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snį, gegužes 15 d. 
) par. salėjo įvyks 
epšinio rungtynes 
Susitiks dvi ati
los — Brooklyno 
lopos rinktinė su 
jos vyčių koman- 
enesį įvyko rung
tų komandų Phi- 
kur po trijų virš* 

į laimėtoja 41 kp. 
santykiu 29:26. 

•kiai rengiasi Phi- 
kuopa atsilygin-

ynių įvyks šokiai, 
ngtynes ir šokius

Gegužės 21 d. į Lietuvą 
išvyksta L. Vyčių ekskursi
ja, paties pirmininko Anta
no J. Mažeikos vadovauja
ma. Ekskursijos narių tarpe 
gražus būrys jaunuolių, nie
kada Lietuvos nemačiusių. 
L. Vyčių ypatingai laukia 
Pavasarininkai, kurie šie
met savo 25 metų sukaktį 
mini iškilmingu kongresu 
birželio 28 — 30 d.d. Linkė
dami L. Vyčių ekskursijai 
sėkmingos kelionės, reiškia
me gražiausios vilties, kad 
jos dalyviams Lietuva labai 
patiks ir kad jie savo Tautą 
dar labiau pamils.

na atsigrįžo ir ji 
ta į druskos stul 
ž atsigrįžimą at 
puikus simbolis’ 
ikos stulpu kiek* 
s nusisuka nuo 
r vien žiūri į savo 
is lieka tada nie* 
įas.

— Aurevilly.
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Katalikų Susivienymo sei
mas praėjo, kaip praneša
ma, dideliu rimtumu, tvar
kingumu. Pravesta naudin
gų nutarimų jaunimo orga
nizavimui palengvinti ir su
stiprinti. Centro vadovybė
je padaryta žymių pakeiti
mų, įsileidžiant šviežesnių 
jėgų-

Seimas neužmiršo katali
kų visuomenės kultūrinių 
reikalų, paskirdamas aukų 
svarbioms įstaigoms. Malo
nu pažymėti, kad Mariana
polio kolegijai paskirta 300 
dol. ir pasižadėta įsteigti 
nuolatinę stipendiją. Aišku, 
kad tokių faktų akivaizdoje 
Susivienymas susilauks nuo
širdesnės paramos. Atrodo, 
kad nuo Pittsburgho seimo 
bus pradėję Susivienyme 
pūsti naujesni vėjai. Tegu 
jie neša į šią milžinišką or
ganizaciją visa tai, kas tik 
geriausia ir gražiausia lie
tuvių išeivijos katalikiškos 
visuomenės gerovei.
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Praeitą savaitę Lietuvoje 
užgeso dar vienas žiburys, 
kalbant velionio Jakšto ter
minu. Mirė prof. P. Leonas, 
ilgametis universiteto teisių 
fakulteto dekanas, didis vi
suomenininkas, plačios tole
rancijos, gilios sąžinės žmo
gus. Jo tiesi figūra, aukštai 
pakelta galva, gražiai nužilę 
plaukai, džentelmeniška ei
sena, švelni kalba visada 
imponuodavo studentams 
teisininkams, kurie jį nepa
prastai gerbdavo, šių žodžių 
rašytojas yra buvęs velionio 
mokiniu, naudojęsis jo bran
giais patarimais, o dabar 
liūdi dėl jo mirties, atėmu- 
sios iš gyvųjų pasaulio švie
sią asmenybę.

Nutraukė santykius
Praeitą savaitę Meksika 

nutraukė santykius su Ang
lija. Ginčas kilo dėl Meksi
kos vyriausybės nusavintų 
žibalo ir aliejaus versmių, 
priklausiusių įvairioms ang
lų bendrovėms. Meksikos at
stovas Londone atšauktas. 
Anglijos vyriausybė savo 
atstovą iš Meksikos irgi jau 
atšaukė.

Pasikeitė vyriausybė
Belgijoje dėl ekonominių 

sunkumų pasitraukė vyriau
sybė. Naują vyriausybę 
sudarė socialistas Spaak, 
39 metų amžiaus. Tai pir
mas Belgijos socialistas 
premjeras. Vyriausybėn įei
na 4 katalikai, 4 socialistai, 
2 liberalai ir 1 nepartinis.

CIO pralaimėjo
Pennsylvanijoje geg. 17 d. 

įvyko pirminiai balsavimai 
senatoriaus ir gubernato
riaus kandidatų vietoms. 
Demokratų partijoje buvo 
du sąrašai, kurių vieną iš
statė CIO vadovybė, o kitą 
partijos komitetas. Rinki
muose CIO kandidatai pra
laimėjo. Demokratų kandi
datu senatoriaus vietai bus 
gub. Earle, o gubernato
riaus — adv. Jones. Respub
likonų kandidatu gubernato
riaus vietai bus teisėjas 
James. Respublikonai surin
ko labai daug balsų, todėl 
rudenį demokratams bus di
delis darbas atlaikyti savo 
turimas vietas.
Pripažino Franco

Popiežius Pijus XI pripa
žino Ispanijos generolo 
Franco vyriausybę ir atsiun
tė savo nuncijų, arkiv. Ci- 
cognani, kurs iki šiol buvo 
Austrijoje. Per savo buvu
sius laikinus atstovus Popie
žius yra kelis sykius prašęs 
gen. Franco susilaikyti nuo 
bombardavimo civilinių gy
ventojų apgyventų vietų.

Čekoslovakų rūpesčiai
Čekoslovakijos vyriausybė 

nukreipus savo visas pa
stangas į sudėtų vokiečių 
reikalus. Sudetų nacių va
das Henlein lankėsi Londone 
ir Berlyne. Sudetai reikalau
ja plačiausios autonomijos 
ir Čekoslovakijos užsienio 
politikos pakeitimo. Prancū
zai ir anglai stengiasi pagel
bėti Čekoslovakijai išspręsti 
savo nepriklausomybės išlai
kymo problemą taikiu bū
du. Prancūzija buvo atsi
klausus Lenkijos, ar ši rem
tų Čekoslovakiją, jei kiltų' 
karas. Lenkija pranešė, kad 
ji pasielgtų taip, kaip jos in
teresai diktuotų.

Japonų žygiai
Japonų kariuomenė visą 

savo svorį praeitą ir šią sa
vaitę nukreipę į Suchow mie
stą ir apylinkę. Iš miesto iš
bėgo gyventojai, kai buvo 
maža vilties atsispirti japo
nų apsupimui Miesto gynė
jai karžygiškai 4 mėne
sius atsilaikė prieš žymiai 
geriau apginkluotus japo
nus. Miesto gynimui vado
vavo 3 geriausi kinų gene-

Inž. Ant. J. Mažeika, L. 
Vyčių organizacijos pir
mininkas, gegužės 21 d. 
laivu Nieuw Amsterdam 
išvykstąs į Lietuvą. Drau
ge vyksta ir jo žmona. A. 
Mažeika vadovauja L. Vy
čių ekskursijai.

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
LENKIJASU

20 mil. 1OO tuksi. Asmenų 
Ima Pašalpą

LENKŲ PROTESTAS 
DĖL VILNIAUS?

! The New York Times lai
kraščio korespondentas te
legrafu iš Kauno pranešė, 
kad Lenkijos atstovas Char- 
wat pareiškęs Lietuvos vy
riausybei protestą ryšium 
su gegužės 12 d. paskelbta 

. nauja konstitucija, kurioje 
įrašyta, kad Vilnius Lietu
vos sostinė.

Tas pats korespondentas 
praneša, kad lenkų laikraš
čiai Lietuvoje neišėję 3 die- 

' nas, pareiškiant protestą 
prieš įsakymą lietuviškų 

’ miestų vardus rašyti taip^ 
kaip jie iš tikrųjų vadina
mi.

— Gegužės 14 d. 
pasirašyta Lietu-

NAUJŲ KARININKŲ 
LAIDA
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Šį mėnesį sukako lygiai 10 
metų, kai Lietuvoje pirmą 
sykį įvestas privalomas pra
džios mokslas. Pradžioje tai 
padaryta tik Seinų apskrity
je, o vėliau įvykdyta ir viso
je Lietuvoje. Lietuvos Aido 
pranešimu, Seinų apskričiai 
privalomo pradžios mokslo 
įvedimo iniciatorium buvo 
kun. dr. Jonas Starkus, ta
da dirbęs Seinų gimnazijoje. 
Dabar šis švietimp darbinin
kas dirba mokytojo ir auk
lėtojo darbą Marianapolio 
kolegijoje.

Privalomas pradžios mok
slas dabar atrodo paprasta 
būtenybė, bet prieš 10 metų 
tai buvo didelis žygis į kra
što šviesesnę ateitį.

santykių plėtimu.
Draugijų skyriaus vedė

ju paskirtas V. Augustaus- 
:skas, pernai vadovavęs 

sportininkų lankymuisi mū
sų kolonijose. Kiek teko pa
stebėti, p. Augustauskas ne
rodė jokio nuoširdaus do
mėjimosi išeivių gyvenimu. 
Jei jau būtinai turėjo tai 
vietai skirti tautininką, tai 
galėjo paieškoti asmens su 
čia viešėjusio dir. M. Kviklio 
ypatybėmis. P. Kviklys vi
sur lankėsi, visų lietuvių gy
venimu domėjosi, parodė lie
tuviško nuoširdumo. Biuro
kratiško tipo asmenys galė
tų būti naudingi kitokiame 
darbe, o ne ten, kur reikalin
gas įtikinantis lankstumas 
ir kūrybinė iniciatyva.

., Elizabeth 2-8587
ELIS
7 Public
M; J.
iŠ patamavimas
os apdraudos ir 
>ndsq reikaluose 
e gerą pitamavimi

Lietuvoje tik ką įsteigtos 
tautinės kultūros ir propa
gandos įstaigos vedėjas 
prof. Tamošaitis jau sudarė 
du skyrius — spaudos ir 
draugijų. Jo pranešimu, 
draugijų skyriui būsiąs pa
vestas ir rūpinimasis geres
nių su užsienio lietuviais

Komunistų Laisvė pripa
žįsta, kad šioje šalyje kata
likai sudaro didelį skaičių, 
pralenkiantį 20 milijonų ir 
kad tas skaičius kasmet di
dėja, tačiau susirūpinus, 
ar tik ir jų štabas ir kiti 
oficialūs lietuvių laisvama
niai neįtraukti į tą skaičių, 
nes ir jie esą katalikais kri
kštyti. Laisvė gali „nesirū
pinti” — jos žmonės ten tik
rai neįtraukti, nes amerikie
čių katalikų skaičius sužino
mas pagal parapijų ir kitų 
tikybinių vienetų sąrašus.

Kaunas.
galutinai 
vos Lenkijos sutartis van
dens keliais susisiekti ir 
miškui plukdyti. Sutartis 
galioja 2 metams.

- ~ , Lenkijos mišką Nemunu
rolai. Japonams puolimą pa- įy^ės lietuviai darbininkai, 
lengvino pasisekimas at-1 
kirsti Lung-Hai geležinkelį.

Rado Saliamono uostą
Amerikiečių mokslininkų 

tyrinėtojų grupė Raudono
sios jūros pakraščiuose at
radus karaliaus Saliamono, 
uostą. Tyrinėjimui vadovavo! 
prof. Glueck. Vietai surasti 
daug pagelbėjo šventraštis.; 
Uostas labai gerai gyvavęs 
nuo 8 iki 10 šimtmečio prieš 
Kristų; jis yra apie y2 my
lios nuo jūros.
Nelaimė Londone

Geg. 17 d. Londone įvyko 
skaudi požeminių traukinių 
nelaimė, kurioje 6 žmonės 
SCi-cisti, apie 40 sužeistų. 
Apie nelaimę pranešta tau
tos atstovų rūmams, kur pa
prašyta pravesti tikslų išty
rimą.
Nauji orlaiviai

Prancūzijos oro ministeri
ja pranešė užsakiusi Jungti
nėse Valstybėse 100 orlai
vių, kurie turės būti prista
tyti į Prancūziją lapkričio 
mėnesį. Prancūzai didina 
orlaivių skaičių, norėdami 
susilyginti su italų ir vokie
čių jėgomis.
Selasiui nepavyko

Tautų S-gos Tarybos po
sėdyje, Ženevoje, dalyvavo 
ir buvęs Etiopijos imperato^ niją, kuri įsibrovė į kinų 
rius Selassie. Jis prašė Ta- žemę. Jis dėkojo amerikie- 
rybos neleisti valstybėms čiams už reiškiamą pritari- 
pripažinti Etiopijos užkaria-'mą kinams ir teikiamą pa
vimo. T. S. Taryba nutarė,, ramą. 
kad minėtas pripažinimas 
paliekamas atskirų Tautų p, < < r I . ni I - T v. U'l" 
S-gos narių nuožiūrai. Palai- inklU lOndlll l IdllKld I YCCIdS IVllIljOndS
do jusi Etiopijos klausimą, i 
Tautų S-gos Taryba išreiškė j 
savo užuojautą 
Šiam Tarybos posėdžiui pir- minėta kariuomenės ir vi- 
mininkavo Latvijos užsienio suom. susiartinimo šventė, 
reikalų ministeris Munters. Kaune ypatingose iškilmėse 

' dalyvavo Valstybės Prezi- 
: dentas, vyriausybės nariai, 
I kariuomenės vadovybė, or-

Los Angeles. — Gegužės ganizacijos, moksleivija, ka- 
17 d. dingo didelis keleivinis riuomenė. 267 valsčių ūki- 
lėktuvas, vežęs 7 suaugusius ninku ir organizacijų atsto- 
ir 2 vaikus. Jo ieškojimą vai įteikė kariuomenei 729 
sunkina didelė migla. Bijo- ■ šautuvus ir 18 kulkosvai- 
ma, kad orlavis bus užkliu- džių. 
dęs kalnų viršūnes ir sudu
žęs.

STEIGIAMAS KARO LAI
VYNO FONDAS

Kaunas. — Karo mokyk
loje, dalyvaujant vyriausy
bės nariams ir kariuomenės 
vadovybei, 140 kariūnų, bai
gusių kursą, išleista jaunes
niaisiais leitenantais. Lietu
va susilaukė 140 naujų ka
rininkų.

Kaunas.— Valstybės Tau
pomose Kasose atidaryta 
Lietuvos Karo Laivyno Fon- 

! do einamoji sąskaita. Lietu
va, turėdama savo uostą, iki 
šiol turėjo vieną nedidelį jū
ros apsaugos laivą „Prezi
dentą Smetoną”, kas krantų 
apsaugai buvo visiškai ne
pakankama. Fondo tikslas 
yra sukelti daugiau aukų ir 
įkurti kiek tvirtesnį karo 
laivyną.

KUNIGAS LAIMĖJO
2,550 ATSIVERTĖLIŲ

Chicago. — šv. Anzelmo 
par. klebonas kun. Joseph 
F. Eckert šiomis dienomis 
laimėjo Katalikų Bažnyčiai 
112 suaugusių atsivertėlių. 
Kun. Eckert kasmet turi 
gausingas nekatalikų klases, 
kuriose jis pats dėsto K. 
Bažnyčios mokslą. Panašiai 
jis misijonieriauja jau 16-ti 
metai ir per tą laiką K. Baž
nyčiai laimėjo 2550 asmenų.

New York. — Kinijos am
basadorius dr. Chenting T. 
Wang pareiškė, kad Kinija 
galų gale laimės prieš Japo-

Kaunas. — Gegužės 15 d. 
Kinijai, visoje Lietuvoje iškilmingai

DINGO ORLAIVIS

Kariuomenės vadas gene
rolas St. Raštikis, reikšda-

PALANGOS GAISRO 
NUOSTOLIAI

Paskutiniai 
parodė, kad 
Palangoje į- 
padarė nuo-

Palanga. — 
apskaičiavimai 
gegužės 10 d. 
vykęs gaisras 
stolių apie du milijonus li
tų. Iš viso paliesti 635 žmo
nės, kurie beveik visi liko be 
pastogės. Vyriausybė pasky
rė pašalpą. Be to, suteiks il
galaikių paskolų, kad greit 
atsistatytų dar gražesnė 
mūrinė Palanga.

GEN. FRANCO KARIAI 
VERŽIASI Į VALENCIJĄ

Hendaye. — Gen. Franco 
sukilėlių kariuomenės trys 
armijos yra nukreipusios 
savo žygį į Valenciją. Svar
biausias jų susibūrimas yra 
Mora de Rubielos miestas, 
esąs 48 mylios šiaurėje nuo 
Valencijos. „Lojalistų” ka
riuomenei pavyko atremti 
kelis antpuolius, bet jiems 
nepasisekė -atlaikyti Corba- 
lan mieste, kur sukilėliai už
ėmė labai patogų vieškelį.

Geg. 18 d. Franco orlai
viai bombardavo Valencijos 
pakraščius.

— Pernai Lietuvoje pieną 
į pienines ir jų punktus vežė 
91,000 ūkininkų; viso pieno 
pristatyta 925 mil. svarų.

pagrindas, gilus 
susipratimas ir

mas dėkingumą, pasakė, 
kad Ginklų Fondui plaukia 
aukų jau trečias milijonas. 
Savo kalboje jis pareiškė, 
kad išmintinga ir reali poli
tika, stiprus ir sveikas eko
nominis 
tautinis
aukšta kultūra stiprins ne
priklausomybę. Savo kalbą 
baigė pareiškimu: „Darysim 
viską Lietuvai laisvai, kul
tūringai ir stipriai būti”.

Iškilmėse tinkamai pa
gerbti žuvusieji dėl Lietu
vos nepriklausomybės.

Neseniai pravestas žinių 
rinkimas apie bedarbius ir 
nedarbą parodė, kad šiuo 
metu Jungtinėse Valstybėse 
20,100,000 asmenų gyvena iš 
pašalpos, kurią turi parū
pinti valstybė. Dabartinis 
šelpiamųjų asmenų skaičius 
yra 6 milijonais didesnis nei 
pernai rugsėjo mėnesį, šiuo 
metu nedarbo padėtis turėtų 
pagerėti, bet, priešingai, ji 
sunkėja, nes nė kiek nema
žėja biznio atoslūgis. Bedar
biais rūpinasi atskirų vals
tybių vadovybės, rūpinasi 
federalinė valdžia. Praeitą 
savaitę Kongreso atstovų 
rūmai priėmė prezidento 
Roosevelto pašalpos progra
mą trijų bilijonų dolerių su
mai, iš ko tikimasi parūpin
ti darbo keturiems milijo
nams bedarbių. Nežinia, 
kaip pasielgs senatas.

Dabartinė šalies bedarbių 
būklė įvairiose valstybėse 
taip atrodo:

Alabamoj bedarbių trupu
tį padaugėjo ryšium su tek
stilės darbų sumažėjimu. 
Prie WPA dirba 42,000; per
nai rugsėjo mėnesį dirbo 
17,000.

Arizonoj 10,086 asmenys 
prie WPA ir 10,364 gauna 
tiesioginę pašalpą. 4000 su
vargę medvilnės rovėjų su
grįžo į Texas, Oklahomą, 
Arkansas ir Mississippi, ga
vę paramos iš žemės ūkio 
administracijos.

Arkansas, užsidarius ang
lių kasykloms, WPA darbi
ninkų skaičius padidėjo; 
prie WPA dirba 35,583 as
menys, kuriems per mėnesį 
išmokama 1,100,000 dol.

Califorhijoj valstybės pa
šalpos fondas padidintas 5 
milijonais dolerių. Bedarbių 
397,829, o prie WPA dirba 
104,000.

Colorado valst. bedarbių 
skaičius nuo sausio 1 d. su
mažėjo 3,200, kurių daugu
mas gavo darbo farmose. 
Prie WPA dirba 28,304.

Connecticut gubernato
rius gegužės mėn. šaukia 
ypatingą pasitarimą pašal
pos reikalu. Prie WPA dir
ba 65,438, o 79,107 asmenys 
naudojasi tiesiogine pašal
pa.

Delaware laukta bedarbių 
sumažėjimo, tačiau taip ne
įvyko. Bedarbių 13,629, 6 3,- 
779 dirba prie WPA.

Floridoje, baigiantis turis
tų lankymosi laikotarpiui, 
bedarbių skaičius auga; jų 
dabar yra apie 140,000.

Georgia valst. prie WPA 
43,290 asmenų, o 16,467 ima 
tiesioginę pašalpą.

Idaho valst. laukiama be
darbių sumažėjimo ryšium 
su laukų darbais. Prie WPA 
dirba 12,000, o 5,924 gyvena 
iš tiesioginės pašalpos.

Illinois valst. jaučiamas 
mažas pagerėjimas,- prie 
WPA 206,739, o tiesioginę 
pašalpą ima 190,830 asme
nų.

Indianoj būklė visai tam
si; kas penktas asmuo pri
verstas naudotis pašalpa; 
tokių asmenų 686,000. Prie 
WPA dirba 92,579.

Iowa valst. pašalpai ba
landžio mėnesį išleista 3,- 
335,000 dol., kas yra milijo
nas daugiau nei pernai tą 000.

mėnesį. WPA parama ir tie
siogine pašalpa naudojasi 
326,000 asmenų.

Kansas bedarbių skaičius 
gegužės mėn. 1000 didesnis 
nei balandžio. Daugiausia 
bedarbių kasyklų rajonuose.

Kentucky bedarbiai dau
gėja; jų dabar 113,000; prie 
WPA 57,440.

Louisiana valst. guberna
toriaus pranešimu, būklė ge
rėjanti, nes valstybė atleido 
naujas dirbtuves nuo mokes
čių dešimčiai metų. Daug 
pagelbsti aliejaus gamyba/ 
bet bedarbių skaičius nema
žėja. Neturinčių darbo apie 
100,000 ir 33,500 prie WPA.

Maine prie WPA dirba 7,- 
922 asmenys, o 11,580 šei
mų priklauso nuo tiesioginės 
pašalpos. Keliuose miestuo
se vartojamos maisto korte
lės.

Marylande bedarbių skai
čių padidino plieno ir gu
mos dirbtuvių darbų suma
žėjimai. Bedarbių priskaito- 
ma apie 120,000; prie WPA 
12,200 ir 8913 ima tiesiogi
nę pašalpą.

Massachusetts 
dabar

bedarbių 
skaitoma 168,000; 

prie WPA 114,000, o tiesio
giai šelpiamų 294,143.

Michigan bedarbių 40 
nuošimčių yra Detroite, kur 
65,000 prie WPA, o 34,600 
tiesiogicj šelfini.

Minnesotoje ypatingai 
sunki padėtis; bedarbių 
192,750, o pernai jų buvo 
60,000 mažiau. Nedarbas pa
didėjo nukritus medžių kir
timo ir geležies kasyklų už
sakymams.

Mississippi bedarbių 110,- 
000, o Missouri jų 275,000, 
94,548 prie WPA ir 41,456 
ima pašalpą.

Montanoj šiemet bedarbių 
14 nuošimčių daugiau nei 
pernai, Nebraskoje — net 
30 nuošimčių daugiau, Neva
rioje truputėlį geriau nei 
pernai. New Hampshire be
darbių 46.897 ir jų daugėja.

New Jersey pašalpos iš
laidos šiemet kovo mėnesį 
labai pakilo. Kas keturio
liktas asmuo ima pašalpą. 
Prie WPA 82,209, o 283,618 
gauna ties, pašalpą. Pašal
pos fondui pinigai paskolin
ti iš mokytojų pensijų, kryž
kelių taisymo ir motorų ku
ro fondų.

New Mexico valst. guber
natorius ruošiasi šaukti le
gislatures specialų posėdį; 
prie WPA 10,200, o ties, pa
šalpą ima 8,000.

New Yorko valst. būklė 
blogiausia pačiame New 
Yorko mieste, kuriame 750,- 
000 asmenų ima pašalpą; 
bedarbių šelpimas kainuoja 
federalinei valdžiai per mė
nesį 13 mil. dol., o miestui 
2^2 mil* dol.

Ir kitose valstybėse padė
tis tamsi, nerodanti laikų 
pagerėjimo žymių. Ohio turi 
302,000 bedarbių; tiesiog 
šelpiamų 445,000, prie WPA 
233,500. Daugelis gamybos 
įstaigų bedarbiams duoda 
maistą, šilumą, šviesą ir bu
tą dykai.

Pennsylvanijoj bedarbių 
dabar 1,146,000; prie WPA 
824,444. Wisconsine bedar
bių 225,000, prie WPA 71,
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina s avo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tl kslul neprislunčlama pašto ženklų. .

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

D AN maJUS J. AVERKA — Vedėjas.

Iš Lietuvos plaukia džiuginančios žinios: jau padaryta 
tikrų žygių karo laivynui steigti. Daugelio lietuvių sva
jonė turėti Baltijos pakraščiuose savo laivyną jau pildosi. 
Pernai Lietuva padarė gerą pradžią prekybos laivynui, ku
ris suskubo duoti gražaus pelno ir garbingai jo laivai lan
kė įvairius uostus, raižė plačiuosius vandenis, pasipuošę 
trispalve vėliava, o šiemet, nėra abejonės, Lietuvos gyven
tojai pasijus tikrais jūrų pakraščių gyventojais, nes Bal
tijos vandenyse švytruos ir Lietuvos karo laivai.

Apie karo laivyno reikalingumą Lietuvai netenka nei 
‘kalbėti, nes tai stambi dalis krašto apsaugos gynimo jėgų. 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas reikalauja nuolati
nio budėjimo ne tik žemėje ir ore, bet ir jūroje. Įsteigimas 
karo laivyno atidarys Lietuvos gyventojams vartus į nau
jas progas pakelti ir krašto kultūrinį lygį Jaunimo akys 
kryps daugiau į jūrą, į tolimas erdves, į pavojingus 
sūkurius, kas kels ir stiprins jaunatvišką dvasią.

Judriausios ir reikšmingiausios pasaulyje tautos yra jū
rų tautos. Geriausias pavyzdys anglai ir olandai. Juk 
jos, palyginamai, negausingos tautos, tačiau valdo milži
niškas kolonijas, kur jų vėliavas nunešė ir įsmeigė am
žiams drąsūs jūreiviai. Jūroje nuolatiniuose pavojuose 
užsigrūdina žmogaus dvasia, įgaunama žūtbūtinio kūrybi
nio pasiryžimo laimėti. Juk senovės Lietuvos valdovų 
skaudžiausia ir tragiškiausia klaida — neįvertinimas jū
ros. Algirdas, Vytautas ir kiti vadai žygiavo į Rusijos 
gelmes, į totorių ir kirgizų stepes, o Baltijos pakraščius 
paliko vokiečiams. Lietuvis nesiveržė į jūrą ir neteko sa
varankiško, nepriklausomo gyvenimo.

Senovės klaidos nebeturi ir nebegali būti pakartotos. 
Laisvos Lietuvos laisvas lietuvis turi kreipti savo protą ir 
savo širdį į jūrą, į tą neišmatuojamų galimumų šaltinį, 
kur teka dvasinis ir medžiaginis turtas. Lietuvos karo 
laivynas turės saugoti Lietuvos pakraščius, Baltijos plau
namus, o tuomi pat ir krašto politinį ir ekonominį nepri
klausomumą. Sveikindami Lietuvos Karo Laivyno steigė
jus, reiškiame tvirtą įsitikinimą, kad jį rems .viso pasaulio 
lietuviai, kad jis bus visų lietuvių pasididžiavimas ir pasi
gėrėjimas.

Ryšium su atėjusiomis oficialinėmis žiniomis iš Lietu
vos apie vyriausybės norą dar šį mėnesį atnaujinti pasi
tarimus su Vatikanu dėl Bažnyčios ir Valstybės santykių 
pasirodė ir išeivijos spaudoje šiek tiek platesnių straips
nių ir samprotavimų. Amerikos Lietuvis išspausdino vie
no savo bendradarbio ilgą straipsnį „Vatikanas ir Lietu
va”, kuriame nesiskaitoma nei su istorija, nei su esama 
faktiška padėtimi.

Minėtame laikraštyje rašoma, kad „Lietuva gavo Vati
kano reikalavimus”, kad „Vatikanas nori glaudesnių san
tykių su Lietuva” neva per prievartą ir toliau prirašoma 
įvairiausių nebūtų dalykų, į ką norime' atsakyti savo pa
stabomis tikrų faktų šviesoje.

Iki 18-to amžiaus užbaigos Lietuva ir Lenkija Sudarė 
dvilypę, bet vieną valstybę, kurioje Popiežiui atstovavo 
vienas asmuo, jo nuncijus. Kai Rusija, Vokietija ir Aus
trija užgrobė ją ir tarp savęs pasidalino, Vatikanas (po
piežiai) to užgrobimo niekad nepripažino. Kai po didžiojo 
karo prisikėlė Lietuva ir Lenkija kaip nepriklausomos val
stybės, Vatikano dokumentuose, aišku, jos abi tebefigūra- 
vo sujungtos, kaip ir prieš 120 metų. Tačiau Lietuvos rei
kalai buvo žinomi Popiežiui, kurs didžiajam karui pra
ūžus visame katalikų pasaulyje buvo paskyręs lietuvių 
dieną, kurioje darytos rinkliavos Lietuvai šelpti. Taigi, 
Popiežiaus palankumas Lietuvai ir lietuvių tautai nekelia 
jokios abejonės nuo pat nepriklausomybės atsteigimo pra
džios.

Kai Popiežius Benediktas XV paskyrė prelatą Ratti 
(dabartinį popiežių) apaštališku vizitatorium Lenkijai, 
tai šis drauge buvo vizitatorium ir Lietuvai; jo atstovavi
mo teisės galiojo taip plačiai, kaip Lietuvos Lenkijos bu
vusios valstybės sienos siekė. Kai 1919 m. prel. Ratti pa
keltas arkivyskupu, jis buvo paskirtas nuncijum Lenki
jai, o Lietuvai paliktas, kaip ir buvo, vizitatoriumi, kas 
rodo, kad Popiežius jau gerai žinojo, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos buvusios vienybės nebeliko.

Kai 1918 m. reikėjo Vilniui skirti naują vyskupą, Po
piežius visu prielankumu paskyrė lietuvį, šviesaus atmini
mo Jurgį Matulevičių, nežiūrint didžiausios priešingos 
lenkų agitacijos. Tad kalbėti apie Popiežiaus nepalanku
mą lietuvių tautai nėra pagrindo, čia dar reikia pažymė
ti, kad dabartinis Popiežius Pijus XI, kai dar buvo nunci
jumi Lenkijai, labai vertino vysk. Matulevičių ir prieš vys
kupo šventimus savo rekolekcijų vadovu pasirinko vysk. 
J. Matulevičių.

Kai vysk. Ratti tapo Popiežiumi, į Lietuvą vizitatoriumi 
buvo atsiųstas arkiv. Zechini, kurs turėjo išvykti iš Lie
tuvos ryšium su sudarymu Vilniaus bažnytinės provinci-

Gegužės 12 d. Kaune mirė 
profesorius adv. Petras Leo
nas, vienas žymiausių Lietu
vos vyrų, daug dirbęs Tėvy
nei nelaisvės ir nepriklauso
mybės metu. Jis buvo gimęs 
1864 m. lapkričio 16 d. Lias- 
kavos kaime, Plutiškių par., 
Mariampolės apskr. mažaže
mio ūkininko šeimoje. Gim
naziją baigė Marijampolėje 
1884 m. Teisės aukštuosius 
mokslus baigė 1887 m. Mas
kvos universitete.

Baigęs aukštuosius moks
lus, Leonas stojo į teismo 
tarnybą. Pradžioje dirbo 
Suvalkų teisme, o vėliau to
limame Turkestane teismo 
tardytoju, prokuroru, taikos 
teisėju ir apygardos teisme. 
1905 m. revoliuciniame są
jūdyje Leonas buvo veiklus 
dalyvis ir už tai 1906 m. bu
vo atleistas iš apygardos 
teismo.

1906 m. Leonas apsigyve
no Kaune ir čia vertėsi ad
vokato praktika, veikliai 
dalyvaudamas lietuvių poli
tiniame ir tautiniame sąjū
dyje. 1907 m. buvo išrinktas 
į Valstybės Dūmą.

Lietuvių visuomenės gy
venime Leonas pradėjo daly
vauti nuo pat studentavimo 
dienų. Spaudoje pradėjo 
bendradarbiauti 1887 m.; 
santykių su lietuviška spau
da nenutraukė ir būdamas 
toli Rusijoje. Dalyvavo įvai
riose lietuvių draugijose, 
daug prisidėjo visuomeninių 
suvažiavimų organizavime. 
Didžiojo karo metu Leonas 
buvo išvykęs į Rusiją, kur 
dirbo tarp lietuvių. Kurį 
laiką gyveno Švedijoje.

Prof. A. Voldemarui su
darius pirmąjį ministerių 
kabinetą, P. Leonas buvo 
pakviestas teisingumo mi- 
nisteriu, kurio pareigas ėjo 
ir antrame (M. Sleževičiaus) 
kabinete; ketvirtame kabi
nete jis buvo vidaus reikalų 
ministerių. Daug prisidėjo 
Steig. Seimo rinkimų įstaty
mą ruošiant. Renkant St. 
Seimą ir sekančius tris sei
mus, P. Leonas buvo Vy
riausios Rinkimų Komisijos 
pirmininku.

1922 m. įsteigus universi
tetą, P. Leonas buvo paskir
tas teisių profesorium. Jis 
buvo pirmasis teisių fakul
teto dekanas, kurio parei-

goms buvo perrenkamas 
kasmet iki pat išėjimo iš 
universiteto. Iš universiteto 
turėjo pasitraukti, kai prieš 
kelis metus vyriausybė iš
leido įstatymą, draudžiantį 
profesoriauti asmenims, su
laukusiems 65 metų am
žiaus.

Savo profesijoje buvo la
bai gerai žinomas ir gerbia
mas. Iki pat mirties buvo 
advokatų tarybos pirminin
ku. Kai turėjo pasitraukti iš 
universiteto, išrinktas gar
bės profesoriumi ir kaipo to- 
kis skaitydavo paskaitas. 
Universitete dėstė teisės en
ciklopediją ir teisės filosofi
jos istoriją. Yra išleidęs ke
lis veikalus ir parašęs daug 
šiaip straipsnių iš teisės 
srities.

Velionis buvo gilios tole
rancijos žmogus, drąsiai re
aguojąs į įvairius tautos į- 
vykius. Studentai visada pas 
jį rasdavo tėvišką užuojau
tą, simpatingą aplinkumą, 
jauną dvasią suprantančią 
asmenybę. Visų jis buvo 
gerbiamas ir mylimas. Ne
retai velionis drauge su tik 
ką neseniai mirusiu prel. 
A. Dambrausku — Jakštu 
vadinti Lietuvos sąžine. 
Juodu pasakydavo teisybės 
žodį visiems — ir svetimie
siems, ir saviškiams.

— Katalikų Veikimo Cen
tro pirm. dr. J. Pankauskas 
katalikų aki jos reikalais 
lankėsi Šveicarijoje.

— Lenkijos užsienių rei
kalų ministerijos biudžete 
sekantiems metams numa
tytos išlaidos išlaikyti diplo
matiniam pasiuntiniui Kau
ne ir dviem konsulatams: 
vienam Kaune, kitam Klai
pėdoje.

— Šių metų Lietuvos biu
džete 
2 ar 
vams 
tą ir
ir pajūrio — Klaipėdos ir 
Palangos.

■— Nuo karinės prievolės 
atleistieji asmenys turės 
mokėti tam tikrus mokes
čius, nuo kurių bus laisvi 
tik invalidai. Dabar rengia
mos atitinkamos taisyklės.

— Įsisteigusi Lietuvos — 
Amerikos draugija išrinko 
tokią valdybą: pirm. J. Kau
pas, vicepirm. prof. K. Pakš-!
tas, sekr. Pr. Zdankus, ižd. buvo čigonai.

prof. Kolupaila. Steigia
majame susirinkime dalyvo 
Amerikos ministeris Lietu
vai Norem.

— Gegužės 2 d. Klaipė
dos policija darė miesto gy
ventojų surašinėjimą.

— Prof. K. Pakštas išlei
do savo naują veikalą „Afri
kos regioninė geografiją”. 
Knygoje 300 puslapių.

— Kaune dujų kameroje 
mrties bausme įvykdyta jau 
penkiems asmenims, 
čiau mirties bausmė 
vykdoma sušaudant.

— Bendras paštų
įstaigų, agentūrų ir punktų) 
skaičius Lietuvoje 922, iš 
kurių pašto įstaigų 260, 
agentūrų — 424 ir pašto 
punktų — 238. Vienam paš
tui visame krašte vidutiniš
kai tenka aptarnauti 61 kv. 
klm. arba 2740 gyventojų.

— Virbalio apylinkėje iš
aiškinta paslaptinga arklia
vagių gauja, padariusi visą 
eilę vagysčių. Jos priešaky

Roma. — Naujausiomis 
žiniomis, Japonijos imperi
joje, įskaitant Korėją ir 
Formozą, katalikų šiuo me
tu yra 264,122. Pačioje Ja
ponijoje yra 1 arkivyskupi
ja, 5 vyskupijos, 6 apašta
liškos prefektūros ir viena 
nepriklausoma misija. Per 
paskutinį dešimtmetį katali
kų skaičius Japonijoje padi
dėjo nuo 87,581 iki 110,870. 
Pernai apkrikštyti 1,736 su
augę ir 3,217 kūdikiai.

Labiausiai katalikybė ple
čiasi Korėjoje, kur 1927 m. 
katalikų buvo 97,939, o per
nai 143,212. Japonijoje ka
talikybei plėstis sąlygos ne
lengvos, nes militariniai 
sluoksniai visur nori išlai
kyti japonų pagonišką tikė
jimą, kurs skelbia, kad jų 
imperatorius yra dievas že
mėje.

TIESOS IŠNAUDOJIMAS šalia tiesos egzistuoti, ir vi
sada su tikslu, kad tiesa per 
tai nauja šviesa spindėtų, ir 
kad išjudintų iš savo sustin
gimo katalikus, priverčiant 
juos tobulintis ir rūpintis 
savo šventumu”.

6. 
štai, 
niai 
turi

1. Į Dievo apreikštas tie
sas katalikai taip tvirtai ti
ki, kad uždraudžia visų tų 
tiesų kritikas bei diskusijas. 
Tai suprantama. Bet nesu
prantama tai, kodėl katali
kai nenori prisiimti kritikos 
nei diskusijų dėl tų klausi
mų, kurie nepriklauso Ap
reikštai Tiesai ir kuriuose klaidų, turėtumėm tas tiesas 
katalikai lygiai kaip ir kiti pripažinti.
gali klysti.

2. Dažnai savo knygose ir 
laikraščiuose jie griežtai 
sprendžia visus, net ir keb
liausius klausimus. Taip pat 
griežtai smerkia priešingus 
sprendimus, ypač nekatali- 
kų, lyg bedievis bei nekata- 
likas būtų likimo pasmerk
tas niekad tiesos žodžio ne
ištarti, lyg katalikai Dievo 
apsaugoti prieš visokius 
proto ir širdies nuklydimus, 
kad joks katalikas negali 
parašyti blogos knygos, ne
gali patarti netinkamos po
litikos, negali pasiduoti blo
gai aistrai.

3. „Pažįstu daug garbės 
vertų -krikščionių, bet jie ne 
kuklūs”, išsitarė kažkoks 
nekrikščionis. Iš tiesų, rei
kia mums nuolankumo, nusi
žeminimo pasielgimuose su 
ne mūsų žmonėmis, o labiau
siai reikalinga nusižemini
mo savo nuomonių išreiški
me. Kitaip per savo griežtu
mą mes juos atitolinsime ir 
nubaidysime nuo savęs. Jie 
mus ir mūsų mokslą klaidin
gai supras ir mes patys per 
savo išdidumą, nepriimdami 
kritikos, nesitobulinsime.

jos. Lietuvoje daugelio tas Vilniaus provincijos įsteigi
mas palaikytas Vilniaus pripažinimu Lenkijai ir pan. Bet 
dalykas visai kitoip atrodo tikrovėje. Popiežius teritori
jų nedalina. Jam rūpi sielos reikalai. Anksčiau Vilniaus 
vyskupija priklausė prie kitos provincijos, o nuo 1925 m. 
tapo savarankiška arkivyskupija su savo bažnytine pro
vincija. Tai labai naudinga Lietuvai. Kai Vilnius grįš 
Lietuvai, jo bažnytinė provincija iš sykio bus laisva, ne
priklausanti nuo Lenkijos kurios nors bažnytinės provin
cijos.

Kai arkiv. Matulevičius buvo paskirtas Popiežiaus ypa-[ 4. Be abejonės,, turėjimas 
tingu atstovu Lietuvai, tas paskyrimas rodė ypatingą Po-i 
piežiaus palankumą lietuviams, nes labai retai skiriamas 
tokiai vietai asmuo iš tos pačios tautos. Kai 1926 m. ge
gužės mėnesį įsteigta dabartinė Lietuvos bažnytinė pro
vincija, Popiežius savo Apaštališkoje Konstitucijoje apie 
Lietuvą taip įrašė: „Mes savo akimis esame regėję lietu
vių tikėjimą bei maldingumą, taip uoliai ir ilgai jų išlai
kytą įvairiuose varguose bei nelaimėse”.

Čia dar verta priminti apie 1917 m. Vilniaus lietuvių 
konferenciją, kurioje buvo iškeltas nepriklausomybės šū
kis ir išrinkta Lietuvos Taryba, kuri 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Tos konferencijos 
nesveikino nė vienos užsienio valstybės vyriausybė, bet ją 
sveikino ir jos darbus laimino Popiežius savo atsiųstu 
raštu konferencijos pirmininkui dr. J. Basanavičiui.

Su Popiežiumi, kaip su Katalikų Bažnyčios Regimąja 
Galva, nori palaikyti geriausius santykius visos kultūrin
gos valstybės. Jei net protestantiškos valstybės sudaro 
konkordatus su Vatikanu ir juos garbingai vykdo, tai ką 
kalbėti apie reikalą Lietuvai turėti glaudžiausius santy
kius su Vatikanu, su ta moraline galybe pasaulyje. Mes 
tikime, kad įvykę nesusipratimai bus išlyginti ir kad Lie
tuvoje galėsime-matyti Popiežiaus Nuncijų, kaip kad turi 
Lietuvos sąjungininkė Latvija.

Apreikštų Tiesų duoda 
mums gerą pradžią suprasti 
teisingiau ir neapreikštas 
tiesas, kaip tai filosofines, 
ekonomines, socijalines. Bet 
negarantuoja (nelaiduoja), 
kad nepadarysime savo filo
sofijoje klaidingų išvadų, 
neapsaugoja mus nuo savi
meilės, kuri gali lengvai su
klaidinti mus ekonominių 
bei soči j alinių klausimų 
sprendime. Neduoda mums 
aiškių visų klausimų iš
sprendimų, taip kad visi, y- 
pač katalikai, turėtų vieno
dai apie visus klausimus 
manyti; jei ne, tai ir jie ere
zijoje įtartini.

5. Pijus XI savo encikli
koje (Quas Arcanas) sako: 
„Dievo Apveizdos planuose 
surėdyta, kad iš blogo gera 
išeitų. Todėl leidžia klaidai

Turėtumėm gė
dintis ir nusižeminti, jei jie 
renka tas tiesas, pavyzdžiui, 
ekonomijos ir socialinių san
tykių srityse, o mes miega
me ir laukiame iš dangaus 
tų klausimų išsprendimo.

7. Religija, kurios tikėji
mas apsaugotas Sakramen
tais, nieko neturėtų bijoti. 
Taigi, nebijokime kritikos 
tarp savęs ir prieš mus.

8. Drįskime save kritikuo
ti. Jei yra koks tiesos iš
naudojimas, arba koks skan
dalas, pirmi atmeskime, pa
neikime, nelaukime, kol prie
šai pastebės.

9. Supraskime teisingai 
Bažnyčią. Ji neklaidinga 
savo Tikėjime, šventa savo 
pasiuntinybėje, bet Ji neturi 
nenuodėmingumo prižadėji
mo nei savo nariams, nei sa
vo vadams. Vieton rūpintis 
apie neprietelių smūgius, 
mes turėtumėm patys muš
tis į krūtinę, išpažindami 
savo nuodėmes bei klaidas 
— ir tai būtų mums naudin
ga.

10. Taip elgiantis, mūsų 
meilė ir pagarba Bažnyčiai 
nemažėtų, bet tada supras- 
tumėm, kur Bažnyčios tik
ras stebuklas. Jei viskas 
būtų tobula, jei visuose 
klausimuose turėtumėm aiš
kų atsakymą, jei visas aud
ras amžinai pergalėtumėm, 
tada nustebintumėm pasau
lio akis, bet pasaulio prota
vimui jokio įspūdžio nepa- 
darytumėm. Bet sakykime, 
kad laivas padarytas iš mū
sų miško medžių, kad mūsų 
silpni broliai valdo tą laivą, 
ir ant vilnių nusileidžia ir 
vėl pakeliamas laivo prieša
kys — štai kas išjudina 
žmonių protus, štai kas pa
stiprina tikėjimą. Nėra ta
da nesąmonė manyti, kad 
dangiškos brolybės Jai pa
vestos, kad dangaus gilumo
je vien dėl Jos šviečia ypa
tinga žvaigždė, kuri neduo
da Jai paklysti.

(pagal Henri Simon)
Amerikonas.

— Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti (DULR) cen
tro valdyba pareigomis pasi- . 
skirstė: pirm. R. Skipitis, 
vicepirm. A. Survila ir prof.
K. Sleževičius, sekr. K. Ka- ' 
sakaitis, ižd. A. Vanagas - J. 
Simonaitis, valdybos nariai 
VI. Tiškus, kun. A. Stepo- 
naitis, E. Zabarauskas ir 
V. Auželis.

— Ministerių Kabinetas iš i 
valstybės loterijos pelno j- 
vairioms labdarybės draugi
joms paskyrė 76,000 litų. 
Tuo paskyrimu pasinaudojo 
20 draugijų.

— Didžiausia Lietuvos 
knygų ir vadovėlių leidykla 
yra Spaudos Fondas, ši ben
drovė viso knygų yra išlei
dusi jau daugiau kaip 2 mil. 
egz. Ši bendrovė leidžia Lie- 
tuviškąją Enciklopediją, ku- | 
ri yra suspietusi apie 400 
Dendradarbių; šiuo metu 
leidžiamas enciklopedijos 
septintas tomas.

— Lietuvos prekybos lai
vyno 5 laivai pernai nuva
žiavo 145,210 jūrų mylių, 
perveždami apie 123 milijo
nus svarų įvairių prekių; už 
pervežimą gauta 2 mil. 68 
tūkst. litų. Daugumą ben
drovės laivų įgulų sudaro 
lietuviai. Iš viso pernai Lie
tuvos Baltijos Lloydas ben
drovės laivai uždirbo vals- 1 
tybei 1 mil. 200 tūkst. litų, i

I

— Už šnipinėjimą vienos 
valstybės naudai kariuome
nės teismas nubaudė po 15 
metų sunk, darbų 
Erstą Žemaitaitį 
Baranauską.

— Širvintuose 
Pr. Vaškūnas šundaktaria- , 
vo, traukdamas dantis ir Į 
„gydydamas” įvairias ligas. ' 
Vienam gyventojui, Feliksui į 
Katinui, išrovė dantį, varto
damas netikusius įrankiuą 
dėl ko užkrėtė kraują ir Ka
tinas mirė. Šundaktaris nu
baustas 6 mėnesiais kalėji
mo.

— Pernai Kaune ėjo 14 
dienraščių, kurių: lietuvių 
5, rusų 2, lenkų 1, žydų 5; 
savaitraščių 29, iš jų: lietu
vių 21, rusų 2, lenkų 2, žydų 
4; dvisavaitraščių 19, iš jų: 
lietuvių 18, lenkų 1; mėnesi
nių 42, iš jų: lietuvių 40, ru
sų 2.

— Gimnazijų ir progim
nazijų rūmams statyti ir 
pirkti šiemet numatyta išlei
sti 2,226,092 lt. šiemet bai
giamos statyti 3 gimnazi
jos: Kaune, Ukmergėje ir 
Šilutėje, šiemet bus pradėta 
statyti Raseiniuose, Pagė
giuose (statomas priestatas 
prie esamų rūmų) ir Klaipė
doje (bus statomas mergai
čių bendrabutis, kuriam bus 
išleista apie 250,000 lt.). 
Artimiausioje ateityje rei
kalinga statyti rūmus Aly
tuje, Mažeikiuose, Kupišky
je, Jurbarke ir Vilkavišky
je.

— Pradžios mokykloms 
statyti iš šių metų valstybės 
biudžeto nepaprastų išlaidų 
paskirta 1,650,000 
to, dideles sumas 
skirs savivaldybės, 
šiemet pradžios 
statybai bus išleista, apie 
3,400,000 litų. Du trečdaliai 
baigiamų mokyklų statoma 
mūrinių. Ateityje visos mo
kyklos bus statomos mūri
nės.

— Šiemet Lietuvoje iš vi
so yra 101 viešoji valstybinė 
biblioteka; prie 35 biliotekų 
veikia ir skaityklos, kurios 
vidutiniškai turi po 60 laik
raščių ir žurnalų. Šiemet nu
matyta įsteigti dar 35 bi
bliotekas, kurioms bus įgyta 
30,000 egzempliorių knygų. 
Iš viso šiemet bus paskleis
ta 70,000 naujų knygų.
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šniokščia savotiška rauda I 
gamtoje. Saulė užlindo uz 
debesų. Ūkai apgulė miestą. 
Gurguliuoja ten tolumoje 
traukinių bildėjimas... Tems
ta. Graudulingai muzikos 
garsai kyla iš pilkšvos pi
lies. Pi j ano klavišais raito
si lordo Pivonijaus pirštai, 
o jo meilužės Liucilės smui
kas lydi, kaip žuvėdros lai
vą audringomis jūromis.

Pivonijaus žmona Doloro
sa, trečiame pilies aukšte, 
tūno palangėj, tyli, kaip 
marmuras. Taip neseniai jie 
išleido svečius — Pivonijaus 
draugus, o Liucilė būtina 
būtina viešnia jų namuose 
ligi ryto. Dolorosa privalo 
užčiaupti lūpas prieš buvusį 
lordą Pivonijų, nes kiekvie
ną minutę jis jai pasiūlys 
divorsą. Dolorosos jis nie
kad nemylėjo, tik išbandė 
moters silpnumą.

Kada Dolorosa nesubren- 
dus buvo didžiulio vienuoly
no auklėtinė, tada aplankė 
Pivonijus su motina pavyz
dingo vienuolyno patalpas, 
ir sode lordo akys įsmigo į 
Doloresą, ravinčią lelijas. 
Laikinas lordo užsidegimas 
išvedė išlepėlį iš lygsvaros, 
ir jis ieškojo būdų sugriauti 
mergaitės ramybę. Po metų 
ji buvo jo žmona.

Kuklioji Dolorosa parsine
šė kryželį, vienuolyno moti
nėlės dovanotą, ir jis dabar 
niekam nematant puošdavo 
jos krūtinę, paslėptas damos 
rūbu. Lordas Pivonijus už 
kelių metų pastūmė Dolore
są. Ją iškraustė į tretį negy
venamą aukštą, išmetė, kaip 
šeimininkas šunelį, atskyrė 
maisto lėkštę. Bet puotų 
metu ji privalėjo dalyvauti, 
uždengti visą tragediją, šyp
sotis Pivonijui, jo meilu
žėms, jo draugams, nes to 
reikalavo lordo giminės gar
bė ir garsas.

Šioje paskutinėje puotoje 
ji kažkaip pasijuto laisves
nė. Nekreipė daug dėmesio į 
Pivonijų, nesupo jos pavy
das Liucilės rožinėms lū
poms glostyti jos vyro 
skruostus, bet ir Dolorosa 
ieškojo bent dvasinės bičiu
lystės svečių tarpe. Vieną 
valsą ji apsuko su žymiu vi
suomenininku, tango išvedė 
išdykėlis Patricijus, o pro

feransui pakvietė tylus susi- 
kaupėlis Eugenijus. Keista, 
kad jis dabar nelošė. Jis pa
kvietė Doloresą į paimu ve
randą, ir sustoję po lapų še
šėliais kažko abu sumišo...

— Dolorosa, nekaltas kū
diki... — išdrįso atverti lū
pas Eugenijus. — Įsiveržiau 
į tavo namą apgaule ir pri- 
sidengimu. Žinau visą trage
diją tavo gyvenimo... Nepyk, 
atleisk, mano šešėliui klai
kiam tavo name... Bet, aš 
jau nutolsiu... Tavo akis ko
plyčioje dažnai pasivagiu į 
savo krūtinę, į savo sielą, ir 
bėgu nuo tų namų, kur tu 
esi...

— Pone, Eugenijau, ne- 
drumsk labiau mano dvasi
nės audringos jūros. Tegu 
Užlygina mano krūtinė kan
čios srovę ir neišneša pasau
liui. Ilgiuosi, ilgiuosi gyve
nimo, panašaus pavasariui... 
Viskas many bunda, kyla, 
veržiasi dvasiniai sopuliai 
niekam nematomi, užslėpti, 
ir aš nežinau, ar mano ko
vos manęs neparblokš?

— O, Dolorosa, būk kar
žygė. Ne tokiems žmonėms 
abejoti. Tu privalai būti pa
vyzdys! Užmiršk, kad su
klupai, peržengusi vienuoly
no slenkstį, bet pasauly reik 
sielų pasiaukojimui... Juk 
tokia auka būti ir ištęsėti, 
kaip gražu!

— Eugenijau, dvasinio pa
saulio bičiuli, nematoma ga
lia mane veda, sulaiko, su
bara, įsako, tai sąžinė. Klau
sysiu jos balso... Artėja va
karas — artėja mano giles
nė kova. Bet, kaip kilnu, ka
da vienumoj pasilikus ravė- 
ju iš savo kelių piktžoles. Ir 
vis jų eibės, ir vis jų plotai. 
Na, aš jau perdaug pasa
kiau... — ji įsikibus į jo ran
ką nusivedė į knygyno kam
barį. Čia Eugenijus padėjo 
parinkti keletą knygų Dolo
resai, ir užsinėręs lazdelę 
ant rankos paliko pilį.

Dolorosa pasiliko kovoj. 
Veltui ji vartė knygos lakš
tą po lakštui, veltui slopino 
mintis, jai vaidenosi Euge
nijus, jo akys, jo puošnios 
plaukų vilnys, jo siluetas.

Pavakary, kada svečiai iš- 
gužėjo, kada Liucilė sėdėjo 
su Pivonijum sofoje aistrų 
apsemti, tada Dolorosa nu-

ėjo į savo kuklų kambarėlį, 
pasirėmė kėdės atramos, jos 
veidas marmuru išbalo, ji 
mąstė:

Taip norisi verkti kaip 
kūdikiui, ir džiaugtis kaip 
balandžiui. Ak, Dieve, nune
šė vakarai sutikto dvasinio 
spindulėlio šviesą su trauki
nio tarškėjimais... Radau 
bent skutelius savo gyveni
mo pėdsakų su meilės miru-
siais juodais kaspinais... Ko 
bėgate brangiosios sielos 
nuo mano sielos darželio 
patvorių?... Gal nejaučiate, 
kaip miela laužti prinokę 
skausmų rožės, ir kaip sul
tinga gerti iš nekalto darbo 
lelijų taurių vis blaivesnį 
gyvenimą... O, gal ir jūs ug
dote tą patį jausmą niekam 
nepasakę?... Eugenijau, gal 
ir tu kovose kaip ir aš? Bet, 
veltui spėlioti... Tegu apsi
suka diena ir naktis vienu 
amžiumi, tegu tirpsta metai 
su mano svajone, skrendan
čia į tolius, kur tavo silue
tas išnyko. Aš savo širdies 
altoriui uždegiau šią valan
dą meilės žvakes, ateik, lau
kiamasis, bent su mano sie
la paviešėti... Pašvęsk savo 
žodžių krapylais mano dūž
tantį gyvenimą, mano trūks
tančią širdies giją įverpk į 
savo širdies šilkų krati
nius... Pabėkim nuo žemės į 
debesų daubas, kaip piemuo 
į žydinčias paruges... Aš tau 
suskinsiu skurdžių vosilkų 
nuo mano sielos apleistų ru- 
bežių, aš tau parinksiu akla- 
žiedžių kūkalių, kad supras
tum žemės menkumą ir kru
viną klastą... Ištyso mano 
šešėliai dvasinėse lankose 
be draugo, be palydovo... 
Tik ten, tolumoj, glūdi 
smūtkelis glėbį ištiesęs... O, 
kad taip pabėgti nuo žemės, 
nuo vilingosios Liucilės...

Dolorosa susikaupė. Jos 
akių žvilgis nutyso plikais 
sodais, ji pasijuto, kad ir ji 
tik plikas sodas nepuošnus, 
suskurdęs, menkas. Ji prisi
minė vienuolynų sodų išra
vėtas lelijas, jų baltas links- 
tančias taureles. Prisiminė 
ilgą juodą rūbą. Dolorosa 
pervedė save akimis. Jos da
bar dekoltė rėmė baltą bius
tą taip giliai... O padrabužy 
spindėjo sidabro varsa ma
žas kryželis.

— O, Viešpatie! — pra
džiugo Dolorosa. — Tu ap
leistas ir užmirštas. Aš am-

Įvairūs Margumynai
KATĖS KILMĖ

Naminė katė, manoma, y- 
ra kilusi iš šiaurinės Afri
kos ilgauodegių laukinių ka
čių, kurias pirmutiniai pri
jaukino egiptiečiai dar prieš 
istorinius laikus. Katės taip 
seniai prijaukintos, kad jų

nebuvo žinoma senovės he
brajams, asyriečiams ir ba
biloniečiams. Graikai ir ro
mėnai neturėjo kačių iki už
kariavimo Egipto. Senovės 
egiptiečiams katė buvo šven
tas gyvulys, už kurio nužu
dymą grėsė mirtis.

Harvardo profesoriaus
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laukinius „pranokėjus” ne
įmanoma nustatyti. Katė

Viešpatie, mano Karaliau, 
mano Tėve ir neatskiriamas 
Bičiuli...

Dolorosos pirštuose vir
pėjo mažutėlis vienuolės se
niai dovanotas kryželis. Iš
tiesus rankas į debesis pa
skendo ji maldoj:

— Mano Viešpatie, pa
puošk mano dvasinius sodus 
baltomis dorybių tulpėmis. 
Matai, kaip suskurdau...

Muzika tilo pily. Prie so
dų ūžė ežeras, šniokštė uo
siai, mojavo beržai, o iš rau
svai juosvų Dolorosos lū
pų plito kūdikiški šypsniai. 
' Salione sudužo džiaugs
mas. Vistik tūkstantinį kar
tą įsisiurbė Liucilės lūpos į 
Pivonijaus, privertė jį sutik
ti nužudyti Dolorosą. Pa
niuręs ir kovodamas su sa
vimi, jis nugriebė peilį ir 
pasileido į trečiąjį aukštą. 
Jis sėlino galais pirštų prie 
Dolorosos durų, kurios bu
vo atviros į sodą. Tarpdury 
jis suakmenėjo, nuleido ran
kas. Jis buvo bejėgis prieš 
ištiestas su kryžiumi Dolo
rosos rankas. Ji dabar nesi
meldė, tik šaukė:

— Eikš mielasis... Juk 
pirmą kartą pas mane už- 
klydai. Eikš laukiamasis, 
būk svečias mano užmiršto 
kampo...

Gęso pavakarys. Gurgždė
dami paukščiai grįžo į liz
dus. Čiurleno vandenys pa
vasario genami, salione dau
žėsi Liucilė, laukdama Pivo
nijaus. Ir kaip ji nustebo, 
kada pro duris įėjo buvusis 
lordas, įsinešdamas glėby 
savo Dolorosą. Liucilė tėškė 
smuiką į grindis, susupo plo- 
ščių ir išbėgo. Aplinkui nu
sikvatojo vėjai, sušvilpė jų 
stygos kerpėta pilimi, susi
suko auksu varvančios mie
gamojo part j eros. Tą naktį 
lordas Pivonijus nuavė savo

Keelerio nuomone, egiptie
čiai atsigabenę kates iš savo 
pietų kaimyno, iš Nubijos, 
o gerbimas ir net garbini
mas katės susidaręs iš katės 
gaudymo pelių, kurios nai
kindavo Nilo pakraščių ja
vus. Yra užsilikusi legenda, 
kad Nojaus arkoje nebuvę 
katės. Laive prisiveisę labai 
daug pelių ir žiurkių. No
jaus įsakymu, liūtė smar
kiai sučiaudėjusi ir iš to 
čiaudulio atsiradusi katė...

AUKŠČIAUSI ŽMONĖS

Dažnai girdima pasako
jant apie nepaprasto aukš
čio žmones. Daugybė legen
dų pasakoja apie nepapras
to ūgio milžinus, bet visa tai 
labai perdėta, nors ilgų — 
aukštų žmonių ir pasitaiko.

Vidutiniškai amerikietis 
vyras yra 5 pėdų 8 colių, o 
moteris — 5 pėdų 4 colių. 
Pasauliniame kare dalyva
vusių 800,000 amerikiečių 
karių matavimai parodė, 
kad vidutinis ūgis buvo 5 
pėdos 7^2 colio. Iš 200 vyrų 
tik vienas yra 6 pėdų ar 
daugiau. Chicago j e 1922 m. 
mirusi May Walsh buvo 7 
pėdų 6 colių ir laikyta aukš
čiausio ūgio moteris visame 
pasauly.

Įvairių skeletų tyrinėji
mai liudija, kad ir priešisto
riniais laikais žmonės nebu
vo aukštesnio ūgio. Patago- 
nijos indėnai, žinomi savo 
dideliu ūgiu, vidutiniškai y- 
ra 6 pėdų. Pasakojimų yra 
daug apie aukštus milžinus, 
bet nėra galimumo tai pa
tikrinti. Pasakojama, kad 
vienas arabas buvęs 9y2 pė
dos, o kiti du arabai po 10 
pėdų. Kalbama apie vieną 
suomį 9 pėdų 4 colių, apie 
Sibiro gyventoją Kazanlovą 
9 pėdų 3 colių. Austras Win- 
kelmater buvęs 8 pėdų 7 co
lių ir beveik tokio pat ūgio 
buvo Texas valstybėje 1909 
m. gimęs Jake Erlict. Yra

žiais juk su tavimi, mano žmonai kojas. patikrintų davinių, kurie ro-

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės)

Lietuvoje iš vi
ešoji valstybinė 
rie 35 biliotekų 
lityklos, kurios 
turi po 60 laik
inių. Šiemet nu- 
fti dar 35 bi
rioms bus įgyta 
pliorių knygų, 
it bus paskleis
tų knygų.

(Tęsinys)
— Kaip žinote, nesu tur

tingas. Bet jėgų ir sveika
tos Dievas man nepasigailė
jo. Vargo jūsų vienturtė pas 
mane nematys. Aš nei ge
riu, nei esu koks pasileidė
lis. Visas sodžius gali paliu
dyti...

Senis Švedas išsitiesė. Pa
žvelgė į kalbančiojo akis:

— Ar tavo norą žino ma
no duktė?

— Kaip paprastai, ėjau 
pirmiau pas tėvą.

— Tai blogai pataikei. Aš 
dukters tau neduosiu.

— Kodėl? Ar kitam paža
dėjote?

— Ne. Tu pirmas jos pra
šai.

— Tai sakykite, ką turite 
man prikišti?

— Pasakysiu. Neduosiu 
jos tau dėl dviejų prežasčių. 
Mergaitė gana išlepinta, 
linksma. Tu gi esi pavydus 
ir kerštautojas. Taigi ją tik 
vargintum ir nepataisytum. 
Antra — atrodai man netei
sus, turįs blogų minčių gal
voje.

Kristupas išbalo.
— Įžeidžiate mane savo 

žodžiais.
— Sakau tiesą. Dievas da

vė tau kietą, kaip geležis, 
būdą ir širdį. Dabar ant jos 
ir rūdžių prisirinko. Taigi 
ne tavo neturtas čia svar
bus, bet tu pats...

Kristupas vos valdėsi. 
Akys, kaip vilko, sublizgo.

— Esu tokis, kokis priva
lau būti. Neturtingam tėra 
du keliu: arba dvėsti, arba 
iš gero kelio išeiti. Tai buvo 
jūsų paskutinis žodis?

— Nedvesia, kas turi sie
lą. Tai mano paskutinis žo
dis. Gyveni nuolat pyktį ir 
kerštą širdy nešiodamas. 
Atmink, kad tai blogas gin
klas. Pražudys tą, į ką tai
kysi, bet ir tave užnuodys. 
Taigi pagalvok, kol tą gink
lą panorėsi naudoti.

— Aš žinau, kad manęs 
bijote. Tad kodėl atsakote 
man mergaitės?

Švedas staiga pakilo:
— Krištupai, aš bijau Die

vo, bet ne blogo žmogaus. 
Man negrąsink. Nebijau.

Dabar matau, koks iš tikrų
jų esi. Išeik. Tokiem žmo
nėms mano troboje vietos 
nėra! — ir parodė duris.

Juodis išėjo. Troboje pasi
darė tylu tylutėliai. Senis 
pagalvojo, paskui persižeg
nojo ir išėjo iš trobos. Liku
sieji ilgai dar šnekėjosi apie 
įvykį.

— Dar padegs trobas! Ar
ba užnuodys šulinį...

Naktį visi Švedų vyrai bu
dėjo. Bet niekas jiems trobų 
nepadegė, nei šulinio užnuo
dijo.

Juodis pasirinko sau kitą 
būdą keršyti.

5
Kitą dieną Krištupas ne

atėjo į darbą. Veltui laukė 
jo Raulas. Nesulaukęs nuėjo 
pats į Juodžių trobelę. Rado 
vieną Roželę, labai sublogu- 
sią ir išbalusią.

— Ar nėra Krištupo? — 
paklausė.

— Nėra.
— Na, ir ką jis galvoja?! 

Reiktų jau darbas baigti, o 
darbininkas kažkur išėjo. Iš 
jo kaltės dabar vėl man dar
bas užtruks. Penktadienį no
rėjau išvažiuoti. Dabar vėl..

— Kodėl taip greitai va
žiuojat? — nedrąsiai pa
klausė.

— Jau seniai laikas. Ke
turi mėnesiai kai sėdžiu čia 
be jokio reikalo...

Žiūrėjo, kaip Roželės 
staklės dirbo.

— Nepaprasta jūs darbi
ninkė. Bet ne į sveikatą jum 
darbas. Išbalote, sublogote...

Susitiko jųdviejų akys. 
Mergaitė prisiminė anuos 
bučinius ir nukaito. Raulas 
irgi kažką galvojo. Gal apie 
tą patį.

— Vakar sutikau senį 
Švedą, — tarė.

— Į Šiluvos atlaidus, tur 
būt, ruošiasi.

— Gudri laputė, — pama
nė sau Raulas, — bet aš ją 
tuoj sugausiu.

— Su knygomis! — gar
siai tarė.

Mergaitė krūptelėjo. Nu
trūko staklėse siūlas. Kol 
jį surišo, vėl nurimo ir tarė:

— Nežinau.
Jis nusijuokė.
— Ei, Rožele, netinka jum 

meluoti. Ar jūs manote, kad 
atvažiavęs „vokietis” neži
no, ką reiškia tasai raudo
nas šakplerius ant jūsų ka
klo?

Mergaitė nejučiomis užki
šo šakplierių giliau ir įbedė 
išgąsdintas akis į Raulą.

— Manote, nežinau, kas

Piliakalny dedasi? Kas gir
tą kurpių nugalabijo? Ne
reikia drąsiem žmonėm pa
sakoti tokių pasakų. Jų ne- 
išgąsdinsit, tik smalsumą 
sužadinsit.

Roželė nuleido rankas bai
siai išsigandusi.

— Tylėkit, dėl Dievo!
— Jei netylėčiau, seniai 

jūsų nebebūtų. Bet aš moku 
paslapčių neišduoti. Nors ir 
galėčiau dar jum už tuos 
paniekos ir koliojimos žo
džius atsilyginti. Atsimena
te?

— Galėtumėt. Aš žinau, 
kad aš kalta. Seniai norėjau 
jūsų prašyti dovanojimo. 
Žinau taip pat, kad jūs ne
panaudosite to visa blogam. 
Tai daugeliui būtų didžiau
sia nelaimė. O už įžeidimus 
prašau man atleisti, — ir iš
tiesė ranką, akimis taip 
prašydama, kad Raului 
kraujas tvinksėt smilkiniuo
se pradėjo.

— Rožele! Kad tu žino
tum, kaip tu man meili...

— Nekalbėkite taip...
— Aš žinau. Bet jei my

lėtumei mane, aš mesčiau 
aną ir užmirščiau...

Nenoromis ištrūko jam 
tie žodžiai. Tuo tarpu atsi
darė durys ir pasirodė Kriš

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBUR.GĄzneper$ėdant įKLAl 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:
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SWEDISH AMERICAN LINE 
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do gyvenus žmones 8 pėdų 
7 colių. 1806 m. miręs airis 
Patrick Cotter buvo 8 pėdų 
4 colių. Jo skeletas (kaulai) 
ir dabar išsaugotas Londo
ne. Amerikietis George An
ger, cirko artistas, miręs 
1922 m., buvo 8 pėdų be vie
no colio.

AR MIEGA GYVATĖS?

Jei suprasime miegą, kaip 
fizinį ir dvasinį veikimą, ku
rio metu ilsimasi užsimer
kusiomis akimis, tai gyva
tės nemiega, nes jų akys ne
užsimerkia. Gyvatės neturi 
akims vokų. Jų akys yra 
apsaugotos orinės odos ne
pajudinama dalimi, kuri lei
džia pačioms akims judėti. 
Tačiau gyvatės ilsisi miego
damos, kaip ir visi kiti gy
viai.

ŠVENČIŲ DIENOS

Neretai sakoma, kad kiek
viena savaitės diena yra mi
nima kokios nors tikybos 
sekėjų kaip šventadienis, 
bet taip nėra. Penktadienis 
yra muzulmonų šventė, šeš
tadienis — žydų, Septintos 
Dienos adventistų, Septintos 
Dienos babtistų ir kelių kitų 
sektų; sekmadienis — dau
gumo krikščionių; antradie
nis — Persijos muzulmonų. 
Nėra jokių žinių, kad kuri 
nors tikyba švęstų pirma
dienį, trečiadienį ar ketvir
tadienį. Didelė dalis muzul
monų, ypač Turkijoje, jau 
švenčia sekmadienį.

tupas. Raulas tuojau užpuo
lė jį barti:

— Darbas laukia. Dar 
grindys neįstatytos, durys 
nebaigtos! Ką tu manai?

Išėjo abu. Netrukus jų
dviejų kirvių garsai nuaidė
jo per sodžių. Troboje pasi
liko pasilenkusi ant staklių 
Roželė. Sunku jai buvo. Kaž
kas slėgė mergaitės krūti
nę...

6
Praėjo Šiluvos atlaidai. 

Niekas iš Kareivų juose ne
buvo. Senis Kareiva jau ke
lios dienos gulėjo lovoje. 
Kai sužinojo, kad sūnus jau 
už poros dienų nori palikti 
namus, — net apsirgo. Rau
las daktarus vežė ir nežino
jo kas bedaryti. Senis nieko 
nebenorėjo, tik vien jį prie 
savęs matyti.

Vieną dieną, į pavakarį, 
staiga įbėgo į Kareivų tro
bą verkdama Švedų Barbė 
su vaiku ant rankų ir tik 
šaukė:

— Jėzau, Marija!
— Kas atsitiko? — prišo

ko prie jos visi.
Ji puolė prie sergančio 

senio račiaus.
— Tėveli, gelbėkit, gelbė

kit! Mūsų senąjį policija su

GYVATĖS MĖGSTA 
KIAUŠINIUS

Daugis įvairių rūšių gyva
čių labai mėgsta vištų kiau
šinius ir juos ryja didžiau
siu apetitu. Gyvatės ryja 
kiaušinius su visu lukštu, 
kurs pradaužiamas jau gy
vatės viduriuose. Jei lukštas 
ir nepradužtų beryjant, gy
vatės viduriai puikiausiai 
suvirškintų, nes ji turi stip
rių virškinimo sulčių. Vištų 
savininkai apsaugo kiauši
nius nuo gyvačių, padėdami 
dirbtinius kiaušinius. Gyva
tės neatskiria dirbtinių nuo 
tikrų kiaušinių. Prarijusi 
porcelianinį ar stiklinį kiau
šinį, gyvatė turi atsisvei
kinti su gyvybe.

VIENAS PREZIDENTAS 
TURĖJO ŽMONĄ 

KATALIKĘ

Amerika turėjo vienintelį 
prezidentą, kurio žmona bu
vo katalikė. Prezidento John 
Tyler antroji žmona buvo 
katalikė, atsivertėlė. Tyler 
buvo episkopalas. Jo pirmoji 
žmona mirė Baltuose Rū
muose 1842 m.

1844 m. vasario 28 d. Ty
ler su savo artimiausiais 
bendradarbiais vyko nauju 
laivu Princeton. Šaunant iš 
kanuolės įvyko sprogimas, 
kuris užmušė kelis preziden
to kabineto narius ir David 
Gardinerį, privatų pilietį. 
Tų metų birželio 26 d. Tyler 
vedė žuvusio Gardinerio 
dukterį Juliją, kuri buvo 
laive nelaimės metu.

ėmė! Į teismą nusivežė! Jė
zau, Jėzau!

— Kas? Už ką? — niekas 
jos nesuprato. Tik Raulas, 
kepurę sugriebęs ir žodžio 
netaręs, išbėgo. Skubiai nu
bėgo į Juodžių trobą.

— Rožele!
Nebuvo nieko. Tada jis 

nubėgo pas Anuprą ir uždu
sęs įpuolė:

— Yra Roželė?
— Esu! — atsakė pasikei

tęs mergaitės balsas.
— Na, tai dėkui Dievui! 

Ar žinote, kad Švedą su
ėmė?

Anupras, Roželė ir iš kaž
kur atsiradęs Martynukas 
tylėjo.

— Žinome, — dusliai at
sakė.

— Kaip buvo? Sakykit!
— Pagavo jį su pilnu ve-, 

žimu. Dabar visam kam ga
las. Matyti, kas išdavė...

— Išdavė? Pakarti niek
šą! — piktai šaukė Raulas.

— Nubaus jį Dievas! — 
išdidžiai tarė Anupras, — 
ir žmonės jam nedovanos!

— Bet kas tas išgama? 
Neįtariate nieko?

— Tuo tarpu ne. Vakar 
naktį jį pagavo. Dabar vis
kas žuvo...

(Bus daugiau)
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LRKSA. SEIMO ĮSPŪDŽIAI

Seimas, seimas! Visi Su
siv. nariai laukė seimo, lau
kė naujienų iš jo, o ypatin
gai jo laukė Pildomasis Ko- 

’ mitetas. Jis įvyko gegužės 
9 — 12 d.

Šiemet seimas buvo Pitts
burgh, Pa. Seimas prasidėjo 
pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje, gražiai sesučių 
pranciškonių papuoštoje. 
Graži bažnyčia darė malo
naus įspūdžio į atstovus, at
vykusius iš visų Amerikos 
’iet. kolonijų. Visi džiaugėsi, 
kad Pittsburgh© lietuviai tu
ri tokią gražią bažnyčią ir 
mokyklą.

Po pamaldų apie 1 vai. vi
si atstovai išvyko į Roose
velt viešbutį, kur buvo pra
dėti posėdžiai. Labai gaila, 
kad Susiv. vadovybė nesitei
kė susitarti su kun. M. Ka
zėnu, vietos par. klebonu, 
dėl seimo posėdžių vietoje.

Seimas tęsėsi net 4 die
nas, kurių metu buvo taria
masi, svarstoma, skaitoma, 
diskusuojama ir daug gra
žių nutarimų padaryta, ypa
tingai smagu prisiminti jau
nimo skyriaus pertvarkymą 
ir naujų jame skyrių įsteigi
mą, kas duos progos mūsų 
jaunuoliams būriais stoti į 
mūsų brangią organizaciją. 
Šiemet ypatingą visų dėmesį 
kreipė dalyvavimas seime ir 
nutarimuose mūsų kunigų, 
kurie nei valandėlei neatsi
traukė iš sesijų, aktyviai 
dalyvavo diskusijose ar aiš
kinimuose, kas davė paska
tinimo ir pasauliečiams tar
ti savo nusistatymu ne vie
ną žodį.

Žodžiu, seimas buvo labai 
tvarkingas ’r kultūringas.

Turiu pasakyti, kad „poli
tika” irgi ėjo savo keliu. 
Mat, seime norėta pakeisti 
kai kuriuos Centro Pildomo
jo Komiteto narius. Buvo 
agitacijų, bet jos visos buvo 
švaraus pobūdžio, be jokių, 
su mažomis išimtimis, per- 
dęjimų. Atstovai nesitikėjo, 
kad tokios permainos įvyk
tų,'© ir patys senieji C. Val- 
bos nariai nesitikėjo, kad 
atsiras už juos tvirtesnių 
kandidatų, kaip kad pasiro
dė geg. 12 d. rinkimuose. 
Rinkimus laimėjo: L. šimu
tis — pirm., J. Karašauskas
— vicepirm., V. Kvietkaus- 
kas — sekr., J. Joneika — 
iždin., K. Vencius ir Paleckis
— iždo glob., dr. A. Rakaus
kas — daktaras kvotėjas. 
Dvasios vadas — kun. P. 
Juras.

C. Valdyba susideda iš 
pilnų energijos Susiv. narių 
ir tikimasi, kad Susiv. turės 
progos paaugti dvigubai iki 
kito seimo, kuris įvyks šv. 
Kazimiero par., Worcester, 
Mass., 1940 metais.

Atstovų nuotaika, ypač 
jaunųjų tarpe, labai paki
lus, ypatingai išrinkus se
kretorium čia gimusį ir au
gusį, gerai suprantantį or
ganizacijos reikalus Vincą 
Kvietkauską; jis iki šiol bu
vo Susivienymo iždininkas ir 
.daug pasidarbavo išgavime 
leidimo Susivienymui Mass, 
ir Connecticut valstybėse. 
Yra tai pilnas energijos ir 
noro darbuotis mūsų orga
nizacijai asmuo. Tikimasi, 
kad Susiv. pradės naują erą 
savo gyvenime. Kiti Cenro 
Valdybos nariai irgi atsida
vę Susiv. darbininkai. Viena 
bėda — tai nedarbas. Iš vi
sų atstovų buvo girdimi nu
siskundimai nedarbu, mies
tuose esančiomis pavargu-

siomis šeimomis, kas trukdo 
gauti Susiv. naujų narių.

Turiu pasakyti, kad buvo 
ir tokių atstovų, kurie norė
jo kai kuriuos Susiv. Fondus 
uždaryti, būtent, Labdary
bės Fondą, bet jų buvo vos 
keli ir jie negalėjo savo nu
sistatymo kitiems primesti. 
O tuo tarpu, kokios gražios 
dovanos buvo padalintos iš 
to Lab. Fondo, būtent: Se
serims pranciškonėms duo
ta 100 dol., Vilniaus našlai
čiams — 50 dol., Mariana- 
polio kolegijai — 300 dol.. 
Seserims kazimierietėms — 
100 dol., Seserims J. Nukry
žiuoto — 200 dol., o kur dar 
sušelpimas pavargusių Susi- 
vienymo narių ir kitų.

Apskritai, tenka pasakyti, 
kad yra stiprios vilties, kad 
iki kitam seimui visi Susiv. 
reikalai eis geresne tvarka, 
kas duos progos, kaip jauni
mui, taip suaugusiems prisi
rašyti prie Susiv., ypač 
Mass, ir Conn, valstybėse.

Atstovas.

| apie 200; daugelis buvo sil- 
; tesniais drabužiais apsi
rengę. Nejauku buvo prie 
stalų svečiuotis, esant šal
tam vėjui ir dar lietui už
klupus.

— Baltimorės vyskupijos 
visų sodaliečių iškilminga 
eisena iš visų parapijų į 
didžiulę 5 Regiment salę bus 
sekmadienį, geg. 22 d. Tą 
pačią dieną bus visose baž
nyčiose rinkliava farmerių 
vasarinėms mokykloms; to
kių vaikų yra apie šeši tūks
tančiai, kuriems reikia ka
talikiškų vasarinių mokyk
lų; jas išlaikyti vasaros me
tu reikia 50,000 dol.; gerų 
katalikų aukos tai atlieka.

— Gegužės 15 d. lietuviai 
važiavo paminėti Lietuvos 
Ąžuolo pasodinimą Anapo- 
lyje. Važiavo du autobusai 
ir 32 automobiliai, apsikaišę 
Amerikos ir Lietuvos vėlia- 
vukėmis; sugrįžę turėjo 
Bendrovės salėje koncertą.

J. K.

Iš ALA Sąjungos darbuotės
Prieš porą mėnesių Chi- 

cagoj susikūrus Amerikos 
Lietuvių Atletikos Sąjunga, 
kurios pirmininku yra teisė
jas Jonas T. Zūris, o garbės 
pirmininku Lietuvos kons. 
P. Daužvardis, dabar viso
mis jėgomis stengiasi Lie
tuvon išsiųsti būrį lietuvių 
atletų, į tautinę olimpiadą. 
Šį sąjunga ragina visas ko
lonijas pasistengti savo jau
nuolius šią vasarą pasiųsti į 
Lietuvą.

Chicagos lietuviai sąjun
gos darbui pritaria ir jį re
mia; atskiri asmenys, drau
gijos, pramonininkai ir pro
fesionalai daug pagelbsti. 
Yra net ir kitataučių, kurie 
ateina talkon, kad paremtų 
lietuvių darbą.

Turėdama tokią pradžią, 
Sąjunga yra jau suorgani
zavus Chicagoj ir Ciceroj 
būrį lietuvių atletų, kurie iš
keliaus į Lietuvą liepos 1 d., 
o jei susidarys daugiau lėšų, 
tai bus išsiųstas didesnis 
būrys. Rengiama gegužinė, 
kuri įvyks Vytauto darže 
birželio 10 d. Gegužinėj bus 
duota plati programa, ku
rios dalį išpildys ir Lietuvon 
iškeliausią atletai. Be' to, 
bus šauni muzika, dainos ir 
prakalbos, kurių vieną pasa
kys ir Lietuvos konsulas. 
Visi Chicagos lietuviai ton 
gegužinėn jau dabar kvie
čiami, o pramonininkai ir 
profesionalai rengiasi iš 
anksto.

Lietuviams atletams iške
liaujant į Lietuvą, New 
Yorko lietuviai rengia ten 
pat jiems išleistuvių bankie- 
tą, kuriame dalyvaus New 
Yorko ir apylinkių lietuviai. 
Būtų labai gražu, kad ir ki
tų kolonijų lietuviai pasi
stengtų savo atletus kelio
nėn išleisti tuo pat laiku, 
kad jie galėtų tame bankie- 
te dalyvauti su chicagie- 
čiais bendrai.

ALAS Korespondentas.

Mirė
Gegužės 8 d. mirė Zigmas 

Bairūnas, 38 m. Palaidotas 
geg. 14 d. šv. Grabo kapinė
se. Patarnavo grab. Ceran- 
kovskis. Velionis buvo sūnus 
a. a. St. Bairūno, pasižymė
jusio veikėjo.

Daug kalbų
Kada jau ir sąžiningesni 

tautininkai, kaip Jankaus
kas ir Tvaranavičius, viešai 
pasmerkė didelius „patrio
tus”, kurie kovo 27 d. Muzi- 
kalėje salėje rinko pinigus 
Lietuvai ginti, o dabar laiko 
spintoje, pasklido įvairiau
sių kalbų. Aukų Lietuvos 
ginklams surinkta 327 dol. 
25 c., bet jie nesiunčiami. 
Vieni sako, kad tie pinigai 
bus suvartoti prakiurusiam 
stogui pataisyti, kiti, kad 
pragerti, treti, kad iš jų bus 
mokama pašalpa vienam be
dieviui „škaplierninkui”, pas 
kurį jau ir lenkai nebeper
ka, sužinoję, kad jis toks di
delis „patriotas”, kurio ir 
„pikčeris” buvo' angliškame 
laikraštyje. Yra kalbų, kad 
tie pinigai būsią laikomi da
bartinei Lietuvos vyriausy
bei nuversti ir t.t. ir t.t.

Z. Jankauskas .yra pata
ręs visiems aukotojams at
siimti savo aukas ir patiems 
nusiųsti Lietuvos ginklų 
fondui. Tam pritaria ir Tva
ranavičius, bet juodu nepa
sako, iš ko aukas atsiimti ir 
kur nusiųsti. Kiekvienas au
kotojas, kurs trokšta, kad 
jo auka būtų pakeista į gin
klą Lietuvos laisvei ginti, 
tegul kreipiasi pas iždininką 
Kazį Bairūną, 3619 E. 
Thompson St., o atgautus 
pinigus siųsti Lithuanian 
Consulate General, 16 W. 75 
St., New York, N. Y.

Tėvynainis.

buvo jaunimo labai mėgia
mas svečias iš Marianapolio 
kolegijos kun. dr. A. Jagmi
nas, M.I.C. (jis tą dieną ir 
pamokslus bažnyčioje sakė). 
Kalbėjo kun. E. Gradeckis, 
kun. B. Gauronskas, komp. 
Aleksis, advokatai C. Balan
da ir J. Ališauskas, rep. J. 
Grebliūnas, M. Andrikytė, J. 
Vilčiauskas, M. Adomaitytė, 
J. Januša, M. Alubauskaitė, 
C. Sakalauskas, J. Stulgins- 
kaitė, J. Kairys ir kiti. Dai
nų dalį išpildė visi komp. 
Aleksio „vaikai” (ir jų bu
vo daug). Programą suma
niai vedė vyčių pirm. J. 
Raugalis.

Vakare įvyko motinų die
nos 15 metinis šv. Juozapo 
par. vyčių choro teatras — 
koncertas, vad. komp. Alek
sio. Suvaidinta trys linksmi 
scenos veikalai: „Silvestro 
vargai”, „Vyras ir žmona” 
ir „Vestuvės”. Didelių gabu
mų parodė ypač Silvestras 
(K. Karinauskas), šykštuo
lis (J. Kupstas) ir žmona 
(M. Andrikytė), tėvukas su 
klumpėm (J. Lesūnaitis) ir 
tos „modernios senmergės” 
(S. Valinčiūtė ir A. Bukaus
kaitė).

„Vestuvės” tai buvo tik
rai linksmybių laikas 
šauniaisiais muzikantais 
Digimas, V. Ulinskas, 
Larkus, P. Karvelis), 
meilia svočia (A. Kanapkie- 
nė) ir puikiu ‘ piršliu (J. 
Marcelynas), su gerašir
džiais tėveliais (J. Lesūnai
tis ir M. Andrikytė), su gra
žiom pamergėm (N. Plangy- 
tė, A. Grėbliūnaitė, D. Gu- 
diškytė, A. Stankevičiūtė, A. 
Landžiūtė) ir išdidžiais pa- 
jaunėliais (A. Ulinskas, A. 
Markus, J. Kupstas, A. Ka- 
teiva, A. Miklinevičia). Ka
žin ar pasiseks „jaunajam” 
(A. Jerusevičius) nuramin
ti, pralinksminti savo taip 
„gailiai verkiančią” pačiutę 
(E. Kupstytė). Kaip ir vi
sada, publika gėrėjosi jau- 
namečių ir didžiojo choro 
išlavintu dainavimu, sesu
čių Lušyčių skambiomis 
dainelėmis, L. Pukinskaitės 
smuiko grojimu.

O ponų Matų Kripų gabie
ji sūneliai Jonukas ir Miku
tis iš Hartfordo turės dabar 
visuomet dalyvauti mūsų 
parengimuose, nes jau dabar 
turime abiem šiem „daino- 
riam” po gražią žvaigždutę 
— dainininkę (A. Dulskytė 
ir D. Markevičiūtė).

Prieš baigsiant įdomiai 
pakalbėjo darbštusis vyčių 
pirm. J. Raugalis, išaiškin
damas Vyčių organizacijos 
garbingus tikslus, veikimą 
bei nuopelnus visuomeninia
me gyvenime. Ragino jauni
mą gausingai priklausyti 
prie šios idėjinės jaunimo 
organizacijos, kurios šūkis 
yra „Dievas ir Tėvynė”.

Vakaras, praleistas gra
žiausioj nuotaikoj, baigėsi 
linksmais šokiais, grojant 
A. Jerusevičiaus Melodians 
orkestrui. Lyra.

Mažasis choras padainavo 
mamoms gražių dainelių. 
Vakarienės metu prie stalo 
patarnavo šv. Vardo dr-jos 
nariai ir Marijos Tarnaitės. 
Tvarka buvo pavyzdinga. 
Skanius valgius pagamino 
O. Lučinskienė ir A. Mockie
nė, padedant šv. Sakramen
to draugėms. Garbė visoms 
ir visiems, kurie prisidėjo, 
kad vakarienė gerai pavyk
tų.

Mirė
Gegužės 7 d. mirė senas 

parapijietis D. Baltrušaitis; 
paliko žmoną, sūnų ir dvi 
dukteris. Geg. 10 d. iškil
mingai palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios šv. Mykolo 
kapinėse. Laidotuvėse gra
žiai patarnavo grab. K. Dau
gėla. Reporteris.

Vainikavimas
Šį sekmadienį, gegužės 22 

d., 3 vai. popiet įvyks di
džiulės iškilmės, kurių tiks
las apvainikuoti švč. Pane
lės statulą. Vadovaus Mari-' 
jos Vaikelių dr-ja. Visi kvie
čiami. Parapijietė.

Simonaitis dirigentas
Kada buvo paskelbta, kad 

Elizabethe statomai kanta
tai „Septyni Kristaus žo
džiai nuo Kryžiaus” praves
ti, pats klebonas kun. J. 
Simonaitis diriguos savo 
parapijos chorui, negalėjau 
nenuvykti.

Vakaras, aplinkui tamso
ka, gatvės taip išgrįstos, 
kad Elizabethas man labai 
priminė mūsų Šančius, Kau
ne.

Gatvėje, palei bažnyčią, 
stovi keletas automobilių, o 
aplinkui jokios gyvybės. 
Tamsumos apsupta bažny
čia gotikos stiliuje atrodė 
išdidžiai pakėlusi savo gal
vą, lyg dvelkiančiu šaltumu 
ir nenugalima jėga, kuri, ro
dos, liudija ištvermę ir dide
les krikščionių kančias už 
tikėjimą... Jėgos ir nerimo 
jausmu įeinu bažnyčion, ku
rioje vidus mažai apšviestas, 
o suolai retai pripildyti 
žmonių. Nors bažnyčia mis
tiškai tamsoka, bet jautėsi 
didelis kultūringumas išlai
kyme stiliaus ir bendras 
rūpestingumas visos tvar
kos, kuri sušildė nerimo ir 
pamaldumo jausmus.

Akies žvilgsnis kažko ieš
kojo ir staiga apsistojo pa
veiksle Aušros Vartų Pane
lės Švč. Man taip artima, 
taip brangu, bet lyg gedulą 
apsupta. Nenorėjau tikėti, 
bet šiurpas prabėgo, o aša
ros apliejo mano veidą... 
Tikrai, tai mūsų didžiausias 
tautos skausmas ir neišgy
doma žaizda, kuri daugiau 
atsinaujino šių metų kovo 
mėnesį.

Ne veltui 
man priminė 
Vilnių.

Presbiteriją
tas kunigų ir gražiai, tvar
kingai papuošti pamaldoms 
tarnauti vaikai.

Sakyklą puošė jaunas, ga
bus kun. Kemežis, gražiai, 
trumpai aiškinąs kiekvieną 
Kristaus žodį, kad geriau 
klausytojai suprastų ir įsi
gilintų muzikon.

Koncerto pildymas buvo j 
įpusėjęs. Vargonų derinimas 
buvo gražus, chore jautėsi 
didelis pakilimas, valdomas 
kokios tai nematomos jėgos, 
kuri užbaigoje pasiekė aukš
čiausio demoniškumo ten, 
kur minia savo prašymą pa
siekė, bet pamačiusi nukan
kintą Kristų, išsigąsta savo
žiauraus reikalavimo ir su- šventėje, įvyksiančioje bir-

rinka išgąstingais skausmo želio 12 d. Warmoco parke, 
balsais. Tos minios skausmo Roselle, N. J. Sporto vedė- 
šauksmą choras išpildė įspū- jas P. Podgalskis ruošiasi, 
dingai.

Ugningas choro išpildy
mas priklauso kun. Simonai
čiui, kuris yra ne tik gabus, 
bet didelio talento muzikas 
su gilia ir didelio artisto 
siela, nes sugebėti su choru 
pareikšti tokį stiprų mo
mentą ne kiekvienas drįs, 
kad ir tituluotas muzikas.

Taigi, artinantis Pasaulio 
parodai, Lietuvių 
lauksime 
ugningo dirigavimo, kuris, 
tikiu, savo gabiu mostu su
jungs L. Am. jaunimo gra
žiausius balsus, parodant 
pasauliui mūsų lietuvių sie
los ir tautos galią — gra
žiausiomis savo liaudies dai
nomis...

Talentingas dirigentas 
reiškia tą patį, kaip gabus 
valstybės vadas, kuris savo 
šalies minią valdo ir hipno
tizuoja, stebindamas visą 
pasaulį.

Dėl paties choro, tai gai
la, kad nėra proporcijos bal
sų, nes dauguma sopranų 
užmuša kitus balsus, o, be 
to, dar chore jaučiama dia~ 
tonacija, kas ardo bendrą 
choro darnumą.

Šiaip, balsai yra gražūs, 
tik gal reikėtų atskirus bal
sus išlyginti ir daugiau ati
dumo įdėti.

Solo partijas atliko labai 
gražiai savo choro solistai.

Jonė Žukauskaitė.

Sudaryta „soft-ball” ko- 
manda gerai laikosi. Jai va
dovauja J. Montvidas. Nese
niai išleistas kuopos mėne
sinis laikraštukas, kuris vi
siems patiko, 
kantis šokių 
anksti rudenį.

Kuopa linki
pirmininkui A. Mažeikai ir 
jo žmonai labai laimingos 
kelionės į Lietuvą ir sma
gaus viešėjimo. Narys.

N. J. lietuvų radijo valan
dos vedėjai gegužės 28 d. šv. 
Jurgio salėje ruošia čigonų 
koncertą ir šokius. Pradžia 
7 vai. vak. Bilietas 50 c., tik 
į šokius ir vaikams 25 c.

Programoje solo, duetų ir 
kitokių pamarginimų.

Praeitą pen 
B i, į Lietuvi 

nic išvyko ku 
drauge su Ha 
nu kun. L 
Maspetho kle 

susirinkę daug 
atėjusių palinl 
bonui laimii 
I uostą kun 
drauge su jo 
žė grab. J. G 
Boju autom 
te atsisveikint 
ię per 150 as 

Šį sekmadie

— Nepaprastas oras Bal- 
timorėje. Visą savaitę buvo 
vėsu ir vėl daug atsirado 
sloga sergančių. Gegužės 14 
d. lietus su vėju, o 15 d. pa
rapijos pirmutinis piknikas; 
nors šaltis neatslūgo, vis 
dėlto sekmadienį po pietų į- 
vyko šis išvažiavimas į 
Arion parką. Publikos buvo

Brangioje motinų dienos 
šventėje šiemet visas orga
nizuotas lietuviškas katali
kiškas jaunimas (vyčiai, 
choristai, Marijos Vaikeliai, 
šv. Vardo nariai ir studen
tai) bendrai pagerbė savo 
motinėles geg. 8 d., išklau
sydami mišių ir priimdami 
komuniją. Bažnyčia buvo 
pripildyta pavyzdingo, gra
žiai gyvom gėlėm pasipuo- 
šusio jaunimo, kas darė gi
lų įpūdį motinėlėms ir visai 
visuomenei. Po dangiškos 
puotos visi nusivedė savo 
motinėles į mokyklos audi- 
toriumą pusryčių ir čia dau
gybė jautrių kalbų, gražių 
dainelių motinėlių garbei at
likta. Pagrindinis kalbėtojas

Gegužės 8 d. mūsų parapi
joje iškilmingai švęsta moti
nos diena. Draug. Tarnaičių 
Marijos ir šv. Vardo per 9 
vai. mišias ėjo bendrai prie 
komunijos. Kleb. kun. J. 
Kazlauskas pasakė tai die
nai pritaikintą gražų pa
mokslą. Po mišių abi drau
gijos turėjo bendrus pusry
čius.

Lygiai 6 vai. vakare para
pijiečiai ir svečiai pripildė 
salę. Visos programos vedė
ju buvo pats klebonas. Pa
sakė gražias kalbas kun. V. 
Ražaitis, I. Masaitis, A. Tus
ka, I. Dulbis ir daug kitų.

Newark© par. choras, 
vad. muz. Stanišauskui, su
rengė rimtai gražų bažnyti
nį koncertą. Pagirtina, kad 
beveik visą programą išpil
dė savo jėgomis (išskyrus 
solo — dainininkus ir smui- 1 
ko), kas ir leido pareikšti ! 
savo choro stilių.

Kada tenka dalyvauti toj 
pačioj programoj, tai sunku 
gauti koncertinę nuotaiką, 
bet visvien labai džiaugiuo
si newarki'eciais — choru ir 
muz. Stanišausku, kurie 
taip gražiai pasirodė, pasį- 
ruošdami koncertui. Tikrai 
nelaukiau, nes visa progra
ma be kombinacijų — gra
žiai sutvarkyta, viskas rim
tai paruošta ir su balsais, 
matyt, padirbėta, nes skam
bėjo kultūringai, darniai iš- 
pildant gražiai niuansus. 
Garbė chorui ir veikliam 
muz. Stanišauskui!

Dar reikia džiaugtis, kad 
kleb. kun. Kelmelis pasikvie
tė pamokslui didelį muzikos 
žinovą, kun.- J. Simonaitį, 
kuris pirmais žodžiais iš sa
kyklos pasidžiaugė ir pagy
rė Newark© chorą, toliau 
paskirdamas visą pamokslą 
vien tik muzikai. Koks dide
lis dalykas, kai dvasiškis y- 
ra muzikas — menininkas, 
kiek daug gali padaryti baž
nytinei muzikai pakelti! Te
gu pildosi kun. Simonaičio 
norai ir linkėjimai, kad vėl 
bažnytiniai koncertai atgy
tų, sustiprėtų, nes tikrai vi
sa muzika, kaip sakė kun. 
Simonaitis, yra labai sena 
ir išėjo pasaulin iš bažnyti
nės muzikos, tad lai grįžta 
vėl jon...

Gaila, kad žmonių buvo 
mažai. Iš atsilankiusių ku
nigų buvo Simonaitis ir 
šeštokas. Muzikai buvo: p. 
p. Jankai, Grigoraitis, Brun- 
dza ir Hodelis.

Jone Žukauskaitė.

Vyčių šokiai
Mūsų kuopos metiniai pui

kūs šokiai įvyko gegužės 14 
d., Bradford viešbty. Šo
kiuose dalyvavo per 500 
žmonių. Jų tarpe matėsi 
daugumas mūsų profesijo- 
nalų. Tad labai gražu, kad 
mūsų profesijonalai su jau
nimu bendradarbiauja.

Buvo daug jaunimo atvy
kusio iš kitų kuopų. Jiems 
širdingas ačiū! Bostonie
čiams atvykti į šokius kiek 
sutrukdė lietus, todėl bent 
šimtu turėjome mažiau.

Šokių komisijai ačiū 
gražią darbuotę!

Iš vyčių susirinkimo
Mūsų kp. susirinkimas į-

vyko gegužės 15 d. Gautas j 
laiškas nuo LDS., prašant f 
prisidėti prie naujos inter- 
typo mašinos fondo. Nutar- f 
ta ką nors surengti tam tik- I 
slui. Išrinkta komisija: Jo- ! 
nas Varnas, Ona Petrušytė ; 
ir Pr. Razvadauskas.

Kadangi „bowling” sezo- ' 
nas jau baigiasi, todėl „bow- 
ling” komisija pranešė, kad 
pabaigoj šio mėnesio įvyks ; 
„bowleriu” šokiai parapijos 
salėje ir bus įteikta dovanos ' 
laimėjusiems.

Parapijos gegužinė
Kadangi mūsų parapijos ; 

gegužinė įvyksta birželio 12 
d., todėl mūsų vyčių kp. iš
rinko komisiją iš dvylikos 
narių, kad toje gegužinėje 
pasidarbuotų.

Apie apskrities suvažia
vimą pranešė Ona Patiškai- 
tė ir Juozas Lesčinskas.

Susirinkimas buvo gausin
gas. Buvo ir svečių iš Athol, 
Mass. Athol vyčių kp. pirm. 
Stasys Perekšlis pasakė 
sveikinimo kalbą.

Į kuopą prisirašė 9 nauji 
nariai. Susirinkimas baigta 
gražioje nuotaikoje.

Po susirinkimo visi vyčiai 
išvažiavo į Blue Hills, kur 
prie laužo kepė „šuniukus”, 
žaidė sviedinį ir įvairius žai
slus. Armonistas Jonas Ja
nuškevičius (vytis) puikiai 
grojo, jam pritarė Al. Gied
raitis ir P. Kudrevičius gi
taromis. Visi puikiai pašoko. 
Šokiams užsibaigus visi gra
žiai lietuviškai padainavo.

Daugiau tokių pasilinks
minimų ! Pr.

Nors vanduo ir būtinas 
žmogaus gyvybei, tačiau jis 
nėra maistas, žmogaus kūno 
du trečdalius sudaro van
duo, bet vanduo pats nepa
tenka į virškinimo veiksmą. 
Kai kada vanduo laikomas 
maistu plačia prasme, kaip 
bet kas, imamas į žmogaus 
kūną.

K. Fee 
ir Lietuv 
svarbus 
šį trecii 
d., Apre 
tuoj po

Visų d 
Lietuvių 
nariai kv 
Išgirsime 
deracijos1 
mo, apsv 
vasaros m 
me besiart 
Dienos rei 

i

Kaina

Su užs



i, 1938 m.
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P. Kudrevičius gi- 
Jisi puikiai pašoko, 
užsibaigus visi gra
fiškai padainavo.
u tokių pasilinks-

Pr.

VDUO MAISTAS?

anduo ir būtinas 
gyvybei, tačiau jis 
itas, žmogaus kūno 
liūs sudaro van- 
vanduo patsnepa- 
irškinimo veiksmą 

vanduo laikomas 
ačia prasme, kaip 
mamas j žmogaus

Gegužes 20 d., 1938 m.

GRAŽIAI IŠLYDĖJO
dyti su įdomiausiomis lietu
viškomis dainomis.

Lietuvių Diena šiemet į- 
vyks liepos 3 d., sekmadie
nį, Klasčiaus parke.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Praeitą penktadienį, geg.
13 d., į Lietuvą laivu Britan
nic išvyko kun. J. Balkūnas 
drauge su Hartfordo klebo
nu kun. J. Ambotu. Prie 
Maspetho klebonijos buvo 
susirinkę daug parapijiečių, 
atėjusių palinkėti savo kle
bonui laimingos kelionės. 
Į uostą kun. J. Balkūną 
drauge su jo tėveliais nuve
žė grab. J. Garšva savo di
džiuoju automobilium. Uos
te atsisveikinti buvo susirin
kę per 150 asmenų.

Šį sekmadienį kun. J. Bal
kūnas bus Prancūzijoje, iš 
kur vyks į Budapeštą daly
vauti Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese. 
Lietuvą pasieks birželio 10 
d.

Dabar Maspetho klebono 
pareigas eina kun. P. Leke- 
šis, kuriam pagelbsti kun. J. 
šeštokas.

William Clemens, 18 m., 
sirgo du kartus miego liga. 
Pastaruoju laiku sirgo 5 sa
vaites, bet jaunuolis sėkmin
gai buvo gydomas Kings 
County ligoninėje ir yra sa
koma, kad galutinai pa
sveiks. Jaunuolio tėvai gy
vena Richmond Hill. Pirmą 
kartą susirgo sausio mėn. 
Antrą kartą susirgusį jau
nuolį gydė, leidžiant į jo ka
klą dieles.

GRĮŽO ATSTOVAI

K. Susivienymo seime 
Pittsburghe iš New Yorko ir 
New Jersey dalyvavo tik du 
atstovai — Jurgis Tumaso- 
nis ir Kazys Vilniškis. J. 
Tumasonis grįžo praeitą sa
vaitę, o K. Vilniškis buvo 
pasilikęs K. Federacijos Ta
rybos posėdžiui ir be to bu
vo sustojęs, grįždamas, Pitt- 
stone pas kun. Kasakatį ir 
apylinkėje.

Sugrįžusį K. Vilniškį pa
sitiko dvi nemalonios žinios 
— mirė jo artimai pažįsta
mas Ad. Budraitis, o Lietu
voje žuvo jo pusbrolis lakū
nas Kazys Smetona.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

K. Federacijos apskrities 
ir Lietuvių Dienos komiteto 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį trečiadienį, gegužės 25 
d., Apreiškimo par. salėje, 
tuoj po gegužinių pamaldų.

Visų draugijų atstovai ir 
Lietuvių dienos komiteto 
nariai kviečiami atsilankyti. 
Išgirsime pranešimą iš Fe
deracijos Tarybos suvažiavi
mo, apsvarstysime veiklą 
vasaros metui ir pasitarsi
me besiartinančios Lietuvių 
Dienos reikalais.

Apskr. Valdyba.

CHORAI DALYVAUS

Lietuvių Dienos Komite
tas buvo pakvietęs Brookly
no Apreiškimo, Angelų Ka
ralienės, šv. Jurgio ir Mas
petho parapijų chorus daly
vauti Lietuvių Dienos dainų 
programoje. Visi chorai ko
miteto kvietimą maloniai

5

Pereitą savaitę New Yor
ko Board of Estimate plana
vo ir mano atimti iš BMT 
kompanijos Culver požemi
nio geležinkelio liniją, kuri 
jungia New Yorką su Coney 
Island. Sako, kad apie spalių 
19 d. (1939 m.) bus jau 
New Yorko miesto požemi
nių geležinkelių dalis.

Birželio 1 d. prasidės pa
gerinimo darbai Rockaway 
pajūryj. Manoma pakraštį 
išlyginti ir padaryti priėji
mus prie maudynių, prapla
tinant apie 140 pėdų. Ham- 
mele Drive'kelias bus 140 p. 
platumo, gi Beach Channel 
Drive — 150 pėdų pl., Cross 
Bay kelias bus 290 p. platu
mo.

Iš 5,500 Brooklyno šofe
rių leidimai šio mėn. 31 d., 
tik 100 jų atnaujino važinė
jimo leidimus.

\
Sea Gate gyventojai įspė

ja visus automobilistus, kad 
jie savo automobilių nepa
liktų visą naktį gatvėse ar 
tuščiuose daržuose. Kitaip, 
savininkai, radę tokius auto
mobilius, paims juos į vie-
šus garažus, kur savininkai 
turės užsimokėti už jų ten 
nuvežimą ir laikymą.

Pereitą sekmadienį kitas 
didžiulis vokiečių laivas, su 
senais geležgaliais (scrap 
iron) išvyko į Vokietiją Jis 
buvo traukiamas kito, ma
žesnio laivelio.

Plaukiojimo pamokų sa
vaitė prasidės birželio 11 d. 
ir tęsis iki birž. 24 d. Pa
mokos bus šiose vietose: 
Sunset Park, McCarren 
Park, Red Hook Park ir 
Betsy Head Park, Brookly
ne; taipgi Astoria Park, 
Queens. Pamokas duos mie
sto valdininkai dykai.

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.

Muz. Jonas Brundza, Brooklyno šv. 
Jurgio par. vargonininkas, kuriam va
dovaujant ruošiamas šį sekmadienį baž
nytinis koncertas ryšium su naujų šv. 
Jurgio bažnyčios vargonų iškilmėmis.

Steeplechase Pier prasidė
jo žuvų meškeriojimas. Prie 
pat Coney Island bus pada-j 
ryta tam tikras tiltas, kur. 
visi žvejotojai turės vasaros 
laiku pilną teisę pasigauti 
žuvų.

R. Berkovitz, 9 m. mer
gaitė, Kings County ligoni
nėje buvo gydoma X spin
duliais nuo vėžio ligos. Ka
dangi X spinduliai taip pa
veikė, kad mergaitei ant gal
vos nė vieno plauko neliko, 
tai jos globėjai kreipėsi į 
teismą prieš ligoninės sky
riaus vedėjus ir ’ šiomis die
nomis gavo pranešimą, kad 
teismas mergaitei priteisė 
$23,000 atlyginimo. Dabar 
galės dirbtinius plaukus dė
vėti.

Pereitą antradienį sustrei
kavo 400 kirpyklų Browns
ville ir East New Yorke, 
Brooklyne. Kirpėjai — barz
daskučiai reikalauja nuo 22 
iki 30 dol. algos savaitėje ir 
5 dienų darbo savaitėje; 
taipgi 5 legalių švenčių me
tuose švęsti su apmokama
alga.

Pereitą pirmadienį buvęs 
New Yorko gub. Al. Smith, 
J. Burke ir John I. Smith 
apdovanoti Popiežiaus ypa
tingais titulais.

Brooklyne yra 260,000 be
darbių, kurie gauna iš mies
to pašalpą. Iki šiol jie gau
davo pašalpą ir pinigais ir 
valgomaisiais daiktais, da
bar gi jie gaus tik įv. ver
tės valgomųjų daiktų savai
tėje, būtent: 10 s v. bulvių 
ar 5 galvas kopūstų ar 11 y2 
sv. vaisių arba 10 sv. sal
džiųjų bulvių ir 2 sv. ryžių.

New Yorko dienraštis
News paskyrė 15,000 dol. iš 
„Camp Fund” siuntimui be
turčių vaikų porai savaičių 
atostogų šią vasarą. Vaikus 
siųsti į atostogas paims tam 
tikros organizacijos, kurių 
tarpe yra: Catholic Camp 
Association, šv. Juozapo va
sarinė mokykla ir daug ki
tų; vaikai, kurių tėvai jokiu 
būdu negali užsimokėti ir 
kurie dar nėra vasaroję, turi 
pirmenybę važiuoti atosto
gų. Į atostogas priima vai
kus nuo 6 iki 14 metų am
žiaus.

NUŽUDĖ MISIJONIERIŲ

Šanghajus. — Kinų ban
ditai- pagrobė ir nužudė jė
zuitų kun. J. Sontagą.

Japonų kariai neseniai su
ėmė misijonierių kun. Bar
ry, kilusį iš Roxbury, Mass. 
Jo likimas nežinomas.

JERSEY CITY, N. J.

— Šv. Vardo draugija tu
ri savo balių — šokius gegu
žės 21 d. 7:30 vai. vak. Kvie
čiama visų atsilankyti.

— 40 Valandų atlaidai į- 
vyks gegužės 29, 30 ir 31 d. 
Bus svečių kunigų. Gera 
proga atlikti velykinę parei
gą. Kviečiama visus atsilan
kyti.

— Šiais metais sueina 25 
metai, kai gyvuoja parapija. 
Jubiliejui minėti susiorgani
zavo Jubiliejinis Komitetas. 
Savo pirmame susirinkime 
aptarė minėjimo programą 
ir išrinko komiteto pirmi
ninku K. Marcinką ir sekre
torių J. Lipinską.

— Kleb. kun. S. Stonis 
gegužės 15 d. pavaišino savo 
choristus ir parapijos kolek
torius bei trustistus vaka
riene. Pasakyta gražių kal
bų ir pasiryžta energingai 
darbuotis šiais parapijos ju
biliejaus metais. *

statomai šv. Teresės baž
nyčiai, dėkodama už atgauta 
sveikatą per šventosios už
tarimą. (Cucenaitė).

Iš Germaniškio (Biržų 
ap.): Siunčiu nors mažą 
auką 15 lt. šv. Teresės šven
tovei. Ji ir mano reikalus 
pagerins, sutvarkys.

Iš Tvėrių keli mylintieji 
šventąją siunčia: „Prašau 
priimti truputį aukų šv. Te
resės statomai bažnyčiai. 
Nepaslaptis, kad šv. Tėvas 
Pijus XI už atgautą sveika
tą yra dėkingas šv. Teresei. 
(Enc. „Ingravescentibus”).

Parapija tiki, kad visi šio 
atsišaukimo skaitytojai ir 
kiti, išgirdę apie tai, mielai 
aukos šv. Teresės garbei.

Ši šventoji padės visuose 
reikaluose savo užtarimu 
danguje, parapija savo mal
domis, kunigas šv. mišiomis 
atsilygins.

Nekas aukojęs bažnyčiai 
vargšu netapo.

Laukia šv. Teresė Stir
niuose ir Jos parapija Tam
stos aukų.

Aukas siųsti parapijos 
klebono vardu:

Kun. J. Kazlauskui,
Stirniai, Utenos apskr.

Parapijos Komitetas.

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAMS

Malonūs draugai vyčiai! 
Mūsų apskrities metinis 
bankietas ir šokiai įvyks ge
gužės 21 d., Eden Gardens, 
Worcester, Mass.

Turiu garbės ir pareigos 
širdingai visus kviesti gau
singai dalyvauti šiame mū
sų apsk. parengime, nes tik 
bendrai ir vieningai dirbda
mi turėsime gražius vaisius.

Kiekviena kp. turėtų or
ganizuoti ne tik vyčius, bet 
ir visus savo draugus ir ge
gužės 21 d. dalyvauti Wor- 
cestery.

Reiškiu vilties, kad įver
tinsime Worcesterio vyčių 
26 kp. darbuotę mūsų apskr. 
ir gausingai dalyvausime.

Jūsų
Pr. Razvadauskas, 

L. Vyčių N. A. apskr. pirm.

ATSIŠAUKIMAS IŠ
LIETUVOS

PRANCŪZŲ SPAUDA 
APIE LIETUVA

Lietuvos Žinių korespon
dentas Paryžiuje praneša, 
ką kovo 18 — 19 d. įvykių 
proga rašė prancūzų katali
kų savaitraštis Temps Pre
sent:

„Didelė Lenkija, kuri buvo 
konflikte su maža Lietuva 
ir negalėjo jo išspręsti, galė
jo būti sugundyta panaudo
ti žinomą receptą. Ten irgi, 
Nemuno pakrantėse, dvi val
stybės buvo supynusios savo 
likiihą istorijos bėgy, didžio
ji, kaip tai įprasta, pasida
rydama mažosios valdovu. 
Ten irgi netrūko sentimenta
linio elemento. Pilsudskis, 
Lenkijos prikėlėjas, buvo lie
tuvis, kaip Hitleris yra aus
tras, svajodamas, kaip ir šis 
pastarasis, prijungti savo 
mažąją tėvynę prie didžio
sios, galvodamas apie tą 
Lenkijos — Lietuvos valsty
bę, kuri nuo XIV iki XVI 
amžių jungė Baltijos ir Juo
dąją jūras. Istorinis prisimi
nimas, kurs jį vedė 1920 me
tais į Kijevą ir kurs užima 
didelę vietą moderniškos 
Lenkijos politinėj mintyj”.

„Iš kitos pusės anšliusas 
sukėlė Varšuvoje didesnį ne
rimą, negu tatai pripažįsta
ma”. Būtent, jei vokiečių 
ekspansija lyg ir nukrypsta 
į pietus, pangermanistė mis
tika sužadina 1,200,000 vo
kiečių Lenkijos ribose, iš ko 
kyla nepaliaujamas drugys. 
„Nerami dėl savo vakarų sie
nų Lenkija matė save blo
kuotą šiaurėj iš priežasties 
savo konflikto su Lietuva”... 
Germanų pasistūmėjimo aki
vaizdoje ji jautė reikalą duo
ti sau daugiau oro kitoj pu
sėj ir sustiprinti užtvarą 
prieš Sovietų Rusiją”.

Ribotu susitiko Kupiškio jo- 
marke. šiuo tuo apsipirkę 
abu likimo draugai užėjo į 
vieną restoraną pasivaišinti. 
Po stiklelio, kito Ribokas 
ruošėsi važiuoti namo. Juo
dišius į jomarką buvo atėjęs 
pėsčias, todėl Ribokas pasi
siūlė jį pavėžėti. Atsilyginti 
Juodišius paėmė dar dvi 
„pusykes” ir vyno bonką. 
Šią dožą priėmę, abu draugai 
gerokai įšilo ir nieko nelauk
dami išvažiavo namo. Kiek 
pavažiavus, prie Smilgių kai
mo aukštas kalnas. Kad ark
lio neapsunkintų, abu iš ratų 
išlipo. Pėsčiomis beeidami, 
pradėjo ginčytis dėl anksčiau 
tarp abiejų įvykusių mušty
nių. Šis priminimas užgavo 
batsiuvio Juodišiaus ambici
ją ir jis nieko nelaukdamas 
iš kišenės išsiėmė aštrų dar
bo peilį, kuriuo vienu smūgiu 
staliui Ribokui perpjovė de
šiniosios akies antakį ir iš
dūrė pačią akį. Juodišius, 
kaip nieko dėtas, pėsčias 
parėjo namo, o Ribokas grį
žo į Kupiškį pas gydytoją. 
Išdurtąją akį ilgai gydė, bet 
regėjimo neatgavo.

Panevėžio apygardos teis
mas Petrą Juodišių pripaži
no kaltu ir nubaudė 1^2 me
tų s. d. k. Be to, iš jo Ribo
kui priteisė 440 lt. gydymosi 
išlaidų ir po 130 lt. kas mė
nuo iki gyvos galvos nuolati
nio atlyginimo.

ŽEMĖS KARŠČIU APŠIL
DOMI NAMAI

Nepabloginkit Viduriu 
Užkietėjimo Su Netin
kamais Liuosuotojais!
Niekas negali uždrausti žmogui imti 

kartų, nemalonų lluosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad.Jums reikalinga tu
rėti nelaimingas patyrimas iš paprasto 
vidurių užkietėjimo?

Paimti lluosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gardaus 
šokolado šmotelį — Jeigu Jūs imat 
Ex-Lax. Jis Išgauna visiškas pasekmes 
— bet švelniai, lengvai, be sukrėtimo 
Jūsų vidurių, be paslblaurėjlmo ar vi
durių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suaugusiems

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

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

Gerieji lietuviai katalikai!

Stirnių parapija drįsta 
kreiptis į katalikišką visuo
menę, prašydama paremti 
kilnų ir šventą jos darbą — 
padėti pastatyti bažnyčią. 
Mat, parapija, nauja ir ne
turtinga, pradėjo statyti ak
menų ir plytų bažnyčią šv. 
Teresės Kūdikėlio Jėzaus 
garbei. Tai pirmutinė baž
nyčia šv. Teresės garbei 
Lietuvoje.

Šv. Teresė didžiai dėkinga 
aukotojams ir jų reikaluose 
padeda. Ji stiprina tikėjimą, 
viltį gaivina. Štai ką rašo 
aukotojai:

Iš Biržų: Aukoju 10 lt.

BATSIUVIS STALIUI 
AKĮ IŠDŪRĖ

Kupiškio valse., Plačenių 
km. gyveno neblogas stalius 
ir kiek pasiturintis ūkinin
kas Ribokas Grigalius. Jis 
neblogai sugyveno su greti
mo Rudilių km. gyventoju, 
taip pat amatininku — bat
siuviu Juodišium Petru. Ver
sdamiesi savo amatais, daž
nai pas vieną tą patį ūkinin
ką darydavo darbo baigtu
ves, o šventadieniais drauge 
nueidavo ir į vakaruškas.

Praėjusį rudenį, po ilgoko 
nesimatymo, Juodišius su

Islandija yra nedidoka sa
la Atlanto vandenyne tarp 
Norvegijos ir Grenlandijos. 
Islandijos klimatas yra ga
na šaltas, tačiau saloje yra 
daug karštų šaltinių-geize- 
rių. Pastebėta, kad visi gei
zeriai turi daug bendro su 
ugnikalnių veikimu ir žemės 
drebėjimais. Didžiausias gei
zeris pradėjęs veikti 1763 
metais, turi 2 mtr. kiaury
mę, pro kurią išmeta 80 
laipsnių Celsijaus karštumo 
vandenį.

Islandiečiai karštųjų vers
mių vandenį naudoja ne tik 
valgiui virti, bet ir namus 
šildyti. Vienoje plaukiojimo 
mokykloje, kuri yra netoli 
versmių, mokiniai visą žie
mą plaukioja didžiausiame

baseine, per kurį teka karš
tas vanduo. 1937 metų rude
nį islandiečiai pradėjo geize
rių vandeniu apšildyti savo 
sostinę. Karštąjį vandenį 
požeminiais vamzdžiais pri
jungia prie namų ir kitokių 
pastatų. Islandijoj miškų 
nėrp, tik kur-ne-kur auga 
nedideli beržynėliai. Malkos 
brangios. Nepigios ir ang
lys. Dėl to karšto vandens 
geizeriai duoda dovanai šili
mos. Juo galima apšildyti 
oranžerijas, hales ir kt. Ten 
oranžerijose visą žiemą au
ga pietų vaisiai ir gėlės.

70,000 KATALIKŲ
TREMTINIŲ

Washington. — Arkivys
kupo J. F. Rummel praneši
mu, Vokietijos ir Austrijos 
katalikų tremtinių yra apie 
70,000. Jiems pagelbėti rū
pinasi Tautinė Katalikų Ge
rovės Konferencija.

Tel. EVergreen 7-4335 ; Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS §
(ARMAKAUSKAS) I

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

s Graborius - Balzamuoto jas > 
g MODERNIŠKA KOPLYČIA §

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

423 Metropolitan Avė.. ; 
į Brooklyn, N. Y. |
'22222222222222222222222222222222222222222222222^

’ Duodu automobilius vestuvėms, ; 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

*
1 " -....

Phone STagg 2-0783

EVergreen 8-9770 Night HAvcmeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Graborius ir Balsamuotojas Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu-

vuslo 107 Union Avenue.

................................................................................. ..... ....

STagg 2-5043 Notary Public
kel. STagg 2-7177

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) i

ALFRED J. WENTZ į
i (VENCIUS) S

Graborius ir Balsamuotojas j ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
: 219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.^ 

pWilliamsburgli Bridge Plaza' 
122222222222222222222222222222222222222222222222^
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PADĖKAMetine
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NUOŠIRDUS AČIŪ!

GREAT NECK, L. I
PAVASARINIS BALIUS

OPERETĖ PAVYKO

UŽUOJAUTA

VAŽIUOS Į LIETUVĄ

desio valandoje reiškiame. Vardo draugijos ketvirtas
i,

JAU SVEIKSTA

MASPETHO ŽINUTĖS

MIRĖ ,
SĄJUNGIEČIŲ VEIKLA

66 m.
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

APREIŠKIMO PARAPIJA

22

Tel. EVergreen 8-7027
NEW YORK, N. Y.GRAŽIAI MINĖJO

»

.‘vV .W A* /AU1 AV?? AVAWZ I

Tel. Elizabeth 2-8661

_ _____

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMO FONDUI

Šį penktadienį, gegužės 20 
d., par. salėj įvyksta šv.

Amerikiei 
tuvos varis

į
z

Dunojaus pa 
Smagios keli 
Knyga apie 
>ji levitai 
Nesisekęs le 
Pagaliau pri

Mirus brangiam vyrui ir 
tėveliui a. a. Adolfui Budrai
čiui, Onai Budraitienei, jos 
dukrelei ir sūnui didelio liū-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

is 
p.

šytojo A. 
„The Crow 
kurios turi 
Lietuvą. Žj 
šytojas Zw 
Lietuvą p 
apie vokie 
kurdinti Li 
savo žmogi 
Zweig gera 
tūtoje, todė 
saka sušilai 
minėjimo s 
kraščiuose

Šią savai 
arkivyskupu

Gen. Konsulato pakvitavi
mas:

l.t Toronto, Canada, Lietu
vių parapija paaukojo per 
p. O. Kalinauskienę $25.00.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Kongreso i

VARGONŲ ŠVENTINIMO 
IŠKILMĖS

VALANDOS: 
i—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir Pagal autartj 

Tel.: MAnefleld 6-8787
------- V-

VALANDO8: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

gilią užuojautą.
Mot. S-gos 29 kuopa.

¥
S

kio Senelio, 
ta Nepajui 
sargyba, ki 
budi visu d 
mu. Kongr 
už poros c 
sulauks 81 
Dabar pakri 
kalingas Piji 
geliui metų!

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAM UOTO J AS

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)

PIRMUTINIS PAVASARIO 
IŠVAŽIAVIMAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liauor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 64 Meserole Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FLORENCE BRODERICK 
The Old Landmark

64 Meserole Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BLAZE-FRANK A. YOUNG 
4911 Avenue D Brooklyn, N. Y.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Šią savaitę 
nojaus aplinki 

1 įame vengrų 
vyksta Tarpte’ 
hs&as toę 
ūksiąs atiduot 
hą ir išreikšti 
ištikimybę Kr 
Kongreso išk 
ypatingoje 
ta skelbiama 
stybės aklas 
priverkiąs žm 
ro galvą nei 
bet pmykst

■ *>ai»
- į “4 ntai 

į neitis, Lieti 
operetinių i 
Uncijų a
M* i

M 
»lt 
„Albumas 

gražiai

minaristai, l 
Amerikos ii 
bendradarbi 
verauskas ii 
tonas, Svei 
stos levitui 
tik nuoširdi 
R bet ir v 
M, kad 
^ai atsparūs 
•tono tikrovė

Mone ai 
tolis,

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir l kitu/* miestus.

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

i Tel. EVergreen 4-7142 i
SALDAINIU PALOCIUS

) GERIAUSIOS RŪŠIES
| Lengvi užkandėjai, kava, arbata, Hot Chocolate ;
a PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas ■
3 AI8KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių ■
S bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
I J. GINKUS
?495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.|

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

-• ■■■ .

DevintojiLIETUVIŲ DIENA
Sekmadieni, Liepos-July 3 d.

KLASHUS CLINTON PARK, Maspetli. N. Y.
- » - ■ ■ --------------- ------ ------------------

Šį sekmadienį, gegužės 22 
d., šv. Jurgio par. bažnyčio
je įvyksta didelės iškilmės 
— naujų vargonų pašventi
nimas. Iškilmėms tinkamiau 
atžymėti ruošiamas milžini
škas koncertas, kuriame da
lyvaus šešių parapijų cho
rai: Elizabetho, Newark©, 
Maspetho ir Brooklyno visų 
trijų parapijų. Be chorų bus 
ir solistų: A. Kulbokaitė — 
Vyšniauskienė, B. Brundzie- 
nė ir A. Vasiliauskas (det- 
roitietis). Smuiku gros P. 
Gvaldis. Naujaisiais vargo
nais gros komp. J. Žilevi
čius ir J. Brundza.

Į koncertą nėra jokio į- 
žangos mokesčio. Visiems į- 
ė j imas dykai. Koncertas 
prasidės lygiai 6 vai. vak., 
todėl prašoma nesivėlinti.

Po koncerto par. salėje į- 
vyks smagus balius, kurio 
bilietas tik 25 c. Į balių irgi 
visi kviečiami.

— Geg. 15 d. moterystės 
ryšiu sujungta Barbora Gu- 
žytė su Alfredu Petersonu. 
Šliūbas tikrai buvo gražus. 
Jaunavedžiams linkime gau
sių Dievo palaimų naujam 
gyvenime.

— Geg. 15 d. vakare par. 
choras perstatė operetę 
„Malūnininkas ir kamina- 
krėtis”. Perstatymas pasise
kė. Žmonių buvo pilna salė 
ir visi gėrėjosi gražiu veika
lu. . "

— Geg. 16 d. prasidėjo 
jaunimo rekolekcijos, kurias 
veda garsus pamokslininkas 
Tėvas Frey, lozoristas. Jau
nimas pamylėjo misijonie- 
riaus pamokslus ir kiekvie
ną vakarą perpildo didžiulę 
bažnyčią.

— Gegužinės pamaldos 
rekolekcijų metu būna 7:15 
vai. vakarais.

— Pirmoji vaikučių Ko
munija bus geg. 29 d. per 9 
vai. mišias.

— Parapijos metinis au
tobusais išvažiavimas į Fort 
Salongą įvyks gegužės 29 d. 
Bilietas vienas doleris į abi 
puses. Vietas reikia užsisa
kyti iš anksto klebonijoje 
arba pas Altoriaus draugi
jos nares.

Vieša padėka
Dėkoju savo mylimai 

draugei p. Kurienei ir ki
toms už surengimą gegužės 
13 d. man netikėtos puotos 
mano gimtadienio proga. 
Dėkoju visoms, kurios atsi
lankė ir prisidėjo puotos 
surengime, už taip gražias 
ir brangias dovanas. Dėkoju 
p. Meškienei už gėlių bukie-

KETVIRTAS ŠAUNUS
Angelų Karalienės Parapijos Šv. Vardo DraugijosMetinis Balius ir šokiai
Penktadienį, Gegužės-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.

tą, savo sūneliams už dova- (vadui kun. 
nas ir gražias daineles. Jūsų reikšmingą 
visų gražus žygis pasiliks 
mano širdyje visiems lai
kams.

Marcelė Adomaitienė.

Sekmadienį, gegužės 15 d. 
Maspetho parapijos salėje 
įvyko choro surengta opere
tė „Malūnininkas ir kamin
krėtys”, vadovaujant A. Vis
minui.

Operetė juokinga, tad da
lyvaujantiems sudarė daug 
juoko ir smagaus pasitenki
nimo. Vaidintojai vaidino 
gražiai, būtent: P. Kaliba- 
tas, Suz. Gedvilaitė, V. Ro
kus, Pr. Kalibatas, J. Žem
gulys, E. Matulionytė, J. 
Baltaitienė. Geriausiai vai
dino Pet. Kalibatas, malūni
ninkas, ir V. Rokus, kami- 
nakrėtys.

Vakaro vedėju buvo Grun- 
skis, kuris aiškino veikalo 
turinį ir perstatė vaidinto
jus.

Pabaigoje kalbėjo kun. P. 
Lekešis ir nuoširdžiai dėko
jo chorui už taip gražiai pa
ruoštą pramogą ir jo vadui 
muz. A. Visminui už suge
bėjimą suburti tokį gražų 
būrį jaunimo. Po vaidinimo 
įvyko šokiai. Ed.

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.

Mot. S-gos 29 kuopa ge
gužės 8 d. gražiai paminėjo 
motinos dieną. Apie 75 na
rės in corpore žygiavo prie 
Dievo stalo per giedotas mi
šias, kurias laikė kleb. kun. 
N. Pakalnis. Mišios buvo 
laikomos narių intencija. Vi
sos narės buvo pasipuošu
sios gražiomis gyvomis gėlė
mis.

Tą patį vakarą įvyko mo
tinų pagerbimo vakarienė 
Visi stalai buvo papuošti 
gėlėmis. Vakarienės pramo
gos vedėja buvo pirm. Gri
gienė. Kalbėjo kun. Pakal
nis, S. Subatienė, 35 kp. 
pirm. Brangaitienė, Šertvy- 
tienė, Šalinskas, Dobrovols- 
kienė, Jankus ir Aromiskis. 
Padainavo EI. Sabaliauskai
tė ir G. Stančaitė, 
padeklamavo.

29 kuopos vardu 
širdingiausį dėkui

kuri ir

reiškiu 
dvasios

Pakalniui už 
sąjungietėms 

kalbą, už prielankumą mūsų 
kuopai visuose jos reikaluo
se.

Po vakarienės vakaro ve
dėja Grigienė gražiai api
būdino kuopos darbuotę ir 
dėkojo svečiams už gausin
gą atsilankymą. Po vaka
rienės įvyko šokiai.

Sąjungietė.

Tamas Čižauskas, sugrį
žęs iš ligoninės ir laukda
mas galutinio pasveikimo 
namuose, su visa šeima reiš
kia širdingą padėką visiems 
parodžiusiems savo užuojau
tą sunkios ligos valandoje 
maloniais atlankymais, nu
raminančiais žodžiais, gra
žiomis gėlėmis. Labai dėko
ja kleb. kun. Pakalniui ir 
kun. Kartavičiui už jų pa
tarnavimus ir apsilankymus.

Sekmadienį, gegužės 
d., Apreiškimo parapijos 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
rengia pirmutinį išvažiavi
mą į Forest Park, No. 2. Ka
dangi šis išvažiavimas yra 
pirmutinis, o šios draugijos 
narės, vadovaujant suma
niai pirmininkei O. Stagniū- 
niėnei, visuomet surengia 
smagius parengimus, todėl 
tikimasi gražaus pasiseki
mo.

Į šį išvažiavimą kviečia
mos visos draugijos narės ir 
visi, kurie nori smagiai lai
ką praleisti.

Pelnas skiriamas parapi
jai. ž.

JUNGTUVĖS

Praeitą savaitę Apreiški
mo par. bažnyčioje apsivedė 
Kaz. Zdanavičius su Marija 
Kokliūte. Jungtuvėms ruo
šiasi Vincas Trainis su Ona 
Milukaite, St. Urbaitis su 
Ona Karusaite, J. Bielis su 
Julija Aleksiūnaite ir Ch. 
Kaswinkle su Agota Karta- 
vičiūte.

DOMISI LAIMĖJIMU

Šiemet Lietuvių Dienos 
metu įvyks keli svarbūs 
laimėjimai 50 dolerių sumo
je. Laimėjimo knygutės jau 
atspausdintos ir platinamos. 
Nuoširdūs Lietuvių Dienos 
rėmėjai prašomi tų knygu
čių įsigyti Amerikos admi
nistracijoje.

Iki šiol platinime pirmą 
vietą turi M. Brangaitienė, 
kuri pasiėmė 25 knygutes. 
Girdėti, kad jai gerai seka
si. Pirmoji, kuri savo pasi
imtas knygutes išplatino ir 
pinigus įteikė,, yra K. Kalė- 
dienė. Nemažai išplatino ir 
pats komiteto pirmininkas.

Š. m. gegužės 7 d. mirė 
mano mylima žmona Uršulė 
Milišauskienė, gyv. 538 
Grand St., Brooklyne. Palai
dota gegužės 11 d. šv. Jono 
kapinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios, kur įvyko gedu
lingos pamaldos.

Nuoširdžiai dėkoju kleb. 
kun. N. Pakalniui ir kun. J. 
Kartavičiui už dvasinį pa
tarnavimą, grab. J. Garšvai 
už gražiai suruoštas laido
tuves, visiems mūsų bičiu
liams, lankiusiems velionę 
ligos metu, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir aukojusiems 
gėles; visai tai mus ramino 
ir mažino mūsų skausmą ir 
liūdesį.

Nuliūdęs
Jonas Milišauskas su 

šeima.

metinis silkių balius ir šo
kiai. Tai paskutinis balius 
pavasarį, tad visi kviečiami 
atsilankyti ir linksmai, prie 
geros muzikos ir skaniai už-'čiui išvykus, radijo progra- 
kandžiaujant, laiką praleisti, mą ves jo žmona, Ona Va- 
Visiems jau seniai žinoma, 
kad šv. Vardo draugijos pa
rengimuos svečiai visuomet 
maloniai priimami ir pavai
šinami.

Įžanga tik 25 centai. Pra
džia 7:30 vai. vak.

M. S. 24 kp. praeitą savai
tę p. Stravinskienės namuo
se turėjo šeimynines vaišes 
su kauliukų žaidimu. Atsi
lankė daug narių ir šiaip 
svečių. Kuopa dėkinga p. 
Stravinskienei už butą ir 
vaišes ir svečiams už atsi
lankymą.

■r
Kp. narė Digrienė su duk

rele buvo išvykus atostogų 
į Floridą; abi grįžo gerai 
sveikatoje sustiprėjusios.

Rast.

Šv. Kryžiaus dr-ja šį sek
madienį, gegužės 22 d., 7 

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

ko, M.I.C. veikalų. Kadangi rašytojas labai gerai 
pažįsta jaunimą ir supranta 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.

DU 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.

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

vai. vak., Aušros Vartų par. 
salėje, Broom St., ruošia 
šokius. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Geg. 29 d. bus kitas sma
gus balius, kurį ruošia šv. 
Izidoriaus dr-ja. Gegužės 30 
d. 10 vai. bažnyčioje bus pa
maldos už mirusius narius. 
Pamaldas laikys kun. Pan
iekas.

Šį 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.

Brooklyno lietuvių radijo 
programos vedėjas Jonas 
Valaitis gegužės 28 d. išvyk
sta su švedų Amerikos Li
nijos rengiama ekskursija 
laivu Gripsholm. J. Valai- 

laitienė.
Be Lietuvos, J. Valaitis 

mano aplankyti Vokietiją, 
Švediją, Latviją, Estiją, 
Suomiją, Lenkiją. Jis Lietu
voje nebuvo nuo 1927 m.

Tadeušas Digaitis, 
amžiaus, mirė savo namuo
se, 292 Metropolitan Avė., 
geg. 14 d. Laidotuvės buvo 
geg. 17 d. iš Angelų Kara
lienės par. bažn. į šv. Trejy
bės kapines.

Stasys Menderis, 48 m. 
amž., gyvenęs 65 Jefferson 
St., New York City, mirė 
geg. 15 d. Palaidotas geg. 
18 d. iš šv. Teresės bažny
čios į šv. Jono kapines.

Simonas Prankaitis, 54 
m., gyvenęs 20 Ten Eyck 
St., mirė gegužės 12 d. 
Kings County ligoninėje. 
Palaidotas geg. 14 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. 
Trejybės kapinėse.

Stasys Stankem, 43 m., 
gyv. 209 Bedford Ave., mirė 
geg. 11 d. Palaidotas gegu
žės 14 d.

Visose minėtose laidotu
vėse patarnavo grab. J. 
Garšva.

Iš širdies viešai dėkoju 
35 kp. sąjungietėms už pa
minėjimą mano gimtadie
nio. Dėkoju už dovanas M. 
Kučinskienei, A. Liaudans- 
kienei, A. Jekupčionytei, A. 
Liaudanskaitei už dovanas 
ir visoms narėms, kurios, 
man nežinant, nupirko gra
žią ir naudingą dovaną ir 
atsiuntė per B. Mieželienę ir 
M. Fogelmanienę.

Brangios sąjungietės! Aš 
neturiu tinkamų žodžių pa
dėkoti Jums už gerą širdį. 
Lai Aukščiausis atlygins 
Jums šimteriopai, o aš visa
da stengsiuos būti su Jumis 
ko arčiausiai. Jūsų gera va
lia, draugiškumas ir ben
dradarbiavimas džiugina ir 
priduoda energijos palaikyti 
mūsų kuopą geriausioje 
veikloje. Taigi, dar sykį 
ačiū sesutėms sąjungietėms!

M. Brangaitienė.

DR. JOHN
VALANDOS:

WALUK 8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak

161 NO 6th STREET Šventadieniais sualtarue |
Tel.: EVergreen 8-9220 <

Lietuva ši 
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čius vis did 
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mūsų artim 
buvęs Am 
rius, Kazys 

į ris visoje 
I menkos s] 

deniu. Lii 
skaitytojų 

^dziaugsmin, 
, smagaus ’ 

viešėjimo 
lauksime 

; Į grįžtant, ix 
lankant su

2. Vincas Salaševičius 
Amsterdam, N. Y. per 
Kerbelį — $10.00.

3. Antanas Valiukonis 
Cliffside, N. J. per Vienybės 
redakciją — $13.75.

4. Klemas čirbulėnas iš 
Brockton, Mass. — $10.00.

Viso $58.75.

— Šį šeštadienį, gegužės 
21 d. L. Vyčiai turės labai 
svarbią pramogą, šokius, 
kurie įvyks Munsey Park 
Center gražioje salėje. Lau
kiama daug jaunimo, ypač 
vyčių iš visos apylinkės. 
Daugiausiai atstovaujamai 
kuopai bus skiriama taurė. 
Kelias į salę: Northern 
Blvd, iki Manhassett, kurs 
yra 2 mylios už Great Neck. 
Visi kviečiami ir laukiami!

— Šį sekmadienį mūsų ko
lonijos bolševikai turės sa
vo parengimą. Manau, kad 
katalikai žinos, kaip pasi
elgti. Rodykime savo susi
pratimą. Vietinis.


