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Žodžiai ir tikrovė.

įlandžio m. 26 i,

>mediją suvaidinti, 
i, kad daugelis jj5 
lietus iš anksto?

Kviečiami ir W., ,
ikrai ta malomS Siūlo milijoną.
įstamus ir artij
i McCaddin salėje į ' " ’..........
aip plačiai žmonį 
,pie „GLUŠĄ”, ai^I
lis visi, kurie praleisi Gegužės pirmos dienos iš- 

 

ęą ir nepamatys Vakarėse Komunistų Inter

 

viu pilnos komediJacionalas išleido agitacinį 

 

inksmo pasimaty^įtsišaukimą, kuriame, tarp 
įtko kviečiamos viso pasau- 
o moterys reikalauti, kad 

sūnūs, vyrai ir broliai bū- 
grąžinti iš karo fronto, 
e darbininkai raginami 

ikalaut visur spaudos ir 
sirinkimų laisvės.

Gražūs žodžiai. Ar ne? 
t ar gali būti didesnis pa
lty čiojimas iš darbininkų, 
šis raštas išleistas ne 
kitur, kaip tik Maskvo-

Ateitininkų dėmesiui. 
| Be jokio pagrindo.

MIRt

Martynas Ignatav; 
venęs 81-44—102nd 
Ozone Park, L. L,N 
balandžio 19 d. uį 
College ligoninėje, 
tas balandžio 23 į 
gio kapinėse, 
Pa. Velionis 
senatvės, buvo apit 
amžiaus; laikinai 
savo dukterį Alice j 
kynienę.

Paliko nuliūdime 
’ teris, žentus ir

j

4

tie žodžiai taikomi ru- 
moterims, kad jos prikel- 
užpultos Suomijos lau- 

ose žuvusius sūnus, vyrus 
rė nuo susižeidei brolius ? Ar jie taikomi 

 

prisimetus gangr^|vietų Rusijai, kur niekas 

 

velionis visą savojlas negali turėti spaudos, 
amžių išdirbo jip tik komunistinė valdžia, 
klose ir daugeliu ii niekas negali šaukti su- 
vo rinitai sužeis^tinkimų, kaip tik komunis- 
dabartinis s 
vo blogiausias ii 
Senukas buvo Ii 
ir dar gana stiprus
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VYSKUPO P. BUČIO PRI- I 
ĖMIMAS MARIANAPOLYJ Vokiečiai Tvirtai Laikosi Norvegijoje

Tnompson. Conn. — Ba
landžio 30 d. 12 vai. popiet 
Marianapolio kolegijoje įvy
ko didelis, nuoširdus priėmi
mas Jo Ekscelencijai vysku
pui Petrui P. Bučiui, praei
tą savaitę atvykusiam iš Ro
mos. Priėmime dalyvavo 38 
kunigai ir kolegijos fakulte
tas.

Iškilmingų pietų vedėju 
buvo kun. Jonas Balkūnas. 
Pasakyta sveikinimo kalbų, į 
kurias maloniai ir turiningai 
atsakė garbės svečias, vys
kupas Būčys, tėvų marijonų 
generolas. Iš New Yorko 
apylinkės priėmime dalyva
vo kun. J. Simonaitis, kun. 
J. Balkūnas ir kun. P. Leke- 
šis.

Gegužės 1 d. Vyskupas 
Būčys išvyko į Washingto- 
ną, kur lankysis pas Apaš
tališkąjį Delegatą ir tėvų 
marijonų vienuolyne. Iš 
Washington© vyskupas ke
liaus į Chicagą.

VENGRAI GRASINA 
SLOVAKAMS

Budapeštas. — Vengrijos 
užsienių reikalų ministeris 
Csaky pasiuntė Slovakijai 
griežtą įspėjimą ryšium su 
vengrų persekiojimais Slova
kijoje. Vengrų spauda nu
rodo, kad Slovakijoje labai 
persekiojami vengrai, naudo
jantis vokiečių pasitikima 
globa. Csaky nurodo, kad 
Vokietija yra draugiška ir 
Vengrijai, todėl slovakai ga
li apsirikti, manydami galį 
laisvai elgtis su vengrais.

ANGLAI NESINAUDOS VI
DURŽEMIO JŪRA

POPIEŽIAUS ATSTOVAS Į- 
,TEIKĖ PASKYRIMO 

RAŠTUS

Kaunas. —Balandžio 30 d. 
Popiežiaus naujasis nuncijus 
Lietuvai, arkivyskupas Cen- 
toza įteikė Respublikos Pre
zidentui paskyrimo raštus. 
Ta proga pasikeista kalbo
mis.

DARBO JĖGAI 
ĮSTATYMAS

Stockholmas. — Balandžio 
29 ir 30 d.d. Vokietijos ka
riuomenė Norvegijoje pasie
kė kelių didelių laimėjimų, 
pasiekdami visos centralinės 
Norvegijos kontrolės. Vo
kiečiams buvo svarbu su
jungti savo kariuomenės da
lis nuo Oslo iki' svarbaus 
Trandheimo uosto. Šia kryp
timi anglai stengėsi atkirsti 
vokiečių kariuomenės kelias 
dalis, bet turėjo atsitraukti, 
kai vokiečiai panaudojo savo 
lėktuvus ir sausumos dalis. 
Per dvi dienas vokiečiai už
ėmė svarbius Dombass ir 
Stoeren miestus, užimdami 
didžiąją geležinkelio liniją.

Vokietijoje tuojau pa
skelbta, kad vokiečių kariuo
menė sudavė sąjungininkų 
kariuomenei skaudžius smū
gius ir pats Hitleris pasiuntė 
sveikinimo telegramą savo 
kareiviams Norvegijoje, pa
skirdamas aukštą ordiną vo
kiečių kariuomenės Norvegi
joje vadui.

Anglijos kariuomenės va
dovybė pripažįsta, kad jų 
kariuomenė pateko į sunkią 
padėtį, bet drauge praneša, 
kad bus iš naujo suorgani
zuotas ir pradėtas naujas 
puolimas prieš v o k i e č i us. 
Šiuo metu anglai tvirčiausiai 
laikosi šiaurinėje Norvegijo
je. Namsos uostą,..kur ang
lai turėjo kelis karo laivus, 
vokiečių lėktuvai bombarda
vo per dešimt valandų. Vie-

Kaunas. — Seimas priėmė 
darbo jėgai rikiuoti įstaty
mą, kuriuo skirstoma laisvo 
darbo jėga, nustatoma sam
dymo tvarka, darbo sritis, 
privalomas regi stravimas, 
priverstinas darbas vengian
tiems ir organizuojamos tal
kos.

Londonas. — Balandžio 30 
d. Anglijos vyriausybė įsakė 

i visiems savo prekybiniams 
laivams nebeplaukti per Vi
duržemio jūrą, bet naudotis 
žymiai tolimesniu susisieki
mu aplink Afriką. Anglijos 
laivai iš Indijos ir kitų toli
mų vietų dabar turės plaukti 
žymiai į pietus, pro Afrikos 
pietinį Cape Town uostą. 
Anglai savo nutarimą teisi
na šiuo: paskutiniu metu 
italų spauda ir Italijos atsa
kingi asmenys pradėję labai 
nepalankiai ir nedraugiškai 
atsiliepti apie Angliją, tad 
anglų prekybiniems laivams 
nebesą saugu važiuoti Vidur
žemio jūra.

Šis anglų žygis labai su
jaudino italus. Italijoje vie
šai kalbama, kad anglai savo 
elgesiu nori parodai pasau
liui italus esant neneutralius 
ir net agresorius anglų at
žvilgiu.

------o-------
usidarė kelių amerikiečių 
pė ir siūlo už gyvą Hitle- 
ilijoną dolerių. Turtin

ėj matyti, tie žmonės, jei 
kalbėti apie milijonus, 

kur jie buvo, kai Vokie- 
turėjo demokratinę vy- 

sybę, kuri buvo reikalin- 
j didžiųjų valstybių para- 

Broliai Motai L Tada Anglija ir Pran- 
ir Amerikos lietutį j a griežtai reikalavo re- 
vaizdų, Vilniausfacijų mokesčių, o vokie- 
momentų pa ■ aišku, kentė vargą. Tos 
apylinkėje rodys: |nkybės ir pagimdė naciz- 

kurs atėjo iš tautos apa- 
ir įsigalėjo.
Visi tariami žmonijos 
dariai ir „civilizacijos” 
etoj ai vis pavėluoja. Da- 
Įšaukiama, kad lenkai 
ekiojami vokiečių ir ru- 
valdomuose kraštuose, 
jiems reikia siųsti daug 
mos. Bet tie patys „gė
riai” visiškai tylėjo, kai 
ijos valdonai užgrobė

e- 
5 
j-įborius J. LeVantii 

e- 
y-l 
te
as 
ir 

iti,

dauskas.
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port, N. J., lieta 
salėje, Second Si 
piet ir 7 vai vak|Lietuvos, kai persiekiojo

SLA salėje, llliįaikino lietuvius, ukrai- 

 

Brooklyne, balanįus ir kitus prispaustuo-
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ADVOKATAS
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etuvos atsakingi parei- 
i savo viešuose pareiš- 
ose labai optimistiškai 
iesiomis viltimis kalba 
Lietuvos padėtį. Štai, 
sų ministeris Ernestas 
nauskas labai palan- 

špaudos atstovams kal- 
apie naują Lietuvos Ve
jos prekybinę sutartį, 
t privatūs laiškai ki- 
kalba. Nusiskundžiama, 
ainos labai pakilo, mo- 

ai taip pat stambesni ir 
nemaža baimės reiškia- 
ėl Tėvynės rytojaus. Į- 
usia, kad ir paprastas 
ietis ir kaimietis šiaip 
ja ir sako: kad ir būtų 
sunkios gyvenimo są-

, bet kad tik Lietuva iš- 
nepriklausoma, 

ybės gyventojų 
‘ žymiai glūdi 
s rytojus.

laisva! 
pasiry- 
saugus

Rio De Janeiro. — Prezi
dentas Vargas pasirašė du 
naujus įstatymus, liečiančius 
darbininkus ir darbo sąly
gas. Vienu įstatymu nusta
tomas aukštesnis atlygini
mas darbininkams, o antruo
ju įvedama aštuonių valandų 
darbo diena. Už darbą šven
tadieniais ir naktimis nusta
tytas aukštesnis atlygini
mas.

NAUJAS KANDIDATAS 
PREZIDENTO VIETAI

New York. — Senatorius 
Burton K. Wheeler iš Mon
tanos, atvykęs į vieno klubo 
pietus, pareiškė, kad jis 
sieks demokratų nominacijos 
prezidento vietai, jei prezi
dentas Roosevelt nesieks tre
čio termino. Tuo pačiu lai
ku jis pareiškė įsitikinimą, 
kad Roosevelt nesieksiąs tre
čio termino, nes jis esąs per 
geras politikas, kad dar kar
tą kandidatuotų.

Senatorių Wheeler remia 
CIO ir kitos organizuotų 
darbininkų grupės.

TAIKOS ŠALININKAS 
PRALAIMĖJO

Londonas. — Vyriausybės 
kandidatas į tautos atstovų 
rūmus vienoje rinkimų apy
gardoje' stambiai laimėjo 
prieš „sulaikyti karą” kan
didatą. Vyriausybės šalinin
kas gavo 17,850 balsų, o jo 
priešininkas — 2,401.

Jo Ekscelencija 
VYSKUPAS PETRAS P. BŪČYS, 

tėvų marijonų generolas, balandžio 25 d: atvykęs 
iš Romos. Šią savaitę jis lankosi Waąhingtone, 
iš kur vyks į Chicagą.
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Atbegeliai Moksleiviai Globojami
_ 111

KOMUNISTAI IŠLEIDOVilnius. — Vilniaus gimna
zijose, pradžios ir speciali
uose mokyklose mokosi di
džiulis būrys lietuviško jau
nimo, kilusio iš lietuviškų 
sričių, kurios dabar yra SS 
SR valdžioje. Tokio lietuviš
ko jaunimo iš Švenčionių, 
Tverečiaus, Gervėčių, Mar
cinkonių, ‘Druskininkų, Pun
sko, Seinų ir net Breslaujos 
ir Ašmenos apylinkių dabar 
Vilniuje mokosi apie 400. Vi
si jie yra neturtingų ūkinin
kų vaikai, kai kurie jau su
augę jaunuoliai ir mergaitės, 
o nemaža ir 10-14 metų pi
pirų”.

Šie visi nebegali per atos
togas ir šventes parvykti 
pas tėvelius. Todėl karinin
kų žmonų „Birutės” draugija 
sumanė tuos moksleivius 
gyvnašlaičius šventėms ir 
atostogoms imti į Kauno lie
tuviškas šeimas. Per Kalė
das birutietės buvo pasikvie- 
tusios iš Vilniaus 75 mokslei
vius, per Velykas jau 156. 
Organizuojama tiems vai
kams ir vasaros atostogų pa
galba.

. NAUJA AT^VUKIMĄ

Maskva. — Gegužės pir
mos dienos proga Komunis
tų Internacionalas išleido at
sišaukimą į viso pasaulio 
darbininkus, k v i e s d a mas 
dirbti už taiką. Atsišaukime 
įspėjama, kad karas gali 
plėstis ir įsiliepsnoti Balka
nuose ir kitose dalyse. Vo
kietijos užėmimas Danijos ir 
Norvegijos nepasmerkiamas, 
bet nurodoma, kad vokiečiai 
tai padarę, norėdami išveng
ti Anglijos įsiveržimo į tuos 
kraštus.

Gegužės 1 d. Maskvoje su
ruoštas didelis kariuomenės 
paradas, kurio žiūrėjo Sta
linas ir kiti aukšti Sovietų 
pareigūnai.

VOKIEČIAI UŽGROBĖ 
AMERIKIEČIŲ GINKLUS

PREKYBA SU VOKIETIJA
LIETUVAI NAUDINGA

Kaunas. — Finansų minis
teris Ernestas Galvanauskas 
priėmė spaudos atstovus ir 
painformavo juos užsienio 
prekybos klausimais.

Ministeris pareiškė, kad 
Lietuvai palanki prekyba su 
Vokietija parodė visišką Lie
tuvos būklės supratimą. Lie
tuva ir toliau turi laisvas 
prekybos rankas ne tik su 
Vokietija, bet ir su kaimy
nais ir kitais tolimesniais 
kraštais. Artimoje ateityje 
numatomas apyvartos padi
dėjimas su Sovietų Rusija, 
Baltijos valstybėmis ir' Itali
ja.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Šios savaitės pradžioje vi
soje Jugoslavijoje parody
ta didelio susirūpinimo ir ne
ramumo dėl pastebėto dides
nio italų kariuomenės judėji
mo Jugoslavijos pasienyje. 
Visoje šalyje sustiprintos 
priemonės prieš visus įtarti
nus svetimšalius. Suimta 
daug vokiečių, kuriems įsa
kyta išsikraustyti. Sustip
rintas ir mažamečio kara
liaus Petro saugojimas.

PINASI
S LJE’n UVIAI RŪ
SAVo TEISĖMIS

kintuvas visiškai sunaikin 
tas; žuvo nemažas

Vilnius. — Vilniaus lietu
viai pradėjo griežtai reika
lauti savo teisių bažnyčiose. 
Tuo reikalu įteiktas atitin
kamas pareiškimas arkivys
kupui Jalbžykovskiui ir siun
čiama delegacija pas popie
žiaus nuncijų.

SUGRĮŽO AMERIKOS 
ATSTOVAS

Kaunas. —Jungtinių Ame
rikos Valstybių atstovas Lie
tuvai O. Norem šiomis die
nomis sugrįžo ir pradėjo ei
ti savo pareigas.

Vytauto D. Paveikslas Vilniuj

[OS RŪŠIES 
IGLYS
ros už jūsų pini- 
aimynai naudoja 
3oal Co. anglis ir 
todėl jums nepa- 
yzdžiu.

{ COAL
ETUVIŲ KOMP 

reet, 
reen 7-1661
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iolika asmenų pareiškė 
omėjimą buvusių Lietu- 
teitininkų suvažiavimu, 

paminėtų Ateitininkų 
rimo 30 metų sukaktį, 
nui pritarė ir „Drau-

a. dr. J. Navickas siūlo 
žiuoti į Marianapolio 
iją Am. Liet. Katalikų 
ntų ir Profesijonalų s- 
imo metu, liepos 2-3
Būtų gera, kad šiuo 
mu pasisakytų dides- 
saičius buvusių Lietu- 
ceitininkų. Prašom ra- 
un. dr. J. Navickui ar- 
.merikos” redakcijai.
į ------o —J
nerikos Lietuyyje” pa- 
as vieno bendradarbio, 

laikančio sa\ye rimtu

tautininku, straipsnis apie 
Vatikaną ir Lenkiją. Straips
nis nuo pradžios iki galo 
taip skystai parašytas, kad 
koktu ir skaityti ir apie jį 
kalbėti. Straipsnyje Vatika
nas apdrabstomas melagio 
vardais, neturint jokio pa
grindo. Net raginami Lietu
vos atstovai Amerikoje „nu- 
maskuoti Vatikano mela
gius”. Visam karingo ko- 
responde nto išskėstam 
straipsniui „pagrindą” suda
ro prieš du mėnesius ameri
kiečių spaudoje paskelbta ži
nutė apie lenkų nusiskundi
mus Vatikanui dėl Lietuvos 
elgesio Vilniaus krašte. Juk 
tai buvo lenkų pranešimas, o 
ne Vatikano.
Tiesiog nesuprantama, kaip 

„A. L.” redakcija nesusigau
do, kur žinios autentiškos ir 
kur tik paprasti plepalai. 
Juk laikraštis ne krepšys, į 
kurį galima mesti kas tik pa
kliūva.

BAUDŽIA UŽ DRAUGAVĘ 
M4 SU LENKAIS

Klaipėda. — Vokiečių laik
raštis „Memeler Dampfboot” 
praneša, kad Tilžės ypatin
gasis teismas sprendė trijų 
moterų bylą, kurios kaltina
mos turėjusios neleistinų 
santykių su lenkų belais
viais. Teisme paaiškėję gė
dingi dalykai, kad dvi kal
tinamosios moterys, Marga
rita Strebal 32 metų ir jos 
svainė Gertruda Strebal, to
kio pat amžiaus, kurios yra 
ištekėjusios ir turi daug vai
kų, o vyrai tarnauja kariuo
menėje, ir trečioji — Šarlotė 
Kervel, 19 metų, turinti 1 
vaiką, kurios sužadėtinis yra 
fronte, lankydavusios be
laisvius ir su jais leisdavo- 
sios linksmą laiką.

Margarita Strebal nubaus
ta 8 metais, Gertrude 2 m. ir 
Kervel 1 metais kalėjimo.

Washington. — Valstybės 
departamentas ilgai neskel
bė, kad vokiečiai Norvegijo
je užgrobė daug amerikiečių 
gamybos ginklų, kurie buvo 
siųsti Švedijai ir Suomijai. 
Bergeno uoste vokiečiai radę 
apie 500 naujausių kulko
svaidžių, 400 sunkvežimių ir 
daug šovinių. Pranešama, 
kad jiems pateko ir nemažai 
amerikiečių gamybos lėktu
vų.

PAŠAUTAS LĖKTUVAS 
PADARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ

ITALIJA PAKEITĖ SAVO 
ATSTOVUS

Roma. — Italijos vyriau
sybė atšaukė iš Vokietijos 
savo atstovą ir paskyrė jį 
atstovu prie Vatikano, o bu
vusį atstovą Vatikane pa
skyrė į Berlyną.

Naujasis Italijos atstovas 
Alfieri Berlyne yra labai ar
timas Mussolinio žmogus. Jo 
paskyrimu vokiečiai labai 
džiaugiasi.

Be to, manoma, kad nau
jasis Italijos atstovas steng
sis tarpininkauti Vokietijos 
ir Vatikano santykių pageri
nime.

JVG

Londonas. — Anglijos pa
kraščiuose atlėkęs vienas di
delis Vokietijos bombonešis 
buvo pašautas ir nukrito ant 
vieno miesto. Krisdamas 
lėktuvas užsidegė, jame vež
tos bombos sprogo ir nuo to 
užsidegė miestas. Keliolika 
žmonių užmušta, daug su
žeistų. Miestas gerokai ap
degė.

Vilniaus Žemės Banko pir
mininkas Bohdanas šachno 
suteikė žinių apie Vytauto 
Didžiojo portretą, kuris da
bar yra Vilniaus katedroje, 
už didžiojo altoriaus kairėje 
pusėje, žiūrint iš didžiųjų 
durų. Portretas kabo vir
šum Dievo Motinos nedidelio 
paveikslėlio, aptaisyto stilin
gais XV amžiaus gotikos rė
meliais. Tas paveikslėlis bu
vęs Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto nuosavybė 
ir labai jo branginamas. Jis 
paveikslėlį visuomet imdavęs 
su savim, keliaudamas ka
ram Pasakojama, kad kai
rėj pusėj altoriaus požemiuo
se esama Vytauto Didžiojo 
karsto su jo palaikais. Šis 
Vytauto portretas yra popu
liarus ir plačiai žinomas vi
soj Lietuvoje. Kieno jis pieš
tas ir kuriuo laiku-nežinia.

MILIJONAS DOLERIŲ UŽ 
HITLERĮ

Pittsburgh, Pa. — Carne
gie instituto pirmininkas 
Samuel H. Church paskelbė 
viešą laišką, pažadėdamas 
milijoną dolerių tam asme
niui ar asmenims, kurie šių 
metų gegužės mėnesio metu 
pristatys Vokietijos kanclerį 
Hitlerį gyvą, nesužeistą ir 
atiduos Tautų Sąjungos vie
šam teismui.

Šį pasiūlymą paskelbė ke
li laikraščiai New Yorke ir 
kitur.

Penkioliktojo amžiaus Lie
tuvos valdovų portretai daž
niausiai buvę piešiami iš at
vaizdų ant pinigų, antspaudų 
arba sarkofagų (karstų). 
Tik nuo XVI amžiaus turi
me jau tikrų valdovų portre
tų, kaip Vladislovo Jogailai- 
čio portretas, kuris kabo 
Krokuvos katedroje. Minė
tas Vytauto Didžiojo portre
tas esąs vėlesnės kilmės, gal 
būt, pradžios aštuoniolikto 
amžiaus, nupieštas pagal 
tuomet dar gyvą tradiciją ir 
atsiminimus apie Didžiojo 
kunigaikščio išvaizdą ir iš jo 
antspaudų bei pinigų.

Šachno šeima visuomet

gyvenusi Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos ribose ir jos 
nariai visuomet narsiai tar
navę savo tėvynei. Jos sena 
gūžta buvusi Naugardėlio 
apskritis—Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių buveinė. Septy
nioliktame amžiuj Šachno 
šeima persikėlusi į dvarus 
arčiau Vilniaus, bet už daly
vavimą 1831 m. sukilime tų 
dvarų netekusi, išskiriant 
Lintvario dvarą prie Vil
niaus, kurs 1852 m. taip pat 
perėjęs grafui Tiškevičiui. 
Šachno šeima susigiminiavu
si su lietuviška bajorų Žilins
kų šeima, kuri seniau gyve
nusi Trakų apskrityje, Ned
žiugių dvare. Šios šeimos 
nuosavybė ir buvęs Vytauto 
Didžiojo portretas.

Devyniolikto amžiaus pir
moje pusėje šis portretas 
perėjęs Vilniaus vyskupo, 
vėliau Mohiliavo diecezijos 
metropolito V. žilinskio nuo
savybėn. Ilgą laiką portre
tas buvęs laikomas vyskupo 
name Antakalnyje, Vilniuje, 
prie Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios. Šie namai kartu su 
portretu perėję vyskupo se
sers Kotrynos Stravinskie
nės nuosavybėn, o iš jos por
tretą paveldėjo jos duktė M. 
Korvin - Kamienskienė, ku
rios vyras Kazimieras Kor
vin - Kamienskis, šachno se
nolis, 1870 metais portretą 
padovanojęs Vilniaus kated
rai, kad jis kabotų toje pa
čioje vietoje, kur yra Didž. 
Lietuvos Kunigaikščio Vy-
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Į DARBĄ

Kam rūpi svajonės ir laimės sapnai, 
Kas mano be darbo sau ateitį kurt — 
Tam paskui žvelgs skurdas akysna liūdnai, 
Tam laimę tikrai sunku yra burt.

Visi tad, pabudę iš laimės sapnų,
Į darbą, kas gali. Į darbą, draugai, 
Jei norit sulaukti šviesesnių dienų, 
Jei trokštat, kad žlūgt mūs vargai.

Amerikos Tautiniai Parkai Gegužės m. 3 d., 194ĮU [ gegužės m. 3 d., 1 
MINČIŲ ŽIUPSNELI ?

Susipratimo Keliu
Šioje vietoje norisi pasidžiaugti Brooklyno ir Maspe- 

tho lietuvių katalikų draugijų ir jų veikėjų gražiu susi
pratimu svarbaus, gyvybinio klausimo atžvilgiu — savo 
spaudos tvirtinimu, jai palankesnių darbo sąlygų sudarymu. 
Prieš kiek laiko buvo „Amerikoje” iškeltas klausimas apie 
reikalą savo laikraščiui įsigyti tinkamesnes patalpas, ku
rios leistų ir įstaigos darbininkams žmoniškesnėse apy- 
štovose dirbti ir kurios taip pat garbingai liudytų apie 
New Yorko apylinkės lietuvių visuomenės svorį viešajame 
gyvenime.

Tartas žodis nenuėjo niekais. Praeitą savaitę įvyko 
gausus draugijų atstovų susirinkimas, kuriame vieningai 
pasisakyta, kad ne tik reikia surasti savo laikraščiui tin
kamesnes pątalpas, bet drąsiai pareikšta, kad reikia į- 
gyti „Amerikai” savas namas ir šiam reikalui pasižadėta 
rimtai padirbėti, sukeliant reikalingą kapitalą. Taip kal
bėjo asmenys, kurie jau per daugelį metų savo sunkiai 
uždirbtais centais padėjo išlaikyti reikšmingas ir naudin
gas įstaigas, kurie savo darbu ir lėšomis yra parėmę kil
niausius tikslus. Jie dar nepavargo. Jų karšta širdis, 
mylinti savo Bažnyčią ir Tautą, neatsisako ir toliau gyvas
tingai plakti, kai jos šaukiasi gyvybiniai reikalai. Jų 
stipriai nuvargintos rankos dar nelinksta žemyn.

Jei tik visa šios apylinkės visuomenė bus pasiekta, 
jei joje bus sukelta atitinkama nuotaika, neabejojame, kad 
užsibrėžtas darbas galės būti įvykdytas. Kreipiamės į sa
vo visus skaitytojus, prašydami ir kviesdami į talką. Ne
svarbu, brangieji, kur gyvenate—New 'Yorko apylinkėje 
ar saulėtoje Kalifornijoje,—bet visi galite ateiti „Ame
rikai” į talką. Jei kiekvienas skaitytojas paaukotų tik 
po vieną dolerį ir surastų vieną naują bičiulį, kurs taip 
pat paaukotų vieną dolerį, labai greitai „Amerika” išsi
keltų į savo patalpas, kurios liudytų apie lietuvių katalikų 
sąmoningumą, kurios taptų kultūrinio gyvenimo gražiu

Iki šiol „Amerikos” vadovybė niekur nesikreipė beveik 
jokios didesnės paramos, bet šis trumpas pasiaiškinimas 
yra pirmas klabenimas į geruosius skaitytojus, į jų pažįs
tamus. Prašome visų ne tik medžiaginės paramos, bet ir 
dvasinės paspirties, naudingų patarimų, kuriais mielai 
naudosimės. Ypatingai kreipiamės į New Yorko ir New 
Jersey valstybių lietuvių visuomenę, kuriai „Amerika” 
daugiausia patarnauja, bet „Amerika” nėra vietinis laik
raštis. Ji pasiekia ir labai tolimas vietas, kurioms taip 
pat maloniai patarnauja. Ir iš ten lauksime paramos.

Susirikiuokime ir sutvirtinkime savo pozicijas, kad, 
būdami viduje tvirti, galėtume dar sėkmingiau dirbti sa
vo aukštoms paskirtims—Katalikų Bažnyčiai ir Lietuvių 
Tautai.

Iš Tėvų Žemės
— „Maisto” Kauno fabri

ko vadovybė, norėdama pa
skatinti darbininkus labiau 
domėtis kultūros ir švietimo 
reikalais, paskelbė kultūrin- 
giausio darbininko konkursą. 
Konkurso dalyviams bus už
skaitomi taškai už aktyvų 
dalyvavimą pobūvio, laužo 
ar kitokių kultūrinių - meni
nių fabrike rengiamų pramo
gų programos vykdyme, už 
laikraščio prenumeratą, už 
perskaitytas knygas, už da
lyvavimą chore, lankytus 
kursus, priklausymą kultū
rinei organizacijai/ir tp. Su
rinkęs daugiausiai taškų bus 
ju ir jam bus paskirta dova- 
laikomas konkurso laimėto- 
na.

— Nors pavasaris šiemet 
atrodo vėlybas, tačiau kau
niečiai iš anksto pradėjo iš
sinuomoti vasarai butus ir 
kambarius Palangoje, Birš
tone, Kulautuvoje, Aukšt. 
Panemunėje ir kt. vasarvie
tėse. Kai kuriose jau ank
styvą pavasarį sunku begau
ti' patalpų. Ypač Palangoje 
šiemet tikimasi daug svečių 
suvažiuosiant iš Vilniaus ir 
iš Rytų Lietuvos.

— Lietuvos piliečiai, ku
rie, pagal susitarimą su Vo
kietija, iš nelaisvės palei
džiami.

—Švietimo ministeris lei
do Vilniaus Tėvų Jėzuitų Ko
legijai steigti ir savo lėšo
mis laikyti Vilniuje privati
nę berniukų gimnaziją dėsto
mąja lenkų kalba. Gimnazi
ja bus vadinama „Vilniaus 
Jėzuitų privatinė gimnazi
ja”. Jos direktorium paskir
tas kun. Antanas Viskanta. 
Be to, tokia pat tvarka pri
vatinę mergaičių gimnaziją 
leido įsteigti Vilniaus Sese
rų Nazaretiečių vienuolynui, 
kuri bus vadinama „Vilniaus 
Seserų Nazaretiečių privati
nė gimnazija”. Tos gimna
zijos direktore paskirta Se
suo Ona Kazimiera Liauks- 
minaitė.

— Atsižvelgiant į švento
sios uosto ir miesto augimą 
ir į tai, kad visoje Darbėnų- 
Šventosios apylinkėje nėra 
plytinės, susirūpinta skubiai 
suorganizuoti p r a m o n inės 
plytinės steigimą apie Dar
bėnus arba prie pat švento
sios. Plytinė turės gaminti 
bent 3 milijonus plytų per 
metus ir aprūpinti švento
sios statybą ir apylinkę. 
Apylinkėje rasta tinkamo 
molio, bet galima būsią sta
tyti ir silikatinių plytų fa
brikas. Į plytinės statybą 
kviečiami privatūs kapitalis
tai ir akc. b-vė „Statyba”.

— Šaulių aviacijos būrys 
vasario 24 d. perėmė Aukš- 
tagiryje, netoli Vilniaus, len
kų LOP organizacijos sklan
dymo mokyklą. Ten dabar 
steigiama Dariaus ir Girėno 
vardo šaulių aviacijos mo
kykla.

— Atgautoje Vilniaus sri
tyje yra apie 230,000 hekta
rų miškų, durpynų bei van
denų, kurie visi perimti Miš
kų departamento žinion. Tai 
sudaro daugiau kaip trečdalį 
viso atgauto ploto.

— Vilniaus srities miškai 
yra suskirstyti į 12 urėdijų; 
Vilniaus, Naujosios Vilnios, 
Trakų, Rudiškių, Rūdininkų, 
Pamerkio, Valkininkų, Varė
nos, Kenos, Nemenčinos, Pa
bradės ir Švenčionėlių. Šie
met Rytų Lietuvoje bus su
tvarkyta apie 73,000 ha. miš
kų.

— Atgautoje Vilniaus sri
tyje jau įsisteigė 23 jaunųjų 
ūkininkų rateliai, kurie turi 
700 narių. Vidutiniškai jaun. 
ūkininkų rateliuose yra po 
30-35 narius. Visuose rate
liuose yra bibliotekėlės, or
ganizuojami kursai, paskai
tos ir kt. Vilniečiai jaunieji 
ūkininkai gauna daug dova
nų iš kitų Lietuvos sričių 
jaunųjų ūkininkų, ypač kny
goms, kurių čia labai reika
linga.

— Vilniaus miesto savi
valdybė yra susirūpinusi pa
statyti naują miesto sker
dyklą nes dabartinė yra pri
mityvi ir“ apleista. Skerdy
klai statyti biudžete numaty
ta 800,000 litų. Statyta nu
tarta pradėti nebeatidėlio- 
jant.

— Prieš pat Velykas iš 
Vilniaus išvyko į vokiečių 
užimtas buv. Lenkijos sritis 
1,300 lenkų atbėgėlių, kurie 
grįžta į savo kilimo vietas. 
Be to, šiomis dienomis iš Vil
niaus į Palestiną išvyko apie 
500 žydų, atbėgusių iš Len
kijos į Lietuvą.

— Vilniaus srityje yra ne
mažas skaičius ir vokiečių, 
kurie čia buvo lenkų valdžios 
atgabenti iš Pamario, Poz
nanės ir kt. buv. Lenkijos 
vakarinių vaivadijų. Jie da
bar grąžinami į savo kilimo 
vietas.

— Velykos Vilniuje pra
ėjo palyginti ramiai. Šven
čių metu krim. policija su
ėmė tik keletą „tarptautinio 
masto” kišenvagių.

— Į Vilnių pradėjo grįžti 
paleisti iš vokiečių nelaisvės 
buv. Lenkijos kariai vilniš
kiai.

— Vidaus reikalų ministe
rijoje atliekami paruošiamie
ji darbai įvesti krašte darbo 
prievolę ir netrukus bus pra
dėta darbo prievolę atlikti 
tinkamų asmenų registraci
ja. Manoma, kad nuo gegu
žės mėnesio darbo prievolė 
bus pradėta vykdyti prakti
koje.

— Aukštuosiuose Šančiuo
se yra prisistatę daug naujų 
namų ir gyvena daug kau
niečių. Daug Kauno valdi
ninkų ir darbininkų čia yra 
įsigiję sklypus ir čia spar
čiai auga naujas priemiestis. 
Pranešama, kad tame rajo
ne, pakeliui į Pažaislį, maž
daug prie geležinkelio tune
lio, sumanyta pastatyti an
trą paminklinę bažnyčią, ku
ri būsianti pašvęsta Aušros 
Vartų Dievo Motinai, kaip 
padėka už atgautą Vilnių. 
Bažnyčiai statyti arkivysku
po Skvirecko sutikimas jau 
gautas.

—Susisiekimas autobusais 
Vilnius - Širvintai, Vilnius - 
Nemenčinė ir Vilnius - Uk
mergė iš dalies jau pradėtas.

— Dėl karo ir jūrų „bloka
dos nepaprastai pasunkėjo 
užjūrinės kelionės. Į Ameri
ką buvo likę prieinamos tik 
švedų ir italų linijos. Pasku
tiniu laiku liko tik vienas 
11 a 1 i j o s-Amerikos ruožas. 
Ryšium su tuo, italų laivi
ninkystės bendrovės, palai
kančios susisiekimą su Pietų 
ir Šiaurės Ameriką, paskuti
niu laiku nemažai susidomė
jo ir keleiviais į Lietuvą ir iš 
Lietuvos.

— K. Pargaliauskas, gyve
nęs Kretingoje (anksčiau 
buvęs Klaipėdos jūros „Bu- 
džio” draugovės skautas) 
praeitais metais padavęs 
Jungt. Amerikos Valstybių 
prezidentui prašymą, kad jį 
priimtų į Amerikos jūrų mo
kyklą. Rooseveltas jo pra
šymą patenkinęs ir Parga
liauskas priimtas Amerikos 
jūrų mokyklon be atlygini
mo už mokslą ir išlaikymą.

— Pasunkėjus žaliavos ga
vimui, kad nenukentėtų teks
tilės pramonė, susirūpinta, 
kaip pakelti avių ūkį iki tiek, 
kad didesnę dalį vilnonių au
deklų būtų galima pasiga
minti iš Lietuvoje auginamų 
avių vilnų. Įvykusiame Lie
tuvos Avių Augintojų Dr-jos 
suvažiavime nutarta didinti 
avių skaičių^ir jų kokybę. 
Norint patekanti viso kraš
to vilnų pareikalavimą, rei
kalinga vilnų gamybą padi
dinti pustrečio karto. Vieto
je dabar laikomų 600,000 
avių reikalinga Lietuvai 1,- 
400,000 avių.

— Kiaulių Auginimo Dr- 
jos suvažiavime paaiškėjo, 
kad 1938 m. Lietuvoje buvo 
1 milijonas 186 tūkstančiai 
kiaulių, o 1939 m. tik 1 mili
jonas 117 tūkstančių. Su
mažėjo dėl Klaipėdos krašto 
atskyrimo. „Maistas” iš ūki
ninkų iš viso jau yra supir
kęs kiaulių už 456 milijonus 
litų. Tik praėjusiais metais 
ūkininkams už kiaules su
mokėta beveik 60 milijonų li
tų.

— Kovo 31 d. suėjo 19 me
tų, kai Lietuvos pajūris, 21 
kilometro juosta šventoj i- 
Palanga, grįžo Lietuviai. Tai 
įvyko 1921 m. kovo 31 d., 
kada, dalyvaujant minioms 
palangiškių, Birutės tėviškė 
grįžo amžiams prie savo tė
vynės. Palangos burmistru 
paskirtas seimo narys agro
nomas Bričkus.

—Kaune įsisteigė koopera
tyvas „Stalius”, kurio tiks
las organizuoti medžio ap
dirbimo pramonę ir baldų bei 
kitų medžio išdirbinių gamy
bą ir prekybą. Kooperaty
vo nariais įstojo 63 staliai 
lietuviai. Daugelis jų yra 
jau eilę metų dirbę savaran
kiai arba kitų medžio apdir
bimo įmonėse. Kooperatyvas 
artimoj ateityje organizuoja 
Šančiuose prie Kauno didelę 
dirbtuvę.

—Gimnazijose, pradžios ir 
specialinėse mokyklose Vil
niuje yra paliktų nemaža 
mokytojų, kurie nemoka lie
tuvių kalbos. Tiems mokyto
jams duotas terminas lietu
vių kalbai išmokti iki liepos 
1 d. Tada bus egzaminai ir 
išlaikiusieji , bus priimti ir 
ateinančiais \metais mokyti. 
Šiuo metu mokytojai mokosi 
lietuvių kalboj-

I

J. A. V. prezidentas savo 
kalboje pažymėjo, kad ame
rikiečiai turėtų geriau susi
pažinti su šalimi, kurioje gy
vena ir kurią pasirinko sau 
tėvyne, o ne vien tik lanky
tis po svetimas šalis, kurios 
kartais yra priešingos Ame
rikos idėjoms. Jis savo kal
boje pažymėjo, kad J. A. V. 
turi apie 15,000 ketvirtainių 
mylių ploto tautinių parkų, 
kuriuose yra labai daug ne
paprastų įdomybių. Šioje ša
lyje, yra garsūs 25 tautiniai 
parkai ir keliolika dar ren
giama.

Manau, skaitytojams bus 
įdomu sužinoti, kur tie par
kai, kokį plotą užima ir kas 
juose įdomaus. Ir taip:

Maine Valstybėje yra ne
paprastai graži sala „Arca
dia”. Visa sala gražiai pri
žiūrima. Sala yra 17,956 ak
rų didumo.

New Yorko valstybėje 
gražus parkas yra Fort Mc
Henry. Šiame parke „gimė” 
mūsų šios šalies tautinis 
himnas. Parko didumas yra 
49 akrai.

Virginia valstybėje yra 
gražus parkas Shenandoah. 
Įdomus tuo, kad jo kalnų 
viršūnėmis eina gražus vieš
kelis, iš kur matosi labai 
gražios apylinkės. Parko di
dumas 181,570 akrų.

Kentucky valstybėje par
kas ir namas, kur gimė Ab
raomas Lincoln, buvęs J. A. 
V. prezidentas juodukų iš 
vergijos išlaisvintojas. Par
ko didumas 110 akrų, šioje 
valstybėje yra dar dideli Po
žemių Urvai — Mammoth 
Caves. Čia galima pamatyti 
nepaprastų įdomybių. Parko 
didumas 10,418 akrų.

So. Carolina valstybėje 
yra garsieji Dūminiai Kal
nai. Tai nepaprastai gražios 
išvaizdos aukšti kalnai. Par
ko didumas 110,000 akrų.

Arkansas valstybėje yra 
karšto vandens šaltinių-Hot 
Springs parkas. Čia suva
žiuoja daug ligonių gydytis. 
Parko didumas 1,811 akrų.

Oklahoma valstybėje yra 
taipgi gydomo vandens šalti
nių parkas—Platt, čia irgi 
daug žmonių gydosi. Parko 
didumas 848 akrai.

New Mexico valstybėje ži
nomi Carsbad Cavern urvai. 
Didžiausi kalkių akmenų ur
vai. Juos aplankyti su pa
lydovu kaštuoja $1.50. Di
dumas apie 1,000 akrų.

So. Dakotos valstybėje yra 
Vėjų urvai — Wind Caves. 
Čia be urvų galima dar pa
matyti gražiuosius laukinius 
jaučius — bizonus, būriais 
besiganančius. Parko didu
mas 11,819 akrų.

Wyoming valstybėje yra 
didžiausias Amerikos parkas 
Yellowstone. Čia galima pa
matyti visokių gyvulių, me
džių, šaltinių. Parkas atda
ras nuo birželio 1 d. iki rug
sėjo 1 d. Didumas 3,411 
ketvirtainių mylių.

Colorado valstybėje yra 
du dideli parkai. Vienas jų 
„Rocky Mountain” įdomus 
savo smailomis kalnų viršū
nėmis. Čia ganosi Amerikos 
kalnų ožiai. Parko didumas 
259,411 akrų. Antras —Me
sa Verde. Čia yra priešisto
rinių gyventojų namų griu
vėsiai ir kitos įdomybės. 
Parkas atdaras nuo geg. 15 
iki spalių 15 d. Didumas — 
51,334 akrų.

Arizonos valstybėje žino
mas „Grand Canyon” — gi
lių tarpkalnių parkas. Čia 
yra gražiausias pasauly re
ginys. Didumas — 648,808 
akrų.

Utah valstybėje du garsūs 
parkai: vienas jų „Zion” gar
sus savo spalvotomis kalnų 
viršūnėmis, kurios išrodo 
kaip katedros bokštai. Di
dumas — 94,387 akrų. An
tras parkas „Bryce Canyon”. 
Čia taip gilių tarpkalnių ky

šo aukšti akmens bokštai. 
Didumas — 35,240 akrų.

California valstybėje yra 
net 4 parkai: „Lasen” vul
kanas. Čia yra vienintelis 
gyvas J. A. V. vulkanas. Plo
tas — 154,526 akrų. Antras 
—„Yosmite”. čia yra ne
paprastai dideli krantai ir 
vandenpuoliai. Plotas—732,- 
744 akrai. Trečias—„General 
Grant”. Čia auga nepapras
tai dideli seni medžiai. Plo
tas — 2,536 akrai. Ketvirtas 
—„Sequoia”. šiame parke 
yra aukščiausias Amerikoje 
kalnas — Mt. Whitney. Plo
tas — 404 ketvirt. mylių.

Oregono valstybėje buvu
sio vulkano žiotyse plūdu- 
rioja ežeras—„Crater Lake”. 
Šis ežeras kalnuose, 7,000 pė
dų aukštai. Parko didumas 
230 ketvirt. mylių.

Washingtono valst. yra du 
parkai: „Olympic” turi gra
žiausių vaizdų. Jame daug 
įvairių žvėrių. Didumas — 
648,000 akrų. Antras par
kas — „Mount Rainier”. Čia 
daug gražių vietų su snie
guotomis kalnų viršūnėmis. 
Didumas parko — 241,382 
akrų.

Montana valstybėje gražus 
parkas „Glacier”. Čia labai 
daug kalnų, apdengtų sniegu, 
kurs riogso ir žiemą ir vasa
rą. Kloniuose gražūs miš
kai. Didumas parko — 981,- 
480 akrų.

Be paminėtų parkų yra 
dar rengiamų būtent: Michi- 
gano valst. „Isle Royale”; 
tai apie 134,000 akrų didumo 
sala Superior ežere; Floridos 
valstybėje — „Everglades”, 
nepereinamų balų vieta; 
Texas valstybėje — „Big 
Bend”, aukštų kalnų upės 
Rio Grande alkūnė, apie 
190,000 akrų.

Kurie norėtų tas įdomias 
vietas aplankyti, lai kreipia
si , šiuo adresu: National 
Par^'*'SėWice0ttept. of fn-1 
terior, Washington, D. C.

R.

VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO VEIKLA

Vilnius. — Įsikūręs sosti
nėje Vilniaus Geležinis Fon
das ryžosi lietuviškas sekly
čias - lietuviškumo centrus 
steigti visuose atgautos Vil
niaus srities miesteliuose ir 
paties Vilniaus priemiesčiuo
se, Ligi šiol jau įsteigta iki 
60 lietuviškų seklyčių, kurių 
vedėjai daugumoje yra mo
kytojai ir kiti inteligentai. 
Jaunimas į seklyčias noriai 
buriasi.

Seklyčių tikslas — skleis
ti ir stiprinti tautinį lietuvių 
susipratimą ir Lietuvos val
stybingumą atgautose Rytų 
Lietuvos srityse. Šiam tiks
lui siekti seklyčios turi lietu
vių ir kitomis kalbomis kny
gų ir laikraščių skaityklas, 
radijo aparatus, patefonus 
su lietuviškomis plokštelė
mis ir kitas kultūrai kelti 
priemones.

Sekmadieniais bei kitais 
šventadieniais s e k 1 y č i ose 
rengiamos populiarios pa
skaitos įvairiomis tautinėmis 
bei valstybinėmis temomis, 
kurioms skaityti kviečiami 
agronomai, gydytojai ir kt. 
Be to, seklyčiose rengiami 
meno vakarai, kurių progra
moje būna muzika, daina, 
deklamacijos, vaidinima, ki
no paveikslų rodymas ir tt.

Paskutiniu laiku gaunama 
daug prašymų lietuviškas 
seklyčias steigti ir kaimuo
se. Norint įsteigti seklyčias 
prie visų kaimo mokyklų, jų 
reiktų įsteigti apie 600. De
ja, G. F. neturi tiek lėšų. 
Seklyčiai įsteigti reikalinga 
pradžioje 300 litų, vėliau jos 
išlaikymas atsieitų tik po ko
kį 100 litų metams. Norin
tieji padėti V. G. Fondui ta
me kilniame darbe, prašomi 
kreiptis į V. G. Fondo Komi
tetą, Vilnius, Žigimanto, g. 8.

surinko
Eleonora Bartkevičiįį

Sugebėk sujungti savoi į 
mens sielą su tautos sieh 
pasijusi savo dvasioje ję 
nas. Jei panorėsi jaustis 
kiu pat 'ne tik savo siel: 
bet ir kūnu, pasisodink; 
savo kelių savo palikutįl

—Madas M
---- 0— Į

Nėra abejonės, kad4 * • •• n
dieninės kultūros vadai1 /iVITI 1611 Zfl 
žmonės, kurie pradėjo hį fe 
rą būdami beturčiai vaikį |

—S,Loų| Mano motina mai 
----- 0— ■ ka apskritai motina

f Mo
Spausdinami kas

■ ką apskritai motina
Žmogus įžengia į šį į gali duoti savo ve 

nimą verkdamas, kada dargi daugiau, nes p; 
linkui jį viskas šypsosis | giau turėjo. Labai 
gus palieka šį gyvenimą.) | dainavo, labai puikiai 
da visi apie jį verkia ir 
pats nebesišypso.

no margučius, labai 
sakė pasakas ir prie 1 

-Paulių" dalykų mane pa 
Jeigu šiandie aš smi 
pataikau šį tą nupi 
atsiprašant, esu eili 
tai motinos kaltė. U 
prie motinos, kuri L • i i • • _ t • i

Vincas Ku

----- 0—
Mūsų gyvenimas yraį 

gos, „kurios kyla iš ama 
bės okeano, atsimuša į 
mės krantus ir vėl slenh 
gal į amžinybės okeaną.1 ^vaizduotėje buvo idea 
nos bangos yra saulės į 
šviestos, kitos lietaus ii į 
droš apsuptos; vienam . motina 
liūliuoja, kitos su tins | 
veržiasi; per keletą snį įj 
čių pasitaiko banga, tai 
lieja visą kontinentą, bs 
sos tos bangos grįžta 
į amžinybės okeaną ir 
dai ten pasilieka.

mė; 
nuošė švarumą ir tva 

'laikyti. Prie to uoli 
tino ir mus, savo 
Samdininkus ir sand 

^aprūpindavo švariais 
'pais, padoriais rūbai; 

f pus, kad ir paprast 
’’’mindavo su skoniu.

gerbė vienuolius, mi 
rius, kasmet vyksta 
lagonių kraštus

------0—
Yra dvi žmonių kb > ■ 

tie, kurie daugiau gana • - --
gu uždirba; ir tie, ta moks]o 
giau uždirba, negu jie 
na. —dad
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Kiekvienai grožybei 

kur nors akys, kad ją p

IŠ GYVENOM

.Lietuvoj, viename 
tytų; kiekvienai teisyb motinėlė varge 
kur nors ausis, kadjąi °2 sūnus ir^ dukra; 
tų; kiekvienai meilei y ^s sūnus žuvo kai 
dis, kad ją priimtų. , .
akis nebuvo užmesti rims pasimirė ji ir 

--v - —r ^■h'-Vitac eiinna nalil

dis, kad ją priimtų.

mano grožio — 
šviečia; nors manoti 
pasiekė ausies, vistiek ji 
kia; bet kada mano 
nesuranda širdies, tada 
skaudu.

snioji duktė ištekė

SOVIETŲ SPAUDA 
LIETUVIŲ KNYGI

Kitas sūnus palši 
su jauniausiąja 

tos iškeliavo į Ameri 
i džiaugėsi mot 

ja dukrele. Vargam 
t, toji iškeliavo 

h gero uždarbio ieškc 
M laiko Amerikoj 

lis brolis pasiėir 
avė.

Maskva. — Lietuvi įĮMgęs savo krašt 
knygos parodos atidai ^klausinėja apie sav 
Maskvoje proga „Izv 
įdėjo ilgoką straipsnį, 
me gana plačiai k 
apie lietuvių tautosaką 
ratūrą ir meną. „P 
daryta iš vertingos k 
jos 1,000 knygų, pi 
reprodukcijų”, rašoma 
straipsnyje. „Sovietą 
tančioji publika gamų 
gą susipažinti su LieU 
respublikos, susietos s 
vietų Sąjunga draugi 
tarpusavio pagalbos sS 
mi, kultūra, menu ir liti® 
ra. '_______ _
tūriškai istorinės prs® 
tauta. XIV-XVII amt® 
dies dainomis, lietuvių® 
bos dialektams, Patui 
žvejų tarmėms yra par 
tos mokslininkų mono* 
jos ir specialės rinkimą^ Prisiglaudusi prie 
jos. Folklorinė valstj^^ žiūrėjo į tamsą, 
Lietuvos universiteto’ 
sija yra išleidusi r 
liaudies kūrybos veikalai gilino jausmą, ž 
leisti rinkiniai lietuvių | ' 
dies dainų, mįslių, patai 
per 10 leidinių „Mūsą! 
lioro” almanacho”.

Toliau rašinyje apibūl 
visi žymiausieji senesni 
kartos lietuvių rašyti 
kaip „tautinio romantaj 
atstovai ir duotas plati 
aprašymas jaunųjų rasi 
kūrinių. Straipsnis R 
mas: „Parodoje taip pati 
gausu veikalų apie menti 
istorijos ir literatūrosBR 
lo, lingvistikos, švieti! 
ekonomikos ir teisės, H 
ūkio ir t technikos, 
sovietiškoji visuomenė! 
mingai susipažins paiw 
su lietuvių knyga”. į

J, apie motutę. Be 
to jam nepasako;

endama įprato 
Agoniškos svetimos 1 
Ętuviškai nebenorėjo 
I motulės niekad neai 
Wėl nieko apie ją ne.

Audringi
(Tęsinys)

Lietuviai — didelės® ^1 apvilko j 
^rškos, sukosi švil 
H eilėse langų jau 1 

žiburiai.
Kleopatra jautė 

ir nesuvokiame
Nėgė kambariuose šv

staugiančių vėjų.
R verkė laisvais i

Blaivos, kilnios 
akys apsuko j 

H rodos, nepajusta 
JKoga, žibėjo už 
r rožinio skruosto, ' 

atitrūkęs perlas 
Lp tamsoj... pasi] 

narve kan 
Įr1® atsiliepė ži 
Įtariuose tarp tams: 
|y ‘y? švaistėsi slap 
kp’l skraistės, lyg < 
f^menai.
klėstė tamsių k 
ir' suvirpėjo širdies 

iš po kieto;
I įveržė šaltinis mi 
j? bt°viu prie gyve 
Ej ^ie sielv'arto i 

^esių. Naktis, 
į P°«tė, sudėčiau



iincių žnimJ 

surinko ’ 

Eleonora BartkeJ 

ugebėk sujungti J 
is sielą su tautoj 
ijusi savo dvasioj 

i. Jei panorėsi^ 
i pat‘ne tik šautų 
: ir kūnu, pasisj 
vo kelių savo palšį 

—Vladas] 
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i Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaite Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

Nėra abejonės, į 
eninės kultūros n 
nonės, kurie prato 
i būdami beturčiai

Žymieji Žmones Apie Motiną

Žmogus įžengia į J 
ūmą verkdamas, d 

inkui jį viskas 
^us palieka šį gyS 

la visi apie jį 
pats nebesišypso.

Mūsų gyvenimai 1 
gos, „kurios kyla & 
bes okeano, atėj 

i mės krantus ir vėl J 
gal į amžinybės ot4 
nos bangos yra J 

šviestos, kitos M 
droš apsuptos; vi J 

(liūliuoja, kitos ai 

. veržiasi; per keletji 
[ čių pasitaiko band 

lieja visą kontmsa 
1 sos tos bangos d 
Jį amžinybės okej 

_ dai ten pasilieka.

Mano motina man davė, 
ką apskritai motina lietuvė 
gali duoti savo vaikams; 
dargi daugiau, nes pati dau
giau turėjo. Labai gražiai 
dainavo, labai puikiai margi
no margučius, labai dailiai 
sakė pasakas ir prie tų ,,dai
lių” dalykų mane patraukė. 
Jeigu šiandie aš smuikuoju, 
pataikau šį tą nupiešti ir, 
atsiprašant, esu eiliadirbis, 
tai motinos kaltė. Užaugau 
prie motinos, kuri mano 
vaizduotėje buvo ideali.

Vincas Kudirka.

Yra dvi žmori

Mano motina mėgo na
muose švarumą ir tvarką pa
laikyti. Prie to uoliai pra
tino ir mus, savo vaikus. 
Samdininkus ir sandininkes 
aprūpindavo švariais balti
niais, padoriais rūbais. Val- 

igius, kad ir paprastus, ga
mindavo su skoniu. Ji ypač 
gerbė vienuolius, misijonie- a

I tie* kurie daį?Irius’ kasmet vykstančius į 
’ gu uždirba; irtitlP a & 0 n i U kraštus skelbti 
” | giau uždirba, q|Knstaus mokslo. Nuožir(Kristaus mokslo. Nuošir-
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Kiekvienai grcrl 

kur nors akys, hit 
tytų; kiekvienai ta 
kur nors ausis, h: I 
tų; kiekvienai mil 
dis, kad ją prid 

akis nębuvojmj 
mano grožio - n 

' šviečia; nors mari 

pasiekė ausies, vis 
kia; bet kada r------------ J 

nesuranda širdies!
skaudu.

osti- 
^on- 
jkly- 
įtrus
Vil-

SOVIETŲ SPAI 
LIETUVĘ!

O

IŠ GYVENIMO

" Lietuvoj, viename mieste
lyje, motinėlė varge išaugi
no 2 sūnus ir dukras. Jau
nesnis sūnus žuvo kare. Vy
kesnioji duktė ištekėjo. Ne
trukus pasimirė ji ir jos vy
tas. Kitas sūnus palikęs mo
liną su jauninusiąja iš šei
mos iškeliavo į Ameriką. Ne
ilgai džiaugėsi motina ir 
Bia j a dukrele. Vargams spau- 
Bžiant, toji iškeliavo į mies
tą gero uždarbio ieškoti. Po 
kiek laiko Amerikoj gyvė
jantis brolis pasiėmė pas 

avė.
į Išsiilgęs savo krašto, bro- 
te klausinėja apie savo gim
inę, apie motutę. Bet šioji 
leko jam nepasako; mieste 
įgyvendama įprato prie 
ligoniškos svetimos kalbos, 
Etuviškai nebenorėjo kalbė- 
į, motulės niekad neatlankė, 

Lėl nieko apie ją nežinojo. 

Maskva.-i| 
knygos parodo: I 

se ir Maskvoje progai 
čiu°- įdėjo ilgoką sid 

iki į me gana plati 
jūrių apįe lietuvių tad 

m0" ratūrą ir meną - 
entai. daryta iš verfcl 
loriai “ ‘jos 1,000 knygoj 

reprodukciją", rl 
jkleis-l straipsnyje. i I 

stuvių tančioji pu® 
is vai- S5* susipažinti j 

Rytų respublikos, m 
a tiks- vietų Sąjunga i 
i lietu- tarpusavio pat- 

s kny- 1 -

Marija Aukštaitė

udringais Vieškeliais
(Tęsinys)

Dangų apvilko juodos 
.rškos, sukosi švilpdami 

________ r;|jai, eilėse langų jau tvisko 
.kštelė-l tauta. M įsi žiburiai.
i keltine3 dainoj Kleopatra jautė kažką 

bos dialektaifisto ir nesuvokiamo. Ji 
kitais (žvejų tarmėm Įdegė kambariuose šviesos, 

y č i ose 
os pa

.Imi, kultūra, nj 
tykias, ra. .Lietuviai 
etomis būriškai istO; 

>kštelė- ’--------

tos mokslinį, prisiglaudusi prie lango 
jos ir special Pių, žiūrėjo į tamsą, klau

sinėmis Bos- Folkloriėįi staugiančių vėjų. 
emomis,|Lietuvos 
viečiami s^a y™ .1 
i įr kį liaudies W 

•en pi n/mi Peisti rinkim-j 
dies dainų. $

.i ir kt.
engiami

,prdXlpet101« 

įima, ki- l^oro I 

as ir tt.
gaunama visi žymia^l 
ituviškas kartos fifl 
kaimuo- kaip „taii^l 

seklyčias atstovai ir Jseklyčias 
tykių, jų [aprašymas^ 
600. De- kūrinių 
riek lėšų. mas; „PaF 
reikalinga gausu vei^į] 
vėliau jos istorijos^ 
tik po ko- h, InM 

s. N orin- ekonomių 
fondui ta- ūkio ir h 
\ prašomi 
ndo Komi- 
lanto, g. 8.

lie verkė laisvais moty
te, gilino jausmą, žadino 
|tį. Blaivos, kilnios Kleo- 
|ros akys apsuko ašarą, 
[ji, rodos, nepajusta, ne- 
kalinga, žibėjo užkibus 
t rožinio skruosto, vieni- 
Įkaip atitrūkęs perlas.

Toliau ra^ pen, tamsoj . . . pasipurtė, 
Įfrpsėjo narve kanarėlė, 
ingėj atsiliepė žiogas, 
nbariuose tarp tamsių še- 
ą lyg švaistėsi slaptingų 
tomų skraistės, lyg dūsa- 
fenomenai.
■sidėstė tamsių koralų 
t)s, suvirpėjo širdies tem- 
B, kaip iš po kietos uo- 
Įišsiveržė šaltinis minčių, 
r Stoviu prie gyvenimo 
ros. Prie sielvarto ir be- 
įškų lūkesių. Naktis. Kad 
|au poetė, sumėčiau jam

Luimas: l

sovietišl 
mingai

džiai man apie tai pasakoda
ma, motinėlė many ugdė ku
nigo, drauge vienuolio misi- 
jonieriaus idealą.

Arkiv. Pr. Karevičius.

Esu dėkingas motinėlei už 
jos širdį, širdį, sklidiną mei
lės žmoniškumo ir skaisčios 
poezijos. Toji širdis padėjo 
man ne tik save pažinti, bet 
ir iki aukščiausių tiesų pa
kilti. Kiek 
dovanos, iš 
plaukia.

Kun. J.

turiu intuicijos 
čia daugiausia

Dobilas - Lindę.

Netekau motinos būdamas 
dvidešimties metų. Kelerius 
metus vis laukdavau, rodos, 
štai, ji sugrįš, lyg kur būtų 
neilgam išėjus. Su motina 
gyvenimas buvo, rodos, pa
laimintas, saulėtas, malonus 
ir gražus. Be motinos dienos 
niūrios, greit pradėjo irti 
šeimos gyvenimas ir slėgė 
vargas ir skurdas.

Dailininkas K. Šimonis.

Broliui ir brolienei ją už sa
vo kalbos niekinimą,pabarus, 
dingo be žinios. Po 20 metų, 
gauna brolienė laišką, kuria
me dingusioj i giminaitė sa
kosi esanti ištekėjusi, džiau
giasi savo turtingu, laimingu 
gyvenimu.

Netrukus pati atvažiuoja 
apsilankyti. Randa brolį jau 
seniai mirusį. Bet čia pat su
žino, kad jos motina Lietu
voj dar gyva, vargsta viena 
savo vargelį. Paveikta savo 
brolio neradimu, ji parašo 
motutei pirmą laiškelį. Ga
lime suprasti, kaip senos mo
tulės akys nušvito, širdis lai
mę pajuto, kad jos paklydusi 
dukrelė nors prieš jos mirtį 
ją prisiminė.

Daug dar yra pamirštų 
motinėlių, kurios laukia mei
laus žodelio iš jas pamiršu
sių dukrelių.

B. Pugžlienė.

gražiausias poemas. Kad bū
čiau dailininkė, įsukčiau jį į 
puikiausius miražus. Euge
nijau, nežinai, kad tavo 
vargšė sesuo audringose 
dvasinėse kovose . . .

Nutiško lietus į stiklo ke
turkampius pjūvius, sušvilpė 
veja, atsiduso sodai.

Stūksojo Kleopatra ne ta, 
kurią 16 metų laikini svai
guliai daužytų, ne ta, kuri 
pažįsta visus gatvių užkam
pius, ne ta, kurios dvasinis 
rūbas būtų nuvalkiotas ir tik 
aistriniai polinkiai reikalau
tų savo akių . . .

Jos protas ir valia subren
do augant savotiškoj aplin
kumoj, savotiškuose mąsty
muose, kuriuose veikė jos 
tėvo įneštas nepakeičiamai 
brangus eleksyras. Bet gai
la, kad ir stropiausių peda
gogų žvilgsniai negali per
matyti užsidariusių didžių 
sielų, ir pakreipti jas ta link
me, kad sulaikytų nuo daug 
bereikalingų kančių, kad 
joms pastotų kelią nuo au
dringų vieškelių.

Šį visą popietį Kleopatra 
jautė kažką tarp tėvo ir Eu
genijaus, ir tas jautimas da-

P. Vaičiūnas.

MOTINAI

O, mylima motina, laimė, širdin atsigręžus, 
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs, 
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

Lai saulė užgęsta, lai spalvos gėlių nebedažo, 
Lai nieko šioj žemėj nelieka didingai vaiskaus, 
Tik tu nepaliauki pasaulį liūliavus, kaip mažą,— 
Ir niekas per amžius, tau mylint, širdies nenuskaus.

O, motina, džiaugsmo šaltini, o, rūpesčiai gilūs,, 
Per amžius jauna tu, per amžius graži ir gera ...
O, mylima motina, saule, žydrynėj iškilus, 
Visas tau žvaigždes iš padangės kasnakt aš deru ...

Šeimininkėms
Alaus Sriuba

Su gabaliuku cinamonų ir 
plutele baltos duonos užvi
rinti 4 stiklus alaus.

Skyrium suplakti su 4 try
niais ir šaukštu cukraus 
stiklinė grietinės.

Ant grietinės į puodą pa
lengva pilti pervirintas alus 
skubiai maišant.

Visa gerai sušildyti, bet 
neužvirinti, įpilti į lėkštes. 
Prie tos sriubos duodama 
supiaustyto sūrio ar pake
pintų duonos ketvirtainių.

Keptas Kumpis
F

Pamerkti kumpį kelioms 
valandoms į vandenį, kuria
me įpilta truputis acto. Iš
ėmus iš vandens nudžiovinti. 
Ištrinti kumpį svogūnu sun
ka su pipirais, apdėti viršų 
rudu cukrumi. Įdėti į skar
dą, įpilti pieno, atsižvelgiant 
į kumpio dydį. Kepti vidu
tiniame karštyje.

Sosas prie mėsos
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų,
1 puodukas sriubos (bul

jono).
y2 šaukštuko druskos,

2 šaukštai muštardos.
Ištirpintą sviestą sumaišy

ti su miltais. Sudėjus prie

rėsi sunkesnis tuo labiau, 
kad Kleopatra juto tarp jų 
kažkokią paslaptį, kas ją 
kankino, žeidė ligi pat sielos 
gelmių.

Jautė skriaudą, kad tėve
lis nuolatiniuose pokalbiuose 
užsidaręs su Eugenijum, ir 
tai nuo mažumėlės! O ji? 
Viena, vis vieniša .. . Drau
gių naiviškų plepalų ji ne
mėgsta. Pas jas vis tik ma
dos, suknios, papuošalai, 
blizgučiai, liuksusas, o jos 
prigimtis daugiau linkus 
prie sielos liuksuso.

Draugija ar visuomenė, jei 
uždėdavo jai kokią pareigą 
kaip švaraus vardo Kankly- 
tei, ji atlikdavo su pasišven
timu, su meile paskirtajam 
darbui, su atsidavimu ir pa
siaukojimu. Užtad vietinio 
miestelio nors ir nedidelė se
nelių prieglauda, bet mito 
beveik iš Kleopatros kas 
mėnuo surenkamų aukų. 
Naujai įsteigtam našlaityne 
trūkstant samdinių, Kleopat
ra aukodavo vieną dieną sa
vaitėj, ir bėgdavo ten pasi
tarnauti. Be to, buvo tauri, 
ir visame mokėdavo išlaiky
ti savo šeimos orumą.

Tėvas Kanklis, nors ir ga
na pasiturintis, nestabdyda
vo dukters nuo gailestingų 
darbų; todėl ligonis ar elge
ta juto gaivinančių spindu

skonius ir sriubą, pavirinti 
5 minutes. Į šį sosą galima 
įpiaustyti virti šparagai ar
ba rūgintais agurkais.

Senutes Sausainiai
V2 svaro sviesto, 

3% puoduko miltų,
2 puodukai rudo cukraus,
1 puodukas kapotų riešutų,
2 kiaušiniai,
1 šaukštukas vanilos,
1 šaukštukas geriamos so

dos.
Ant rudo cukraus užpilti 

ištirpintas sviestas. Įmušti 
kiaušinius, įmaišyti miltus, 
kurie buvo persijoti su ge
riama soda. Supilti vanilą 
ir riešutus.’ Išminkyti. Da
ryti apvalias, storokas laz
deles. Išeina dvi ar trys iš 
vise .d- tešlos. Dėti į šaldytu
vą visai nakčiai. Gerai su
šalusius skubiai piaustyti ne
storais rietinėliais, kepti 
karštame pečiuje, šie sau
sainiai gali labai ilgai stovė
ti, visuomet bus kaip švieži.

Kojinių stiprumą labai su
stiprinsi, jei prieš vartojant 
pamerksi jas į šiltą, tik ne 
karštą vandenį, dviems va
landoms. Kojines džiovinti 
nepatartina karštoje saulėje 
ar prie radiatoriaus. Tas 
silpnina šilko tvirtumą.

lių srovę iš Kanklio namų, 
iš dievinai kilnios Klevutės.

Ir dabar, mato pro langą 
žiburėlį toli spingsintį. Lau
kuose. Ten labai prasta, var
ginga Stelnionio lūšna, po 
vėjų plėšomu stogu slepia 
tikrą kankinį, žaizduotąjį 
Vaišnorą. Jis guli keli me
tai, ir nepajėgia numirti.

Ištinę kojos kaip kaladės, 
žaizdomis apsėstos, atbuko 
Stelnionienei rankos nuo 
skalbimo skurlų, apkarto 
kvapas nuo Vaišnoro kūno 
puvėsių.

Nieks nežino, kad Kleopat
ra kas antrą vasaros rytą 
kelia su saule, ir tik jos pra
mintas takas pro dobilų lau
ką, per pievas į Stelnionių 
lūšnelę, kad pavaduotų nuil
susią Stelnionienę ir pagelbė
tų vargšui kankiniui. Čia ji 
užverda katilėlį su ramunė
mis, atvėsina, nukelia sun
kias Vaišnoro kojas ir, įsta
čius į geldutę, atmarkina 
prie žaizdų prikepusius skur- 
lus, at vynioja . .. Nors ver
kia ir dreba jos širdis, nors 
dažnai iškrinta ir ašarėlė, 
bet ji suklumpa kaip švento
ji, smulkiais piršteliais su
ėmus vatos gabalėlį apiplau
na visus geltonus žaizdų žie
dus, apšluosto, apriša, aptū- 
luoja ... Ir tada meldžiasi 
senelis suvogęs delnus, šau-

MOTINŲ DIENOS 
BELAUKIANT Palmyros Laiškai

Puikus gegužės mėnuo. Glež
nus lapeliai puošia medelius, 
pirmieji žiedai margina dar
želius. Saulutė savo maloniu 
pabučiavimu sveikina atgim
stančią gamtą. Jos auksi
niai spinduliai bando prasi
veržti pro didžiulius New 
Yorko mūrus.

Žilagalvė senutė gegužės 
12, Motinų dienoje, pasipuo
šusi gražiausiais rūbais, se
ga maža gėlelę, kurią nu
pirko jos sūnus ar duktė, 
prie savo nuvargusios krūti
nės. Eina ji į bažnyčią pa
dėkoti Dievui už suteiktas 
jos gyvenime malones. Ne
žiūrint kokia metų našta ją 
slegia, ji galvoja apie savo 
jaunas dienas, tuos šventus 
vakarus su savo motute, ku
ri ją auklėjo, guodė glausda
ma prie savo motiniškos 
krūtinės, mokė mylėti Die
vą ir tėvynę. Bet tos dienos 
nebegrįš niekados. Didžio
jo karo išartos gilios vagos 
jau seniai užžėlę. To laiko 
jaunimo skaisčius veidelius 
papuošė raukšlės. Sidabro 
siūlas įsimaišė į plaukus. Jos 
tėvelio, motinėlės seniai jau 
nebėra. Jaunimas ją jau se
nute vadina. Nauji medžiai, 
nauji lapai. Nauja karta už
ima senųjų vietas. Vėl karo 
patrankos daužosi visu 
smarkumu.

Brangus jaunime, jei turi 
dar gyvą motinėlę, pasi- 
stengk ją tinkamai pagerbti, 
pilna meilės širdimi. Atsi
minki, kad turi tik vieną mo
tiną. Jos netekus, ir viso 
pasaulio ašaros nebesugrą- 
žins jos atgal. Todėl, bran
gusis jaunime, kai visas pa
saulis švęs Motinų Dieną, 
eik kartu su savo mamyte į 
bažnyčią. Savo jaunutę šir
delę artimai suglauski su sa
vo motinos širdimi, prie Die
vo Stalo. Padėkok savo ma
mytei už meilę ir pasiaukoji
mą. Ji tave auklėjo ir sau
gojo nuo nelaimių, šluostė 
tavo pirmas skausmo ašaras. 
Išreikški savo dėkingumą 
dabar, nelauki kitų metų. 
Nes kitais metais gal jos ne
beturėsi gyvųjų tarpe. Ta
da, nors labiausiai ją mylė
tum ir nenorėtum iš savo 
akių išleisti, ji jau nejaus 
tavosios meilės. Suteik jai 
tyro džiaugsmo valandėlę. 
Lai jūsų jauna širdis per 
meilę savo motinai tarnauja 
Dievui ir tėvynei.

Ona Petrulienė.

kia ją nežemišku vardu. O 
Kleopatra iš to jaučia tik 
dvasinį gėrį, kuo nors pa- 
gelbėjusi savo artimui.

Praėjusį rytą žaizduotasis 
pasakė Kleopatrai, kad jis 
šią naktį mirsiąs. Atminimui 
dovanojo iš savo lovos iš
traukęs bevertę smilgą, ir 
prašė už jį melstis.

— Tur būt, pamišo iš nuo
latinio sopulio?... Kleopat
ra pagalvojo. Bet kažko 
taip jautriai iš tolių plasde- 
na tas lūšnos žiburėlis, smin
ga į širdį, ardo ramumą. Ro
dos ne vėjas unkščia, krai
guose, bet, ten, lūšnelėj 
skaudžiai vaitoja paskutiniu 
kankinio skundu nelaiminga
sis Vaišnoras .

Uždegė šviesą. Nuleido 
langų ruletes ir, nuėjus į sa
vo kambarėlį, kluptelėjo va
landėlę po Marijos statula, 
sumetė maldą už kenčiantį 
senelį.

Atklydo kažkokia šiurpi, 
keista aimana, dejavimas. 
Klauso Kleopatra ir sau ne
tiki.

Prisuko šviesą, pakėlė lan
go ruletę, bet niekur nieko. 
Krapnoja iš lėto smulkutis 
lietus, rytuose pro debesio 
gaurą išniro mirksėdama 
žvaigždelė.

— Man tik taip pasirodė.

Brangi Palmyra,
Mano vyras bedarbis, bet 

aš kiek dirbu, ir mes sugy
vename angeliškai. Jis ma
ne myli kaip niekas kitas! 
Bet aš susipinus ateitimi, 
apie ką mano vyras nei kiek 
negalvoja, Jis dieną sėdi ki
no teatre, sukinėjasi restora
nėliuose, „pulruimiuose”, bet 
vakare sugrįžęs man paren
gia vakarienę, ir net paruo
šia kėdę, o kai pareinu iš 
darbo, jis pasodino kaip ka
ralienę, po valgiui turiu su 
juo surūkyti po cigaretę, bet 
kai užsimenu apie ateitį, apie 
didesnės šeimos sukūrimą, 
jis numoja ranka užlyginda
mas švelniu posakiu: „Ange- 
liuk, nesirūpink, man sapnai 
pasako, kaip aš turiu gyven
ti”. Paskutiniu laiku jis nu- 
kraustė paveikslus nuo sie
nų, sudegino, sako, kad jam 
tai įsakius per sapną „balta 
dvasia”, ir jau dabar jis 
skelbiasi esąs kažkokia ne
žemiška esybė, prieš kurią 
turi lenktis visi, neišskiriant 
ir manęs.

Jis pasakoja, kad artėja 
„pasaulio galas”, ir kai vie
ną dieną jis kryžium peržeg-. 
nos žemę ir vandenis, tai vi
si gerieji pakils į dangų, o 
prasti nugrimzdęs ... Sako
si jis ir mane pasiims į dan
gų, tik aš dabar turinti jį 
maitinti kaipo „aukštesnę 
esybę”, ir privalau susidaryti 
iš to sau didelę garbę, nes 
tai Dievo Tėvo toks parėdy
mas. Visai nesuprantu savo 
vyro! Jis visoj aplinkumoj 
protingas, gražus ir švarus, 
mėgsta visame tvarką, pui
kios moralės žmogus, teisin
gas, tik šito keistumo, tai 
jau man perdaug! Aš jį 
myliu daugiau už viską, ir 
dabar dėl jo susirūpinus ne
galiu nei valandėlės būti ra
mi. Prašau Tamstos patari
mo, kaip man suprasti savo 
vyro tokį pasireiškusį keis-' 
tumą.

Dėkinga Nastute.

Atsakymas:
Šiuose laikuose pasireiškia 

daug nenormalumų šeimose, 
ypatingai kada vyras bedar
bis. Bedarbių šeimų gyveni
mo sąlygos žiaurios ir sun
kios. Nes žmogus be darbo 
dažniausia neturi nei duonos. 
Nuolatiniam alky, šalty, 
skurde žmogus rūpesčio 
graužiamas, bando imtis į- 
vairiausių priemonių nors ir 
sielai žalingų. Ieško „drau
gų”, kurie dažniausiai nieko 
gero nežada, o tik nejučio

—susiramino, pradėjo deng
ti vakarienei stalą.

— O, Jezu, zmiluicisię! . . . 
Zmilui... Vėl nuaidėjo kur
čias skundas virpantis, mal
daujantis.

Dabar Kleopatra išgirdo 
aiškų žmogaus balsą, ir nie
ko nelaukdama, beveik atplė
šė ligi galui duris; apgraiboj 
tamsoj ji pamatė gumšantį 
šešėlį, sudribusį prie gonkų 
baliustrados.

Nustebo:
—Viešpatie, kas čia jus?... 

—prilinko, apkabino sugniu
žusius pečius, kuprotus ir 
sulinkusius.

— Tai aš, proszę pani, tai 
aš . .. griešninkė .. . kaltinin
kė ... Nepajėgiu numirti. .. 
Neatsiprašius . . .

Žiopsėjo sukniubus žmo
gysta; pilka, sulyta pala nu
slydus nuo žilos galvos ka
bojo padrikai; sunkūs kau
lai, nekilo nuo parketo.

— Jezu, Christie, aš jums 
daug nusikaltus . . .

—Kelk, sene, kelk .. . eikš 
į vidų ...

Apkabino senę per pusę, 
bet sunkaus, sužiebusio kūno 
nepajėgė atkelti, tuo labiau, 
kad jis pats linko kaip šal
nos pribaigtas žolyno builys, 
kurs dribo ir virpėjo.

— Ne,' panie, ne .. . Jūsų 
namai, perčyšti mano grieš- 

mis įklampina į pinkles, iš
vysto ir darbščiausią žmogų 
į „tinginių maišą”.

Dažniausiai plepių „drau
gų” kalbos, tik apie „pagyrų 
barščius”, visokį pasididžia
vimą, apie pačius niekus, su
kelia žmoguje norą irgi kuo 
nors pasirodyti. Užtad atsi
randa visokių „pranašų”, 
„stebūkliadarių”, burtininkų, 
sapnų aiškintojų, net ir visai 
atvirų mulkintojų; kurie 
stengiasi net tarp savęs 
rungtyniuoti. Lažinasi dėl 
savo sekėjų daugumos!

Žmogus turi būti labai at
sargus, atsparus, kad patek
tų į panašią „kompaniją”, 
moraliai nesugestų. Ypatin
gai didžiuosiuose miestuose, 
kur beveik niekuomet nesto
koja apgavikų. Bedarbis 
žmogus, tik jis pats jaučia, 
ką jis pakelia savo sprandu. 
Nedateklius ir rūpestis ne
vienam pakrikdo dirksnius, 
žmogus nusilpsta, pasidaro 
be galo jautrus, ir ten viso
kių užkampinių pigių „res
toranėlių”, „pulruimių” drau
gai, išvaro žmogų beveik iš 
proto. Ten nuėję rasime ap- 
siželdžiusių ir „generolų”, ir 
„pustelninkų”, ir „Dievo teis
mo priartintojų”, kurie net 
sayo išvaizda taip žmogų į- 
baugina, kad jau rodos tik
rai galas!

Yra žmonių, kaip vyrų 
taip ir moterų, kurie, veng
dami darbo, išsigalvoja įvai
rias nesąmones. Tokie žmo
nės, tai aršiausi šeimų šašai, 
žalingiausi sutvėrimai. Jie 
bijo bet kokio pasiaukojimo. 
Tokiems atsiradus šeimoje— 
gyvas kryžius. Ten jau tik
rai'nerasime nuoširdaus san
tykiavimo tarp žmonos ir 
vyro. Ten tuščias spragas 
dažniausiai užpildo nikotinas 
ir alkoholis.

Kas kita Nastutės rūpes
ty. Tamstų sugyvenimas 

ruošia valgį', teisingas, šva
rus, mandagus . .. Tik ma
toma, perdaug nuilsę jo 
dirksniai, ir vertėtų nieko 
nelaukus pasitarti su geru 
nervų specialistu gydytoju.

Palmyra.
—O—

Panaikinkite apkalbą, ir 
pusės nuodėmių nebeliks pa
saulyje.

—Šv. Pranciškus Salezietis 
------ 0------

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybės ženklą: 
didybė ar menkybė priklauso 
nuo mūsų pačių valios.

—S. Shieles

nai dūšelei . . . —neleido 
Kleopatrai liesti savo rankų.

— Gal esi perdaug alkana, 
ar sušalus ? . . .

— Viskas, panie, razem .. . 
Bet, to naivežneiša žeč, aš 
noriu matyti vielmožnego 
pana Kanklisa.

— Jo nėra namie. Jis dar 
negrįžo.

— Ach, Borze, aš neisiu 
nuo durų, puiki man dova
nos . ..

Kleopatrai svetima nuodė
mė ne taip jau įdomi, tik vir
pantis senės kūnas žadina 
gailystą ir kažkokį nerimą.

— Aš lauksiu . .. Pulsiu, 
panie prie kojų ...

— Gal aš galėčiau kuom 
nors tamstai padėti? . . .

— Ach, nie .. . Tai mano 
sumienia . . . drenčy . .. nie- 
mogę, niemogę! . . .

— Gal aš galėčiau kuom 
nors tamstai padėti? . . .

— Ach, nie . . . Tai mano 
sumienia .. . drenčy . .. nie
mogę, niemogę! . . .

Senė suriko gailiu, kimiu 
riksmu, iškėlė rankas, pradė
jo ore graibytis, kažką mar
maliavo, paskum, sukrito, 
nutilo.

(Bus daugiau)
------ 0------

Universitetas iškelia visus 
gabumus, priskaitant ir 
kvailumą.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PATERSON, N. J.
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BRIDGEPORT, CONN.

Didžiulis Koncertas
Šv. Kazimiero par. choras, 

muz. B. Voverio vadovauja
mas, ruošia didžiulį koncer
tą, įvyksiantį Washington 
Hall, 80 Godwin St. Koncer
to programą atliks vietinis 
ir Brooklyno Angelų Kara- 

i lienčs, Harrisono ir Elizabe-I tho parapijų chorai. Kon
certo pradžia 6:30 vai. vak.

Programa labai įvairi. Pa- 
tersoniečiai pasirodys net 
trimis grupėmis: mažųjų 
mergaičių, vyrų ir didysis 
chorai.

Programa bus baigta jung
tiniu choru, kuriam diriguos 
komp. J. Žilevičius ir Pr. 
Dulkė.

Muz. Br. Voverio vadovau
jamas choras sudainuos to
kias gražias dainas, kaip 
Adomavičiaus „Kukavo ge
gulė”, Šimkaus „Ant kalno 
gluosnys” ir „Paukštužėli, 
skrajūnėli”, Gruodžio „Šil
tas, gražus rudenėlis”. Vy
rų choras pasirodys su nau
jomis dainomis. Įdomios dai
nos ir svečių dainininkų.

Ši pramoga savo turinin
gumu nepaprasta. Ji verta 
visos apylinkės lietuvių ypa
tingo dėmesio ir paramos. 
Važiuokime į Patersoną pa
siklausyti gražių lietuviškų 
dainų, pabūti lietuviško jau
nimo draugėje ir paremti 
šviesų tikslą — naujų vargo
nų fondą.

— Bal. 26 d. V. Mučinskas 
rodė Pabaltijo ir Skandina
vijos kraštus, bet publikos 
buvo mažai. Lietuviai kitais 
kraštais mažai domisi. Sa
lėje garsiakalbiai visai ne
tinka; kai aiškina paveiks
lus, negalima suprast — tik 
burbuliuoja! Geriau, kad per 
juos nekalbėtų aiškintojai.

J. K.

Bal. 28 d. gerai pavyko 
priaugančio choro pramoga, 
kuriai vadovavo A. Stani- 
šauskas. Scenos vaizdelius 
suvaidino jaunutės mergai
tės, kurios kalbėjo gražiai 
lietuviškai, padainavo daug 
liaudies dainelių, pasakė ei
lių, paskambino piano solo. 
Suaugusiųjų grupė (Klimai- 
tis, Andriulaitis, Norkevi
čius) suvaidino komediją 
,,Nenorėjai duonos, graušk 
plytas”. Visi turėjo daug 
juoko. Priaugančiųjų choras 
dėkoja visiems, kurie atsi
lankė ir pagelbėjo darbuotis. 
Garbė tėveliams, kurių mer
gaitės lavinasi lietuviškai, 
pasiųskite visas mergaites ir 
berniukus kas penktadienis 
į par. salę 4 vai. popiet. Ten 
gali pasimokyti gražių dai
nelių, o dainuodami pramoks 
lietuviškai kalbėti.

ir bus labai įdomi, kokios 
Newarkas dar nėra matęs. 
Bus šokiai prie gero orkes
tro. Visi esat kviečiami at
vykti ; kiekvienas atvykęs 
bus patenkintas.

Mokyklos Direktorius.

PITTSBURGH, PA.

-' V <

Kearny - Harrison, N.
J., Moterų Sąjungos 63 
kuopa, mininti savo gy
vavimo 10 metų sukak
tį. Paveikslo vidury kun. 
L. Voiciekauskas, kuo
pos dvasios vadas. Jo 

dešinėje velionis kun. A.
Bubąs. Gegužės 5 d. 8 
vai. ryte kuopa išklau
sys mišių, o 6:30 vai. 
vak., 6 Davis Av., Kear
ny, turės gražią vaka
rienę ir šokius.

BALTIMORE, MD.

Vargonai jau statomi baž
nyčioj, netrukus bus baigti. 
Koncertas bus gegužės 26 d. 
Choras pasirengęs ne tik pa
giedoti, bet ir svečius choris
tus gražiai priimti.

lt

—Kun. dr. J. Mendelis jau 
pasveiko; bal. 28 d. pradėjo 
bažnyčioj darbuotis. Para
pijiečiai su džiaugsmu sutiko 
jo darbuoti , linkėdami il- 

^vi?teį*sveika-
toj darbuotis.

— Mirė J. Raškevičius, 
našlys; sūnūs ir dukros gra
žiai palaidojo savo tėvelį. Jis 
priklausė prie Šv. Vardo 
draugijos, turėjo darbą, pa
liko vaikams namelį ir kiek 
santaupų.

—Mirė M. Maslauskienė, 
ilgą laiką sirgusi. Buvo gera 
parapijietė; pažįstami labai 
apgailestauja.

— Nepaprasta ugnis su
naikino miltų sandelį, Pratt 
ir Paca Street. Trobesys bu
vo 4 aukštų. Ugniagesiai, 
ištiesę ilgiausias kopėčias iki 
viršaus, kai pripylė vandens 
į miltus, tai pasidarė nepa
prastas sunkumas; lubos ne
atlaikė, viskas lūžo, net mūro 
sienos sugriuvo; penki ug
niagesiai susižeidė, vienas 
mirtinai. Visą savaitę griu
vėsius gesino ir vis dar rū
ko. Šalia dvi gąsdino sto
tys uždarytos, kitam šone p. 
Paulionio valgykla ir užei- 

; ga nors atidaryta, bet naktį 
gyventojai turi eiti kitur 
miegoti.

Komitetas, rengęs vakarie
nę kun. J. Kazlauskui pa
gerbti, dar sugraibė šimtinę 
likučių ir įteikė klebonui 
vargonų fondui. Bravo, vy
rai ! Tikrai vyriškai.

Motinų Dieną, gegužės 12, 
choras rengia juokingą 
mediją, „Cingu Lingu”; 
nepamirškite.

ko- 
visi

O.

NEWARK, N. J.

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje misijos prasidės ge
gužės 5 d. ir baigsis 13 d. 
su 40 valandų atlaidais. Mi
sijas ves T. Mėšlys, jėzuitas, 
garsus pamokslininkas; jis 
dar pirmą kartą Newarke. 
Kviečiu visus savo parapijo
nus ir kaimynus skaitlin
giausiai atsilankyti į misi
jas, paklausyti gražių ir tur
tingų Tėvo Mėšlio pamokslų, 
atlikti Velykinę, pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

Kleb. Kun. I. Kelmelis.

Gegužės 5 d. seserys pran
ciškonės ruošia operetę su 
visa armija mokyklos vaikų, 
minint Motinų Dieną. Pro
grama tęsis per dvi valandas

DIDŽIULIS METINISKONCERTAS
Rengia Parapijos Mažasis ir Didysis Chorai

Sekm., Gegužes ■ May 5,1940
80 Godwin Street, Paterson, N. J.

Programoje Dalyvauja Šių Parapijų Chorai:

Angelų Karalienės, Brooklyn, N. Y.; Motinos Sopulingos, 
Harrison, N. J., Šv. Petro ir Povilo, Elizabeth, N. J. ir 
abu vietinės parapijos chorai.

PRADŽIA 6:30 V AL. VAKARE

Įžanga: suaugusiems 50c. — : — vaikams 15c.
Po koncerto įvyks smagūs šokiai

Rengėjai visus maloniai kviečia atsilankyti.

Vyčių pramoga
Balandžio 21 d. šv. Vincen

to bažnytinėj salėj L. Vyčių 
62 kuopa surengė teatrą, 
koncertą ir šokius. Pramo
ga visais atžvilgiais labai 
puikiai pavyko. Suvaidinta 
3 veiksmų labai juokinga 
komedija „Mirta činčiberai- 
tė”. Veikalas nepaprastai 
gražiai suvaidintas ir visi da
lyviai, kuriais salė buvo 
kimšte prikimšta, labai pa
tenkinti. Roles turėjo Sta
sio — Kaz. Ruzgys, Petro 
Joniko (Mirtos činčiberaitės) 
—Vincas Slavinskas, tėvo — 
Petras Serdzikas, motinos — 
Emilija Žukauskaitė, Stasės 
— Marcelė Šimelytė, Mary
tės— Stefanija Birbilaitė ir 
tarnaitės — Ona Karužaity- 
tė. Veikalą režisavo inž. A. 
J. Mažeika. Vakarą atidarė 
gražia kalba ir, sveikinimu 
nuo visos vyčių kuopas Al
bina Onaitienė. Kun. J. Vaiš
noras širdingai pasveikino 
vyčius ir dalyvius. Apie vei
kalą trumpai paaiškino A. J. 
Mažeika.

„Dainos” choras, vad. var- 
goninkui A. Sadauskui, su
dainavo labai vykusiai kele
tą dainų. Vakaro staigmens 
buvo Marcelės šimelytės so
lo; ji labai gražiai sudaina
vo. Programa užbaigta Lie
tuvos himnu. Po to sekė šo
kiai mokyklos salėje.

Atsilankė ne tik vietiniai, 
bet ir iš tolimesniųjų vietų. 
.Atsilankiusiųjų tarpe matė
si: kun. J. Misius, Federaci
jos apskr. pirm. J. Tamkevi- 
čius ir k.

Dabar vyčių dramos rate
lis laukia pakvietimo kitose 
kolonijose šį teatrą pakarto
ti. Tikrai būtų gražu, jei ne
reikėtų paruoštas veikalas 
padėti į šalį.

Ši kuopa dabar rengiasi 
savo šokiams, kurie įvyks 
gegužės 9 d. šv. Vincento 
mokyklos salėje. Buvęs.

Du ’ vakaru į bazarą buvo 
atsilankęs ir žymusis sporti
ninkas Dikša-Dickshot, pasi
žymėjęs baseball žaidėjas, 
garsus savo „home runs”. 
Kada tik jis būna Jersey 
City, sekmadieniais atsilan
ko į lietuvišką bažnyčią.

Šioje parapijoje yra ir ki
tas žymus lietuvis sportinin
kas, Al. Bložis, Georgetown 
universiteto studentas, pra
eitą savaitę pastatęs naujus 
rutulio stūmimo ir disko 
metimo pasaulinius rekor
dus.

Bazare lankėsi St. Vernac- 
kaitė, akla lietuvaitė, kuri 
demonstravo savo gabumus 
žaisti pinoklį; ji išleido kelis 
savo gražius rankdarbius.

Šiomis dienomis šv. Onos 
bažnyčioje pakrikštyti Pat
rick J. Carrell ir Patricija 
M. Balutytė.

Novenos pamaldos būna 
kas antradienis,- o lietuvių 
kalbos pamokos sėkmingai 
vedamos ir lankomos kiek
vieną trečiadienį par. salėje.

Praeitą mėnesį mirė vie
nas parapijietis — J. Janu
žis.

WATERBURY, CONN.

Čia įvyko liet, sveikatos 
kultūros dr-jos prakalbos, 
kurioms vadovavo P. Kruge- 
lis. Kalbėjo dr. Colney, dr. 
Hanson ir brooklyniečiai K. 
Labanas ir P. Baltrėnas. Bu
vo ir brooklyniečių kvarte
tas. Buvo daug klausimų.

Kor.

PHILADELPHIA, PA.

Naujas biznieris, Ant. Ka
mantauskas, turįs užeigą 
1505 So. 2nd St., pasižymė
jo prieš Velykas gražiu el
gesiu, kuris ir dabar mini
mas: Did. penktadienį jis 
laikė uždaręs savo įstaigą.

JERSEY CITY, N. J.

Parapijos bazaras, įvykęs 
balandžio 26-28 d.d., praėjo 
gražiausiu pasisekimu. Visų 
atsilankiusių nuotaika buvo 
puikiausia. Niekas jų ne
vargino priverstinu bilietė
lių pirkimu; patys laisvai 
lankė įvairias būdas ir ten 
mėgino savo laimę. Parapi
jai liko gražaus pelno.

Piniginių dovanų laimėto
jais buvo: 1. Mary Žala, 964 
Garfield Ave., Jersey City, 
N. J.; 2. Cap Joseph, 278 
First St., Elizabeth, N. J.; 3. 
Rev. P. J. Carey, M.M., Co
rea, Kinija; 4. J. Kubilius, 
170 Delevan Ave., Newark; 
5. J. Cassidy, 211 Woodward 
St., Jersey City.

Ona Kamantaus kienė, 
anksčiau minėto b i z n i e- 
riaus žmona, nukrito nuo 
laiptų ir mirė. Nuliūdime 
paliko vyrą Antaną ir sūnų. 
Palaidota bal. 3 d. iš Šv. Ka
zimiero par. bažnyčios. Bu
vo kilusi iš Meškuičių mies
telio, kur liko motina ir dvi 
seserys. Velionės šeimai gi
liausios užuojautos.

Jau 39 metai, kai veikia 
Lietuvių Statymo ir Pasko
los bendrovė. Visus reika
lus veda ir tvarko lietuviai. 
Ji gerai laikosi ir auga. Ge
gužės 6 d. 8 vai. vak. bus 
susirinkimas, lietuvių klubo 
patalpose, 928 E. Moyamen- 
sig Avė. Galima įsigyti nau
jų akcijų.
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žiūrovų tarpe teko paste
bėti visą eilę buvusių ir da
bartinių teatro mėgėjų ir 
vaidintojų. Buvo gana žy
mus skaičius kunigų ir inte- 
ligentinės jaunuomenės ir, 
kiek teko išgirsti komentarų, 
veikalas visiems atrodė inte
ligentiškai pastatytas.

Lauksime dažniau pasiro
dant naujosios vaidilų gru
pės. Dzūkas.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

(pO P. BUČIO savaitf 
drauge 
Svečia; 
kun. J 
petho j 
kur jis 
čiu. V 
į Was

'Glusc/ Pastatymas Brooklyne
Balandžio 28 d. negreit iš

dils iš 700 lietuvių atminties, 
nes skoningas „Glušo” pa
statymas McCaddin salėje 
netikėtai supažindino mūsų 
visuomenę su rimtomis lietu
viško teatro galimybėmis.

Vaidyba visuomet domino 
jaunuomenę ir retkarčiais 
sušvysdavo meniški pasta
tymai, betgi dažniausiai, 
bent kelių pastarųjų metų 
eigoje, vietos scenoje nesi
matė nei rimtų pastangų to
bulėti, nei rimto dėmesio pa
čiam vaidybos menui. Pa
statymai buvo perdaug „mė
gėjiški”, „vaikiški”, be rim
tos režisūros ir be gabių vai
dilų. Kas nors turi liuoslai- 
kio, sugalvoja „vaidinti”. Su
sidaro grupė, kuri kartais 
pasivadina i m p o n uo j ančių 
vardu, ir po kiek laiko ne
skaitlingi scenos meno mė
gėjai turi progos matyti ro
lių nemokančius „artistus” 
skerėčiojant estradoje — be 
„įsigyvenimo” rolėje, be įsi
gilinimo į veikalą, pataikau
jant linksmam žiūrovų ūpui.

Todėl buvo itin maloni 
staigmena stebėti „Glušo” 
pastatymą McCaddin salėje, 
gerai aprūpintoje dekoraci
jomis (sakoma, prieš daugelį 
metų toji apleista salė buvo 
lietuviško gyveninio cen
tras).

„Glušo” pastatymui vado
vavo Vincas Trainis, o reži
savo p-lė Eleonora Bartkevi
čiūtė. Vaidino Aldona Šert- 
vietytė, Marytė Seniskevi- 
čiūtė, Viktoras Raudonaitis, 
Balys Laučka, Vincas Trai
nis, Kazys Marma, Eleonora 
Bartkevičiūtė,Elena Matulio- 
nytė, Juozas Laučka, Kostan- 
tas Kazlauskis, Viktoras Čie- 
paitis, Jurgis, Tumasonis, 
Sofija Kazlauskaitė ir An
tanas Matulionis. Kai kas 
jų turėjo palyginamai daug 
patirties ir vietos visuome
nei žinomi nuo seniau, betgi 
kai kurie vos pirmą sykį sce
noje pasirodė — kaip vetera
nai.

Visų dėmesį pagavo Aldo
na Šertvietytė, turėjusi Gob- 
šienės rolę. Jos puikus gri
mas, geras, dirbtinas veido 
bei figūros pakeitimas visiš
kai pakeitė jos išvaizdą ir vi
są asmenybę: scenoje buvo 
ponia Gobšienė, kurią mielai 
panaudotų bet kuris profe- 
sionalis teatras. Jos sukur
tas tipas buvo tiek ryškus, 
gyvas ir natūralūs, kad var

moteris, žuvusi nuo neatsar
gaus rūkymo?

J. Januškevičiaus rodyti 
Lietuvos paveikslai visiems 
labai patiko.

Bal. 22 d. nuo cigaretės 
kilo gaisras lylarie Ladner 
name. Kaimynai pastebėjo 
jau gerai išsipūtusį gaisrą. 
Nelaimingoji po. ipunkių kan
čių mirė. ne pirma

Seselėms kazimierietėms, 
netekusioms Motinos Mari
jos, 
užuojautą,
prisimindavo 
radarius.

reiškiu nuoširdžiausią 
Velionė visada 
vienuolyno ge- 

K. Dryža.

giai begalima būtų patobu
linti. Veidas, balsas, drabu
žiai ir gestikuliacija buvo — 
kaip turėjo būti. Nemačius, 
sunku įsivaizduoti, kaip Šert
vietytė buvo pakitėjusi, kaip 
susigyveno su role. Ji yra 
naujai pastebėta meninė pa
jėga, kurią būtų malonu daž
niau scenoje matyti.

Raudonaitis buvo pats 
Glušas. Jis jau yra scenos 
veteranas. Jo padaryta daug 
pažangos vaidyboje; jis bu
vo visai įtikinantis Justas 
Giedra —Glušas. Pirmuose 
keturiuose veiksmuose jam 
galima prikišti perdaug jud
rumo tai rolei. Dramatizuo
ti jam gerai sekėsi.

Balys Laučka sukūrė gana 
įtikinantį apsukrų ponaitį — 
lėti judesiai, išdidumas ir 
šaltas praktiškumas leido 
žiūrovui pilnai suprasti vaiz
duojamą tipą. Jo geriausias4°;jsed 
vaidinimas buvo materializ
mo padiktuotos meilės ir nu
sivylimo scena.

Bartkevičiūtė imponavo 
veido išraiška ir gestais, daž
nai pakeistais parėdais ir 
vietomis labai gerai rolę at
liko. Vietomis jai trūko 
linksmumo ir balsas buvo 
silpnokas. Jos vaidyba gal 
perdaug dramatiška. Matu- 
lionytei balsas gelbėjo, kur 
vaidybos stigo.

Trainiui poeto rolė vieto
mis nevyko, vietomis gražiai 
pasisekė. Jo geriausias vai
dinimas buvo — naminė sce
na su Gobšiene ir jos dukte^- 
rim. Tai buvo vienas geriau
sių momentų ir visi trys sce
nos dalyviai pilnai pateisino 
savo pasiimtas roles. Se- 
niskevičiūtė kaipo Elzė buvo 
įtikinanti.

Marma 
inžinierius 
silpnokas, 
teisėjas nesukūrė įtikinančio 
tipo, bet teikė komiškumo si
tuacijai. Juozas Laučka kai
po psichiatrijos daktaras la
bai tiko. Likusios trys ro
lės buvo smulkios.

Dekoracijos buvo vykusiai 
parinktos. Kaipo nuolati
niam teismų lankytojui, man 
nepatiko pirmame veiksme 
baldų sutvarkymas ir, to pa
sekmėje, vaidilų veiksmai. 
Naujai statant veikalą, pir
mąjį veiksmą reikėtų taisyti.

Kiek girdėjau, grimuoti 
padėjo Vitalis Bukšnaitis.

NOTICE is hereby given that License No; 
RL 2107 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail unde 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Boroug 
of Brooklyn. County of Kings, to be coni 
sumed on the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN 
185 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License N 
RL 6100 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Boroug 
of Brooklyn. County of Kings, to be coni 
sumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI 
2888 Atlantic Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 1551 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage C 
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borou 
of Brooklyn. County of Kings, to be co 
sumed on the premises.

SIMON RASCHER 
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 7250 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 244 So. 4th Street, Borou 
of Brooklyn, County of Kings, to be co 
sumed on the premises.
SAMUEL WEINGAST & LOUIS ZEID 

(Republic Bar & Grill, Inc.)
244 So. 4th St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 6105 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1630 Fulton Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2306 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 299 Wyckoff Ave., - 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1843 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7299 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 481 Court Street, Bo 
of Brooklyn^County—of -Kings, to 

__I on the premises.
THORPE'S TAVERN, INC. 

481 Court St., Brooklyn,

kaip svajotojas 
vietomis buvo 

Kazlauskis kaipo

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

MM.
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NOTICE is hereby Riven that License 
RL 2138 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe 
trol Law at 882 Manhattan Ave., ~ 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest.

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby Riven that License 
RL 1726 has been issued to the undersii 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 231-6 Flushing Ave. & 7 
St., Borough of Brooklyn, County of K 
to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIE 
231-6 Flushing Ave. and
7 Hall St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
RL 2243 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail uti 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
RW 423 has been issued to the unders 
to sell beer and wine at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 133 Irving Avenue, Bo 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

WILLIAM ERNST
133 living Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given mat License 
RW 446 has been issued to the under 
to sell beer and wine at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage J 
trol Law at 451 Meeker Ave., Z 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., . Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 12031 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Greenpoint Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI 
117 Greenpoint Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB17029 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control L 
263 Wilson Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

THEODORE FUGEL 
263 Wilson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
SB 59 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st 
Borough of Brooklyn, County of Kin 
be consumed on the premises. 

OCEANIA RESTAURANT, Inc. 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st 

Brighton Beach, Brooklyn, N. Y. 
■— -----------M--------------

NOTICE is hereby given that Licen 
SB60 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control 
Foot of Brighton 1st Road & Boa 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises. 

OCEANIA RESTAURANT, Inc 
Foot of

Brighton

NOTICE 
RL7346 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at reta 
der Section 107 of the Alcoholic Bai 
Control Law at 408 Jay Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

STAR DELICATESSEN, Inc. 
408 Jay Street Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lie 
RL7083 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at re 
der Section 107 of the Alcoholic 
Control Law at 269 Prospect Park; 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises. 
PATRICK CUNNINGHAM & JAMES 
269 Prospect ParIc West Brooklyn's

gonaitis švei
stąjį svečią 
p vardu, pa- 
vyskupo Bučio 
i-amerikiečiai 
i nuopelnų žmo- 
: Bažnyčiai, lie- 

didelį draugą, 
aolijos vadą.

ir sveikinimo 
ta.dr. J. B. 
N. Pakalnis 
ės vardu), 

kun. J.
a P. Garmus, 
b, kun. J. Ja- 
iučka, kun. dr. 
pre! J. Macie-

Lietuv 
torių v: 
Vilniaus 
pelno da 
toriai iš 
dol. ir te 
Tą patį 
ką įteik 
unija, 
konsului

Balanc 
Lietuvos 
vo sūnun

Turėja 
paklausit 
padėtį, 
pakenčia: 
ma, tie, 
negirtuos 
ja. Sam 
ri ir šilk 
sų tėvišk 
dvi tarm 
čiau tas
galėjau < 
kos meų 
raitės; s 
šilkinės i 
metu, pr 
portuotos 
mi produ 
bės ūkin 
mokėti.

Vilniau 
viai labi 
a m e r i k 
mes girdė 
gėmės, k 
Vilniaus 5

Suvalkij 
ka. Kai j 
krašto 50 
ėmė. Dėl 
bininkų ?

72^5

= - =
1 M 
" B -

• -

~' -

birius rakandus labai
Pasirinkimas dide

— PARLOR SE1 
Kitchen sets — r 
JIATRASAI IR SPR 

GHAIR CORPOR 
I RAKANDŲ IŠD]

i PETRAITIS, Biznio Vedė, 

| Street, B
Tel. EVergreen 7-8451



Gegužės ah

rison, N. 
ingos 63 
savo gy- 
j sukak- 
.ury kun. 
as, kuo
das. Jo 
kun. A. 
is 5 d. 8 
a. išklau- 
5:30 vai. 
.v., Kear- 
;ią vaka-

Žiūrovų tarpe B 
bėti visą eilę bX 
baltinių teatro! 
vaidintojų. tyJį 

mus skaičius kU 
ligentinės jajjį 
kiek teko išgirs j 
veikalas visiem f 
ligentiškai pasta

Lauksime (įj 
dant naujosios 
pės.

žės m. 3 d., 1940 m.

«

AMERIKA

LlCld
WHOLESAIfJ 

BEER, WINES J

klyne
tų patobu- . 
sas, drabu- ; 
ija buvo — 

Nemačius,
i, kaip Šert- 
tėjusi, kaip 
>le. Ji yra 
meninė pa- 
nalonu daž
yti.
buvo pats 
yra scenos 

iaryta daug 
oje; jis bu- 
ntis Justas

Pirmuose 
smuose jam 
įerdaug jud- 
Dramatizuo- 
isi.

NOTICE is h«*y 
RL 2107 has been £ 
to sell beer, wine J 
Section 107 of the 
trol Law at 19J (į*, 
of Brooklyn. 
sumed on the press 1

B. SOCHMAB1,1 
185 Greenpoint An, 1 

NOTICE is~te*^ 
RL 6100 bu been sj 
to sell beer, wine oil 
Section 107 of the ty 
trol Law at 1883 u 
of Brooklyn. (tattTL. 
sumed on the paį K

BOB (J 
2888 Atlantic An. I 

NOTICE iB~ta*d 

RL 1551 has bea^j 
to sell beer, wine y J 

1 Section 107 of th lįs 
trol Law at 2863 (J 
of Brooklyn, 
sumed on the preį. 1

SMOsJ 
2863 Atlantic An, I 

NOTICE isl^Tl 
RL 7250 baa bees J 
to sell beer, wine e J 
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4Įandžio 25 d. italr „Con- 
ISavoia” laivu atvyko J. 
jrskupas Petras P. Bū- 
tėvų marijonų genero- 
Į kun. dr. K. Rėklaitis, 
tonų prokuratorius prie 
Sosto. Uoste svečius 
Įko grupė kunigų su 
Įdr. J. Navicku prieša- 
| matėsi ir pasauliečių, 
lipas labai gerai jautė- 
miatyti nuovargio žy
lis uosto kun. J. Simo- 
I pakvietė aukštąjį sve- 
|jo bendrakeleivį į New 

viešbutį, kur buvo 
sta pietūs.
ikinimo žodį New Yor- 
ylinkės kunigų vardu 
ė kun. J. Simonaitis, 
•etho
įmos vedėju pakvietė 
ar. J. B. Končių, Mt. 
d par. klebonas. Pie- 
dalyvavo kunigai: pro
gas dr. J. Navickas, 
L Maciejauskas, N. Pa- 
Į, J. Šeštokas, J. švagž- 
dr. J. B. Končius, J. 
Kūnas, P. Garnius, K. 
pis, J. Aleksiūnas, Ig. 
Įlis, dr. J. Pauliukonis, 
pta, A. Karužiškis, P. 
is, V. Masiulis, J. Lau- 
is ir

klebonas. Jis

J. šernas; daly- 
P. Vilniškis ir J.

Simonaitis svei- 
aukštąjį svečią

:•

savaitę atvykęs iš Romos 
drauge su vyskupu P. Būčių. 
Svečias buvo sustojęs pas 
kun. J. Balkūną ir iš Mas- 
petho išvyko į Washingtoną, 
kur jis susitiks su vysk. Bū
čių. Vyskupą Bučį kelionėje 
į Washingtoną ir Chicagą 
lydi kun. Mačiulionis, tėvų 
marijonų viceprovincijolas.

SERGA GRIGIENĖ

Paulina Grigienė, buv. Mo
terų S-gos 29 kuopos pirmi
ninkė, labai nuoširdi ir arti
ma „Amerikos” bičiulė, sun
kiai susirgo ir jai padaryta 
Wickersham ligoninėje, New 
Yorke, operacija.

Ligonei linkime sėkmingai 
išsveikti ir veikliai grįžti į 
savo namus, į mylimų šei
mos narių būrį.

SIUVYKLŲ KONTRAKTO- 
RIŲ PARAMA VILNIE

ČIAMS

Lietuvių siuvyklų kontrak- 
torių vakarienė bal. 13 d. 
Vilniaus lietuvių reikalams 
pelno davė 282 dol.; kontrak- 
toriai iš savo iždo pridėjo 18 
dol. ir taip sudarytą 300 dol. 
Tą patį vakarą 250 dol. au
ką įteikė ir Amalgamated 

gen.unija. Pinigai įteikti 
konsului J. Budriui.
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NOTICE u ba**l 
RL 1843 ha tani 
to sell beer, vise cf.l 
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sumed on the prsns I 

HENRY SIU1 
221 Wyckoff An. I 
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to be consumed c s| 
JOSEPH A SA1W.-I 
234-6 Flushing Anal 
7 Hall St,
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NOTICE ii bet* r F 
RW 423 tai ta sR 
to sell beer į‘F 
Section 107 of 
trol Law st 1# v 
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133 Irving Arti
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RW 446 tas 
to sell beer į® 
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NOTICE is ha* fl 
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to sell beer J® I 
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NOTICE ii te*l| 
SB 59 has bea^l 
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of the Akteo»Z,| 
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be consumed
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Boardwalk 209 ’J
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NOTICE b^L 
SB60 has bta 
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0CE^'| 
Foot of Brip* ■ 
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RL7346 has * si 
to sell beer. | 
der Section ® 
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STAR D | 
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PATRICK CUN> 
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IČIAS IŠ ROMOS

žės 1 d. redakcijoje 
kun. dr. K. Rėklaitis, 
Įrijonų prokuratorius 
entojo Sosto, praeitą

Balandžio 15 d. grįžo 
Lietuvos Montvilienė su sa
vo sūnum ir dukterim.

Turėjau progos susitikti ir 
paklausinėti apie dabartinę 
padėtį, Lietuvoje. Žmonės 
pakenčiamai gyvena; žino
ma, tie, kurie nori gyventi, 
negirtuokliauja, netinginiau
ja. Samdininkai neretai tu
ri ir šilkinių drabužių. Mū
sų tėviškėje, ji sako, paėmė 
dvi tarnaites; kai aš pama
čiau tas merginas, nieku ne
galėjau atskirti nuo Ameri
kos merginų; nešiojo kepu
raites; suknelės ir kojinės 
šilkinės ir t.t. Dabar, karo 
metu, pradėjo brangti, im
portuotos medžiagos, valgo
mi produktai, bet tai pagel
bės ūkininkams skolas iš
mokėti.

Vilniaus atgavimu lietu
viai labai nusidžiaugė ir 
a m e r i k i ečių džiūgavimus 
mes girdėjome. Ypač džiau
gėmės, kai rinkote aukas 
Vilniaus varguomenei.

Suvalkijoje darbininkų sto
ka. Kai parvežė iš Vilniaus 
krašto 500 bėglių, visus pa
ėmė. Dėl ko gi trūksta dar
bininkų? Ūkininkai beveik

visi vaikus leidžia mokytis, 
įsteigti įvairūs fabrikai, kaip 
cukraus ir kiti, kurie paima 
darbininkus. Darbininkai pa
tenkinti Lietuvoje ir jokio 
nepasipiktinimo nereiškia, o 
kurie ir kėlė, tai dabar, pa
matę rusų armiją, nurimo. 
Komunistinį elementą papil
do nusigyvenę, pasigėrę ūki
ninkai ir šiaip nenorintieji 
darbo. Jie sako: „Kai ateis 
komunistų valdžia, tai ir iš 
Jūsų atims turtą ir visi nie
ko neturėsime”. Mat, jie tu
ri daug pavydo.

Daugelis ir stambias au
kas davė Vilniaus žmonėms, 
kultūrinėms įstaigoms. Bu
vo keli, kurie aukojo po 10,- 
000 litų. Lietuvos jaunimas 
nusistatęs auklėtis, šviestis, 
mokytis, o apie komunizmo 
rojų mintys palaidotos.

— Ar vėl grįšit į Lietuvą? 
— paklausiau. Grįžti noriu; 
Komunistų valdžia, tai ir iš 
pamatyti, kuri jau 80 metų. 
Ir Jūs važiuokite į Lietuvą 
apsilankyti, nors į svečius; 
pamatysite, kaip gražu ne 
tik Marijampolėje, Kaune, 
bet gražių vietų visur yra.

— Kaip galėjote per karo 
laukus pervažiuoti?

—Kareivių daug mačiau, 
ypač Vokietijoje. Trauki
niuose ir kitur vyrų vietas 
užima moterys, nėra kam 
našulius panešti. Išdavė kor
teles maistui, bet be kavos ir 
arbatos kitko mažai ką gali 
gauti, pirkti; duonos visai 
nemačiau. Pervažiavę Vo
kietiją pasiekėm italų žemę, 
kur iš Genuos uosto sėdom 
į Amerikos laivą, kurio ke
liauninkų visą didžiumą su
darė vokiečiai ir italai ame- 
rikos piliečiai.

Ji paliko Lietuvą dar su 
rogėm visur važinėjant, tiek 
daug buvo sniego ir toks di
delis šaltis, kad negalėjo į 
girias važiuoti malkų. Rai
šupiu kaimo jauną ūkininką, 
bevežantį malkas ištiko ne
laimė: nuvirto nuo supusty
to kelio rogės ir užgulė sa
vininką, kurį už poros valan
dų rado negyvą. Tokių šal
čių nebuvo nuo prancūzme- 
čio. P. J. Montvila;

Williamsburgho piliečiai 
būtinai reikalauja, kad nuo 
tilto būtų leidžiami autobu
sai į Pasaulinę Parodą, ku
riais nuvažiavimas kaštuotų 
5 centus.

Sam. Newey, Newey Court, 
Brookhavene, turi vištą, ku
ri nededa niekur kitur kiau
šinių, kaip virtuvėje ant 
suolo.

Gegužės 5 d. atidaromas 
tiesioginis susisiekimas au
tobusais iš New Yorko į 
Graymoor, kur gyvena kuni
gai Pranciškonai. Autobusai 
eis iš Midtown Bus Termi
nai, New Yorke. Bilietas į 
abi pusi—$1.75, vaikams 1.

Pagal naujai išleistą sąra
šą, J. A. V. ir jos kolonijose, 
Katalikų yra 21,403,136. Ka
talikai užlaiko: 143 kolegi
jas vyrams; 683 kolegijas ir 
akademijas moterims; 1,411 
aukštesnių mokyklų berniu
kams ir mergaitėms. Visose 
aukštesnėse mokyklose mo
kosi 480,483 mokiniai abiejų 
lyčių. Pradinių parapijinių 
mokyklų yra 7,597, kuriose 
mokosi 2,108,892 vaikai.

1843 m., Doroteos Dix pra
šymu, buvo pradėti valdžios 
pinigais namai, skirti nelai
mingiems bepročiams užlai
kyti. Iki tol niekas jais čia 
nesirūpino.

1840 m. J. A. V. buvo 13,- 
000,000 gyventojų kurių tar
pe 1,250,000 katalikų. Tada 
veikė viena arkivyskupija, 
13 vyskupijų ir apie 500 ku
nigų.

Egiptą užpuolė išdavikų ir 
šnipų gaujos. Valdžia nuta
rė sugautus bausti mirtimi.

NAUJAS ĮSTATYMAS

New Yorko valstybėje iš
leistas įstatymas, kurį gu
bernatorius Lehman pasira
šė, kuriuo draudžiama komu
nistams ir visiems kitiems, 
kurie platina svetimas Ame
rikai idėjas, užimti bet kokią 
valstybėje valdžios vietą, 
kurį apmokama piliečių su
dėtais pinigais - taksomis.

—Atsakymas labai aiš
kus : medinis arklys. Turi 
akis, bet nemato; turi kojas, 
bet nebėgioja.

— Taip, — atkirto visi, — 
kaip jis gali iššokti taip 
aukštai, kaip aukščiausias 
namas New Yorke?

—Bet, gerbiamieji, nėra 
ko karščiuotis. Juk aukš
čiausias namas nešokinėja— 
paaiškino juokdarys.

— Nuo ateinančių metų 
Nemenčinėje bus įsteigta 
mokytojų seminarija, kur 
yra tinkamos patalpos.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

t • MASPBTHjN. Y. '

JUOKTIS SVEIKA AUKLĖJIMAS

Klaida
nusiste- 
praėjusi 
šypsoda- 
vakaras. 
padariu-

Jaunikaitis labai 
bėjo, kada pro šalį 
jauna moteriškė 
mos tarė: —Labas

Praėjusi suprato
si klaidą, greit atsiprašė ir 
paaiškino: Aš maniau tams
tą esant mano dviejų vaikų 
tėvu. Dar sykį atsiprašau.

Jaunikaičio žvilgsniai se
kė atsitolinančią jauną mo
teriškę. Ji, žinoma, nesupra
to, kad jaunikaitis nežinojo 
ją esant mokyklos direktore.

Neatspėjo
—Ar galite man pasakyti, 

koks gyvulys turi akis ir ne
mato; turi kojas ir nebėgio
ja, bet gali iššokti taip aukš
tai, kaip aukščiausias namas 
New Yorke?

Visi svečiai 
voti, kas tai 
Bet, po kurio
galvodami atsako, prašė už
klausoje paaiškinti atsaky
mą.

pradėjo gal- 
galėtų būti, 
laiko, nesu-

6 šeimų namo prižiūrėto
jas. Gyventi vietoje. 5 kam
barių butas. Sąlygas sužino
ti, vakai ais, pas

Elizabeth Daniels
1354 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Motinoms
Daryk:

1. Parodyk gerą pavyzdį, 
suvaldydama savo pyktį.

2. Prižiūrėk, kad vaikas 
visuomet būtų tvarkingai ap
rengtas. Nustatytu laiku su
teik jam poilsio valandėles.

3. Gražiais pavyzdžiais įro
dyk jam, kad piktumas ne
atneša laimėjimų.

4. Nekreipk dėmesio į vai
ko užsispyrimus, nes tai ge
riausias vaistas jį nuo to iš
gydyti.
Nedaryk:

1. Nelaikyk vaikų svečiuo
se per ilgai. Nevesk ten, 
kur susirenka didelis žmonių 
skaičius.

2. Bereikalingai nebark, 
nekoliok ir nepapirkinėk.

3. Nekalbėk prie vaiko 
apie jo silpnybes.

4. Nesijuok iš jo silpnybių, 
padarytų klaidų.

5. Neklausyk kaimynių, pa
tarimų, kritikų.

6. Neleisk, kad kas erzin
tų vaiką iki jam supyksiant.

7. Neduok jam nieko, ko
jis savo piktumo priemone 
nori gauti. J. T.

Galvos Skaudėjimo 

Vargintojai!
Blogas galvos skaudėjimas sugadina 
nusiteikimą... padaro visai serganti I O 
visgi daugelis žmonlij kenčia nuo gal
vos skaudėjimo nereikalingai, dėlto, 
kad nežino tikros priežasties.
Kai kitą kartą tau skaudės galvą, pa
tikrink pats save. Gal tau reikalingas 
tikrai geras pelengvinimas netvarklal 
veikiančių vidurių. Ir Jeigu tas yra, tai 
maža Ex-Lax plytelė sutelks tau dide
lę pagalbą.
Ex-Lax yra labai patikimas lluosuoto- 
Jas. Jis yra efektingas veikime, bet 
taip pat ir švelnus. Jis duoda rezulta
tus be išsitempimų ir nesmagumų.
Be to, Ex-Lax yra malonus priimti. Jis 
gardus kaip skanus šokoladas. Jūs ga
lite gauti dėžutę kiekvienoje vaistinėje 
už 10c. arba 25c.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama, tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnallo Ex-Lax.

----------------- -

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitą savaitę vaikų mir
tingumas pakilo. Apsirgo— 
977, mirė 174. Daugiausia 
mirė uždegimu plaučių—99, 
džiova—77.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

luodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

ROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
[CHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al
I GRAND CHAIR CORPORATION
Ilietuviai RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT.; PETRAITIS, Biznio Vedėjas
ir 436 Grand' Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

GRAŽI DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ

“SYLVIJA”
Vadins Operetės Choras

Geg.-May 1940
947 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. po piet. 

PO VAIDINIMO ŠOKIAI

335 Union Avė.,
Brook’- A, N. Y. v Z

Tel.: EVergreen 7-755G

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 C-rand

Brooklyn© Grab oriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
Šios šalies valstybės, ku

rios dalyvauja Pasaulinėje 
Parodoje New Yorke, jau pa
siskyrė dienas, kuriose jos 
dalyvaus ir turės savo pro
gramas gegužės mėn.:

Texas ir Maine — 20, W. 
Virginia ir Utah — 27; bir
želio: Minnesota ir Louisia
na — 2, Oklahoma ir Penn
sylvania — 10, Colorado ir 
Maryland — 17, Connecticut 
ir Texas — 24; liepos; New 
York ir Washington, D. C.—
1, Kansas ir No. Carolina — 
8, Alabama ir New York — 
15, Massachusetts ir Geor
gia — 22, Tennessee ir New 
Hampshire — 29; rugpjūčio: 
Iowa ir Virginia — 5, Illi
nois—12, Kentucky ir Penn
sylvania — 19, Illinois ir 
New York — 26; Rugsėjo: 
New Jersey ir Wisconsin —
2, Ohio ir Minnesota — 9.

Balsuotojų registracija 
šiemet bus spalių 7, 8, 9, 10, 
14 ir 15 dienomis. Visomis 
dienomis registravimas pra
sidės 5 vai. p.p. ir trauksis 
iki 10:30 vakaro. Spalių 15 
d. nuo 7 vai. ryto iki 10:30 
vai. vakaro.

Brangiausio Kraujo sese
rys Brooklyne, 54th St. ir 
Fort Hamilton Parkway, 
švenčia 50 metų gyvavimo 
sukaktį. Iškilmės įvyko ba
landžio 28, 29 ir 30 dd.

Washingtone p a s t a t yta 
Kristaus — Pasaulio Šviesos 
stovyla.

Įžanga: Rezervuotos vietos $1 ir 75c.; Nerezervuotos 50c. 
Tik į šokius — 40c.

Vaidinime daug gražių dainų ir smagaus juoko. Kviečiame 
visus vietinius ir apielinkės lietuvius atsilankyti.

Brooklyn© Liet. Operetes Choras.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Dnodn antomoblMua vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS
(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



VAKARIENE ir ŠOKIAI
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS

Tik Šokiams 35 centaiBilietas $1.25

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
KOMITETAS

juokingas situaci-

B. Laučka buvo 
užjaučiantis Dak-

DRAUGIJŲ ATSTOVAI UŽ 
NAUJAS PATALPAS 

„AMERIKAI”

Bilietai galima gauti pas Komiteto Narius, Klebonijoje ir „Amerikos” Admi
nistracijoje.

Sekm., Gegužės - May 5 d., 1940

North 5th ir Havemeyer Sts.,
Pradžia 5 vai. vakare

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
Brooklyn, N. Y.

MINES ŠVENTĘ

Gegužės m. 3d., 1940 m. TAI KAIP
Šv. Monikos našlių mote

rų dr-ja gegužės 4 d., savo 
Globėjos dieną, 8 vai. ryte 
eis bendrai prie Komunijos, 
o po pamaldų turės bendrus 
pusryčius par. žemutinėje 
salėje. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Draugijos svarbus susirin
kimas įvyks penktadienį, ge
gužės 3 d., 8:30 vai. vak. 
Visos narės prašomos atsi
lankyti. Yra svarbių reika
lų. Tarsimės ir dėl paramos 
„Amerikos” Naujų Patalpų 
Fondui.

Rožė Raster

mo bažnyčios. Nuliūdime 
paliko motiną, 2 brolius ir 
sesutę.

Balandžio 29 d. pasimirė 
Albert Shiller, 59 metų gyv. 
91-28—86 St., Woodhaven, 
N. Y. Palaidotas gegužės 2 
d.

Abiems patarnavo B. P. 
Shalins (Šalinsko) laidotu
vių biuras.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

MIRE BENDORAVIČIUS

Angelų Karalienės par. so- 
dalietės apvainikuos Švč. Pa
nelės statulą Motinų Dieną, 
geg. 12 d., 4 vai. popiet, o 
ne geg. 5 d., kaip buvo pa
skelbta.

Sodalietės taip pat ruošia
si gražiai pagerbti savo mo
tinėles geg. 12 d. tuoj po 9 
vai. mišių, kai motinėlės bus 
pakviestos į salę bendrų pus
ryčių.

kas ir p. R. Budrienė labai 
maloniai visus svečius pri- >tinos diena. 
ėmė ir pavaišino. Vakaras 's anaPus* 
praleistas labai jaukioje, įodiūga^veikla, 
kultūringoje a p 1 i n kūmoje, neužtenka. 
Paveikslais visi žiūrovai bu. į į ^4*
vo labai patenkinti. Visiems Bį---------------------------
lietuviams verta pamatyti. , ~ '

Brooklyne Motuzų pa, ^eiasi šioje šalyje P 
veikslus galima pamatyti;1 js motinai. Tikraij)ra 

gegužės 3 ir 4 d.d. Pilieči 
Klube, 280 Union Avė.; geg,S

įgūžės mėnesio antr

Balandžio 26 d. Apreiški
mo par. salėje įvyko gausus 
Brooklyn© ir Maspetho drau
gijų atstovų susirinkimas, 
kuris šauktas vienu tikslu— 
pasisakyti ir nutarti, kokio
mis priemonėmis įgyti 
„Amerikai” naujas patalpas.

Susirinkimą pradėjo laiki
no komiteto pirm. V. Dau
baras, kuriam susirinkusie
ji pavedė vadovauti posė
džiui. Sekretorium pakvies
tas M. Mikolaitis.

Referentu buvo Kazys Vil
niškis. Dalyviai plačiai pa
sisakė ir visi vieningai, nei 
vienam nepriešpataraujant 
ir nei vienam nesusilaikant, 
nutarė sudaryti „Amerikos” 
Naujų Patalpų Fondo Komi
tetą, kuris įgaliotas plačiai 
veikti iki bus įgytos „Ame
rikai” naujos, reikalingos 
patalpos. Aiškiai pasisaky
ta už sayo namo pirkimą ir 

K^Thrttttsista ty t a su
kelti $5,000.00.

Į komitetą išrinkti: pirm. 
K. Krušinskas, vicepirm. A. 
Spaičys, ižd. K. Baltrušaitis, 
iždo globėjai—M. Ručinskas 
ir J. Skarulis; pramogų ko
misija—P. Šimkienė, V. Dau
baras ir P. Montvilas; laimė
jimų komisija—M. Brangai- 
tienė,R. Pankevičienė ir M. 
Stankevičienė; aukų, pasko
lų komisija — S. Subatienė, 
M. Šertvytienė ir K. Galčius. 
Komitetui suteiktos koopta- 
vimo teisės.

Smagu buvo dalyvauti su
sirinkime ir klausytis, kaip 
sąmoningai, gyvai, giliai ir 
jautriai dr-jų atstovai pasi-
sakė apie savo laikraščio 
reikalingumą, apie priemo

Gobšienės, pensijono savi
ninkės, turtingo vyro savo 
dukrai ieškančios našlės, 
sunkų vaidmenį turėjo Aldo
na Šertvietytė. Jai teko per
gyventi ir labai keblias pa
dėtis, bet visose ji išlaikė 
egzaminus ir žiūrovams pa
liko visiškai aiškų, pilnutinį 
tipą. Jai sekėsi ne tik juo
kingais momentais žiūrovus 
pagauti, bet ir tvirtais dra
matiniais veiksmais juos su
dominti. Aid. šertvietytė — 
didelė scenos meno pajėga.

Justo Giedros, savo gimi
naičių glušu laikyto idealis
to, sunkaus vaidmens našta 
krito ant patyrusio Viktoro 
Raudonaičio pečių. Jam te
ko per visus penkis veiks
mus laipsniškai kurti ir su
kurti tipą asmens, išoriai at
rodančio nepriklausančiu iš
mintingųjų bei normalių 
žmonių grupei, o viduje—gi
laus mintytojo, džiaugsmo, 
gėrio ir tiesos mėgėjo, tiesos 
skelbėjo. V. Raudonaičiui ir 
pasisekė tokį tipą sukurti. 
Jo vaidyba dramatiškai iš
vystyto aukščio pasiekė 
penktame veiksme.

Elzės, nerūpestingos, prie 
mamos prisirišusios, patogių 
gyvenimo sąlygų ieškančios 
merginos vaidmenį turėjo 
Maryte Seniskevielutė. Ji at
rodė labai natūrali; pirmame 
veiksme lyg ir trūko drąsos, 
o vėliau ji išaugo į tikrą 
Gobšienės dukterį.

Savo kūrybai prašmatnių 
patogumų ieškantį įsivaiz
davusį poetą Vilį Šiurpą vai
dino Vincas Trainis, kuriam 
teko ir šį veikalą pastatyti. 
V. Šiurpos vaidmuo buvo dė
kingas ir V. Trainiui sekėsi. 
Teko jam būti ir romantiku,

jai prisidėjo prie viso sąsta
to darnumo.

Teisėjas Bružas — Kon
stantinas Kazlauskis vaidino 
laisvai, neretai savo jude
siais ir kalba vykusiai suda
rydamas 
jas.

Juozas 
malonus,
taras Skripka; Viktoras Čie- 
paitis — nerangus, bet labai 
draugiškas teismo kandida
tas Brička; Sofija Kazlaus
kaitė — maloni, apsukri Ro
žė, Gobšienės kambarinė; 
Jurgis Tumasonis — labai į- 
domus savo veido išraiška ir 
judesiais teismo kurjeris Vil
kas ir Antanas Matulionis — 
elegantiškas Dr. Skripkos 
tarnas.

Vaidinimas su pertrauko
mis tęsėsi pusketvirtos va
landos, bet publika nuosta
biai gražiai elgėsi. Po vai
dinimo visi vaidintojai, pasi
rodę scenoje, labai džiaugs
mingai publikos apdovanoti 
gausiais plojimais.

Publikos tarpe matėsi ku
nigai Pakalnis, Jakaitis, Bal- 
kūnas, Aleksiūnas, Lekešis 
ir Paulėkas, adv. K. Jurgėla 
su šeima, art. J. Žukauskai
tė, Digrių šeima iš Great 
Neck, Rusų šeima iš Port 
Washington, P. Lapė su duk
rele iš Babylon, muz. J. Jan
kus ir muz. Pr. Dulkė su šei
momis, G. Spurgaitė iš 
Jefferson, stambi New 
ko lietuvių grupė su 
Stankevičium priešaky, 
Amerikos Importo ir
porto bendrovės nariai L. 
Grigonis, K. Vilniškis, daug 
artimų „Amerikos” bičiulių 
iš Brooklyn© ir Maspetho ir 
kitur.

Port 
Yor- 
Alf. 

Liet. 
Eks-

nes jo padėčiai stiprinti.
Iš susirinkimo išsiskirsty

ta tvirtu pasiryžimu ir pasi
tikėjimu per vieneris metus
„Amerika” turės įsigyti sa
vo patalpas.

. „GLUŠO” VAIDINIMO 
ĮSPŪDŽIAI

Brooklyne dažnai kalbėta, 
kad seniai neturėta didelio, 
gero veikalo vaidinimo. Šiam 
pageidavimui susilaukta ir 
atsako. Prie „Amerikos” 
štabo susidarė energingų 
scenos meno mėgėjų grupė 
su Eleonora Bartkevičiūte ir 
Vincu Trainiu priešakyje, 
kuri pasiryžo pastatyti Liud- 
vigo Fuldo 5 veiksmų „Glu- 
šas”. Tiesą pasakius, šis vei
kalas nėra tik komedija; ja
me daug ir stiprios dramos 
elementų.

Kiek šiuos žodžius rašan
čiam žinoma, „Glušo” veika
las daugelį vaidinimo mėgė
jų viliojo New Yorke, Bosto
ne ir kitur, bet niekas nedrį
so jo imtis dėl ypatingo sun
kumo vaidybos atžvilgiu. 
Bet, štai atsirado drąsuolių 
grupė ir savo darbą ištęsė
jo. Praeitą sekmadienį, ba
landžio 28 d., McCaddin sa
lėje, apie 700 žmonių buvo 
to darbo vaisių liudininkais.

ir nusivylusiu poetu, ir šei
myninės nesantaikos „kanki
niu”, laukiančiu ir nesulau
kiančių „įkvėpimo” darbui.

Advokato Kazio Pumpuro 
rolėje Balys Laučka jautėsi 
labai laisvai, drąsiai. Jam 
teko laipsniškai pereiti iš 
apskurusiai gyvenančio ad
vokato į pralobusį© banko 
direktoriaus vietą. Tvirtas, 
aiškus balsas, laisva elgesna 
pagelbėjo jam sukurti aiškų, 
suprantamą tipą.

Aukštų siekių inžinieriaus 
rolėje Kazys Marma kartais 
buvo per lėtas, perdaug už
simąstęs, bet labai simpatin
gas.

Eleonorai Bartkevičiūtei, 
veikalo režisierei, teko vai
dinti turtingos amerikietės, 
Daris Vigandaitės, rolę, ku
rioje jai reikėjo būti ir iš
didžiai, ir kerštingai, ir įver
tintą žmogų mylinčiai. Sce
noje ji buvo ir aiškiai įtiki-
nanti, ypač scenose su Justu 
Giedra—Glušu.

Labai maloni ir simpatin
ga buvo amerikietės draugės 
Liusi Giraitės rolėje Elena 
Matulionytė. Įdomiausia jos 
scena buvo su adv. Pumpu
ru, kur jai pavyko puikiai 
suvaidinti apsukrią „apgavi
kę”.

Kitos rolės buvo žymiai 
smulkesnės, bet jų vaidinto-

g

Jei ne tokia graži diena, 
publikos, be abejonės, būtų 
buvę žymiai daugiau, bet ir 
sutrauktas jos skaičius liu
dija, kad žmonės vaidinimus 
mėgsta. Palinkėkime „Glu
šo” vaidintojų grupei neišsi
skirstyti, bet dažniau pasiro
dyti. Patenkintas.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šv. Vardo suaugusių vyrų 
draugijos nepaprastas susi
rinkimas įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 4 dieną, 8:30 vai. 
vak. Visi nariai prašomi da
lyvauti; prašomi ir visos pa
rapijos vyrai. Turim daug 
svarbių reikalų ir apkalbė- 
sim, kaip geriau pasiruošti 
prie metinės Šv. Vardo drau
gijos ir visų vyrų demon
stracijos, kuri įvyks gegužės 
5 dieną.

Draugijos valdyba

Vakarienė
Šį sekmadienį, gegužės 5 

d., 5 vai. vak. par. salėje į- 
vyksta visų parapijos drau
gijų ruošiama vakarienė ir 
balius. Viskas paruošta at
silankysiantiems s v e č iams 
priimti. Tai viena didžiausių 
pramogų, kuri bus įdomi ir 
ilgai minėtina daugeliu at
žvilgių.

X,"

V. Bendoravičius, gerai ži
nomas brooklyniečiams, po 
sunkios 6 mėnesių vidurių 
ligos mirė Lietuvoje kovo 
29 d., palaidotas bal. 3 d.

Bendoravičiai, gyvendami 
Amerikoje, veikliai dalyvavo 
tautiniame darbe. Ona Ben- 
doravičienė buvo viena Mo
terų S-gos 29 kp. organizato
rių. Po karo grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Kalvarijoje.

K. Dumblys.

SUSIVIENIJIMO NARIAMS

L.R.K.S.A. 135 kp. susirin
kimas įvyks gegužės 12 d., 
tuoj po sumos, Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir Have- 
meyer St.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti savo 
duokles. Kitas susirinkimas 
įvyks tik rugsėjo mėnesį.

135 kp. Valdyba

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos rengiamas kauliukų žai
dimo vakaras bus penktadie
nį, gegužės 17 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje. Į- 
žanga 25 c. Po žaidimo są- 
jungietės pavaišins atsilan
kiusius. Kviečiami visi gau
singai atsilankyti ir links
mai vakarą praleisti. Atsi
lankę nesigailėsit.

Serga
P. Grigienė, gyvenanti 94- 

49—115 St., Richmond Hill, 
yra Wickersham Hospital, 
58 St. ir Lexington Ave., 
New York City; jai padary
ta operacija. Linkim grei
tai pasveikti ir vėl su mumis 
darbuotis.

29 kp. mišios bus Motinų 
Dieną gegužės 12 d., 7 vai. 
Jų metu bendra Komunija, 
o po to bendri pusryčiai sa-
Įėję. Narė.

MASPETHO ŽINIOS

— Gegužės 12 d., 6 vai. 
vak. par. salėje, įvyks Ro
žančiaus dr-jos rengiama di
delė Sekminių vakarienė. Bi
lietas 50 centų.

— Šią savaitę Maspethe 
lankėsi kun. dr. K. Rėklaitis, 
bal. 25 d. atvykęs iš Romos.

— Gegužės 5 d. kun. Pijus 
Lekešis minės savo vardi
nes iškilmingomis mišiomis 
9 vai. ryte. Sveikiname!

— Ateinančią savaitę su
sirinkimai : gegužės 5 d. 4 
vai. Rožančiaus dr-jos; pir
madienį — S u s i v ienijimo; 
antradienį — Moterų S-gos; 
trečiadienį — CYA; ketvir
tadienį — šv. Vardo ir Al
toriaus dr-jos (vakarais).

— Šv. Vardo vyrai šį sek
madienį, geg. 5 d., dalyvaus 
eitynėse. Nuo lietuvių baž
nyčios vyrai išžygiuos 2:30
val. popiet ir eis į Šv. Mari
jos bažnyčią, Winfield. Visi 
vyrai raginami dalyvauti.

MIRĖ

37Joanna Vaitukaitytė, 
metų amžiaūs, gyv. 129-58— 
134 St., So. '.Boulevard Park, 
L. L, mirė 'balandžio 25 d. 
Palaidota balandžio 27 d. šv. 
Jono kapinėje iš Atsimainy

■Yjiįgifr-r ->š,

Mot. S-gos 35 kuopos 
rengtas vakaras balandžio 
28 d. gražiai pavyko. Žmo
nių nedaug atsilankė, bet at
silankiusieji linksmai pra
leido vakarą ir džiaugėsi Ba- 
yonnės jaunimo vaidinimu. 
Suvaidinta komedija „Mote
rims neišsimeluosi”. Vakaro 
atidarymo žodį pasakė kuo
pos pirmininkė. Kleb. K. 
Paulonis savo kalboje pa
reiškė, kad būtų labai gera, 
jei visos draugijos paremtų 
ką nors veikiančią draugiją.

Vaidintojai labai gražiai 
suvaidino savo vaidmenis. 
Sąjungietės dėkingos vai
dintojams už atvykimą ir 
gražų pasirodymą ir visiems 
atsilankiusiems.

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 5 d., 3 vai. popiet tu
rėsime sąjungiečių kuopos 
susirinkimą. Merginos ir mo
terys prašomos ateiti ir pri
sirašyti prie sąjungiečių; 
dabar vajaus metas, įstoji
mas dykai. Kviečiu visas, 
nes- naudinga priklausyti. Li
goje ištiesiama pagalbos ran
ka, o mirties atsitikime di
delė paguoda šeimai. Sąjun
ga yra Neperstojančios Pa
galbos Švč. Panelės globoje, 
tad gera ir lengva būti po 
tokia vėliava. Mūsų kuopą 
Dievas ypatingai globoja, 
nes per 20 metų gyvavimo 
tik viena narė mirė. Dauge
lis narių gavo pašalpą ligos 
metu. Taigi, kviečiu moteris 
ir merginas stoti į mūsų pul
kelį; visos drauge gyvensim, 
dirbsim. Per mūsų vakarą 
kelios žadėjo ateiti į susirin
kimą; maloniai lauksime ir 
priimsime.

Kuopos Pirmininkė.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLUI GAUTOS AUKOS

Fondo iždininkas J. Spur
ga prisiuntė naują pakvita
vimą gautų aukų iki balan
džio 20 d.

Lietuvių drabužių siuvyk
lų kontraktorių Sąryšis $25; 
Milda žudžiūtė aukojo $1.

Karvelio ir Draugelio dra
bužių dirbtuvės, 45 Roebling 
St., Brooklyne, darbininkai 
suaukojo $10.35.

Šv. Pranciškaus draugija, 
Cliffside, N. J., $11.

Diržio drabužių dirbtuvės, 
101 Wyckoff Avenue, Brook
lyne, darbininkai suaukojo, 
$18.

Per Dariaus-Girėno Komi
teto prakalbas balandžio 19, 
Brooklyne, surinkta $19.91.

Tai graži parama Dariaus- 
Girėno paminklui.

Komitetas taria už aukas 
visiems nuoširdų dėkui!

J. Šaltis, pirm.

STATO OPERETĘ

Operetės choras, Violetos 
Tamkiūtės vadovaujamas, šį 
sekmadienį, gegužės 5 d. 
4:30 vai. popiet. Labor Ly
ceum salėje, stato gražią 
„Sylvijos” operetę. Vaidins 
išimtinai jaunimas, tinkamai 
pasiruošęs. Rengėjai kviečia 
visus dainų ir vaidinimo mė
gėjus atsilankyti. Po vaidi
nimo bus šokiai.

NEW YORK, N. Y.

Aušros Vartų par. bažny
čioje gegužės 5 d. prasidės 
misijos, kurias ves vienas 
tėvas pasijonistas. Visi lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

kad motinai pagerb 
_______ ____ puošnusis menu 

8 d. šv. Jurgio par. salėj,J&talikų Bažnyčia m 

207 York St., Central Brook- J"~'

lyne; geg. 9 d. Apreiškim 
par. salėje, kampe Hav 
meyer ir No. 5th Sts., B 
klyne.

New Jersey: gegužės 6 
liet. par. salėje, 15 E. 23 St 
Bayonne, N. J.; geg. 10 
180 New York Ave., New 
arke, N. J.

Visur pradžia 8 vai. vaka
re, įžanga 35c., vaikams 1

ĮVAIRIOS ŽINIO

Šį sekmadienį, geg. 5 d. 
mūsų Šv. Vardo draugija ža
da dalyvauti viešose eitynė
se—Šv. Vardo draugijos de
monstracijoje, Ebbetts Field, 
Brooklyne. Kviečiami visi 
lietuviai katalikai vyrai da
lyvauti. Vyrai, dalyvaukite 
visi, kaip vienas.

Šv. Vardo dr-jos balius į- 
vyks gegužės 24 d., penkta
dienį. Visi būkite pasiruo
šę ir ateikite, nes bilietas 
tik 25c. Balius bus parapi
jos salėje.

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugija 9 vai. mi
šių metu eis bendrai prie Ko
munijos. Po mišparų bus 
procesija.

Gegužinės pamaldos bus 
trečiadieniais ir penktadie
niais 7:30 vai. vak., sekma
dieniais 4 vai. popiet.

Gegužės 12 d. bus minima 
Motinų Diena. Mūsų Soda- 
lietės rengiasi gražiai pami
nėti. Po Mišparų bus pro
cesija, kurioje dalyvaus Ro
žančiaus draugijos ir Soda- 
lietės. Bus iškilmingas Švč. 

Panelės stovylos vainikavi
mas.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas tuoj po 
sumos, par. salėje. Nariai 
prašomi susirinkti.

Klebonas pranešė kad pa
rapijos laivu ekskursijai į 
Rye Beach bilietai jau gata
vi ir galima juos gauti pas 
draugijų veikėjus. Suaugu
siems $1.00, vaikams — 60c. 
Parapijiečiai, renkitės!

Šv. Jono dr-jos gyvavimo 
25 metų, sukakties minėji
mas bus šį šeštadienį, gegu
žės 4 d., 8 vai. vak., Chester 
Palace salėje, kur įvyks iš
kilminga vakarienė. Bilietai 
po 1 dol. 50c.

VERTINGI PAVEIKSLAI

Broliai Motuzai turi nau
jausių judomų paveikslų iš 
Lietuvos gamtos, vaizdų ir 
šiaip gyvenimo. Neseniai jie 
gavo ir reikšmingus Lietu
vos kariuomenės Vilniun į- 
žygiavimo paveikslus, ku
riuos jie rodo įvairiose lie
tuvių kolonijose, kur pakvie
čiami.

Praeitą savaitę Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys pa
kvietė į konsulatą spaudos 
atstovus, apylinkės kunigus, 
įvairius veikėjus, Estijos ir 
Latvijos konsulus ir kitus 
asmenis, kuriems parodyti 
Motuzų paveikslai, šeiminin-

laikų yra pavedusi ; 
i Dangiškosios Mot

Central Brooklyne, neto 
šv. Jurgio lietuvių bažnyčioj 
York St., miesto vadovybėj 
taisė parką, kuriame jaunu 
liai galės žaisti.

Brooklyne teismas n 
sprendė, kad Pacific Finan 
Corporation, kuri per 2 m 
tus ėmė už paskolas aukšt 
nuošimčius, turi pennokėt 
pinigus sugrąžinti tie 
kurie juos sumokėjo.

New Yorko mieste gyve 
tojų surašinėjimas jau b 
giamas šią savaitę.

New Yorko mieste bijo 
kad bus vandens trūkum 
Dabar, po 12 dienų lieta 
vandens, atrodo, netruks.

Queens katali 
gegužės 4 d., t

Paradas

ar kur gražiau pr: 
gegužes mėnu< 

sietuvoje, kur tikintie. 
ieniais ir darbo dien 
išskuba į bažnyčia; 

irtėles ar kaimuose pa 
gražiausias seklyčia 
i, maldoje susikaup 

fą valandų laimingi pri 
įai ne vieną apjuosi:

ii sūkuriais.

lai Motinos Dien: 
bet ji jau turi save 

minėjimo būdus 
ime šia brangia 

pagal savo galimu 
let jos proga atsimin- 
k vien savo brangias 

, gyvas ar mirų- 
Atsiminkime ir Dan- 
į Motiną, atsiminkime 

Lietuvą, kuri taip 
iigeliu atžvilgių yra 

visiems lietuviams.
—o------

nme šios laidos pusla- 
^skelbtas vilniečių lie- 
iliiškas, atėjęs iš ana- 
itiĮ vietų, kurios yra 

, kurios nuplau
tų ašarų ir lietu- 

kraujo latakais, bet 
pasiliko nelaisvėje.

asai tautiškai susipra- 
iai turėjo pasilikti 

e valdžioje. Ir jiems 
i artimos laisvės

20,000 
jaunimo 
pirmą paradą, 
vyks Jamaica, vadovauja^ į. dar liūdesnės ži- 
kun. J. Grogan.

- Šv. Marijos^ Nepe 
čios Pagalbos bažnyčioje 
minėta šv. Alfonso Ligo 
kanonizacijos 100 metų 
kaktis.

Švento Vardo draugi] 
narių paradas Long įsi 
ribose įvyks gegužės 5 
Brooklyn© katalikai 
pasirodys viešai tokiais 
ford Ave. ir Ebbetts P 
demonstracijoje. Para 
prasidės 3 vai. popiet.

Sovietai lietuviškose 
. B padėjo.. steigti kol- 

ty., atimti žemę iš 
iki} ir steigti ben- 
ia Taip ilgai išlai- 

žemelę lietuvis at- 
’ atplėšiamas nuo 

^savybės. Kas prie- 
□oma, bus ištremtas 
įtolimą Sibirą, ten, 

ičiau lietuvis kan- 
Ė savo lietuvišką

Kristaus Darbininko 
maldos bus šiose bažnyči 
gegužės 9, 10 ir 11 d.d.: 
Gregonijaus, Aplanky 
(Jamaica), šv. Antano, lt' 
perstojamos Pagalbos, 
Tomo ir Šv. Rožės Limie

o------
griežtai ne- 

asmenys nepapras
ta vienuolynų ir 
į Bet ar kas gali 
jii kilnesniais dar

ia? pasiaukojusios se- 

nenuolės, einančios 
našlaičius vaikelius, 

slaugyti paliegu- 
,bėgančios į li-

New Yorko miesto vai.. .
vybė paskyrė 100 pėdu I* reik!a 

durno prieplauką, kur lai 
lių savininkai galės tul 
prieplauką dykai. Ši pr..
plauka yra Sheepshead B . ?uo SUS1- 
Brooklyne.

^reikšminga, štai, im- 
pavyzdį, švėkš- 

^nažas miestelis Že-

Brooklyn© piliečiai suji 
kovai, kad Fulton gatvės i 
šutinis geležinkelis būtų 
griautas.

■sa didesniais cen- 
laiką Švėkšna ne- 

tn ligoninės. Gerai 
i dirba vietos savi- 
ikitos įstaigos, pri- 
ir valdžios, bet nie- 
$gė parūpinti gy- 
S reikalingos ligoni-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. «th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 P- P- 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

^Švėkšną seselės 
$ ir pasiryžo į- 
^oninę ir šiandie 
’Jromas šuoliais į 
^trukus Švėkęna 
^ę, o žemaičiai 

dėkingi vienuo-

išsiversti be 
^nos. Net ir bu- 
^rodoje Lietuvos 

■ Puošta pagal lie- 
o planą, išpra

šą vadovybės sa- 
meno kūri-

Tel. STagg 2-7177

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. 4th Street, j Brooklyn, N.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

VALANDOS: 
9—'12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

^paskelbė, kad 
labdaros ko- 

JJA.V. lai-
Fausti-
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