini
mo vajų buvo pasodinta 1 
mil. medelių, o šiemet tas 
skaičius padvigubėjęs.

— Draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasoje per 
pirmąjį šių metų ketvirtį 
gydėsi 612 susižeidusių dar
bininkų vyrų ir 48 moterys. 
Daugiausia buvo pirštų su
žeidimų.

— Kaune susiorganizavo 
grupė inteligentų bedarbių, 
kurie sudaro 
bę ir rūpinsis 
gauti darbo.

— Lietuvos
mybės 20 metų kredito ir 
kredito kooperatyvų 65 me 
tų sukaktuvėms paminėti 
birželio 10 — 11 d. Kaune 
šaukiamas penktasis koope
ratyvų kongresas.

— Iš Lietuvos į Palestiną 
iškeliavusių žydų yra apie 
15,000. Iš visų vyriausio Pa
lestinos rabinato narių trys 
yra kilę iš Lietuvos.

Prieš Velykas seserų 
pranciškonių . name įvyko 
uždaros studentų rekolekci
jos, kuriose dalyvavo stu
dentų 9 korporacijų nariai.

— Greičiausiai augąs Lie
tuvoje priemiestis yra Smel
tė, prie Klaipėdos. Jame per 
ateinančius 3 metus rengia
masi pastatyti apie 1,500 
naujų namų.

— Klaipėdos krašto sta
tistiniais duomenimis, per
nai Klaipėdos krašte ir pa
jūrio vasarvietėse iš viso 
lankėsi 25,000 svečių. Dau
giausia visų svečių sustoja 
Klaipėdos mieste.

— Gegužės 6 d. prasidėjo 
Žemės Ūkio Rūmų suvažia
vimas. Besvarstant praėju
sių metų rūmų veiklą ir pla
nus ateičiai, paaiškėjo žy
mus Lietuvos žemės ūkio 
sąlygų pagerėjimas, atsiek
ta pažanga, ūkininkų gero
vės sustiprėjimas; ryšium 
su tuo pastebėtas žymus pa
reikalavimas knygų ir laik
raščių kaime.

— Lazdijuose ir Seirijuo
se ruošiamos Senovės Die
nos, kurių metu bus suruoš
tos plačios parodos apie se
nąją Lietuvą. Parodose bus 
tokie skyriai: senovės žem
dirbystės ir namų ūkio, au
dinių, mezginių, juostų ir jų 
audinių, kailių ir odos dirbi
nių, liaudies meno dirbinių.

— Kauno ąžuolyne, kas
dami įvairius takus, darbi
ninkai rado daug artilerijos 
sviedinių ir lėktuvinių gra
natų. Rasti sviediniai stip
riai surūdiję, tačiau galima 
nustatyti, kad vokiečių ga
mybos.

— Vidaus Reikalų Minis
terija yra paruošusi planą 
naujiems viešbučiams staty
ti. Pirmoje eilėje nauji vieš
bučiai būtinai reikalingi 
Kaune, Birštone, Palangoje, 
Zarasuose, Alytuje, Šiau
liuose; be to, jų reikia Ka- 
lautuvoje, Telšiuose, Biržuo
se, Panevėžyje ir kitur.

— Balandžio mėnesio pas
kutinę savaitę Kaune viešė
jo rusų rašytojas Ivanas 
Buninas, Nobelio premijos 
laureatas. Balandžio 24 d. 
Buninas turėjo viešą paskai
tą.

— Klaipėdos uostui tvar
kyti valstybės iždas, atme
tus gautas pajamas, primo
kėjo apie 25 mil. litų. Uosto 
pajamos nuolat auga. 1936 
m. prekių rinkliavos gauta 
405 tūkst. litų, o pernai 607 
tūkst. litų.
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Maskvos Ranka Už Vilniaus Reikalo
Nuo Lenkijos ultimatumo: griežtą savo idėjų ir princi- 

Lietuvai momento lietuvių pų ortodoksizmą. Komunis-
komunistų spauda ir orga
nizacijos Amerikoj iš pat 
pamatų pakeitė savo nusi
statymą ne tik Vilniaus, bet 
visos Nepriklausomos Lie
tuvos klausimu. Pirmą sykį 
per 20 metų jie sušuko už 
Nepriklausomą Lietuvą. Pa
viršutiniškai žiūrint, ar ma
žiau apsipažinusiems su 
Maskvos politiniais sky- 
mais, atrodytų, kad mūsų 
komunistai, Tėvynės pakly
dėliai, sugrįžo prie savo mo
tinos ir pasidarė ištikimi 
jos sūnūs. Daugelį lietuvių 
suvedžioja dar ir tas fak
tas, kad, kaip jų vadai, taip 
spauda šiuo momentu rodo 
daugiau veiklumo Lietuvos 
klausimu nei bet kuri kita 
lietuvių grupė. Kadangi toks 
klaidinimas lietuvių gali bū
ti į-pavojingas Lietuvai, tai 
jaučiu pareigą, kaip lietuvis, 
kreipti ištikimos Lietuvai 
spaudos dėmesį į šį didžiau
sios svarbos Lietuvai klau
simą. Kad ištikimi savo tė
vynei lietuviai neliktų sveti
mos valstybės agentų su
klaidinti, ištikimoji spauda 
turi pilnai, nušviesti faktus 
ir sąlygas, kurios Maskvai 
ištikimus agentus verčia ne
va Lietuvos likimu „susirū
pinti”.

Mūsų ištikimoji spauda 
turėtų savo skaitytojus pla
čiausiai ir pilniausiai infor
muoti ir pabrėžti, kad lietu
viai komunistai veikėjai, jų 
spaudos redaktoriai su vi
sais štabais, jų organizaci
jos ir net eiliniai nariai,-kol 
jie pasilieka komunistų in
ternacionale, yra po savo 
rūšies griežta priesaika būti 
ištikimais Maskvai ir, kaip 
visi gerai žino, Rusiją jie 
vadina savo tėvyne. Kaip 
dviejų motinų, taip dviejų 
tėvynių žmogus negali turė
ti. Taigi, jei jų tėvynė yra 
Rusija, tai Lietuva negali 
jiems būti ir nėra tėvynė. 
Jei jie dabar neva „susirū
pino” Lietuva, tai, aišku, 
tai daro turėdami tikslo tuo 
veikimu savo tėvynei Rusi
jai pasitarnauti.

Antras faktas, kurį išti
kimoji mūsų spauda turėtų 
savo skaitytojams nuodug
niai išaiškinti tai, kad ko
munistė Rusija praktikuoja

tams, jų spaudai ar organi
zacijoms ne tik nevalia jo
kių nusistatymų ar principų 
nustatyti, bet nei savo nuo
monę pareikšti. Jie yra tik 
Stalino klikos diktuojamas 
gramofonas. Dėlto jų tas 
griežtas nuomonės ir takti
kos Lietuvos klausimu pa
keitimas nėra jų proto ir są
žinės padaras, bet grynai ir 
išimtinai Stalino klikos pa- 
diktavimo padaras. Taigi, 
lietuviai turi tai įsidėmėti, 
kad ne mūsų komunistai pa
sikeitė, bet Stalino režimas 
juos pakeitė. Jeigu Stalino 
režimas juos pakeitė, tai jis 
turėjo tikslo tai padaryti. O 
tas tikslas labai aiškiai ma
tomas iš visų tų planų, ku
riuos jie dabar siūlo Lietu
vos klausimu ir iš tų kriti
kų, kurias jie taip gausiai 
Lietuvos užsienio politikos 
klausimu pila.

Komunistai nekritikuoja 
Maskvos, kuri nedavė Lie
tuvai paramos susikirtime 
su Lenkija, bet jie „pliekia” 
Lietuvą, kad ji neturėjo mi- 
litarinės sutarties su Rusi
ja. Ir dabar gausingų planų, 
Lietuvai siūlomų, svarbiau
sias punktas — tai susiriši
mas su Rusija militarine su
tartimi. Tas aiškiai parodo, 
kodėl Stalino agentai mūsų 
komunistus pakeitė. Jie tiki
si, kad tuo komunistų neva 
„sugrįžimu” prie Lietuvos, 
mūsų komunistams pavyks 
lietuvių išeiviją apie save 
suburti ir padaryti užtekti
nai spaudimo Kauno vyriau
sybei, kad ji ta prasme pa
keistų užsienio politiką, su
sirištų su Rusija militarine 
prievole. Kodėl Maskva to 
siekia? Tam yra labai svar
bi karo strategijos priežas
tis. Maskva žino, kad jos su
sidūrimas su Vokietija yra 
tik laiko klausimas, tai yra, 
kaip greit Hitleris karui pa
siruoš. Rusijai yra strategi
nis išskaičiavimas turėti 
Lietuvą savo pusėje kaip už
tikrintą talkininkę. Lietuva 
tada būtų Rusijos avangar
das kairiajam vokiečių len
kų fronte. Ji galėtų bent 
tam tikrą laiką kairįjį to 
fronto sparną sulaikyti ir 
duoti progą rusų armijai į- 
steigti ir sustiprinti savo jė-

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

(Tęsinys)
— Pagal savo Magdutę 

vertini.
— E! Visos jos tokios!
— O tu siųsi piršlius pas 

Švedą?
— Žinoma.
— O Šligurys?
— Švedas ją turės man 

duoti.
— Ar taip ją myli?
— Noriu turėti. Ji iš ma

nęs juokiasi. Aš jai dar atsi
lyginsiu.
' Raulas nieko nesakė. Ma
tė, kad piktos mintys sukasi 
draugo galvoje.

Atsiskyrė. Pasidėjo kirvį. 
Žvilgterėjo į laikrodį.

— Kur šiandie dėtis? Be
je, šiandie trečia naktis po 
jaunojo — nusišypsojo.

Ir baisiai panoro nueit šią
nakt į Piliakalnį, pasižiūrėti, 
kas ten dedas ir paskui pa
skelbti sodžiui, kokie „vai
duokliai” gyvena jų piliakal
ny.

— Eisiu! — nutarė.
Sulaukė vakaro, pavalgė 

ir, įsidėjęs į kišenių revolve
rį, išėjo. Užėjo dar pas But

kų. Laukė ten porą valandų. 
Buvo nebe toli pusiaunaktis. 
Išėjo ir pasuko į Piliakalnį. 
Pradžioje ėjo drąsiai ir švil
paudamas. Bet juo artėjo 
prie kalno, juo jautėsi nejau
kiau. Prisiminė kurpių Grei
čių. Bet nusipurtė ir pradėjo 
pamažu, per krūmus, lipti į 
kalną. Staiga išgirdo viršu- 
kalny balsus. Tuojau prigulė 
prie žemės.

— Ten žmonės! — perbė
go mintis. Ir vėl ėmė lipti. 
Šliaužė žeme. Ties pat viršū
ne užlindo už kelmo. Po va
landėlės iškišo-atsargiai gal
vą ir nustebo. Netoliese pa
matė keturis žmones. Jų tar
pe buvo viena moteris. Vie
nas vyrų sėdėjo ir kažką sa
kė. Kiti klausėsi. Įsiklausęs, 
nugirdo ir Raulas tą jo kal
bą:

— Jaunystėje žmonės da
ro daug klaidų. Esi dar per 
karštas. Na, dar išmoksi at
sargumo. Prašiau Roželę ir 
Anuprą duoti man vieną pa
tikimą žmogų. Jie išrinko 
tave, Kareiva. Didelė tai tau

V. Valsiūniene

VILNIAUS PAVASARIS

Nusijuoks žibuoklėm Gedimino žemė, 
Vilniaus pakelėse obelys žydės. 
Tiktai ko lietuvis tėvų žemėj liūdi, 
Sužydėjus žemė atspėt nemokės.

Kai beržais palinkę piaus broleliai šieną, 
Pradalgiuose liūdnos dainos suskambės; 
Ir pakirstas pievoj dobilėlis baltas 
Kažką tyliai, tyliai mirdamas kalbės.

Ir gegutės griaudos ir sesučių dainos, 
Kaip vargų dejonės lygiai liūdnos bus. 
Į mėlyną jūrą bėgs pailsę upės 
Ir be aido tyliai gelmėse suduš.

Ar neliks nė vieno, kurs apverktų dalį 
Šalies iškankintos, šalies pavergtos.
Sklis malda be žodžių, klaus veidai išbalę, 
Ar ilgai lietuvis pančiuose vaitos?

Ne! nušvis žibuoklėm Gedimino kalnas, 
Vilnius visą skausmą jūron palydės, 
Kai pakilę broliai vaduos tėvų žemę, 
Laisvės vėliavomis Lietuva žydės.

(Iš Mūsų Vilniaus)

gas Lietuvos teritorijoje ir 
sudaryti vokiečių lenkų ar
mijoms pavojų žengti prie 
savo pirmo objekto — Uk
rainos užkariavimo.

Koki rezultatai galėtų bū
ti Lietuvai?

Pirmiausia, Lietuvai tek
tų patekti pirmutinei į to 
žūtbūtinio karo ugnį ir pir
mutinei panaudoti savo mi- 
litarines jėgas. Karui pasi
baigus, kad ir Rusijos lai
mėjimu, Lietuva galėtų ne
beturėti jėgų savo reikala
vimams paremti ir gal tektų 
pasitenkinti tik Rusijos ma
lone. Antras dalykas, tada 
didžiausi mūšiai eitų Lietu
vos teritorijoj, jos miestai 
ir kaimai galėtų būti nute- 
rioti, kraštas su žeme su
maišytas, ekonominis gyve
nimas sunaikintas. Lietuva 
galėtų vėl atsidurti griuvė
siuose, kaip buvo po pasau
linio karo. Kaunas, sakoma, 
dabar devintą sykį atstaty
tas, tad ar tik nereikėtų at
statyti dešimtą sykį? Iš to 
dabar gražaus modernaus 
miesto galėtų likti griuvė
siai, o Rusijos teritorija gal 
liktų neliesta, ar mažai pa
liesta. Tai toki būtų rezul
tatai susirišimo su Rusija. 
Taigi, komunistų siūlomi 
planai Lietuvai yra pražū
tingi ir todėl lietuvių visuo
menei nepriimtini.

Kokios politikos Lietuva 
turi siekti? Neutralumo.

Lietuva turi derinti savo 
užsienio politiką tarp Rusi
jos ir Vokietijos. Su vokie
čiais galima susitarti. Ne
puolimo sutartį pasirašyti 
ir santykius pagerinti tuo 
pačiu laipsniu, kaip su Rusi
ja. Lietuva su Vokietija ne
turi svarbių nei politinių, 
nei ekonominių kivirčių ar 
interesų susidūrimo. Jei da
bartinis Lietuvos režimas to 
nesugeba padaryti, tai jis 
turėti} būti pakeistas tokiu, 
kokis sugebėtų tai atlikti.

Koki rezultatai būtų iš 
neutralumo politikos? Tai 
duotų progos Lietuvai iš
vengti bent pirmutinei pa
tekti į vokiečių rusų karo 
ugnį. Arba gal visai išsilai
kyti nuo įsivėlimo į tą ka
rą. Tada Lietuvos teritorija 
liktų nepaliesta, jos ekono
minis gyvenimas nesugriau
tas. Miestai pasiliktų sveiki. 
O karui pasibaigus, kada 
abi pusės būtų savo jėgas 
išsieikvoję, Lietuva turėtų 
savo militarines jėgas tvir
tas, nepaliestas ir galėtų 
jomis savo reikalavimus tai
kos klausime paremti. Tada 
Lietuva turėtų progos dau
giau laimėti, negu ji dabar 
tikisi. Atminkit patarlę: Kai 
du pešasi, trečias naudojasi. 
Taigi, Lietuva turi vesti to

kią politiką, kad būtų tuo 
trečiu. Neutralumo siekti. 
Tokią politiką dabar pasi- 
brėžė Anglija Rytų klausi
mu. Tokios politikos Angli
ja visados laikėsi ir visados 
laimėjo ir susikūrė milžiniš
ką imperiją. Kodėl Lietuva 
negali panaudoti protą ir 
pasekti išmintingesnį ? Gali 
ir privalo. Mūsų spauda ir 
turi mušti į tą tašką. Tada 
komunistai jokio pasisekimo 
Rusijos naudai ir Lietuvos 
nenaudai nepasieks.

Amerikos lietuvių ištiki
mosios spaudos ir organiza
cijų kontraakcija.

Mes čia turim grupę so
cialistų, sekančių Lietuvos 
socialdemokratus, sandarie- 
čių, sekančių Lietuvos liau
dininkus. Tai kairysis spar
nas. Turim tautininkus, se
kančius Lietuvos tautinin
kus ir Katalikų Federaciją, 
sekančią Lietuvos krikščio
nių demokratų partiją. Ne
žiūrint daugelio didelių skir
tumų įvairiais politiniais 
klausimais, tačiau viename 
punkte skirtumo tarp jų nė
ra. Tai Lietuvos ištikimy
bės klausimu. Nei vieni iš 
jų neturi ir nesisavina jo
kios kitos Tėvynės, kaip 
Lietuva. Visos tos grupės 
turėtų bendrai ir sutartinai 
veikti bent vienu klausimu: 
neleisti Lietuvai svetimai 
grupei kištis į Lietuvos rei
kalus. Jos visos turėtų vie
ningai daryti įtakos į Kauno 
vyriausybę, kad ši siektų 
neutralumo vokiečių rusų 
susidūrime. Tam tikslui tu- 
tėtų sudaryti tam tikrą vei
kimo programą ir aparatą. 
Bent spauda turėtų daugiau 
reaguoti į šį dalyką. Visų 
minėtų grupių spauda turė
tų mušti tuo klausimu į vie
ną tašką. Turėtų ir galėtų į- 
tikinti savo sekėjus ir prita
rėjus, lygiai ir gausingą ne
partinę bei neorganizuotą 
visuomenės dalį, kad sveti
mai valstybei ištikimybę 
prisiekę nedirba Lietuvos 
naudai, bet naudai tos vals
tybės, kuriai jie prisiekę ir 
kurios paliepimu jie kalba ir 
veikia. Tai labai svarbus 
reikalas. Didesnio pavojaus 
tautai negali būti, kaip ne
tekti savistovumo ir klausy
ti svetimos tautos diktavi
mų.

Ką manote, gerbiami žur
nalistai, politikai ir visuo-

garbė. Bet didelė ir atsako
mybė!

Iš pradžių Raului rodėsi, 
lyg tai būtų ne į ką kitą, tik 
į jį kalbama. Net nusigando. 
Bet, štai, iš klausiusiųjų tar
po išėjo mažas dvaro arklia- 
ganis! Jo jaunesnysis brolis 
Martynukas. Jis priėjo prie 
senesnio, sėdėjusio, žmogaus.

— Aš suprantu! Buvau 
pirmą kartą neatsargus. Bet 
jau antrą kartą aš gerai ži
nojau, ką nešu. Trečią kartą 
aš jau žinojau, kaip dirbti ir 
dėl ko reikia dirbti. Nuo šios 
dienos aš ištikimai dirbsiu. 
Jei reikės — ir gyvybės ne
sigailėsiu. Matysite!

Martynukas priklaupė. Ta
da senis atsistojo, padėjo jo 
ranką ant senos knygos ir 
ėmė sakyti žodžius, kuriuos 
Martynukas iškilmingai kar
tojo:

— Aš, Martynas Kareiva, 
Dievui ir čia esantiem gir
dint, prisiekiu, kad visomis 
jėgomis dirbsiu Žemaičių 
Škaplieriaus draugijoj. Jei 
aš išduočiau — nubausk ma
ne Dieve, nubauskite žmo
nės! Amen.

Senis pakėlė berniuką, už
dėjo ant kaklo raudoną škap
lierių ir pabučiavo, kaip bro
lį. Tą patį padarė ir kiti

žmonės, kuriuos Raulas tuo
jau pažino. Tai buvo senasis 
Švedas ir Roželė.

— Ką turėsiu daryti? — 
paklausė Martynukas.

— Tau viską pasakys ši 
mergaitė. Būsi vienas žiedas 
tos ilgos grandinės, kurios 
pradžios ir galo nė aš neži
nau. Dievas su tavim, jauna
sis Kareiva! Dirbk, kaip 
skruzdė, galvok, kaip saka
las ir būk gudrus, kaip žal
tys!... Gali eiti!...

— Eisime! — Martynukas 
pakvietė Roželę.

Ji atsigrįžo į Švedą.
— Anupras klausia, kada 

bus naujų knygų?
— Laikraščių yra visas 

maišas. Pakišau po akme
niu, priešais naująją Karei
vų koplytėlę. Rasite.

— Rasiu. O kada važiuo
jate?

— Rytoj. Grįšiu su naujo
mis knygomis. Tik per Šilu
vos atlaidus.

— Padėk Dieve. Garbė Jė
zui Kristui!

— Per amžius!
Martynukas ir Roželė nu

sileido kita kalno puse ir pa
suko į sodžių. Kitu du dar 
pasiliko.

Nepažįstamas Raului žmo
gus tarė:

— Laikas ir man.
— Pavėžėsiu.
— Ne, dėkui. Nereikia, 

kad mus kartu matytų.
— Aš čia iš studentų ga

vau tūkstantį knygučių. Da
bar tik kelios dešimtys beli
ko. Reikės išmėtyti.

Švedas išėmė iš užančio 
glėbį knygų.

— Sėkite, švedai, sėkite! 
Duos Dievas gerų vaisių.

Paspaudė dešines ir išsi
skyrė. Švedas praėjo pro pat 
gulintį Raulą, bet jo nematė. 
Anas svetimasis ir nulipo ir 
pražuvo iš akių.

Raului rodėsi, kad jis sap
nuoja. Pagulėjo dar valandė
lę ir pakilo. Grįždamas visą 
kelią galvojo apie tuos kai
mo žmonelius, kuriuos pa
vergė pilkosios žemės dulkės 
ir liepė jiems dirbti. Nesiti
kėjo, kad tų darbininkų tar
pe bus toki žmonės, kaip 
Švedas, Roželė ir jo mažutis 
■brolis Martynukas. Nors aiš
kiai visa ir nesuvokdamas, 
Raulas suprato, kad tie žmo
nės dirba tėvynei didelį dar
bą.

Ties pat sodžiumi Raulas 
kažką užmynė. Pakėlė. Tai 
buvo knygutė. „Apie žemę” 
— perskaitė Raulas. Tai bu
vo Švedo sėjamoji sėkla...

3

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA 
IrLIETUVių LAIVOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS “GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBu&GĄzneper$ėdant įKLAI PĖDĄ 

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

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

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

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
Birželio 3 ir 9 d., Liepos 14 ir 22 d., Rugpiūčlo 8 d.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

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

ŠV. ANDRIUS BOBOLA 
DIRBO LIETUVOJE

Per Velykas Popiežius Pi
jus XI paskelbė kun. jėzuitą 
Andrių Bobolą šventuoju. 
Naujai paskelbtasis šventa
sis yra gyvenęs ir dirbęs 
Lietuvoje.

Jis gimė 1592 m. iš Čeki
jos bajorų šeimos, atsikrau
sčiusios į Lenkiją XIH ar 
XIV amžiuje. Baigęs Sando- 
miro jėzuitų kolegiją, 1611 
m. atvyko Vilniun ir stojo 
Jėzaus Draugijon, čiA baigė 
teologijos mokslus ir buvo 
įšventintas kunigu. Kurį lai
ką pasiliko Vilniuje ir vado
vavo įvairioms kongregaci
joms. Paskum persikėlė Bo- 
bruisko apygardon, kur prie 
Berezos upės stovėjo jėzuitų 
vienuolynas. Ten buvo vie
nuolyno vyresnysis. Nuo 
1636 m. ėmė garsėti kaip ke
liaująs sodiečių pamoksli
ninkas. Pinsko apylinkėje 
daug pravoslavų patraukė 
katalikybėn.

Rusams su kazokais už
ėmus Pinską, Bobola pabėgo

į Jonavos miestelį, kur ka
zokai jį pagavo ir baisiau
siai nukankino. Pirmiausia 
buvo išvilktas iš rūbų ir pri
rištas prie tvoros bei rykš
tėmis kruvinai nuplaktas. 
Taip nuplaktas buvo atves
tas miestelio aikštėn. Čia 
nulupę odą nuo galvos, ran
kų ir krūtinės, svilino de
gančiais nuodėguliai. Kazo
kai nupiovė lūpas ir nosį, iš
dūrė akis ir nupiovė liežuvį. 
Pusgyvį ir kruviną išvoliojo 
po dulkes ir šiukšles, o kai 
šitos žudynės nusibodo, 
dviem kardo smūgiais pri
smeigė prie žemės. Tas įvy
ko 1675 m. gegužės 16 d. 
Pijus IX pripažino jo hero- 
iškas dorybes, ir kad palai
mintasis tikrai mirė kanki
nio mirtimi dėl tikėjimo, 
1835 m. lapkričio 30 d. jį 
beatifikavo, o Pijus XI per 
Velykas jį paskelbė šventuo
ju.

KONGRESE SUSITARTA

menininkai? Jei Lietuvai iš
tikimas elementas tylės, o 
svetimai valstybei prisiekęs 
Lietuvos likimu žais, tai tas 
svetimas elementas gali 
klaidinti daugelį lietuvių, iš 
ko gali būti žalos ir mūsų 
Lietuvai. Pagalvokite. Vei- 
kit!

D. Klinga.

Red. pastaba: šis straips
nis atspausdintas kaip dis
kusinis.

Washington. — Kongreso 
atstovų ir senator, mokesčių 
komisijos pasiekė sutarimo 
dėl valstybės pajamų sekan
tiems metams. Vyriausybė 
nori 5 bilijonų 300 milijonų 
dolerhj pajamų.

Mokesčių pakeitimas dau
giausia palies didžiąsias ben
droves, kurios labiausiai 
skundėsi dėl „netinkamos” 
mokesčių sistemos. Bendro
vės, kurios neturės 25,000 
dol. pelno, nemokės jokių ne
padalinto pelno mokesčių. 
Alkoholio mokesčiai padidi
nami.

Raulas įsikišo knygutę ir 
grįžo į sodžių. Nematė jis, 
kad ir dar vienas žmogus, 
taip pat slapstydamasis ir 
nematomas, dalyvavo tame 
slaptajame susirinkime.

Tasai žmogus buvo — Kri
stupas.
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Keturi mėnesiai praslinko 

nuo to laiko, kai Raulas iš
važiavo iš Štetino. Iš pono 
Mačkės ir jo dukters laiškų 
jau nebebuvo. Matyti, labai 
supyko už suvadžiojimą.

Bet Raulas vis dar negalė
jo grįžti. Jo trobos jau buvo 
baigtos. Bet jį dar kažkas 
čia lyg rište rišo, neleido. 
Galiausiai jis nusprendė iš
važiuoti po kelių dienų. Tuo 
tarpu gi vis dirbo prie trobų.

Grįžtant jam vieną pava
karį, pasivijo su pilnu veži
mu Švedas. Jis pirmas pa
sveikino Raulą. Paklausė 
apie naujienas. Raulas žiūrė
jo vis į jo vežimą. Jis dabar 
žinojo, kad tame vežime pa
slėpti pundai lietuviškų kny
gų ir laikraščių.

— Grįžtate. Gal dabar ne- 
begreit vėl važiuosite kur? 
— paklausė Švedo.

— Būsiu namie ligi Šilu

vos atlaidų. Paskui važiuo
siu į atlaidus.

— Padėk jum, Dieve! — 
nuoširdžiai tarė.

— Dėkui! — atsakė Šve
das ir pavarė arklius. Kie
me pasitiko jį sūnus ir pa
klausė:

— Iškinkyti?
— Ne. Tu, Jurgi, imk ir 

nuvežk ryšulį pas Butkų. 
Ten ir palik. Aš pavargau!

Senis įėjo į trobą, paval
gė vakarienės ir atgulė. Ne
trukus kažkas pasibeldė. Įė
jo Krištupas.

— Pagarbintas! — niūriai 
pasveikino.

— Per amžius, — atsakė 
nustebę jo atsilankymu na
miškiai.

— Girdėjau, kad šeimi
ninkas šiandie namie, tai ir 
atėjau. Turiu reikalą.

Švedas pakilo ir tarė:
— Sėskis ir sakyk!
Kristupas dar tylėjo ne

drįsdamas tarti.
— Sakyk! — pakartojo 

Švedas.
— Patiko man jūsų duk

tė, tai jos prašyti ir atėjau 
pas tamstą!...

Jokio atsakymo. Kristu
pas tęsė toliau:

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

7- Motinų dienoje bažny
čioje visi parapijiečiai ėjo 
prie komunijos atmindami 
savo motinas, gyvas ir mi
rusias. Tai iškilmei daugu
mas buvo pasipuošę gėlių 
žiedais. Choras ir šv. Vardo 
vyrai ėjo in corpore prie 
komunijos 9 vai. ryte. Dėl 
daugybės ėjusių komunijos, 
i'gai užtruko šios mišios.

Po mišių parapijiečiai ėjo 
’ mokyklos kambarius ap
žiūrėti vaikučių išdirbinių. 
Paviršutiniškai apžiūrėjus 
keturis kambarius, iškabinė
tus įvairiais paišinėliais, iš 
tikrųjų jauteisi kultūringoje 
aplinkumoje. Čia įdėta sese
lių kazimieriečių mokytojų 
daug didingos katalikiškos 
tautiškos energijos, kuri su
žavi žiūrėtojų akis visokio
mis įvairenybėmis. Pavar
čius mokslo darbų sąsiuvi
nius, vėl nepaprastai nuste
bina visokį istoriški bruožai 
su nupaišytais atvaizdais. 
Ko čia nerasi? Lietuvos ku
nigaikščius, vyskupą M. 
Giedraitį, ir amerikiečių is
torijos įvairius vyrus ir ki
tokių įdomių dalykėlių. Jei 
viską nors paviršutiniškai 
aprašyti, reikėtų ilgiausiais 
straipsniais Ameriką užimti.

— Širdies liga staiga mi
rė geg. 4 d. ryte A. Biežys, 
apie 50 metų amžiaus. Tu
rėjo kelnių siuvyklą, buvo 
ištikimas parapijietis, skai
tė katalikiškus laikraščius, 
buvo Vytauto pašalpinės 
draugystės pirmininkas ir 
priklausė šv. Vardo draugi
jai; visados atrodė sveikas, 
linksmas žmogus; viena 
duktė priklausė bažnytiniam 
chorui; choro nariai atsilan
kė į šermenis ir drauge pa
simeldė už jos tėvelį. Ir bū
rys šv. Vardo vyrų atėjo į 
šermenis atkalbėjo dalį ro
žančiaus, vadovaujami kleb. 
kun. J. Lietuvninko ir kun. 
Dubinsko. Palaidotas gegu
žės 7 d. Būrys lietuvių 16 
automobilių palydėjo iš baž
nyčios į kapus. Liko nuliū
dusi šeima, kuriai parapijie
čiai reiškia paguodos, apgai
lėdami ištikimą gerą žmogų.

— Geg. 8 d. par. salėje 
buvo 8 skr. mokinių progra
mėlė motinų dienai pritai
kinta. Baigusieji mokyklą 
priėmė savo pasirinktas 
spalvas, kurias klebonas pa
vedė kun. Mendeliui išdalin
ti. Kun. Mendelis iš savo 
praeities mokslo dienų pri
siminė įdomių ir skaudžių 
rūpesčių ir šiems vaikeliams 
nupiešė pavyzdžiais šį mo
mentą.

17 mokinių jau paliks mo
kyklą, bet naujais mokiniais 
bus sunku užpildyti buvusių 
vietas. Lietuviai tingi siųsti 
vaikus į savo mokyklą, siun
čia kur pas kitataučius, kur 
nė vieno žodžio lietuviškai 
neišmoksta, nors lietuvių 
mokykla dovanai, ir knygos 
dovanai. Toki tėvai skau
džiai prieš savo tautą nusi
žengia.

— Geg. 8 d. po novenos į 
stebuklingą medalikėlį Švč. 
P. Marijos visi laukė A. 
Praninsko ir Masiulytės 
šliūbo; patarnavo visi trys 
kunigai. Geras pavyzdys; 
Amerikoje gimęs lietuvis 
pasirinko lietuvaitę, kuri ne
ieškojo kokių kitataučių.

— Vakare ant kampo Wa
shington Blvd, ir Ostend 
gatvės du automobiliai smar 
kiai susidūrė, vienam visas 
sparnas susiraitęs nusirito, 
o kito šonas įlinko ir ratas 

nusmuko; sužeistieji su kitų 
pagalba nuėjo į vaistinę. Na, 
ir. važiuoja jaunuoliai be 
tvarkos, kad ir raudonų 
šviesų nepaiso. Taip ir lietu
viukai važiavo vieškeliu 
prieš porą savaičių, kur juo
kais vairavo ir nusivertė į 
griovį; to pasekmėje Jesai- 
tis sužeistas į sprandą, bet 
jau sveiksta. Vairuotojai tu
rėtų budėti savo darbe.

J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Vyčiai minėjo motinos dieną
L. Vyčių 17 Algirdo kp. 

gražiai minėjo motinos die
ną. Ryte visi išklausė mišių 
ir priėmė komuniją motinų 
intencijai. Po mišių įvyko 
pusryčiai. Kaip mišiose, taip 
ir pusryčiuose dalyvavo kar
tu su vyčiais parapijos cho
ras, sodalicija ir studentai.

Pusryčių metu . gražias 
kalbas pasakė mūsų klebo
nas kun. F. Virmauskis, 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
K. Jenkus, stud. Julius Kiš
kis, Juozas Giedraitis — 
choro pirm., N. Marksaitė — 
sodalicijos pirm., p. Vasi
liauskaitė — stud., Al. Kibu- 
ris, S. Griganavičius ir Vy
čių kp. pirm. Pr. Razvadau- 
skas. Visi kalbėtojai savo 
kalbose pareiškė šios dienos 
reikšmę ir vyčių nuopelnus, 
ypač kun. K. Urbonavičius 
gražiai kalbėjo.

Programos vedėju buvo 
M. Grandelis. Dalyvių buvo 
per šimtas.

Vakarinė programa
7:30 vai. vak. suvaidinta 

„Jaunikis iš Kauno”. Kp. 
pirm. Pr. Razvadauskas pa
sakė įžangos žodį. Kalbėjo 
kleb. kun. F. Virmauskis, 
kun. K. Urbonavičius, stud. 
Julius Kiškis.

Pertraukose buvo daine
lių; dainavo: Jonas Varnas 
solo — „Prirodino seni žmo
nės” ir „Aš nežinau ką da- 
ryc”. Akompanavo p-lė Ade
lė Masiulytė. Grupė: Ona 
Petrušytė, M. Matūzaitė, A 
Gaputis, A. Kučas ir Pr. 
Razvadauskas sudainavo 
„Darius ir Girėnas” „Ant 
kareivio kapo” ir „Kodėl ne
gerti”. Visos dainos buvo 
sutiktos gausiais aplodis
mentais.

Gitarų duetas: Vladas 
Mickevičius ir Al. Giedrai
tis, grojo per tris kartus. 
Ačiū!

Buvo ir vaikučių progra
ma, O. Ivaškienės vadovau
jama. „Vaikų darželio šo
kis” (baletas) — šoko E. 
Pigagaitė, Rita Savickaitė, 
E. Rudis ir R. Ivaška. Pia
nu skambino muzikos moky
toja M. Trainavičiūtė. Eilė
raštį „Mamytei” deklamavo 
jauniausia programos daly
vė Albina Nevieraitė. „Naš
laičio dainą” (liaudies) pa
dainavo Rimutis Ivaška. 
„Vyčių obalsį” deklamavo 
Algimantas Ivaška. Grupė 
aštuonių vaikučių padai
navo liaudies dainelę „Kelki
tės vaikeliai”.

Visi vaikučiai atliko savo 
roles puikiausiai (visi tarp 
4 — 8 metų amžiaus). P. O. 
Ivaškienei širdingas ačiū!

Veikalą „Jaunikis iš Kau
no” puikiai suvaidino Ona 
Petrušytė, N. Genevičiūtė, 
Jonas Varnas, Pr. Šidlaus
kaitė, O. Peteškaitė ir A. 
Kučas. Sufleravo Pr. Aver- 
ka.

Reikia pastebėti, kad ren
giantis prie motinos dienos 
jninėjimo daug pasidarbavo 
Ona Petrušytė, M. Matūzai

tė, P. Bukota, A. Kučas ir 
kiti. Visiems širdingas ačiū!

Laimėjo pirmą vietą
Mūsų kp. L. Vyčių N. A. 

apskrities „bowling' ligoje” 
laimėjo pirmą vietą. Visus 
„bowlerius” sveikiname!

Pr.

Mini 35 metų jubiliejų
Didžiausia So. Bostone 

lietuvių moterų katalikių 
draugija, Lietuvos Dukterų 
po Globa Motinos švč., šie
met mini savo 35 metų jubi 
liejų. Ji įsteigta 1903 m. ko
vo 5 d., inkorporuota 1913 
m. Taigi, jau suėjo 25 metai 
nuo inkorporavimo.

Draugija savo jubiliejines 
iškilmes minės geg. 15 d. 
Iš ryto visos narės klausys 
mišių ir eis prie komunijos, 
o vakare įvyks pramoga, ku
rią išpildys Lietuvos Dukte
rų sūneliai ir dukrelės nuo 
5 iki 8 m. amžiaus, draugi
jos protokohį raštininkės 
Onos Ivaškienės vadovybėje. 
Daugumas programos pildy- 
tojų jau bus „trečioji lietu
vių karta” šioj šaly. Progra
ma susidės iš tautiškų žais
lų, dainų, eilėraščių ir vaiz
delių.

Reikia pažymėti, kad 
draugija sugeba įtraukti Į 
savo nares ir čia gimusias, 
į dabartinę valdybą įeina, 
rodos, 4 čia gimusios mote
rys. Draugijai pirmininkau
ja Ieva Marksienė.

Du nauji kunigai
Vietos lietuviai šį pavasa

rį susilauks dviejų naujų 
kunigų. Geg. 22 d. lietuvių 
bažnyčioje pirmas mišias 
laikys kun. Jonas Daunis, o 
birželio 5 d. kun. Aleksan
dras Motiejūnas, pasionis- 
tas. Primicijų dienos vaka
rais parapijos salėje ruošia
mi bankietai naujiems kuni
gams pagerbti.

Susilaukė mamytės
Pranui » Razvadaūskui, L. 

Vyčių 17 kuopos pirminin
kui, tikrai buvo linksma mo
tinų diena, nes tą dieną lai
vu iš Lietuvos į Bostoną at
vyko jo mamyte.
„Vanagai” užpuolė lietuvių 

komunistų „lizdelį”
Geg. 1 d. toje garsioje ir 

visame pasauly radikalų 
skelbiamoj darbininkų šven
tėje būrys mūsų komunistų 
bei bendrojo fronto vadų, 
susirinkę savo saliukėje 376 
Broadway, irgi „šventė” 
darbininkų šventę — prie 
kazyrų. Kadangi šios valsty
bės įstatymai draudžia sek

Bostono lietuvių mergaičių ir berniukų grupė su savo vadove Ona Ivaškiene prieša
ky. Ši grupė linksmina bostoniečius savo dainomis, šokiais, žaislais. Paveiksle pirmoj 
eilėj iš kairės į dešinę: I Pigagaitė, R. Ivaška, O. Ivaškiene, R. Martinkus, A. Nevierai
tė. Antroj eilėj: J. Venis, F. Petrauskaitė, I. Medonytė, O. Nevronytė, A. Plevokaitė, 
K. Strakauskaitė, F. Baliukonytė, R. Savickaitė. Trečioj eilėj: A. Bendzevičius, T. 
Nevronytė, A. Plevokas, A. Ivaška, S. Vasiliauskas, A. Medonis, E. Rudis, E. Pigagaitė.

Philadelphijos lietuvių veikėjas Kazys Vi- 
dikauskas su žmona Marijona ir sūnum Ka
zimieru. Plačiau apie p. Vidikauską rašo
ma korespondencijoje iš Philadelphijos. Vi- 
dikauskai mini vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį.

madieniais kazyruoti iš pi
nigų, tai policija užpuolė — 
nei nesibarškinusi išlaužė 
duris ir įsibrovė. Mūsų „did
vyriai” vieni bandė lysti po 
stalu, kiti bėgo prie lango, 
bet veltui — žiaurioji poli
cija nusivežė į belangę. Su-, 
imtųjų tarpe buvo tokių žy
mių tūzų, kaip A. Kupstis, 
Bolys, jų choro lyderis, Gus
taitis ir k. Ant rytojaus tu
rėjo stoti prieš airį teisėją 
ir klausytis ilgo pamokslo. 
Patekę bėdon, nesikreipė 
mūsiškiai pas savo „auksa
burnį” advokatą, bet pasi
samdė airį Sullivan, kad 
juos apgintų teisme. Byla, 
rodos, atidėta. A.

PHILADELPHIA, PA.

Vidikausko sukaktis i
Žinomas visuomenės vei

kėjas, daugelio laikraščių 
bendradarbis, Kazys Vidi- 
kauskas šiemet gali minėti 
dvejas sukaktis — 35 metų 
nuo atvykimo į Ameriką ir 
25 metų vedybinio gyveni
mo. Manau, kad Amerikos 
savaitraštis bus pirmutinis, 
paminėdamas šio nuoširdaus 
lietuvio sukaktis.

K. Vidikauskas yra kau
niškis, gimęs Šančiuose. Jo 

tėvas Aleksandras, o motina 
— Marijona Priemieniecky- 
tė. Į Ameriką atvyko 1903 
m. balandžio 1 d. Nuo pat 
atvykimo laiko iki šiol K. 
Vidikauskas nuoširdžiai vei
kia tarp lietuvių, rašo į dau
gelį laikraščių ne tik šiaip 
žinutes, bet ir straipsnius ir 
eilėraščius. Karštai reaguo
ja į kiekvieną svarbesnį įvy
kį. Gerai žinomas kaip espe
rantininkas, nuoširdus šv, 
Jurgio par. parapijietis.

K. Vidikauskas vedė Ma
rijoną Puodžiūnaitę, kilusią 
iš Vištyčio parapijos, 1913 
m. gegužės 24 d. Juodu su- 
šliūbavo kun. A. Milukas šv. 
Jurgio bažnyčioje, Philadel- 
phijoje. Vidikauskai turi sū
nų Kazimierą ir 3 dukras: 
Marytę — Vilhelminą, Ma
rytę — Zamenhofą ir Albi
ną — Voldemarą.

Sveikindami jubiliatus Vi- 
dikauskus, linkime jiems 
daug saulėto džiaugsmo ir 
gražiausio pasisekimo. Pa
čiam Vidikauskui, reikšda
mi dėkingumą už visuomeni
nę. veiklą, linkime niekada 
nepaleisti plunksnos iš ran
kų ir toliau budėti lietuviš
ko darbo sargyboje. Ilgiau
sių metų. Bičiulis.

Pasaulio naujausias laivas
ir kiti panašlaJ žymūs Cunard White Star laivai

AQUITANIA BRITANNIC GEORGIC
SPECIALES EKSKURSIJOS

AM. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGOS EKSKURSIJA

AQUITANIA — Blržello-June 15 
Liepos-July 13

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

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

Aiškesnių Informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės l

VIENYBE TRAVEL
BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

CUNARD WHITE STAR

50 metų
Gegužės 17 d. sukaks ly

giai 50 metų nuo to laiko, 
kai čia visiems žinomas mū
sų viengentis veikėjas ponas 
Antanas Užumeckas atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno 
Philadelphijoje. Jis priklau
so šv. Kazimiero parapijai.

Pranešėjas.

Kovo 27 d. Letuvių Muzi
kos Namo salėje įvyko dide
lis protesto susirinkimas 
prieš lenkus. Dėl protesto 
rezoliucijos neapsimoka nei 
kalbėti, atrodė, kad ją būtų 
lenkai ne tik vien rašę, bet 
ir diktavę... Gi čia eina kal
ba tik apie aukas. Aukų Lie
tuvai paremti buvo surinkta 
daugiau nei 300 dolerių, bet 
dabar, kaip aiškėja, bendra- 
frontininkai, sumulkinę tau
tininkus, ruošėjus to susi
rinkimo, taip „puikiai” pasi
tarnauja Tėvynei Lietuvai, 
kad tie pinigai, tur būt, nie
kad nepasieks Lietuvos Gin
klų Fondo. Aukotojai, grū
modami net teismu, reika
lauja, kad aukos būtų per 
Lietuvos Generalinį Konsu
latą nusiųstos į Lietuvą. Tas 
sulaikymas pinigų, arba 
nors ir siuntimas jų į ne la
bai aiškią vietą, kaip ma
tos, sukels čia didelę audrą... 
Jos griaustiniai iš toli jau 
girdimi...

Lietuvos Mylėtojas.

Pagerbė motinas
Gegužės 8 d. Apaštalystės 

Maldos draugija motinoms 
pagerbti surengė linksmą 
vakarą šv. Kazimiero par. 
salėje, kuri buvo pilna. Kle
bonas kun. J. Valančiūnas 
pasakė įžanginę kalbą. Se
serų kazimieriečių rūpesčiu 
paruošta labai tinkama mo
tinų pagarbai mokyklos mo
kinių programa, kuri susi
dėjo iš kalbų, dainų ir trum
pų, bet daug reiškiančių vai
dinimų. Motinos rolę atliko 
mokinė Elena Valytė, o Sū
naus — mokinys Jonas Ma- 
ciejauskas, kurs, turėdamas 
gražų balsą, gražiomis dai
nelėmis visus nustebino. Vi
sų vardus sunku išskaičiuo
ti; visi nuo pirmo, ligi aš
tunto skyriaus mokiniai vai
dintojai atliko programą 
žavėj ančiai. Visa pagarba 
priklauso seselei Konradai, 
kurią galima vadinti poete. 
Visą laiką akompanavo var
gom Jonas Mickūnas.

Programą baigiant vai
dintojai, visiems sustojus ir 
pritariant, sugiedojo Lietu
vos himną, kas pagirtina, 
kad mokiniams skiepijama 
lietuvybės dvasia, kuri pasi-

PIRMYN CHORO
DRAUGIJA

BRITANNIC — Blrž.-June 11

liks jų širdyse. Vėliau įvyko 
motinų ir scenos vaikučių 
sueigos pasikalbėjimas prie 
skanių užkandžių ir šiltos 
kavutės. Dalyvavo tėvai, ku
rie drauge' gražioje nuotai
koje laiką praleido. P. Bigė
ms, turėdamas labai gražų 
balsą, linksmino publiką 
dainomis, kitiems prita
riant. Visi reiškė padėkos 
žodį seserims už gražią pro
gramą. Sesuo Konradą poe
tė, jau ne sykį pradžiugino 
surengtais vakarais.

K. Dryža.
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Yra sakoma 
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So. 5th ir Ne 
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Sodalietės kviečia
Šv. Kazimiero par. soda

lietės gegužės 15 d. rengia 
gražų ir juokingą vaidinimą 
(jo vardas paslaptyje). Bus 
ir šokiai. Tai įvyks par. sa
lėje, 331 Earp St. Visi kvie
čiami atsilankyti. Gros Bill 
Smith and His Blue Aces or
kestras. Vaidinimas prasi
dės 7 vai. vak.

Visi turėtumėm paremti 
sodalietes, nes jaunimas 
mums visados palankus.

Balandėlis.

sudaro tokį I 
teismo name n

SLA. PILDOMOSIOS TA
RYBOS RINKIMŲ 

DAVINIAI

New Yorkas, geg. 9 d.— 
SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimų balsams suskaityti 
paskirta komisija baigė sa
vo darbą gegužės 7 d. Rin
kimuose dalyvavo 301 kuo
pa; viso balsų paduota 6,- 
523.

Rinkimams statyti kandi
datai balsų gavo sekančiai:

Prezidento vietai: F. J. 
Bagočius — 3,772; W. F. 
Laukaitis — 2,589; Kl. Jur
gelionis — 162; viceprezi
dento vietai: J. K. Mažukna
— 3,896; V. Bukšnaitis — 
2,582; sekretoriaus vietai: 
M. J. Vinikas — 3,667; J. 
Miliauskas — 2,482; J. An- 
džiulaitis-Ansell — 334; iž
dininko vietai: K. P. Gugis
— 3,694; A. S. Trečiokas — 
2,509; B. Simokaitis — 296? 
iždo globėjų vietai: S. Moc
kus — 3,624; E. Mikužiūtė
— 3,558; V. A. Kerševičius
— 2,388; J. Marcinkevičius- 
Martin — 2,138; daktaro 
kvotėjo vietai: Dr. J. S. Sta- 
neslow — 3,534; Dr. S. Bie- 
žis — 2,212; Dr. S. W. Sta- 
nulionis — 674.

Rockaway ] 
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skelbimų, auti 
mes nemažėja, 
valdžia žada pi 
mą, kuriuo bm 
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Raukšlės yra raveliai, ku
riuos dievai paruošė mūsų 
ašaroms. — Augier.

Žmogus tada gražiai kal
ba, kada tiesą sako.

— Striupas.
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IŠVYKO Į LIETUVĄ

Vyčio redaktorius adv. dr. 
K. Savickas, vyčių centro 
narys, gegužės 11 d. laivu 
Queen Mary išvyko į Lietu
vą, kur jis bus visą vasarą.

Dr. K. Savickas yra pa
kviestas plaukiojimo in
struktorium. 1935 — 36 m. 
Lietuvoje jis buvo krepšinio 
mokytoju ir labai iškėlė tą 
sportą Lietuvoje. Jo darbo 
vaisiai buvo labai geri, nes 
1937 m. Lietuvos krepšinio 
komanda laimėjo Europos 
čempionatą.

MIRĖ A. BUDRAITIS

Komunistas Gerson, kurį 
Manhattano pirmininkas 
Isaacks buvo pasiėmęs pa- 
gelbininku, neteko algos. 
Teismas įsakė sulaikyti jam 
algą ir nemokėti nuo vasa
rio 23 d. Teismo nuomone, 
Gerson buvo paskirtas į ne
sančią vietą.

M. Pastors iš Union City, 
N. J. buvo patrauktas teis
man už nepaklausymą poli
cininko, pastatydamas ne 
vietoje savo automobilių; 
kada policininkas liepė jai 
važiuoti, ji atsakiusi „Oh, 
yeah”. Nubausta 2 dol.

AMERIKA
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Gegužės 10 d. ryte staiga 
mirė Adolfas Budraitis, 48 
metų, gyv. 8556 — 102 St., 
Richmond Hill. Laidotuvės 
įvyks šį šeštadienį, gegužės 
14 d., iš Apreiškimo par. 
bažnyčios.

Velionis buvo siuvyklos 
savininkas, visų mėgiamas, 
kaip ramaus būdo žmogus. 
Dideliame nuliūdime liko jo 
žmona, duktė ir sūnus. Lai
dotuvėse patarnauja velio
nio artimas draugas, grab. 
J. Garšva.

New Yorke streikuoja 
taksių vairuotojai. Daugu
ma auton/obilių sugadinta 
apliejus juos rūkštimi ir ki
tokiais chemikalais.

Gegužės 14 d. prasidės 
tautinė automobilių gumų 
taupymo savaitė ir baigsis 
geg. 21. Pardavėjai mano, 
kad šioje savaitėje jie galės 
parduoti apie 59 mil. gumų. 
Prie šios savaitės prisidėjo 
visos gumų ir automobilių 
bendrovės.

Olga Pasichnyk, ukrainietė, žino
ma baleto šokėja, kuri dalyvaus 
Surmos radijo baliuje šį sekmadie
nį, gegužės 15 d., Central opera sa
lėje, 205 E. 67 St., tarp 2 ir 3 Avė. 
Salė talpina 5000 žmonių ir tikima
si, kad ji bus pilna. Programoje 
daug įvairybių. Bilietai tik 50 c. 
Pradžia 5 vai. Ukrainiečiai moka 
savo svečius priimti.

KORESPONDENCIJOS
GREAT NECK, L. I. BRIDGEPORT, CONN.

galima sakyti, kad pilnai 
pasisekė.

Vietinis cttbras, muz. A. 
Grigoraičio vedamas, pradė
jo programą, padainuoda
mas Amerikos himną, o po 
to vykdyta tokia programa: 
Kur giria žaliuoja (J. Guda
vičiaus) — choras, Kur ba
kūžė samanota (S. Šimkaus)
— solo J. Koropsak - Navic
kaitė, Burtai (J. Naujalio)
— choras, Tų mergelių dai
navimas (A. Kačanausko)
— solo Jonas Sprainaitis, 
Vėjužėlis (A. Vanagaičio)
— choras, Motušaitė miela 
(M. Petrausko) — duetas, 
sesutės Obelevičiūtės, Duno
jaus valsas (Strauso) — 
choras.

Paskutinė daina taip pati
ko publikai, kad nebuvo ga
lo plojimams, tad choras tu
rėjo antrą kartą sudainuoti.

Reikia pasakyti, kad varg. 
Grigoraitis labai gilus muzi
kas, kad taip rūpestingai 
prirengė chorą ir solistus.

Pianu solo skambino Eleo
nora Vaičaitytė Mozarto ir

giapiūtė (J. Žemaičio), Pasi
sėjau žalią rūtą (J. Neiman
to), šokim, šokim suktinėlį 
(J. Žilevičiaus).

Gražiai solo padainavo 
elizabethietės Vera Pran- 
skietytė ir duetą sesutės 
Buniūtės. Elizabetho cho
ras ir solistės puikiausiai 
pasirodė. Užtenka tik sumi
nėti Elizabetho ir Žilevi
čiaus vardą, ir jau visi žino, 
kad išgirs ką gero.

Kalbėjo vietinis kleb. kun. 
J. Kinta ir kun. M. Kemežis.

Matės ir daugiau svečių 
— kun. šeštokas, varg. Dul
kė iš Brooklyn© ir kiti.

Lai gyvuoja Patersono 
choras ir jo vadas muz. Gri
goraitis ir kiti parapijų cho
rai.

Duokit daugiau tokių kon
certų, o publika visuomet 
pripildys sales ir rems jūsų 
darbus. Buvęs.

PAJIEŠKOJIMAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS VIEŠOJI PADĖKA

ra ravelįai, ka
daruose mūsą 

' — Augier.

da gražiai kai- 
ą sako.

— Striupas.

Yra sakoma, kad teismo 
rūmai Williamsburghe (prie 
So. 5th ir New Strs.) yra 
neparankiausi, nes šalia 
esantis tiltas, automobiliai 
ir viršutiniai geležinkeliai 
sudaro tokį triukšmą, kad 
teismo name nesusikalbama.

Rockaway pajūry šią va
sarą automobilius pasista
tyti gatvėje bus leista tik 45 
min. Policija, sakoma, tuos 
parėdymus stropiai prižiūri.

Prospect parke, Brookly- 
ne, aukščiausame kalne ,,Mt. 
Lookout”, yra statoma plat
forma, iš kurios bus labai 
toli matyti.

Brooklyne prie Meeker 
Ave. ir Newtown upės pra
dėjo griauti namus. Čia bus 
statomas naujas 4 milijonų 
dolerių vertės tiltas, jun
giantis Brooklyną su 
Queens.

• Paaiškėjus, kad, nepai
sant visokių grasinimų, 
skelbimų, automobilių nelai
mės nemažėja, Washingtono 
valdžia žada pravesti įstaty
mą, kuriuo bus reikalauja
ma važinėtojams fed. val
džios leidimas ir prasižen
gęs prieš įstatymą turės 
skaudžiai atsakyti. Be to, 
didžiųjų kelių kryžkelėse 
bus šviesos.

Baltijos - Amerikos Drau
gija šiuo turi garbės pareik
šti širdingą padėką visiems 
įvykusios meno parodos da
lyviams, eksponatų skolinto
jams, ir koncerto progra
mos vykdytojams bei sve
čiams. Ypatingai reiškiama 
padėka už talką Baltijos 
valstybių gerbiamiems kon
sulams, pp. J. Budriui, K. 
Kuusik, R. Šileriui; koncer
te dainavusiems p. Z. Vitai- 
tienei, K. Hofmanui, V. Vil- 
sonaitei, Estų ’ Veteranų 
Chorui ir Stygų Trio, pianis
tams R. Kurdinaičiui, p-lei
G. Vitaitytei ir G. Poletti; už 
F. R. Bagdono kūrinių pa
skolinimą p. V. Daukšiui ir 
parodos dalyviams meninin
kams V. Austrics, Ig. Bana- 
sevičiui, V. Daukintui, K. 
Dikertui, G. Liutaitei, A. Li- 
llyman, R. Kaany, P. Muller,
H. Briede, R. Ratsep, H. 
Tark, J. Riis, V. Vitkui ir 
A. Winter; už parengimo 
garsinimą Lietuvių Radio 
Dr-jai, J. Valaičiui, J. Dum
čiui, V. Matusevičiui, Vieny
bės, Amerikos ir kitoms re
dakcijoms; prof. C. A. Man
ning už prakalbą, ir darbš
tiems parengimo komisijos 
nariams K. Stankevics, J. 
Dumčiui, V. Guntherienei, 
H. Peil, adv. K. R. Jurgėlai 
ir B. Nurmsenui.

Hardy Nurmsen, pirm.
Harry W. Lielnors, sekr.

Gegužės 7 d. įvyko Liet. 
Dukterų ir Sūnų pašelpinės 
dr-jos 25 metų sukakčiai pa
minėti vakarienė ir šokiai. 
Iš pradžių pasirodė mažai 
žmonių, bet vėliau daugiau 
pasirodė.

Valgis nebuvo labai geras, 
bet visiems užteko. Išrinktoj 
komisijoj . daugumoj buvo 
bolševikai, kurie vienai ka
talikei daug rūpesčio suda
rė. Komisija pas ją užsakė 
daug valgių, bet paskutinį 
vakarą atsakė. Žinoma, taip 
gali padaryti žmonės, kurie 
nesiskaito su žmoniškumu.

Vakarienėje kalbėjo keli 
nariai, kurie aiškino apie 
dr-jos lietuviškumą ir pan. 
Gaila, kad nebuvo pakvies
tas kalbėti koks katalikas 
— jis būtų tuos kalbėtojus 
tikrais vardais pavadinęs. 
Visi žinom, kad bolševikams 
rūpi tik Maskva.

Katalikai turėtų laikytis 
daugiąu vieningumo.

šį sekmadienį įvyks svar
bi pramoga paremti lakūno 
P. Šaltenio pasiryžimą vykti 
į Lietuvą, dalyvauti aviaci
jos varžybose ir palikti ten 
orlaivį Lietuvos jaunimui. 
Visi kviečiami. Bus šokiai, 
koncertas ir laimėjimas. 
Pradžia 6 vai. vak. Bilietas 
50 c. Vieta — Kasmočiaus 
salė. Vietinis.

UKRAINIEČIŲ BALIUS

Nesužalokit Savo ”Vi- 
duriu” Su Aštriais 

liuosuotojais!
Jei Jūsų viduriai yna užkietėję Ir Jūs 
norit gero Išvalymo, Jums reikalinga 
Huosuotojo — bet Jums nereikalinga 
tam. Jokio Šiurkštaus gydymosi! Kadan
gi yra toks lluosuotojas, kuris sutelks 
gerą, visišką Išvalymą — (bet be to bal
saus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — bet 
švelniai, be sukrėtimo Jūsų vidurių, be 
kokitumo ar nusilpnėjimo. Ir Ex-Lax 
yra lengvai paimamas — turintis lygiai 
tokj skoni, kaip gardus šokoladas I 
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.

. Lygiai geras ir valkams, Ir suaugusiems

. SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė-

I šutės 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.

Motinų vakarienė
Gegužės 8 d. 9 vai. ryte 

buvo jaunuolių iškilmingos 
mišios ir bendra komunija, 
o vėliau bendri pusryčiai. 
Vakare motinoms pagerbti 
suruošta vakarienė, į kurią 
atsilankė daug žmonių; bu
vo pilna salė. Buvo svečių ir 
iš kitų kolonijų. Programą 
vedė kleb. kun. J. Kazlaus
kas. Buvo trumpų prakalbė- 
lių su įdomiais pamargini- 
mais. ’

Parapijiečiai labai dėkin
gi savo kleb. kun. Kazlaus
kui už jo uolumą ir darbštu
mą; jo darbai stipriną ir 
gaivina mūsų parapiją.

Buvęs.

PATERSON, N. J.

Gegužės 1 d. šv. Cecilijos 
choras turėjo koncertą Our 
Lady of Lourdes salėje. 
Toks koncertas Patersone 
gal dar pirmą kartą įvyko ir

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:

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

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.
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Haydeno kūrinius. Visiems 
teko stebėtis jos gabumais 
ir pirštų miklumu. Iš jos 
laukiame lietuvių pažibos.

Harrisono choras, varg. 
P. Hodelio vedamas, sudai
navo sekančias daineles: 
Pavasario dienos, Medžioto
jų daina, Žaliuok, rūtele (S. 
Šimkaus), Berneli, nevesk 
pačios (A. Aleksio).

Visos dainelės gerai iš
pildytos ir priklauso didelė 
garbė vedėjui ir choristams.

Jersei City choras nedaly
vavo, tik jų varg. V. Justas 
gražiai sudainavo solo porą 
dainelių.

Vietinė M. Baubliūtė su
dainavo solo Dul-dul-dūdelė 
(A. Vanagaičio). Jai pavyko 
labai gerai.

Elizabeth© parapijos cho
ras, komp. J. Žilevičiaus ve
damas, išpildė tokią progra
mą: Surrexit Christus (Car
lo Rossini), Ave Verum (J. 
Falkenstein), Užtrauksim, 
j aunime (J. Žilevičiaus), Rū

43. PALEVIČIUS, Vaclovas, kilęs iš 
Varėnos m., Alytaus apskr., 1921 
m. gyvenęs Worcester, Mass.

44. PETREVIČIAI, Petras ir Ka- 
rolis-ženas atvykę iš Lietuvos 1922 
m. ir apsigyvenę New Yorke. Ka- 
rolis-ženas Petrevičius kartais va
dinosi Wolf.

45. RATKEVIČIUS, Antanas, gyve
nęs New Hyde Park, L. I., N. Y.

46. RAZEVIČIUS, Vladas, gyvenęs 
Newark, N. J., vėliau Boston, Mass.

47. RAGELIS, Jonas, s. Mato, nuo 
1924 iki 1927 m. gyvenęs 202 Jef
ferson St., Newark, N. J.

48. RAILYS, Jonas, 62 m., kilęs iš 
Šiaulių miesto, gyven. Long Island, 
N. Y.

49. ŠIMKEVIČIUS, Antanas, gyve
nąs Harrison, N. J.

50. ŠEIBOKAS, Vincas, s. Juozo, ki
lęs iš Juostininkų k., Raguvos v., 
Panevėžio apsk., 1925 m. išvykęs j 
Sioux City, Iowa.

51. STASIUS, Rokas, prieš 10 m. gy
venęs ant Hudson Ave., Brooklyn, 
N. Y.

52. STATUTĄ, Petras, ir Katrė 
STATUTAITĖ-ŽITKUVIEN®, gy
ven. 94 Dorchester St, Worcester,

53. SUKADOLSKIS, Kazys, 1934 
metais gyvenęs 175 W. 24th St., 
Bayonne, N. J.

54. STAŠKEVIČIUS, Jonas, pasiva
dinęs John Stenhan, iki 1922 m. 
gyvenęs Tamaqua, Pa.

55. SKELIOVAS, Lukas, gyvenęs 329 
Parade St., Erie, Pa.

56. ŠIRVINSKAS, Juozas, s. Jono, 
gimęs 1884 m. gegužės m. 27 d. 
Žilių k., Papilės vaisė., gyvenęs ku
rį laiką Boston, Mass.

57. TOMKEVIČIUS, Mykolas, kilęs iš 
Kovarsko v., Ukmergės apskr., 
1907 m. gyvenęs Stoughton, Mass., 
vėliau Racine, Wis.

58. TAMOŠIŪNAITĖ, Ona (Anna Ta
rnus) 1933 mt. gyvenusi New 
York, N. Y.

59. TUŠKENIS, Jonas, iki 1936 m. 
gyvenęs adresu 87-42—126th St., 
Richmond Hill, L. I., N. Y.

60. UGARENKA, Leonas, iki 1929 
m. gyvenęs ant East 96th ar West 
96th St, New York, N. Y.

61. VELYKIS, Stasys, paskutiniu 
laiku gyvenęs Philadelphia, Pa.

62. VENCKUS, Juozas, gyvenęs Mt. 
Carmel, Pa., arba Petras BURBAS, 
gyv. Summerlee, W. Va., kuris jj 
pažino.

63. VAGONIS, Motiejus ir jo sūnus 
Juozas, gyvenę Philadelphia, Pa.

64. VAITEKŪNAS, Vincas, kilęs iš 
Juknaičių k., Lygūnų v., Šiaulių 
apskr., Amerikon atvykęs prieš D. 
Karą, gyvenęs Detroit, Mich. ir. 
neva New Yorke ar jo apylinkėje,! 
gali gauti nemažą sumą pinigų.

65. ŽELIONIS, Jonas ir Marijona, 
gyveną Lions Grove, Pa.

66. ZALECKIS, Antanas, s. Simono, 
kilęs iš Raseinių apskr. Konsulatas 
turi savo žinioje jam priklausomą 
dalį iš dėdės palikimų. Atsiliepiant 
prašoma suteikti motinos vardą ir 
gimimo datą bei vietą.

67. ZULUMSKIS, Stasys, kilęs iš 
Girelės vienk., Ramygalos vaisė., 
Panevėžio apskr., paskutiniu laiku 
gyvenęs Hazleton, Pa.

68. ŽEMAITIS, Antanas, pasivadi
nęs Tony Zemis, tarnavęs J. A. V. 
kariuomenėj. New Yorke.

69. BUTKUS, Justinas, gyvenęs E. 
Second St., Spring Valley, Ill., ki
lę iš Kretingos apskr.
JIEŠKOMIEJI arba apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti adresu:
Consulate General of Lithuania

16 West 75th Street, 
New York, N. Y.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
maspeth.' n. y.

NAUJI VEIKALAI
Neseniai atspausdinta keletas kun. Dr. J. Navic

ko, M.I.C. veikalų. Kadangi rašytojas labai gerai 
pažįsta jaunimą ir spranta jo auklėjimą tad šie vei
kalai ir yra rinktiniai mūsų vaidintojams—mėgė
jams.
PRANAŠYSTĖ, Anglijos Karaliaus Enriko VIII 

persekiojimo laikų keturių veiksmų, septy
nių paveikslų vaizdelis, šiame vaizdelyje ryš
kiai atsispindi tikėjimo galia ir tie, kurie 
pradžioje bandė kovoti prieš tikėjimą, pažįs
ta savo klaidas, tampa jo uoliais išpažinėjais, 
gelbsti nusidėjėlių nemirtingąsias sielas, 
skiepydami jiems tikėjimo meilę.

ŽYDŲ KARALIUS, keturių veiksmų, penkių pa
veikslų drama. Tai Kristaus gyvenimo ir Jo 
pasiaukojimo, gerų darbų ir meilės žmo
nėms vaizdas. Čia vaizduojama, kaip piktieji 
fariziejai tarėsi Jį sugauti, kad galėtų, netei
singai apskundę nužudyti. Veikalas tinkamas 
vaidinti ypač gavėnios metu, o pasiskaityti 
visada įdomus ir vertingas.

VAINIKU, tragedija penkiuose veiksmuose. 
Jauno kunigaikščio tikėjimas pasireiškia 
taip stiprus, kad atsižadėjęs įvairių dievai
čių už ką jį tėvas, nedorų žmonių apgautas, 
prakeikia, neatbaido ir neatitraukia jo nuo 
ištikimybės. Drąsiai išpažindamas savo tikė
jimą, iškenčia visas nelaimes ir net pagaliaus 
žūsta nuo priešo rankos.

Šie veikalai parsiduoda po 35c. 
Perkant visus tris kartu — 1 doleris.

Kreipkitės į
AMERIKOS ADMINISTRACIJĄ

423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DU

<Tel. EVergreen 7-4335 :

STEPHEN AROMISKIS 1 
j (ARMAKAUSKAS) į

Grab orius - Balzamuoto jas > 
j MODERNIŠKA KOPLYČIA ;

423 Metropolitan Avė.,
5 Brooklyn, N. Y. >

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.
r1 1

/ X

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

_____________________________ >

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC K

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

kel. STagg 2-7177 Į

į ALFRED J. WENTZ
i (VENCIUS) ;

i ADVOKATAS

: 219 So. 4th St., Brooklyn, N.yJ
: (Williamsburgh Bridge Plaza' $ •
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LIETUVIŲ DIENAI
Sekmadieni, Liepos-July 3 d

KLASHI S CLINTON PARK, Maspeth, N. Y.

Metine [oĮololoioioĮo; LABDARYBĖS BALIUS

ŠV. JURGIO PARAPIJA LINKIME LAIMINGOS 
KELIONĖS

APREIŠKIMO PARAPIJA
c*)

Bendra choro komunija

Pereitą sekmadienį choras 
ėjo bendrai prie komunijos. 

. Kadangi buvo motinų pager
bimo diena, tai kiekvienas 

. tai padarė savo motinai pa
gerbti. Prieš 9 vai. mišias 
choristai susirinko į salę, 
kur buvo parūpintos gėlės, o 
po to poromis atžygiavo į 
bažnyčią, varg. J. Brundzai 
grojant maršą. Gražiai gie
dojo mišių metu lietuviškas 
giesmes bendrai mažasis ir 
didysis choras.

Komunijos priėmimo me
tu pasigirdo gražus smuiko 
balsas; tai p. O. Petrauskai
tė, karts nuo karto paįvairi
na savo virpančia smuiką.

Po mišių choras turėjo iš
kilmingus pusryčius prie 
puošniai paruoštų stalų. Vi
sų nuotaika buvo pakilusi.

Tą pat rytą ir vietinė Mo
terų Sąjungos kuopa ėjo 
prie bendros komunijos ir 
turėjo savo bendrus pusry
čius.

Visi laukia

Geg. 22 d. įvyksta naujų 
vargonų pašventinimas ir 
bažnytinis koncertas, kuria
me dalyvaus net šeši apylin
kės chorai: iš Elizabeto, 
Newarko, Maspetho, Apreiš
kimo, Angelų Karalienės ir 
vietinis.

Solistai bus B. Brundzie- 
nė, Kulbokaitė - Višniaus- 
kienė ir A. Vasiliauskas, pa
sižymėjęs tenoras. Pradžia 
lygiai 6 vai. vak.

Į koncertą jokios įžangos 
nėra.

Po koncerto par. salėje 
įvyksta triukšmingas balius, 
nes vienų choristų bus per 
300. Įžanga į balių tik 25 c. 
Gros J. Navicko orkestras.

Brooklyno visuomenė kvie 
čiama gausingai atsilanky
ti.

Dar aukos plaukia

Į naujų vargonų fondą 
aukojo: Mikalina Milkevičie
nė, Adolpas Staškus ir žino
mas fotografas Rapolas 
Kručas, kurs, pastebėjęs lai
kraščiuose, kad statomi nau
ji vargonai prisiuntė čekį. 
Visi aukojo po 5 dol. Visų 
aukotojų vardai bus spaus
dinami koncerto programo
je. Kas dar neaukojo, prašo
ma šį sekmadienį tai pada
ryti, tai ir jūsų aukos bus 
pažymėtos programoje.

Visos Maspetho Draugijos 
linki laimingos kelionės į 
Tėvynę mylimam klebonui 
kun. J. Balkūnui. Lai Dievas 
užlaiko jį sveiką ir linksmą 
kilniems jo žygiams.

ir motinoms pritaikintą pa
mokslą. Mišių metu visos 
ėjo prie komunijos. Malonu 
pažymėti, kad tą dieną kar
tu su savo mamytėmis mel
dėsi sodalietės ir šv. Vardo 
vyrai. Dalyvavo daug jauni
mo ir maži vaikučiai, sesu
čių pranciškonių suorgani
zuoti.

Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai. Maldą atkalbėjo 
kun. P. Lekešis ir pasakė 
gražią kalbą savo ir klebono 
vardu. Buvo daug kalbų ir 
sveikinimų. Eilutes pasakė 
O. Petrulytė. Pusryčius pa
ruošė kuopos pirm. O. Liziū- 
nienė, M. Adomaitienė, P. 
Morkūnienė, V. Baltrūnienė. 
Po pusryčių ski'rstėmės pil
nos įspūdžių ir džiaugsmo.

O. P.

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.

Šv. Vardo vyrų dr-jos 
bendra komunija įvyks bir
želio 12 d. per 8 vai. mišias, 
po kurių įvyks pusryčiai. Vi
si nariai prašomi gausingai 
atsilankyti.

Valdyba.

ARBATĖLĖ PAVYKO

MASPETHO ŽINUTĖS

Gegužės 8 d. sąjungietės 
gražiai minėjo motinų dieną. 
Prie gražiai gėlėmis išpuoš
to altoriaus mišias atlaikė 
kun. P. Lekešis; jis pasakė

— Šiandien, penktadienį, 
vakare kun. J. Balkūnas iš
vyksta į Lietuvą. Nuolatinis 
jo adresas ten: Laisvės Alė
ja 84, Kaunas.

— Jau susitarė parapijos 
pramogų komitetas su muz. 
A. Visminu priešaky. Visų 
draugijų delegatai sudaro ši 
komitetą. Komitetas ruoš 
parapijos karnavalą rugp. 
13 — 23 dienomis.

— Vyčių metiniai šokiai 
Klasčiaus salėje įvyksta ge
gužės 28 d.

— Vyčių vajaus pramoga 
įvyko trečiadienį, geg. 11 d. 
par. salėje. Jau rašosi naujų 
narių į vietinę kuopą.

— Vasaros atostogoms 
(liepos ir rugpiūčio mėn.) 
vaikai gali registruotis da
bar pas vietos kunigus. Lie
tuvių vasarvietė Glenford 
Camp vėl atsidarys.

— Padėkos novena prie 
Stebuklingo Medalio anglų 
kalba prasidės pirmadienio 
vakare, geg. 16 d. ir tęsis li
gi geg. 24 d. Noveną ves 
kun. George Frey, C. M.

— Geg. 15 d. susituoks 
Barbora Gužiūtė su Alfred 
Peterson.

— Pirmoji komunija bus 
geg. 29 d. per 9 vai. mišias. 
Pirmosios komunijos klasė 
mokoma kasdien 4 — 6 vai. 
vak. šiemet 24 vaikai suda
ro klasę.

— Kun. P. Lekešis geg. 
12 d. per radiją skaitė pa
skaitą apie prel. A. Dam
brauską — Jakštą.

Šv. Monikos našlių mote
rų dr-ja gegužės 4 d. minėjo 
savo šv. globėjos dieną. Ry
te Apreiškimo bažnyčioje iš
klausė mišių ir priėmė ko
muniją; visos buvo pasipuo
šusios našlaičių vainikėliais. 
Vakare turėjo šaunią arba
tėlę, kuri netikėtai gerai pa
vyko. Žmonių atsilankė 
daug. Sveikinimo kalbas pa
sakė kun. N. Pakalnis, mo
kyklos viršininkė sesuo Ni
kodemą, O. Stagniūnienė ir 
kiti.

Dr-ja labai dėkinga sės. 
Nikodemai, parūpinusiai 
mokyklos beną, kurs griau
sminga muzika palinksmino 
našles ir atsilankiusius sve
čius. R. K.

JUNGTUVĖS

Gegužės 8 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje apsivedė 
Viktoras Čirba su Albina 
Mikalauskaite ir Antanas 
Kemežys su Sofija Sandu- 
kaitė. Gegužės 14 d. apsives 
St. D. Wallace su Veronika 
K. Grikyte.

Netrukus toje pat bažny
čioje jungtuvių ryšiais bus 
sujungti K. Zdanavičius su 
M. Koklyte.

PAGERBIMO VAKARAS

KETVIRTA^ ŠAUNUS

Angelų Karalienės Parapijos Šv. Vardo DraugijosMetinis Balius ir šokiai
Penktadieni, Gegužes-May 20 d., 1938

PARAPIJOS SALĖJE,
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

Gros Geras Orkestras

Pradžia 7:30 valandą vakare. Įžanga 25 centai

Bus gardžių gėrimų ir skanių užkandžių.

Balandžio 30 d. Apreiški
mo par. salėje suruošta puo
ta graboriui Barry P. Sha- 
lins-šalinskui ir jo žmonai 
Margaretai su jauna dukre
le pagerbti, jų vedybinio gy
venimo 5 metų sukakties 
proga. Puotoje dalyvavo per 
300 asmenų iš New Yorko 
ir New Jersey apylinkės.

„Vestuvėms” piršliavo 
Kazys Cidabra, o svočia bu
vo Teresė Milinienė. Kalbų 
programą vedė J. P. Mačiu
lis, kuris, apibudinęs Šalins- 
kų gražias savybes, sveiki- 
kino juos nuo liet, namų sa
vininkų organizacijos ir nuo 
jos įteikė jiems 25 dol. če- 
kutį. Nuo visų puotos daly
vių p.p. Šalinskams įteikta 
puikus šių metų modelio ra
dijo priimtuvas.

Labai gražią kalbą pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis, kuris 
džiaugėsi Šulinskų šeimyni
ne santaika ir gražiu pasiro
dymu lietuvių visuomenės 
reikaluose. Kitas kalbas pa
sakė J. Šertvitis, J. Ginkus, 
S. Aromiskis, P. Vilčinskas, 
Mockevičius, Ks. Strumskis, 
adv. Vyzlianskas, B. Macke
vičius, Vaiginis, Buikai, Sta- 
duliai, Bozai, Butauskai, 
Bukšniai, Ripkevičiai, Sprai-

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVE

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius, luncheon meat ir picnic
hams didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, bekoną, lašinius ir raugintus agurkus.

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN - AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York
Tel. REctor 2-27S6

loloio:

niai, Paltanavičiai, Vasiliau
skai, Kelsey, K. Cidabra,
Milinienė, šalinsko tėvai Pi
jus ir Pranciška Šalinskai, 
Šalinskienės tėveliai Mr. ir 
Mrs. Forenkoff, šeimininkės 
Ona Mičiulienė ir J. šabū- 
nienė. Kalbų programą bai
gė gražiais padėkos žodžiais 
jaunieji šalinskai, kurie 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
už pagarbą ir dovanas.

Puotą surengė ir svečius 
bei viešnias puikiai aptar
navo O. Mičiulienė, J. šabū- 
nienė, M. Butauskienė, D. 
Kirvelienė; pagelbėjo T. Va
siliauskienė, P. Mičiulis, M. 
Kirvelis, Juozas ir Kazys 
Dumbliai ir kiti.

Tą pačią dieną kun. Pa
kalnis pakrikštijo šalinskų 
dukrelę Liudvikos — Onos 
vardu. Kūmais buvo dr. Sta- 
lionis ir Fl. šalinskaitė.

Buvęs.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Motinos Dienos sekmadie
nis praėjo tikrai įspūdingai 
ir net jaudinančiai. Bažny
čioj 8 ir 9 valandos mišiose 
parapijos draugijos ėjo ben
drai prie komunijos. Po 9 
vai. mišių salėj sąjungietės 
su sodalietėmis buvo paren
gusios motinėlėms pagerbti 
bendrus pusryčius, šv. Var
do draugijos įvyko mėnesi
nis susirinkimas, kurio metu 
sodalietės ir sąjungietės pa
kvietė dalyvauti bendruose 
pusryčiuose. Susirinkimas 
pakvietimą priėmė ir visi 
dalyvavo. Pusryčiai pareng
ti puikiai. Tvarka ir patar
navimas pavyzdingi. Visi 
gerai nusiteikę. Programėlė 
susidėjo iš dainelių ir kalbų. 
Nors daugelis, kurie jau ne
tekę savo motinėlių, tik gra
žūs jų prisiminimai palikę, 
buvo sugraudinti, bet, atsi
žvelgiant į tai, kad visi esa
me kūdikiais mūsų dvasinės 
Motinėlės Bažnyčios, kuri 
jaunus ir senus lygiai globo
ja ir moko, nesam našlai
čiais, todėl darosi malonu ir 
jauku. J. Mykolaitis.

Gegužės 8 d. šv. Vardo 
dr-jos susirinkime nutarta 
penktadienį, gegužės 20 d., 
surengti parapijos salėj me

tinį balių su šokiais ir už
kandžiais.

Bilietas tik 25 centai. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Visi 
prašomi atsilankyti.

Sodaliečių veikla
Gegužės 15 d. per 9 vai. 

mišias bus sodaliečių ben
dra komunija. Gegužės 29 d. 
4 vai. popiet sodalietės ap
vainikuos švč. Panelės sta
tulą gėlėmis; tai bus daro
ma ryšium su gegužės mė
nesio pamaldų užbaiga.

MOTERŲ PRAMOGA

Šį šeštadienį, gegužės 14 
d., 8 vai. vak., tuoj po gegu
žinių pamaldų, Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyks 
Moterų Sąjungos Brooklyno 
kuopų kauliukais žaidimo 
vakaras su įdomiais laimėji
mais. Į pramogą atvyks są- 
jungiečių veikėja M. Joku- 
baitė iš New Haven, Conn.

Sąjungietės kviečia visus 
atsilankyti į šią smagią pra
mogą. Rast,

i _______________________

PRIGĖRĖ LIETUVIS

Praeitą savaitę iš East 
upės, prie 10 St., Brooklyne, 
policija ištraukė skenduolį. 
Policijos automobilių signa
lai patraukė jaunuolio Juozo 
Terebeizos dėmesį ir jis at
bėgo į nelaimės vietą. Prasi
veržęs pro minią ir pamatęs 
ištrauktą lavoną, jis sušuko: 
„O, Dieve! Tai mano tėvas!” 
ir apalpo.

Skenduolis buvo Juozas 
Terebeiza, apie 40 metų, 
gyv. 112 Wythe Ave.

Brooklyne veikianti Mote
rų Vienybė ne sykį yra pa
rėmusi labdarybės tikslus, 
sušelpusi našlaičius, pasky
rusi lietuvių kalbai palaiky
ti Columbia universitete sti
pendijų, aukojusi Lietuvos 
Ginklų Fondui. Ši draugija 
visada palanki geram lietu
viškam darbui.

Kitą penktadienį, gegužės 
20 d., Hotel McAlpin patal
pose, Broadway ir 34 St., 
New Yorke, Moterų Vienybė 
ruošia metinį labdarybės ba
lių, kurio pelnas skiriamas 
lietuvių našlaičiams ir lietu
vių kalbos kursui Columbia 
universitete paremti. Ba
liaus rengėjos užtikrina 
smagią nuotaiką, jaukią ap
linkumą visiems svečiams. 
Jos kviečia visus, ypač jau
nimą. Bilietas tik 1 dol.

B. T.

gros J. Navicko orkestras, 
Šokiai prasidės 8 vai. vak

Bilietas 35 c.

KREPŠINIO RUNGTYNfiSi
IR ŠOKIAI

Sekmadienį, gegužes 15 d. 
Apreiškimo par. salėje įvyks 
svarbios krepšinio rungtį 
ir šokiai. Susitiks dvi sUy. 
rios komandos — Brooklyno 
vyčių 41 kuopos rinktinė su 
Philadelphijos vyčių koman
da. Prieš mėnesį įvyko rung
tynės tarp šių komandų Phh 
ladelphijoj, kur po trijų viii- 
taikių 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.

ŠIAUDINIŲ KEPURIŲ 
BALIUS

L. I. Birutės merginų klu
bas gegužės 13 d., penktadie
nį, rengia šiaudinių skrybė
lių balių, įvyksiantį Grand

Loto žmona atsigrįžo ir ji 
buvo paversta į druskos stul 
pą, ir tik už atsigrįžimą at 
gal. Koks puikus simbolis! 
Virsta druskos stulpu kiek
vienas, kuris nusisuka nuo 
gyvenimo ir vien žiūri į savo 
praeitį. Toks lieka tada nie
kam tinkamas.

Tel. EVergreen 7-1312

Paradise salėje, šokiams — Aurevilly.

A: •

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI |

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET 

a

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

Šventadieniais susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9320

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
" 1—2 p. p.

6—8 vak.
Ir pagal sutartj

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.; EVergreen 7-9100

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Vyčiai išv 
Nauji veji 
Užgeso ži 
Svarbus d 
Be reikšto

Gegužės 21 
išvyksta L. II 
įa, paties pir 
no J. Mažeikf 
ma. Ekskursų 
gražus būrys ; 
kada Lietuvos 
L Vyčių ypa 
pavasarininku 
met savo 25

birželio 28- 
dami L Vyčii 
sėkmingos kel 
me gražiausi 
jos dalyviams 
patiks ir kad, 
dar labiau pai

Katalikų Su 
mas praėjo, 1 
ma, dideliu i 
bingumu. Pn 
gų mitarimų 
uizavimui pa! 
stiprinti. Cf 
je padalyta 
mų, įsileidi! 
jėgų-

Seimas neu 
kų visuomet 
reikalų, pask 
svarbioms įsi 
nu pažymėti, 
polio kolegij 
doL ir pas 
nuolatinę st 
kad tokių fi 
Suavienyma 
širdesnės pa 
kad nuo Pi 
bus pradėj 
pūsti naujės 
jie neša į s 
ganizaciją 
geriausia i 
tuvių išeivi 
visuomenės

Praeitą s 
užgeso dar 
kalbant velii

LICENSES
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 be consumed 
on the premises.
. S. B. 24 Location—Picnic House— 

Prospect Park
S. B. 23 Location—Shelter House— 

Prospect Park
S. B. 22 Location—Boat House— 

Prospect Park 
SAMUEL T. ROBINSON

Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
SB106 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.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir Į kltue miestus.

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

7142

SALDAINIU PALOCIUS |
GERIAUSIOS RŪŠIES

. Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas S
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių | 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE 

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

lėtojo darbTel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodami 

nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

^V^*^^** U»u ~ ~ ~ Į

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537
MICHAEL S A LIK L I S |

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

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimų

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoia rendas

ilgametis un 
fakulteto de 
suomeninink 
rancijos, gili 
gus. Jo tiesi 
pakelta galv

sena, švelni 
imponuodavo 
teisininkams 
prastai gerk 
rašytojas yr 
mokiniu, nai

liūdi dėl jo 
sios iš gyvy] 
šią asmenyb

Šį mėnesį 
metų, kai I 
sykį įvestas 
dhos mokslą 
įdaryta tik

je Lietuvoje 
pranešimu,; 
privalomo 
įvedimo in 
kun. dr. Joj 
da dirbęs& 
Dabar šis ši

Privalomas 
slas dabar j 
būtenybė.bet 
tai buvo didf 
što šviesesnę

Lietuvoje 
tautinės h 
M)s jst 
M Tanios 

skyrius 
Magijų. J 
Mųsky 

ir rup 
R užsi


