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Gegužės mėnesio antras 
jkmadienis šioje šalyje pa
tirtas motinai. Tikrai pras- 
linga, kad motinai pagerbti 
trinktas puošnusis mėnuo, 
iirį Katalikų Bažnyčia nuo 
>nų laikų yra pavedusi y- 
įtingai Dangiškosios Moti- 
bs garbei.
ĮVargu ar kur gražiau pra-
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PAS MINISTERĮ
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pirmą paradą. I 
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bažny- 
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vienas 

7isi lie- 
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|p Lietuvoje, kur tikintieji 
tentadieniais ir darbo dienų 
karais skuba į bažnyčias, 
(plyteles ar kaimuose pa- 
aktas gražiausias seklyčias 
[giedoti, maldoje susikaup- 
I Tų valandų laimingi pri
minimai ne vieną apjuosia 
įiaugsmų sūkuriais.
Neseniai Motinos Diena 
mima, bet ji jau turi savo 
Įpročius, minėjimo būdus. 
Ininėkime šia brangią 
|ntę pagal savo galimu- 

3, bet jos proga atsimin- 
e ne vien savo brangias 
dnėles, gyvas ar miru- 
I. Atsiminkime ir Dan
iją Motiną, atsiminkime 
Cėvynę Lietuvą, kuri taip 
; daugeliu atžvilgių yra 
;ina visiems lietuviams.
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pframe šios laidos pusla- 
e paskelbtas vilniečių lie- 
ių laiškas, atėjęs iš ana- 
į iš tų vietų, kurios yra 
bviškos, kurios nuplau- 
lietuviškų ašarų ir lietu

ko kraujo latakais, bet 
los pasiliko nelaisvėje, 
pausiai tautiškai susipra- 
lietuviai turėjo pasilikti 
limo j e valdžioje. Ir jiems 
Įatyti artimos laisvės 
Ivaisčių.
teina ir dar liūdesnės ži- 
■ Sovietai lietuviškose 
ise pradėjo steigti kol- 
:*fis, t.y., atimti žemę iš

Roma. —- Čia pranešama, 
kad popiežius Pijus XII at
naujino pastangas pašalinti 
karo plėtimosi pavojų. Tuo 
reikalu jis artimai bendra
darbiaująs su prezidento 
Roosevelto atstovu Taylor. 
Sakoma, kad popiežius kvie
čiąs Rooseveltą pavartoti pa
skutines pastangas, kad ka
ras nesiplėstų, nes dabar 
pats geriausias momentas 
tai atlikti.

SĄJUNGININKAI TVIRTI- 
NASI VIDURŽEMIO 

JŪROJE

Pran-

rvavimo

ITALIJOS VYRIAUSYBEI
NEPATINKA VATIKANO

LAIKRAŠTIS

Roma. — Iki šiol vieninte
lis laisvas nuo cenzūros laik
raštis, kurį italai galėdavo 
laisvai įsigyti, buvo Vatika
no laikraštis „Osservatore 
Romano”. Italijos vyriausy
bė dabar kreipėsi į Vatikaną, 
nurodydama savo pageidavi- 
vus pakeisti laikraščio kryp
tį, kuri visiškai nesiderinan
ti su italų fašistų spaudos 
leidiniais. Kadangi Vatika
ne nenumatomas joks laik
raščio krypties pakeitimas, 
tai laukiama didesnių popie
žiaus ir vyriausybės santy
kių nesklandumų.

Šios savaitės pradžioje po
piežius priėmė Italijos sosto 
įpėdinį princą Umbertą su 
žmona ir turėjo ilgą pasikal
bėjimą. Pranešama, kad po
piežius atnaujino savo pa
stangas taikos naudai ir da
bar labai rūpinasi, kad karas 
nesiplėstų, kad Italija išliktų 
neutrali.

Roma. — Anglija ir 
cūzija sutraukė savo padi
dintas karo laivynų 
Viduržemių jūros pakraš
čiuose. Visa tai jaudina ita
lus, kurių spauda karštai ke
lia Anglijos adresu klausi
mus, ką tie laivų koncentra
vimai reiškią.

Balkanuose irgi daug ne
ramumo. Graikijos vyriau
sybė pareiškė, kad Graikija 
priešinsis bet kuriai sveti
mai valstybei, kuri mėgintų 
laužyti jos neutralumą. Tur
kijos vyriausybė nurodė, kad 
Turkija gins Graikiją, jei ši 
bus užpulta. Graikijoje ir 
Turkijoje sustiprinta kariuo
menė ir padaryti kiti atsar
giniai kariniai pasiruošimai.

jėgas

TREMIA KOMUNISTUS

Paryžiaus. — Prancūzijos 
vyriausybė vis dar turi daug 
darbo su komunistų požemi
ne veikla, šiomis dienomis 
suimta nauja grupė komu
nistų vadų, kurie ištremti į 
prancūzų valdomas kelias 
salas, kur jie atskirti nuo 
susisiekimo su pasauliu. Per 
radiją plačiai aiškinama apie 
komunistų žalą valstybei ir 
visa tauta kviečiama būti 
vieninga su savo vyriausybe.

VOKIEČIAI APSIGYVENA 
NIKARAGUOJE

čios Pagalbosl^vininkų ir steigti ben- 
minėta šy. Arfūkius. Taip ilgai išlai- 
kanonizacijos l!|įavo žemelę lietuvis at- 
kaktis.

HITLERIS VĖL SUSITIKS
SU MUSSOLINIU

ūkius. Taip ilgai išlai-
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imas, atplėšiamas nuo 
nuosavybės. Kas prie- 
I, žinoma, bus ištremtas 
iors į tolimą Sibirą, ten, 
anksčiau lietuvis kan- 
s už savo lietuvišką

Budapešta. — Radijo pra
nešimu, artimoje ateityje 
Hitleris vėl turėsiąs pasima
tymą su Mussoliniu. Jų su
sitikimas įvyksias Miuniche 
arba 
tijos 
žinių 
mą.

Innsbrucke. Iš Vokie- 
ar Italijos nėra jokių 
apie kalbamą susitiki-

Kaunas. — Švietimo mini- 
steris dr. K. Jokantas, priė
męs Vilniaus arkivyskupijos 
kanclerį, pareiškė jam, kad 
Vilniaus bažnyčiose reikia 
sutvarkyti lietuvių kalba pa
maldas.

TOLIŠIUI NELEISTA PA
SILIKTI VOKIETIJOJE

Berlynas. — Otto D. Toli- 
šius, klaipėdietis lietuvis, 
„New York Times” nuolati
nis užsienio korespondentas, 
turėjo išsikelti iš Berlyno, 
nes Vokietijos vyriausybė at
sisakė pratęsti jam leidimą 
gyventi Vokietijoje. Dabar 
jis išsikėlė į Stockholmą, iš 
kur siuntinėja savo praneši
mus amerikiečių spaudai.

Tolišius šiemet laimėjo do
vaną už tiksliausių ir įdo
miausių žinių iš užsienio 
pranešinėjimą. Jis yra baigęs 
Columbia universiteto žurna- 
lizmo mokyklą.

KALIFORNIJOS DEMO
KRATAI UŽ ROOSEVELTĄ

Chamberlain Labai Kritikuotas Atstovu
VOROŠILOVAS ATLEIS
TAS IŠ KARO KOMISARO 

VIETOS

Maskva. — Sovietų Rusi
jos žinių agentūra pranešė, 
kad maršalas Vorošilovas at- 
•leistas iš krašto apsaugos 
komisaro pareigų ir paskir
tas komisarų tarybos vice
pirmininku. Nauju karo ko
misaru paskirtas maršalas 
Timošenko, iki šiol 
Kievo karo apygardos 
ninkas.

Maršalas Timošenko
čiau yra buvęs sušaudyto ge
nerolo Ubarevičiaus padėjė
jas Ukrainoje. Iki šiol 
turėjo generolo laipsnį, 
šios savaitės pradžioje 
skirtas maršalu.

buvęs 
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anks-
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NORVEGIJOS KARALIUS
TURI VILTIES

NAUJAS ĮSTATYMAS

Kaunas. — Seimas priėmė 
nepaprasto meto tautos 
ūkiui tvarkyti įstatymą, pa
gal kurį bus centralizuoja
mas krašto ekonominis gy
venimas. Taip pat priimtas 
amato ir verslo įstatymas 
kvalifikuotiems a m a t i n in
kams ruošti.

M i n i s t e ris pirmininkas 
Ant. Merkys Prekybos Rūmų 
posėdyje, priminęs būtinu
mą privatinius interesus de
rinti su valstybės reikalais, 
pabrėžė Lietuvos ūkinės san
tvarkos pagrindą - privatinės 
iniciatyvos ir privatinės nuo
savybės gerbimo dėsnį.

ADMIROLAS NORĖJO KA
RIAUTI SU SENAIS 

LAIVAIS
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tintiesiems griežtai ne
ikus asmenys nepapras- 
bpakenčia vienuolynų ir 
Lrbų. Bet ar kas gali 
pdyti kilnesniais dar- 
įkaip pasiaukojusios se-

I vienuolės, einančios 
Iti našlaičius vaikelius, 
Ančios slaugyti paliegu- 
Benelius, bėgančios į li
jęs?
Ituvoje vienuolių veikla 
lai reikšminga, štai, im- 
Imažą pavyzdį. Švėkš
na nemažas miestelis Že- 
įioje. Jis toli nuo susi- 
frio su didesniais cen- 
I Visą laiką Švėkšna ne
it savo ligoninės. Gerai 
n| ir dirba vietos savi- 
j|)ė, kitos įstaigos, pri
eis ir valdžios, bet nie- 
lepajėgė parūpinti gy- 
lams reikalingos ligoni-

MOTINOS DIENA 
LIETUVOJE

Managua. — Nik araguos 
respublikos vyriausybė pra
nešė, kad šios valstybės gy
ventojų skaičius padidėjo 
naujais piliečiais. Paskutiniu 
laiku labai stambus vokiečių 
skaičius priėmė Nikaraguos 
pilietybę. Naujai priimtų pi
liečių skaičiuje yra ir buvęs 
Vokietijos konsulas, kurs pa
sirinkęs Nikaraguą savo an
tra tėvyne.

Ryšium su padidėjusiu vo
kiečių skaičium, Vokietija 
padidino savo atstovybę, ku
rios rūmai dabar labai puoš
nūs, patogiai įrengti.

San Francisco. — Gegužės 
7 d. Kalifornijos demokratai 
rinko savo delegatus į parti
jos konferenciją, kuri iš
rinks partijos kandidatą pre
zidento rinkimams. Demokra
tų sąraše buvo išstatyti pre
zidento Roozevelto ir vice
prezidento Garnerio šalinin
kai. Prezidento Roosevelto 
šalininkai laimėjo nepapras
ta balsų dauguma.

Roosevelto šalininkų sąra
šo priešakyje buvo pats Ka
lifornijos gubęj^atorius Ql- 
son. Kalifornijoje ir kitose 
valstybėse Roosevelto šali
ninkų laimėjimai liudija, kad 
Roosevelt tebėra populiarus 
demokratų tarpe ir kad de
mokratai nebijo laužyti se
niai įsigyvenusio papročio, 
pagal kurį nei vienas asmuo 
nėra buvęs kandidatu prezi
dento vietai trečiam termi
nui.

Stock holmas. — čia pa- 
skebtas Norvegijos karaliaus 
Haakono naujas atsišauki
mas į norvegus. Karalius 
kviečia savo tautiečius tęsti 
priešinimąsi Vokietijai ir pa
reiškia viltį, kad Norvegija 
bus išlaisvinta.

Kur dabar yra karalius su 
sosto įpėdiniu, neskelbiama, 
tik pasakoma, kad jis yra 
„kur nors Norvegijoje”.

Londonas. —Tautos atsto
vų susirinkime ministeris 
pirmininkas C h a m b e rlain 
plačiai pranešė apie karinius 
žygius Norvegijoje, iš kur 
Anglija turėjo ištraukti savo 
kariuomenę, palikdama pie
tinę ir vidurinę Norvegiją 
Vokietijos kariuomenės ran
kose. Prieš tautos atstovus 
Chamberlain pasirodė nuvar
gęs, nervingas, prastoje nuo
taikoje. Jis teisino vyriau
sybės elgesį Norvegijoje ir 
pranešė, kad laivyno pirma
sis admirolas Churchill da
bar paskirtas vyriausiu ka
riuomenės dalių (sausumos, 
vandens ir oro) koordinato
rium.

Vyriausybės karo vedimą 
labai kritikavo opozicinės 
partijos, ypač darbiečiai, ku
rių vadas majoras Attlee pa
siūlė pareikšti vyriausybei 
nepasitikėjimą. O p o zicijos 
atstovai nurodė, kad Cham-

d.Kaunas. — Gegužės 5 
Vilniaus krašte ir visoje 
Lietuvoje labai iškilmingai 
paminėta motinų diena. Vi
soje Lietuvoje apdovanota 
per 300 gausių šeimų.

REDAKTORIUS PASKIR
TAS VYSKUPU

.YNO LIETUVIAI

yko į Švėkšną seselės 
[ietės ir pasiryžo į- 
I ligoninę ir šiandie 
s varomas šuoliais į 
I Netrukus Švėkšna

SOVIETŲ ATSTOVO 
PASITARIMAI

Š VEDI JAI PATIKRINTAS 
NEUTRALUMAS

ALUK

Ii Street

^’plligoninę, o žemaičiai 
H^lii bus dėkingi vienuo- 

s^^leselėms už nepaprastą

OJAS) 

reet

177

Street, 
Villiamsburgh

ALFRED J. W 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

------O-------
jai negali išsiversti be 
ų paramos. Net ir bu
žas. Parodoje Lietuvos 
pną, įruošta pagal lie- 
Lrchitekto planą, išpra- 
barodos vadovybės sa- 
rinktiems meno kūri- 
Į išstatyti.
Eniai jie paskelbė, kad 
ferevskio labdaros ko- 
Ipakviestas J.jA.V. lai- 
Itsargos karys1; Fausti-

nas Virkus, buvęs vienos sa
lelės negrų karalium - valdy
toju.

Spaudoje daug kartų buvo 
rašyta apie Virkaus lietuviš
ką kilmę, bet ką gi lenkai 
darys, neturėdami pakanka
mai savo žmonių! Vis jiems 
tenka skolintis, o po to ir 
nusavinti.

------- 0------ ... 1 
„Amerikos” artimi bičiu

liai, visi jos skaitytojai pra
šomi maloniai įsidėmėti, kad 
šiemet New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena (liepos 4) ir 
laivu išvažiavimas (birželio 
15 d.) reikalauja visų mūsų 
didesnės paramos. Šių pra
mogų grynos pajamos ski
riamos „Amerikos” savam 
namui įsigyti. Draugijų iš
rinktas komitetas labai rūpi
nasi, kad pradėtas darbas 
nebūtų sulaikytas pusiauke
lėje ar ir pat pradžioje. Kas 
užsimota, turi būti ir įvyk
dyta.

Svarbu, kad visi „Ameri
kos” skaitytojai atjaustų šį 
reikalą. Visi prisidėkime, 
kad ir trupinėliais, bet susi
darys paramos milžiniška 
krūva ir nei nepajusime, kai 
tikslas bus atsiektas. Tad, 
į darbą, mielieji Bičiuliai!

Roma. — Indijos vieno ka
talikų laikraščio redaktorius, 
monsinjoras Thomas Patha- 
cumury, paskirtas vienos 
vyskupijos Indijoje vyskupu. 
Taip pat pranešama, kad 
Ceylono schizmatikų vysku
pas grįžo į Katalikų Bažny
čią ir tuo sustiprino katalikų 
įtaką Indijoje.

VOKIETIJOS REIKALAVI
MAI VENGRIJAI

Londonas. — Sovietų Ru
sijos atstovas Londone Mai- 
ski turėjo pasikalbėjimą su 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Halifaxu. Pasitari
mas lietė abiejų valstybių 
prekybinius santykius. Ru
sija nori gauti sau reikalin
gų prekių iš Anglijos, kurios 
vyriausybė bijo, kad parduo
tos Rusijai prekės gali būti 
perduotos Vokietijai.

Maiski Anglijos ministe- 
riui prižadėjo, kad Anglijoje 
pirktos prekės nebus perleis
tos Vokietijai. Pasitarimai 
tęsiami toliau.

S t o c k h o Imas. — Švedų 
spauda paskelbė, kad nese
niai Švedijos karalius Gus
tavas ir Vokietijos kancleris 
Hitleris pasikeitė laiškais, 
kuriuose pasisakyta del toli
mesnių Švedijos ir Vokieti- 
tijos santykių. Abiejų pu
sių pasisakyta, kad Švedija 
pasilieka neutrali ir kad neu
tralumas bus pagerbiamas.

Praeitą savaitę buvo pa
skelbta, kad Sovietų Rusija 
ir Vokietija pasiekė vieningo 
sutarimo Švedijos atžvilgiu, 
pasisakydamos gerbsiančios 
Švedijos neutralumą. Švedų 
spauda dėl šių pareiškimų 
neslepia didelio pasitenkini
mo.

ŠVĖKŠNOJE STEIGIAMA 
LIGONINĖ

Budapeštas. — Vengrijos 
spauda paskelbė, kad Vokie
tijos vyriausybė yra įteikusi 
Vengrijai reikalavimą pra
leisti Vokietijos karuomenę 
per savo teritoriją, jei kiltų 
reikalas. Apie šiuos reika
lavimus vyriausybė viešai 
nesuteikė jokių žinių. Veng
rų spauda šias žinias pakar
tojo iš Jugoslavijos spaudos.

KROATŲ VYSKUPAS IŠ
KVIESTAS ROMON

KARTUVĖS JAUNAM 
ŽUDIKUI

Zagrebas. —Arkivyskupas 
Stepinac, kroatų katalikų 
vyr. vadas, staiga išvyko į 
Romą, kur jį iškvietęs pats 
popiežius, ši kelionė įvyku
si ryšium su naujais pavo
jais Jugoslavijai. Kroatai 
paskutiniu laiku yra pareiš
kę visišką pasitikėjimą Ju
goslavijos vyriausybei ir jų 
tautinis vadas įeina į vyriau
sybę.

Kaunas. — Nuo Švėkšnos 
artimiausia geležinkelio sto
tis ir ligoninė yra tik už 70 
kilometrų. Gyventojams dėl 
to susidaro nemaža nepato
gumų. šv. Elzbietos seserų 
kongregacija ėmėsi statyti 
Švėkšnoje ligoninę, kurioje 
numatoma įrengti 50 lovų. 
Ligoninės pastatymas kaš
tuos apie 350,000 litų. Ligo
ninė statoma iš aukų, kurias 
renka pačios seserys.

Jau padaryti pusrūsiai, 
baigiamas pirmas aukštas. 
Norima šiemet baigti statyti 
sienas ir pradėti vidaus įren
gimą. Elzbietietės jau da
bar Švėkšnoje veda senelių, 
vaikų prieglaudą ir privačiai 
lanko ligonis.

SUMAŽINTAS MUITAS
ITALŲ ŠILKUI

Grangeville, Idaho. —Clif
ford Zipse, 16 metų jaunuo
lis, kovo 1 d. nušovęs savo 
mokyklos draugą, pasmerk
tas mirti kartuvėse. Nužu
dymas įvykdytas iš keršto. 
Jei nebus laimėtas pasigai
lėjimas, Zipse bus jauniau
sias asmuo, kuriam Idaho 
valstybėje įvykdyta mirties 
bausmė.

103 ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE

Bagota. — Kolumbijos 
stinėje iškilmingai minėta 
generolo Santanderio mirties 
100 metų sukaktis. Dėl elek
tros vielų susijungimo kilo 
gaisras iškilmių salėje ir 
103 žmonės sudegė, 125 su
žeisti.

so-

Washington. — Vyriausy
bė nutarė laikinai sumažinti 
muitą Italijos šilkui, kurio 
nemažai įvežama į šią šalį. 
Šis muito sumažinimas pada
rytas ryšium su Jungtinių 
Amerikos Valstybių pastan
gomis įtikinti Italiją, kad ji 
pasiliktų neutrali. Vyriausy
bė daro visas pastangas, kad 
Europos karas neišsiplėstų 
Viduržemio jūros link.

Londonas. —Tautos atsto
vų rūmų posėdyje po minis- 
terio pirmininko pasiaiškini- į berlain turi pasitraukti, nes 
mo dėl anglų kariuomenės kitaip gresiąs pavojus karą 
ištraukimo iš vidurinės Nor
vegijos, kalbėjo ir admirolas 
Keyes, pasižymėjęs didžiojo 
karo metu. Jis pareiškė sa
vo nepasitenkinimą dabarti
nio karo vedimu. Keyes nu
rodė, prašęs vyriausybės lei
dimo vykti į Trondheimo 
uostą su senais laivais ir ko
voti prieš vokiečius, bet ne
gavęs leidimo. Jam buvę 
paaiškinta, kad sausumos 
kariuomenė, kuri buvo išlai
pinta Trondheime, buvusi 
pakankamai stipri atsilaiky
ti prieš vokiečių atakas.

su vokiečiais pralaimėti.

KOVOS ŠIAURINĖJE 
NORVEGIJOJE

Oslo. — Vokietijos kariuo
menės vadovybė pranešė, 
kad vokiečių lėktuvai sėk
mingai bombardavę Anglijos 
kariuomenės likučius šiauri
nėje Norvegijoje, Narviko 
apylinkėje. Jų lėktuvai sėk
mingai bombardavę ir Ang
lijos karinius laivus. Šioje 
apylinkėje vokiečiai nemažai

AMERIKOS LAIVYNAS 
HAVAJŲ VANDENYSE
Washington. — L a i v yno 

vadovybė pranešė, kad di
delė karo laivyno dalis, kuri 
neseniai buvo nusiųsta į Ha
vajų salų vandenyną kari- 
niems pratimams, paliekama 
ten neribotam laikui. Ha
vajų salos labai svarbi vieta 
karo strategijos atžvilgiu. 
Jose yra didžiulė laivyno ba
zė.

KINIJOJE MŪŠIAI TEBE
VYKSTA

Chungking. — P i e t i nėję 
Honano proviųcijoje kiniečių 
kariuomenė pradėjo stipres
nį pasipriešinimą prieš japo
nų kariuomenę, kurios šioje 
dalyje yra apie 60,000.

lėktuvais, is Kurių Kariai nu
sileidę parašiutais.

Praeitą savaitę, vokiečių 
pranešimu, Vokietijos lėktu
vai sėkmingai bombardavę 
anglų laivus ir kelis jų nu
skandinę. Anglija tai užgin
čija, bet pripažino, kad vo
kiečiai paskandino tris lai
vus naikintuvus, kurių vie
nas priklausė buvusiai Len
kijai; tai buvęs greičiausias 
pasaulyje laivas naikintuvas.

AMERIKIEČIAI RAGINA
MI PALIKTI VENGRIJĄ

Budapeštas. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovy
bė pakartotinai įspėjo ameri
kiečius išvykti iš Vengrijos, 
kol įvairios susisiekimo prie
monės dar laisvai prieina
mos.

Olandijoj Dideli Pasiruošimai
Amsterdamas. —Olandijos 

vyriausybė, stropiai budėda
ma savo krašto sargyboje, 
panaikino visus kariuomenės 
paleidimus neribotam laikui. 
Iš kariuomenės įsakyta ne
paleisti į namus nei vieno 
kareivio, nežiūrint, jei būtų 
ir labai svarbi priežastis. 
Prie viešųjų namų išstatyta 
padidinta sargyba, buvo lai-

SOVIETŲ LAIKRAŠTIS 
PUOLA LATVIŲ SPAUDĄ

Maskva. —Sovietų Rusijos 
laikrašti „Trud” puola Lat
vijos spaudą už paskelbimą 
žinutės, kad Sovietų Rusija, 
su Anglijos žinia, pasiūliusi 
garantijas Jugoslavijai. So
vietų laikraštis rašo, kad 
toks latvių spaudos praneši
mas yra absurdas. Komu
nistų laikraštis pažymi, kad 
Sovietų Rusija nesikiša į ki
tų valstybių tarptautinius 
santykius.

kinai nutrauktas telefonu 
pasikalbėjimas su užsieniu. 
Geležinkeliais susi siekimas 
irgi suvaržytas.

Visame krašte esanti dide
lė rimtis. Gyventojai nau
jus suvaržymus sutiko šal
tai, ramiai. Visur reiškia
mas didelis pasitikėjimas 
vyriausybei. Olandija gali 
per labai trumpą laiką išsta
tyti 400,000 vyrų. Iš viso 
Olandija galinti sumobilizuo
ti apie pusantro milijono ka
rių.

Gyventojams susisiekimo 
reikalams patarta daugiau
sia vartoti autobusus, nes 
traukiniai beveik išimtinai 
skiriami kariuomenei.

Iš Berlyno pranešta, kad 
Vokietija nesiruošia daryti 
jokių žygių prieš Olandijos 
saugumą. Vokiečių spauda 
tačiau mini, kad prieš Olan
dijos neutralumą gali kėsin
tis Anglija ir todėl Vokietija 
galėsianti padėti Olandijai 
apsiginti.
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Palaimintas motinos dyvinas vardas.
Man primena turtą ant žemės brangiausi. 
Tarytum, jaunystės — pavasario skardas, 
Lyg rojaus, melodija, džiugina ausį.

M. Vaitkus.

Puikus gegužės mėnuo. Gamta po ilgo žiemos miego
atbunda. Plikos medelių šakutės pasipuošia žalsvais, smul
kiais lapeliais. Pirmieji spalvoti žiedeliai vilioja ir iš
vargusio praeivio akį. Paukšteliai, šokinėdami nuo šake
lės ant šakelės, čirena linksmas meliodijas. Melsvojoj pa
dangėj, tarp lengvų debesėlių, tame kukliame soste, jau 
dažniau pasirodo saulutė — karalienė Ji savo dosniais 
gintaro spinduliais pažadina ir paskatina prie dainos 
paukštelį, palydi gležnus lapelius į šviesą, pasveikina pir
muosius žiedelius. Dėl saulutės gaivinančios šypsenos 
nusišypso visa gražioji gamta ir žmogus savo sieloje pa
junta naują tylų džiaugsmą. Saulė — visos gamtos gai
vintoja, įkvėpėja, palaikytoja.

Mes savo gyvenime turime nemažiau reikšmingesnę, 
vertingesnę ir brangesnę, mūsų gyvenimo saulę — Motiną. 
Jos tikra, pasiaukojanti, begalinė meilė lydi mus nuo lop
šio iki karsto. Kūdikystėje kiekvienas savo motutę bran
gina, prie jos tampriai prisirišęs. Kokias griaudžias aša
ras lieja kūdikis, kada norima motutę nuo jo atskirti ku
riam laikui! Kas nežino liūdnų našlaičio dienų! Bet, 
laikui bėgant, kai tas motiną mylįs kūdikis suauga, su
bręsta, kada kūdikystės dienos, rodosi, liko lyg salone, ir 
toji kūdikiška meilė motinai labai dažnai pasikeičia ir net 
visai dingsta. Kiek rasime pamirštų, paniekintų motinų. 
O juk motinos meilė savo kūdikiui negęsta. Nors ji bū
na ir pamiršta ir toli nuo savo kūdikio, kaip tas saulės 
spindulys, veržiasi pas savo kūdikį, kaip tik jos meilė be
įstengia, su atlaidumu, pamiršdama visus iškentėtus 
skausmus, kad tik jos sūnui, jos dukrai būtų gera.

< Negaliu pamiršti vienos žilagalvės senutės žodžių, 
Lietuvoje. Sužinojusi, kad esu iš Amerikos, prabilo:

Z?* “ '*-*—*liSYėvuTeliau7 ~tai"Tamsta iš-Amerikos? Kaip man 
linksma, kaip man linksma! Ir mano vaikeliai tenai. Trys 
sūneliai ir dvi dukrutės.— Jai tariant šiuos žodžius su
blizgo ašaros, nors išvargusiose, bet meiliose akyse.

— Nieko apie juos nežinau dabar. Dar prieš vainą, 
vaikeli, jie mane, su a.a. senuku, paliko. Tik dvi 
teles parašė. Oi, vaikeli, kad žinočiau kaip juos 
ar išgirsti nors žodelį, kaip jie ten gyvena!

Čia, man senutė nupasakojo, kaip jos vaikai
ką jie mėgdavo, kuo užsiimdavo. Ir iš jos nuoširdaus 
pasakojimo, rodėsi, kad jau gražesnių ir geresnių vaikų 
nebegali būti. Ji, per'tiek metų, jau žinoję senatvėje, ne
pamiršo jų, jų mėgiamų dalykų, jų gerų ypatybių. Su sve
timu žmogumi iš Amerikos nuoširdžiai kalbėjo, vaišino kuo 

- tik turėjo, kaip jai brangiausią svečią, nes ten, toje ša
lyje, gyvena jos vaikai.

— Jei jiems ten vargas,— tęsė senutė, —gali visuomet 
sugrįžti pas mane. Nedaug turiu, bet duonelės vis už
teks. Mano širdis, rodos, man sako, kad jie, pareis, pareis 
pas mane. Ot, pro šitą langelį žiūriu, vis žiūriu, mat, į 
tą pusę jie išėjo. Visa mano galima pagalba jiems, tai 
maldos. Nuo ryto iki vakaro meldžiuos, prašau Dievo 
jiems sveikatos, gero gyvenimo. Ką gi daugiau aš bega
liu daryti. Kaip maži buvo ...

Ir čia senutė jau nebesulaikė jos širdį slegiančių aša
rų. Pagailo man jos. Vos, vos sulaukiau ašaras. Tokia 
meili, gera senutė, išauginusi net kelius vaikus, dabar vie
niša senatvėje. Gailėjaus, kad negalėjau jai niekuo padė
ti, vien tik žodžiais raminti. Gailėjaus ir tų vaikų, kurie 
ją tokią gerą, malonią, taip juos mylinčią pamiršo. Kokį 
puikų pavyzdį duoda Th. Mooras, kuris, palikęs motiną, 
rašydavo jai dusyk į savaitę. Jo motina mirdama turėjo 
nuo savo sūnaus net keturis tūkstančius laiškų.

Šiais laikais motinoms, kurios dar neįskaitomos į 
pamirštųjų motinų skaičių, per mažai rodoma pagarbos, 
per šiurkščiai su jomis elgiamasi. Kas tikrai myli, taip 
elgtis negalėtų. Gal ta motina ir yra pikta, sena, negraži, 
nemokyta, mažiau žinanti, ji vistik yra motina, kurioje 
yra kažkas šventa ir dangiška. Vieno žmogaus motina 
buvo tokia pikta ir smarki, kaip kokia pasakos ragana. 
Bet jis visada elgdavęsis su ja švelniai lyg angelas, gerb
damas ją tarsi karalienę. Paklaustas, kodėl už tokį pik
tumą jos nepamokąs, jis atsakė: „Aš negaliu. Kiekviena 
motina, kuri yra laikiusi vaikelį ant rankų, yra man šven
ta; ji yra lyg žmogus, šventu rūbu apsivilkęs, ir dėlto aš 
prieš ją lenksiuosiu, kol gyvas būsiu.”

" Ne pas visus motinos meilei širdis yra suakmenėjusi, 
šalta it ledas. Kiti turi širdyje savo mętinai meilės, bet 
vėngia įvairių kelių, priemonių tai meilei, dėkingumui į- 
rodyti. Vis galvojama: ne šiandien .. . bet, rytoj aš pa
gerbsiu ją, aš būsiu mandagus, aš liksiu klusnus, rytoj 
užjausiu ją, suteiksiu dovanėlę.

numa-
Darbo
mote-

— Lietuvoje šiemet 
tomą žymiai išplėsti 
talką, į ją įtraukiant 
ris ir moksleivius.

— Panaikinus visoje Lie
tuvoje gazolio ir motorine 
pardavimo suvaržymus, 
smarkiai pagyvėjo autoveži- 
mų judėjimas ir jų prekyba.

— Lietuvos Karininkų Re
moves seniūnų taryba pa
skyrė, 8,000 litų Vilniaus sri
ties pradžios mokyklų kny
gynėliams įrengti.

—Vienas Žalgirio urėdi
jos eigulis per mišką vežė 
veršį ir buvo užpultas seno 
briedžio, kuris, matyt, veršį 
paskaitė briedžiuku.

— Paštų Valdyba daro žy
gių, kad būtų pagreitintas 
korespondencijos prist aty- 
mas Lietuvos kaimų gyven
tojams.

— Nemuno potvynis Kau
ne iš butų buvo iškraustęs 
apie 1,000 gyventojų. Dau
giausia nukentėjusių buvo 
Marvelėje.

— Per metus Lietuvos 
vandenyse iš viso sugauna
ma per 3 mil. svarų žuvies, 
bet tą kiekį manoma padi
dinti net iki 15 mil. svarų.

— Pereitais metais Lietu
vos miškuose buvo 133 gais
rai, kurie palietė 950 hekta
rų miško ir padarė nuostolių 
už 247,713 litų.

— Šį pavasarį suėjo 910 
metų nuo Kauno miesto įkū
rimo. Dabar Kaune yra 10,- 
000 pastatų ir gyvena apie 
140,000 gyventojų.

— Vieno Raseinių gyven
tojo medelyne ‘iššalo apie 
15,000 vaismedžių ir tuo pa
daryta per 40,000 litų nuos
tolio.

— Balandžio 7 d. suėjo 
penkeri metai nuo žymaus 
teatralo Juozo Vaičkaus mir
ties. Ta proga Lietuvos Val
stybės Teatras suruošė iškil
mingą paminėjimą.

— Įvedus tvarką žemės 
mokesčius priimti pašte, Ža
garės apylinkės ūkininkai la
bai patenkinti, kad nereikės 
vykti 27 km. į Lietuvos Ban
ką arba mokėti persiuntimo 
išlaidas

— Šiais metais norima už
baigti statyti Šventojoj žve
jų uostą ir tam reikalui nu
matoma paskirti apie pus
ketvirto milijono litų.

— Balandžio 13 d. buvo iš
kilmingai pašventinti šaulių 
pašto naujieji rūmai. Iškil
mėse dalyvavo Susisiekimo 
ministeris ir daug kitų aukš
tų pareigūnų.

— Rokiškio apskritis Lie
tuvoje pieno ūkyje užima 
pirmą vietą.

—Valkininkų mieste, Vil
niaus krašte, manoma įsteig
ti didelę mokytojų seminari
ją, kuri tarnautų Rytų Lie
tuvai.

— Pušaloto šaulių būrys 
rengiasi statydintis mūri
nius namus. Namų statybos 
pradžiai turi 10,000 litų ir 
sklypą.

— Marijampolės miesto 
darbininkams, d i r b antiems 
prie savivaldybės vykdomų 
įvairių viešų^įį darbų. Vely
kų švenčių proga buvo iš
mokėta 3,000 litų.

— Seinų apskrities pra
džios mokyklų mokytojai, 
paraginti inspektoriaus, at
lietuvina savo pavardes.

— Nukritus šalčiams, Pa- 
trošiškio ežere, netoli Kama
jų, labai troško žuvys. Žmo
nės lengvai galėjo jas gau
dyti.

— Tikrinant Vilniaus vai
kų prieglaudas, užtinkama 
globojamų „vaikučių” po 20- 
21 m. Vienas turėjo net 26 
metus.

— Visuomenės patogumui 
Paštų Valdyba Smalvose, Za
rasų apsk., atidarė naują 
pašto agentūrą.

—Šiemet sukanka 100 me
tų, kai Marijampolėj buvo į- 
steigta keturių klasių pro
gimnazija, kuri vėliau išvys
tyta į gimnaziją.

— Vaiguvos pieninė stato
si nuosavus mūrinius namus. 
Jų statybai pieninės valdyba 
paskyrė 60,000 litų.

— Ukmergės darbininkai 
artimoje ateityje rengiasi į- 
steigti kooperatyvą, kuris 
pagerintų darbininkų ekono
minę padėtį.

Rytoj, rytoj — koks liūdnas gali virsti tas žodis. Ir 
koks skaudus, jei rytojaus nebesulauktų motutė. Juk 
mirtis, nekviestas svečias, gali staigiai atlankyti. O ta
da? Ar gali būti kas nors skaudesnio, jei tokiuo mo
mentu savo širdyje tektų sakyti: jau vėlu. Ir kam, kam 
aš savo meilę ir dėkingumą taip ilgai atidėliojau? Ji jau 
nieko nebejaučia, ir aš nieko atitaisyti nebegaliu. Gal 
ji mirė su širdimi pilna ilgesio manosios meilės?! Gal 
tai buvo vienintelis džiaugsmas šioje pilkoje žemėje, ir aš 
jai to pagailėjau?! Ar gi begali būti kas nors skaudes
nio už tokią širdies kančią?! Tad mylėkime, kol dar ga
lime mylėti!

„Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau sektųsi ir kad 
ilgai gyventume žemėje”, pasakyta Šv. Rašte. Joks kitas 
įsakymas neduoda tokio prižadėjimo. Ir iš tikrųjų, čia 
glūdi gili reikšmė. Jokia kita meilė šioj žemėj nėra taip 
šventa, kilni ir graži, kaip motinos meilė savo kūdikiui. 
Tad ir mes nepagailėkime savo meilės motinoms. Kažkas 
yra pasakęs, kad meilė pasilieka širdyje t^o, kuris ją duo
da. Ir kuo daugiau jis duoda, juo didesnė ii tampa.

— Vilniškių prekybininkų 
grupė kreipėsi į Pramonės 
departamentą, p r a š y dama 
leisti jai Pabradėje įsteigti 
celulozės fabriką. Reikalas 
tiriamas.

— Nemažas skaičius Kė
dainių apskr. ūkininkų buvo 
parsigabenę samdinių iš Vil
niaus. Jau geroka dalis tų 
samdinių ypač lenkuojantie
ji, savo darbdavius paliko.

—Buvęs Marijampolės pa
rapijos klebonas kun. V. 
Dvaranauskas išsikėlė į Vil
nių ir ten paskirtas Marijo
nų vienuolyno viršininku.

— Šiaulių miesto savival
dybė švenčių proga regis
truotiems bedarbiams išmo
kėjo 10 tūkstančių litų pa
šalpos.

— Raseiniuose pradėta 
ruoštis įrengti kanalizaciją 
ir apčiuopiami žygiai jau da
romi.

— Nukentėjusi nuo gaisro 
Panevėžio ligoninė jau bai
giama remontuoti. Tikimasi, 
kad gale gegužės mėnesio re
monto darbai bus baigti.

— Jau pradėti paruošia
mieji darbai Panevėžio cuk
raus fabriko statybai.

— Šiais metais Vepriuose 
ir Siesikuose, Ukmergės ap
skrityje, numatoma pastaty
ti dvi pradines mokyklas.

— Pernai Lietuvos Pašto 
valdyba turėjo 8,026,227 li
tus pajamų ir 17,151,454 litų 
išlaidų. Iš viso pernai pašto 
telefono - telegrafo ir radijo 
pajamų buvo gauta 17,137,- 
228 litų.

—Nuo balandžio 9 d. Dar
bo Rūmai Kaune pradėjo pri
statinėti darbininkams pie
tus į įmones. Pietūs su pri
statymu kaštuoja 65 centai. 
Šiuo labai palengvinama dar
bininkui.

— Birželio mėn. pavasari
ninkai su Vilniaus krašto 
katalikiškomis jaunuomenės 
organizacijomis ruošiasi su
rengti didžiulį kongresą Vil
niuje.

— Su v. Kalvarijoj šiemet 
pradės statyti didelę mūrinę 
pradžios mokyklą, nes seno
ji jau nebetinkama.

— Marijampolės miesto 
gyventojai, kurui labai pa
brangus, kreipėsi į Žemės 
Ūkio Ministeriją, prašydami 
įsteigti valstybinį kuro san
dėlį su normaliomis kaino
mis.

— Kamajuose mirė knyg
nešys Juozas Pavaratnikas. 
1905 m. jisai ragino naujo
kus nevažiuot į rusų kariuo
menę ir buvo žiauriai kazokų 
nuskriaustas.

— Vilniuje yra 9 stambes
nės lentpiūvės, kuriose dir
ba apie 400 darbininkų.

— Vilniaus mieste iki šiol 
užregistruota 70 spaustuvių. 
50 spaustuvių išduoti leidi
mai pradėti veikti.

— Šventosios uosto staty
bai šiemet skiriama 2 milijo
nai 425 tūkst. litų. Molams 
statyti 800,000 lt., uosto 
krantinėms statyti ir tvar
kyti 300,000 lt., uosto trobe
siams statyti 350,000 lt., ke
liams ir kopoms tvarkyti 55,- 
000 lt., uosto gilinimo darbas 
100,000 lt., tyrinėjimams 40,- 
000 lt., išplanavimams 20,- 
000 lt., ir žemės nusavinimo 
reikalams 750,000 litų.

— Iš Lenkijos atbėgusių 
šelptinų asmenų Lietuvoje 
yra dar apie 25,000, neskai
tant internuotųjų. Tai dau
giausia buvę Lenkijos vaidi
ninkai, pirkliai, namų savi
ninkai ir pan., ūkininkų la
bai maža. Iš Sovietų užim
tų buv. Lenkijos sričių yra 
atbėgusių Lietuvon apie 3,- 
000 asmenų.

— Šias metais visos Lie
tuvoje veikiančios spirito va
ryklos turės iš ūkininkų 
pirkti 75 nuošimčius jų su
vartojamų bulvių spirito ga
mybai. Likusius 25 nuoš. 
reikalingų spiritui varyti 
bulvių varyklos galės užsi
auginti pačios. Bulvių au
ginimo ir pristatymo reikalu 
spirito varyklos turi anksti 
susitarti su ūkininkais.

Balsas iš Anapus
Vilniaus lietuvių „Vilniaus 

Balso” laikraštis įdėjo įdo
mų laišką, .atsiųstą iš lietu
viškų žemių, kurios liko So
vietų Rusijos valdžioje. Laiš
kas pavadintas balsu iš ana
pus. Paskaitykime jį:

„Akys pavargo; širdys ap
karto vis belaukiant iš vaka
rėlių savųjų. Su naująja pa
dėtimi niekaip negalime ap
siprasti, nieko aiškesnio ir 
tikresnio iš jos negalima ti
kėtis. Visi gyvena tik ta die
na, rūpesčiuose ir nežinoji
me, kaip ilgai dar bus gali
ma pasilikti tėvų ir protėvių 
sodybose.

Kietos lenkų okupacijos 
laikais mūsų kraštas už lie-

—„Maisto” bendrovė Kau
ne surengė darbininkams 
bendro lavinimo kursus, ku
riuose bus skaitomos paskai
tos iš istorijos, teisės, higie
nos ir kt.

— Šiomis dienomis Vilniu
je gauta iš Klaipėdos krašto 
buvusių tenai lietuvių vaikų 
darželių Venskuose, Prieku
lėje, SmeltėjeI, Smeltėje II, 
Melneragėje ir kt. turtas, 
kurį vokiečiai leido atsiimti. 
Turtas priklauso „Lietuvos 
Vaiko” draugijai ir paskirs
tomas naujai steigiamiems 
vaikų darželiams Rytų Lie
tuvoje.

— Tikybinių organizacijų, 
kurios yra valstybės pripa
žintos, kultūros reikalams iš 
valstybės iždo pagal šių me
tų biudžetą skiriama 2,119,- 
000 lt., iš kurių 1,690,000 ka
talikams, 218,000 žydams, 
28,00 evangelikams refonųa- 
tams, 71,000 evang. liuterio- 
nams, 53,000 stačiatikiams, 
38,000 sentikiams, 7 tūkst. 
karaimams ir 11 tūkst. litų 
mahametonams.

— Netrukus bus nupirkta 
dar 6 keleiviniai garvežiai 
tankinio tipo 300 tonų trau
kinio svoriui su greičiu ligi 
90 klm. per valandą. Preki
niams traukiniams numato
ma pirkti dar 10 garvežių ir 
siauriesiems geležinkeliams 
4 keleivinius garvežius ligi 
60 klm. greičia per valandą? 
Dar užpirkta 6 keleiviniai I 
ir II klasės vagonai, 14 ke
leivinių II klasės ir 25 vago
nai ledainės—mėsos produk
tams ir kitoms prekėms per
vežti.

— Balandžio 1 d. visoje 
Lietuvoje buvo 81,498 radijo 
abonentai, iš to skaičiaus 
Vilniuje 11,910 ir Kaune 17,- 
924. Per paskutinį mėnesį 
radijo abonentų skaičius Lie
tuvoje pakilo 2,417. Pernai 
balandžio 1 d. buvo viso 54,- 
896 radijo abonentai.

— Prof. Jodelė, kuris prie 
Valkininkų anksčiau turėjo 
cemento dirbtuvę, dabar ga
vo leidimą steigti Mielupyje 
(ties Paneriais, arti Vil
niaus) kreidos, kalkių ir ce
mentinių kalkių fabriką. 
K. Račkauskas taip pat gavo 
leidimą įsteigti kreidos fa
briką Valkininkų valsčiuje, 
Kukiškio apylinkėje.

—Kompozitorius Antanas 
Račiūnas, kurio opera „Trys 
Talismanai” su pasisekimu 
jau kelinti metai eina Valst. 
Operoje, baigia rašyti naują 
operą, kuri jau esanti įpusė
ta. Naujoji opera bus vadi
nama „Milda”. Ji bus baig
ta rašyti apie liepos pradžią.

— „Vilniaus Balso” kores
pondentas iš Kaltinėnų (Vil
niaus kr.), rašo, kad Smilty
nuose tarp ežerų ir miškų 
rastas begyvenąs įsirausęs į 
žemę valstietis Kalvelis su 
žmona ir 5 vaikučiais. Jis 
tiek neturtingas ir jo gyve
nimas toks skurdus, kad du 
jo vaikai rasti beveik nuogi. 
Kalvelių šeimą suradęs poli
cininkas susijaudinęs pareiš
kė, kad skurdo visur pasitai
ko, bet tokio skurdo, kaip 
Rytų Lietuvoje jis niekada 
dar nėra matęs.

Motinos Mei

N. vaikeliui, 
šiame pašau

tos nusiminimas 
Jį motiną. Niekas 
3 suraminti. Pak
lodamas, kad iš 
,^o neatsirastų 
■tavojo, kokiu 
Ulbėti, kad ne- 
įetų greičiau pa- 
įę. Daktaras M. 
jip: jeigu jauno- 
0tų kokį jauną 
ginti, gal tas jai 
įti apie savąjį.

tuviškumą, regis, daugi 
nukentėjo. Daugėliškio, 
rėčiaus, Melagėnų, Čeik 
Adutiškio, Švenčionių i 
tuose gretimuose valse 
reta kuri šeima nebuvo 
lenkų administracijos m 
tėjusi. Apskričių kalė, 
būdavo perpildyti mūsų 
nimu, atkakliausiai ko 7 v 
siu del lietuviško žodžio 
nyčiose, mokyklose ir k 
sambūriuose. Mus toji 
voje stiprindavo viltis, 
okupantai šiame, jiems | 1 
kai svetimame, krašte < j našlė N. neno- • «v «i i • valionnai išsilaikyti negales,; 
anksčiau ar vėliau mes 
tiek būsime draugėje sū 
vaisiais broliais ...

Savo tautinėje ir ku 
nėję kovoje mes buvom 
labai daug pasiekę. P 
raišiais metais mūsų a] 
kės duodavo net 80 nuo 
sų Vilniaus lietuvišk 
spaudos skaitytojų, d 
dalį Vilniaus Vytautu įforTžmonės,— 
gimnazijos moksleivių. aš ją jau 
buvo kaimo, kuris ne Nelabai senai
turėjęs vieno ar kelių į. dabar
viškųjų organizacijų pi vaikelių,
nių. Mūsų apylinkėse; : 
nuo pasikėsinimo apsai 
gimtoji kalba — dargi į 
pareigūnai turėjo jos 
mokti, nes be jos čia ji 
pajėgdavo žmoniškiau 
savo pareigų.

Sužinoję apie Lieti 
grąžinimą Vilnių ir jo 
mes džiaugiamės be gą 
krašto — verkėm iš dži 
mo. Su pasididžiavimų 
jutome, jog šiamev.tautc 
mėjime prasmingos bu 
mūsų pastangos ir I 
kančios... Ir to, kas 
su mumis įvyko, mes ii 
neįstengiame suprasti, 
džiaginius sunkurhus 
esame pripratę pakeli 
čiau, kažin, ar pajėgsiu aš tuoj aus
laikyti dvasinį smūgį,] tuojau 
kai nelauktą, mus nuo ’Ąirpovalan- 
giausios * tėvynės Lie ž^vuosiu3,-TŠ- 
vėl atskyrusį...” kėdes ir ant

įbėti, bet vėliau 
jįtaro pasiūlymu 
tokio varguolio 
^ti jį. Nutarė 
įį kaimą, kur 
įdvo nužiūrėjęs 
M
.daktaras jaunai 
įojo apie planus 
jį kur jie vyko, 
į varguolių šei-

galva, ir dabar

jug vargo. Ma
rilė sutiks vieną 
rauginti.
nurodytą vietą, 

gojo prie gana 
sėlio ir čia buvo 
sukti. Daktaras 
stebėjo namely 
nsur buvo švaru 
.buvo švariai ap-

-sušuko namiškė 
i tai dabar bus 
M) vaikučiams, 
^randasi?—už- 
iras, - atvežiau 
]tokių dovanėlių. 
įje,visi dirba sa-

M Ji tuojau 
ir po valan-

.ii kėdes ir ant 
važiausiąjį.

i paprašė p. N. 
a atsisėdo šalia 
Štaras pradėjo 
aiams dovanas.

— Tui 
daug vai 
čiais, ne 
aprengti 
dirbti sai 
ti. Kaip 
vertiesi ?

— Ties 
sakė mot 
sunkią n; 
ryti. De 
siuvimo, 
viršutinii 
Vargo m 
ja, bet g; 
tį Dievui 
vas atsin 
keliai ki 
bus leng^ 
na sunku 
nei iš m 
pasiimsi

— Mai 
daktaras 
atiduoti 
ginti ? ] 
kia turti 
retų dži 
palengvii 
tą. Pag 
tai.

Vargši 
daktarą 
nesupras 
nų. Ats 
kurią p 
čia.

— Ta 
prantu. i 
rio žmon 
davė sa 
džiaugia! 
nes tėvai 
mai priž

aš nem 
Kiekvien 
palengvi: 
naštą ki 
manau, 1 
galėtum 
mai išau 
lėtų ir s 
bėti.

— Ta 
nai, kad 
atiduoti' 
bėjimu, 
nameliui 
vaikeliai 
mų gak 
tynių m<

— Tai 
ką atidi 
N.

— Ta 
tamstai 
Eik šiai 
turn vai 
pas ją g 
labai ge 

Vaiku 
akytėmi

— Balandžio 17 d. A 
tijos užsienių reikalų i 
terijoje Berlyne pasir 
prekybos sutartis tari - T ,uuvau**B- 
f • T7 i • 4.-- c -uicia iums do-tuvos ir Vokietijos, i : J
tis yra lyg ir tąsa pi 
siais metais gegužės' 
pasirašytos 2 metams s ,,, 
ties. Naujoji sutartis ! ™e’ ar ^au 
sutarties nepanaikina, 
tik praktiškai tvarko' 
bendradarbiavimą tarp 
jų valstybių naujose, 
sudarytose, ūkinėse aj . 
vėse. Tas susitarimą Prie j°s 
numatytas ligi šių 
gruodžio 1 d. Sutart ----------------
miai praplečia ūkinį b( 
darbiavimą tarp Lietui i , e #
Vokietijos. Metinė aP HndoiC 1 C. 
ta tarp abiejų valstybių V JA
sianti didesnio kiekio, j

— Vilniuje ^Maisto’ 
drovė turi 22 krautuve 
urmo

toukęs mergai- 
ažiaus, paklausė

atsakė mergai- 
-mano vardas

to- Dabar atsi-

■toys)

negi tai pa-
sandėlius. Gy ^?! _ 3™^ 

jams tinkamiau aptai s kū 
ateityje „Maistas” ni tik kaul 
savo krautuvių tinklž gen-g ran_ 
praplėsti, kad jų nebet įauuž kakR) 
nė viename miesto r .’
Dešrelių (hot dogs) pa: e
nėjimas Vilniaus miešti 
vėse turi nepaprastą p -nustebo per 
kimą. Dešimtis pardi tomas Eugeni- 
tojų kasdien parduot) tos atšlitinejo 
2-2500 porcijų.

— Vilniaus Geležinis 
das nutarė Vilniuje J 
vaikų teatrą, kurį jai _____
sudariusi mokytojų į $ Kleopatrą į 
Šiam darbui paremti 5 i1 su ja korido- 
paskyrė 1,000 litų, ka< ^arį, pasodino, 
žiesiems artistams būtų senė tai pa- 
ma parūpinti reikaling tojų beprotė! 
nos drabužėlių ir dekor *5o! 
Vaikų teatras su savo 
nimais pradžioje : 
visas Vilniaus pradžio1 
kyklas, o vėliau vyks 
vinciją.

— Lietuvos Aero 
nupirko Vokietijoje 
dvivietį lėktuvą, kurs p 
gins LAK aviacijos sk 
mųjų priemonių skaiči

‘ sau už kaklo,

® stiklu van
duo senės, ir 

nelaukęs

su ja korido-

stovėjo 
dies jo

—Eu 
kas nep

— T( 
nedoryl 
jaimsii

— S 
sakyk,

—Ma 
jo aršu 
išmesiu

— I 
sūnau,

— 1 
Kanklį 
dė, pri 
žodžiai

— N 
kienė.

apli ^ėjo. Išlei- 
Ižiol’toiliko viena,

faktą.
^ąsus, kaip 
^įninkąs, zen

ito atgal per 
to/virė kova

išplikii 
išmetė

Eug 
bėjo i 
ant jo

Aps 
nėjo, 
bučio 
pajudi 
bas. 
dele į

— J 
krėsti

lysių ir iš 
Ujo į Pl

sene, kur
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ilniaus I tuviškumą, regį

, lietu
ko So-
j. Laiš- 
iš ana-

Motinos Meile
nukentėjo. Baud 
rėčiaus, Melagy 
Adutiškio, M 
tuose gretimoj 
reta kuri šeima] 
lenkų adminisJ 

tėjusi. ApsM 
š vaka- pūkavo perpilu 
jąja pa- atkaM 
.me L siu dėl felS 

snio ir “W 
Įima fi- sambūriuose, u llUJlcL UI I , UU.X M , JVXC-t* IU/IA11V
[ ta die- r0]e stlPrinMi našlė paimtų kokį jauną 
ležinoji- 
.us gali- ka! 
protėvių na!

anksčiau ar d 
tiek būsime 

upacijos (vaisiais brolį] 
s už lie-

lys ap-

Mirus našlei N. vaikeliui, 
paliko ji viena šiame pasau- 
vje. Gailestis nusiminimas 
įpėmė jauną motiną. Niekas 
tegalėjo jos suraminti. Dak
aras M. bijodamas, kad iš 
lidelio gailesčio neatsirastų 
hi proto liga, galvojo, kokiu 
Įūdu jai pagelbėti, kad ne- 
taminga galėtų greičiau pa
piršti nelaimę. Daktaras M. 
lugalvojo taip: jeigu jauno-

turite gana 
tais vaiku- 
reikia juos

Savo tautid 
nėję kovoje J 

įvė Kau- Į labai daug J 
ininkams raišiais mėtį 1 
rsus, ku- kės duodavo J 

s paskai- sų Vilniaus į 
ės, higie- spaudos skab 

dalį Vilniaus 
is Vilnių-1 gimnazijos 

os krašto 
vių vaikų 

Prieku- 
leltėje H, 
t. turtas, 
) atsiimti.
„Lietuvos 
r paskirs- 
igiamiems 
Rytų Lie-

Šimtai berniukų, kurie pri
klausė jos įsteigtuose klu
buose, liko geresniais pilie
čiais. Tūkstančiai vargšų, 
neturtingų vaikų gavo pro
gos atostogas praleisti kai
me. Per milijoną dolerių au
kojo Hull House moterų klu
bui’, kuris rūpinosi imigran
čių moterų švietimu ir kitais 
jų reikalais. Rėmė šelpimo 
organizacijas, vizituojančias 
slauges. Savo lėšomis iško
vojo, kad visose pradžios 
mokyklose būtų slaugės, ku
rių dėka pašalintos pavojin
gos epidemijos Čikagoje, mo
kyklos vaikų tarpe.

Ji niekuomet nebijojo kri
tikos bei kitų nuomonių. 
Kiek ji rūpinosi pagerinti 
darbininkų, vargšų būkl^ 
tiek ji kovojo ir už įstaty
mus. Apsiginklavusi faktais 
ir tiesos įrodymais, ji nemal
davo valdžios pareigūnų ką 
nors padaryti, bet jiems nu
rodė kas reikia daryti. Ir 
taip politikieriai bijojo mo
ters, kuri jų nesibijojo. To
kiu būdu ponia J. T. Bowen 
išreikalavo įstatymų par
kams, žaidimų aikštėms vai
kams, trumpesnes valandas 
ir tinkamesnį atlyginimą mo
terims. Dabar daugelis nau
jų reikalavimų, kuriuos ji 
pradėjo, tęsiami pačių pilie
čių.

si jais gėrisi. „Meškai” bai
mę sukėlus, į vidų įlekia 
koks nors valdovas su savo 
pavaldiniu. Meškininkas su 
„meška” sprunka per duris. 
Valdovas ant balto žirgo, lai
kydamas rankoj skydą, 
švaistosi po vidurį, krečia į- 
vairius šposus, kokius tik iš
galvoja. Žiūrovai krykštau
ja.

Valdovas paprastai būda
vo labai gabus bernužėlis. 
Dirbtiną arklio galvą užmo
vęs ant tam tikros lazdos, 
pats apsisiautęs balta dro
bule, jodinėdavo aplink da
rydamas skirtingas veido iš
raiškas, tuo visus smarkiai 
prijuokindamas. Paprastai, 
valdovui bėgant per duris, 
visi dalyviai bėgdavo kartu, 
šaukdami: —Du, du, du . ..

Jonas Raudonaitis

Dvariokų Pasilinksminimaiir, rodos, prašyte prašė jos: 
„Mamyte, paimk mane ir ne
leisk, kad kas kitas augin
tų”.

— Na, ir ką gi Tamsta 
pasakysi,— tarė daktaras,— 
tegul Andriukas eis gyventi 
pas šią ponią.

— Aš Andriuko atiduoti 
negaliu,—atsakė susirūpinu
si motina. —Žinai, daktare, 
jis mano vyriausias sūnelis. 
Kaip puikiai ir noriai jis 
man patarnauja virtuvėje, 
koks jis gyvas, jaudrus. Ir 
ką gi aš be jo daryčiau?

Daktaras tai išgirdęs nu
sijuokė.

— Tai gal aną jaunesnį 
duosite? Kaip jo vardas?

— Jo vardas Juozukas, — 
atsakė vargšė motina, —bet 
kas rūpintųsi mūsų paukšty
čiais? Juozukas lesina juos, 
apžiūri balandžius. Visi jį 
žino ir prie jo kiekvieną die
ną susirenka laukdami mais
to, kuriuos jis juos matina. 
Kad tamsta, daktare,, girdė
tum, kaip jis pamėgdžioja 
paukščių balsus, tai netikė
tum, kad jis taip gražiai ga
lėjo išmokti.

— Na, o kaip su ta ketve
rtų metų mergaite? Ji labai 
meili, graži.

Vargšė motina net nusi
gando.

— Argi aš Teklytę turė
čiau atiduoti?! Juk tai ma
no mylimiausias vaikelis. Ji 
prižiūri mažesnius ir jiems 
būtų vargas be jos.

— Gal tamtai būtų geriau, 
—tarė daktaras p. N., —pa
imti mažiausį, jis galės grei
čiau priprasti.

P. N. palenkė galvą.
— Taigi, tamsta, duokite 

mums jauniausią jį savo sū
nelį, ar taip?

Motina, užklupta tuo klau
simu, nusijuokė ir tarė:

— Argi manote, kad aš 
galėčiau jums atiduoti tą 
brangiausį mano turtą ir pa
likti be mylimiausio vaike
lio? Niekad to negalėčiau 
padaryti. Ir kas žino, kas 
iš šio mano angelėlio išaugs? 
—Ir pagavus savo mažyti, 
pradėjo glamonėti, bučiuoti 
ir dalyti vaikams saldamy- 
nus.

— Suardyti šios šeimos 
niekas negali, —atsiliepė pa- 
galop p. N., —bet mano no
ras yra, kad būčiau aš pati 
prie jos priimta.

Ir taip p. N., turtinga naš
lė, apsigyveno su šia šei
myna ir paliko jos globėja, 
dėkodama daktarui, kad pa
rodė jai kelią į laimę į pasi
tenkinimą kitų gerovei dar
bu. Našlei N. susijungimas

Pav., jei įsako pečių prašyti 
kūmuos, tai kaltininkas eina 
prie pečiaus ir sako: „Pe
čiau, pečiau, prašau tave kū
muos”. Vedėjas klausia: „Ką 
Dievas davė, dukterį ar sū
nų?” Jei atsako „dukterį”, 
tada klausiama, koks var
das. Atsakymui vardus pa-1 
renkama iš esančiųjų. Kurio 
vardas lieka paminėtas, turi 
bėgti prie pečiau ir taip pat 
sakyti: „Pečiau, pečiau ir 
t.t. Taip tęsiama iki lieka iš
šaukti visi dalyviai. Vėliau 
iškalbingiausias kalbina ir 
juokina visus iš eilės, kitas 
renka pabaudas.

Surinkus, vėl einama prie 
teisėjo. Kiekvieną kartą ve
dėjas klausia, kokia bausmė 
skiriama. Jei teisėjas paski
ria surišti gėlių bukietą, tai 
vedėjas eina prie visų ir pa
mažu pasako, kokios gėlės 
vardą jis turės. Ar tai mė
ta,, rūta, lelija, rožė, ar kt. 
Kaltininkas atsistojęs sako: 
„Turiu sudėti gėlių bukie
tą.” Tada jo klausia, kokios 
gėlės jam reikia. Šiš, pav., 
atsako, „rožės”. Turintis tą 
vardą, atėjęs paima už ran
kos pirmajam ir vėl kartoja, 
kol visi sueina; tada liepia
ma surišti bukietas. Visi su
sikabinę sukasi iki ratukas 
nesutrūksta.

Po visų žaidimų, eidavo 
ratukus dainuodami:

Ant kalno malūnėlis, 
Po kalnu šaltinėlis.
Ten krykštė nardė
Raiba antelė,
Šaltinio vandenėlyj (2 sy

kiu).
Ten ne antelė plaukė, 
Ten ne raiboji nardė.
Tik galiai verkė
Jauna mergelė.
Neradusi bernelio (2 sy

kiu).
Iš kitų žaidimų žaisdavo: 

amatininku pabūti, žiedą 
dalyti, oi, oi, meška! Čia 
turiu priminti, kad anais lai
kais Lietuvoj buvo mada ve
džioti meškas, beždžiones. 
Už pašokinimą beždžionės ar 
meškos rinkdavo kapeikas. 
Taip ir žaidimuose meškinin
kas atvesdavo savo „mešką”. 
Prašmatnus meškininkas iš
verstais kaliniais apsivilkęs, 
jo „meška” net dvejais iš
verstais kailiniais apvilkta. 
„Meška” kaip moka, taip ir 
šoka. Savo smarkumą paro
do, kai ją priveda kur prie 
kampo. Čia ji išvaiko visus 
snaudžiančius ar užsisvajo
jusius, kartais nutvėrusi ko
kį bernužėlį ar mergelę pa-

1882 m. M. dvare tikrų 
bernų būdavo 12. Kiekvienas 
bernas turėdavo savo darbi
ninką, kurį pats samdydavo. 
Ponas jam atlygindavo už 
du darbininkus. Tokiu būdu 
susidarydavo 24 asmenis. Be 
to, pusė tiek kitų tarnautojų, 
visi jauni, smagūs vyrai ir 
merginos. Už kilometro ar 
daugiau radosi vadinamas 
palivarkas, to paties pono 
globoje. Ten darbininkų bū
davo kiek mažiau, bet su 
dvaro žmonėmis susidaryda
vo gerokas skaičius.

Jaunimas nenurimsta, ieš
ko progos pasireikšti, pasi
linksminti. Todėl ruošdavo 
koncertus. Pirmiausia su
rasdavo dideles patalpas. Į- 
žanga nieko nekaštuodavo. 
Greit pritraukdavo senus, 
jaunus ir mažus, nes visi 
kartu galėdavo žaisti. Taip, 
bematant, patalpos būdavo 
pilnos dalyvių. Muzikantai, 
jauni vyrukai, iš parinktų 
alksniukų išsisukę dūdeles, 
pasidarydavo klarnetas. Dai
liai nudirbę, ištrindavo alie
jumi, taip kad ir dažų nerei
kėdavo. Tokie, du trys su
stoję, nedaug blogiau už dū- 
dorius sugrodavo. Kai už
trauks smarkią polkutę, tai 
porelės tik spėja vyti vienos 
kitą. Jei tas būtų buvę ant 
grindų, ne vienas būtų savo 
klumpes suskaldęs, bet kai 
be grindų, tai tik tekši ir 
tiek.

Visiems gerokai apšilus, 
sustoja ir muzikantai. Ne
spėjus prakaitui nudžiūti, 
vakaro vedėjas tęsia progra
mą toliau. Liepia iš vidurio 
visiems pasitraukti į pasie
nius. Ten susėdus, įsako pa
likti užtektinai laisvos vie
tos, nes atvažiuos pirkliai 
avižų pirkti. Taip pat prašo 
dalyvių ramiai užsilaikyti ir 
nesijuokiant į klausimus at
sakinėti. Kuris prasijuoks, 
bus baustas, tam teks savo 
kokį daiktą atiduoti, kurį 
tenka vėliau, po bausmės, at
gauti. Surinkus eilę tokių 
daiktų, teisėjas pradeda teis
mo eigą. Vakaro vedėjas, 
paėmęs vieną iš tokių daik
tų, slėpdamas, kad teisėjas 
nematytų, klausia, kokią 
bausmę teisėjas skiria daik
to savininkui, savininkei.

— Tur būt, 
daug vargo su 
čiais, nes juk 
aprengti ir pavalgydinti, už
dirbti sau ir jiems pragyven
ti. Kaip gi Tamsta dabar 
vertiesi ?

— Tiesa, p. daktare,— at
sakė motina, —vos velku tą 
sunkią naštą. Bet ką gi da
ryti. Dabar uždarbiauju iš 
siuvimo. Jau pramokau ir 
viršutinius drabužius siūti. 
Vargo nameliuose nestokuo- 
ja, bet gyvena turėdama vil
tį Dievuje. Dangiškasis tė
vas atsimena mus. Kai vai
keliai kiek paaugs, tai gal 
bus lengviau. Bet dabar ga
na sunku, nes dažnai negaliu 
nei iš namų išeiti, nes negi 
pasiimsi visus su savimi.

— Mano drauge,— atsakė 
daktaras, —ar nebūtų geriau 
atiduoti vieną iš vaikų išau
ginti? Paimtų vaikelį ko
kia turtinga ponia, pati tu
rėtų džiaugsmo ir tamstai 
palengvintų taip sunkią naš
tą. Pagalvok, tamsta, apie 
tai.

Vargšė našlė pažiūrėjo į 
daktarą su nepasitikėjimu, 
nesuprasdama daktaro pla
nų. Atsipeikėjus suprato, į 
kurią pusę daktaro kalba 
čia.

— Taip, daktare, aš su
prantu. Mano kaimynas, ku
rio žmona neseniai mirė, ati
davė savo mergaitę, kuri 
džiaugiasi gavus prieglaudą, 
nes tėvas negalėjo jos tinka
mai prižiūrėti.

— Labai gerai padarė, ir 
aš nematau nieko blogo. 
Kiekvienas žmogus stengiasi 
palengvinti sau gyvenimo 
naštą kiek galėdamas. Aš 
manau, kad Tamsta Mariutę 
galėtum atiduoti kokiai šei
mai išauginti. Paaugus ga
lėtų ir savo sesutėms pagel
bėti.

— Tamsta, daktare, ma
nai, kad aš galėčiau Mariutę 
atiduoti?— tarė su nusiste
bėjimu, —Juk ji yra mano 
nameliuose didžiausia. Visi 
vaikeliai žiūri į ją, kaip į na
mų galvą. Juk ji jau sep
tynių metų.

— Tai gal norėtum berniu
ką atiduoti,— tarė iš lėta p. 
N.

— Taip, berniuką galėčiau 
tamstai atiduoti išauklėti. 
Eik šian, vaikeli. Ar norė
tum važiuoti su ta ponia ir 
pas ją gyventi. Ten tau bus 
labai gerai!

Vaikutis savo mėlynomis 
akytėmis pažiūrėjo į motiną

ūdikį išauginti, gal tas jai 
•adėtų užmiršti apie savąjį, 
r Iš pradžių našlė N. neno- 
Ijo nei kalbėti, bet vėliau 
htiko su daktaro pasiūlymu 
L paimti kokio varguolio 
taiką ir auginti jį. Nutarė 
bu nuvažiuotr į kaimą, kur 
Įaktaras buvo nužiūrėjęs 
argingą šeimą.

■Kelionėje daktaras jaunai 
ašlei pasakojo apie planus 
I apie šeimą, kur jie vyko. 
|—Yra tai varguolių šei- 
tta, bet labai dori žmonės,— 
albėjo daktaras. Aš ją jau 
eniai pažįstu. Nelabai senai 
lirė šeimos galva, ir dabar 
Lšlė, su penketu vaikelių, 
Iri gana daug vargo. 
B.u, kad našlė sutiks 
g atiduoti išauginti.
jAtvykę į nurodytą 
|ečiai sustojo prie

ažaus namelio ir čia buvo 
iloniai sutikti. Daktaras 
p. N. pastebėjo namely 

rge, bet visur buvo švaru 
vaikeliai buvo švariai ap- 
tgti.
— A! Daktaras pas mus 
ažiavo,— sušuko namiškė

VEIKLUMO PAVYZDYS

buvo kaimo, J 
turėjęs vienoj 
viškųjų orgj 
nių. Mūsų J 

nuo pasikėšį' 
gimtoji kalba - 
pareigūnai bf 
mokti, nes bei 

r pajėgdavo į| 
. savo pareigų. 1 

Sužinoję asl 

grąžinimą Virt 
mes džiaugias 
krašto-vafe 
mo. Supasi^ 
jutome, jog seL 
mėjime prasto 
mūsų pastaąįŠlė, —na tai dabar bus 
kančios...Iriaugsmo mano vaikučiams, 

su mumis įvyrr “ * - --
neįstengiame r|iusė daktaras, — atvežiau 

ttis šokių tokių dovanėlių. 
|- Namelyje, visi dirba sa- 
į darbą. Bet aš tuoj aus 
is pašauksiu. Ji tuojau 
Įrįžo į grįčią ir po valan- 

rc|Bs išsivedė savuosius, 1S~ 
dama dvi kėdes ir ant 
kų savo mažiausiąjį. 
daktaras paprašė p. N. 
tis ir pats atsisėdo šalia 

Čia daktaras pradėjo 
nti vaikučiams dovanas. 
!• Atvežiau čia jums do
gelių— Pašaukęs mergai- 
[ metų amžiaus, paklausė 
tvardo.
k Ponas daktare, ar jau 
kiršote,— atsakė mergai- 
BŠvelniai, —mano vardas 
ryte.
k Taip, taip. Dabar atsi
jų.

įskui atsigrįžęs prie jos 
__  __ inos tarė:

altinį mėnesį numatytas ęL 
skaičius Lie- gruodžio 1 i I 

:,417. Pernai miai prapfcl 
3uvo viso 54,- darbiavimąui 

lentai. Vokietijos. If 
dė, kuris prie ta tarp abiej/Į 
ksčiau turėjo sįanti didesĖ:Į 
vę, dabar ga- 
gti Mielupyjel 

is, arti Vil- 
, kalkių ir če
kių fabriką.
taip pat gavo 

;i kreidos f a- ■ ,
akų valsčiuje, praplėsti, 

nkėje.
;orius Antanas 
o opera „Trys 
ju pasisekimu 
tai eina Valst. 
a rašyti naują 
u esanti įpusė- 
ipera bus vadi- 
. Ji bus baig- 
liepos pradžią, 

s Balso” korės- sudariusi5 
Kaltinėnų (Vil- 
30, kad Smilty- 
žerų ir miškų 
mąs įsirausęs į 
is Kalvelis su 
saikučiais. Jis 
jas ir jo gyve- 
eurdus, kad du 
i beveik nuogi, 
ą suradęs poli- 
audinęs pareiš- 
o visur pasitai- 
) skurdo, kaip 
>je jis niekada 
§s.

ganizacijų, i 
bes pripa- 
nkalams iš 
jai šių me- 
ima 2,119,- 
690,000 ka
ti žydams, 
is refonųa- 
ig. liuterio- 
įčiatikiams, 
s, 7 tūkst.
tūkst. litų

džiaginius s&j 
esame pripili 
čiau, kažin, an 
laikyti dvasną! 
kai nęląu^ 
giausios'..... 
vėl atskyrį.

Ma- 
vieną

vietą, 
gana

F- O kur jie randasi?—už-

us nupirkta 
,i garvežiai 
) tonų trau- 
greičiu ligi 

ndą. Preki
nis numato-
i garvežių ir užsienių J 
ležinkeliams terijoje ^1 
irvežius ligi prekybos si 
per yalandą.Vuv0S įrVofel 

keleiviniai Iįtis yra lygi 
;onai, 14 ke- Igįaig metais 
s ir 25 vago- pagirdytos 2 į 
ėsos produk- kies. Naujoji! 
prekėms per- sutarties n$ 

tik praktiški 
1 d. visoje bendradarbiai 

81,498 radijo jų valstybių 
to skaičiaus sudarytose, 
ir Kaune 17,-Vėse. Tas

— Balai

e i

su našle ir jai galbėjimas 
vilkti sunkią auginimo vai
kelių naštą buvo nepaprastas 
įvykis ir visų geros valios 
žmonių giriamas.

Juras.

—Man tiktai 80 metų, ir 
dar daug darbo turiu pada
ryti,— sako čikagietė senutė, 
ponia J. T. Bowen. Vieną 
dieną, dar būdama maža 
mergaitė, ji matė kaip ark
lys pertrenkė mergaitę, ties 
jos turtingo tėvo namais. 
Sekdama vyrus, kurie nešė 
mergaitę į josios namus, ji 
pamatė sukrypusią gritelę, 
kurioje viešpatavo jos akims 
nematytas skurdas. Jai pa
likus gritelę, jos galvosena 
nebebuvo 8 metų mergaitės. 
Tėvams nieko nesakiusi, ji 
leidosi elgetauti, per didžiu
lius namus Michigano gat
vėje. Žmonės, ją pažinę, au
kojo pinigus. Po valandos 
sugrįžo į vargingą lūšnelę su 
57 doleriais.

Ji iš pat mažens tikėjo į 
Dievą, Tvėrėją pasaulio ir 
viso kas jame yra žmogaus 
naudai, reikalui. Eidama 
16-tus metus mokė „neklau
žadų” berniukų klasę, nes į- 
rodė, kad puikiai gali tai da
ryti. Jau tada įsteigė ber
niukams klubą savo namų 
skiepe,------------ -------- ->——

Užklausta, kurią gyvenimo 
mokyklos pamoką laiko dau
giausiai jai davusia, atsakė:

—Kartą aš nuėjau į virtu
vę, kurioje apie 20 moterų 
siuvė baltinius, už labai men
ką atlyginimą. Motina, ku
rią aš atėjau aplankyti, nu
vedė mane į miegamąjį. Čia 
gulėjo sublogęs kūdikis tik 
laikraščiais pridengtas. Ne
toliese buvo padėtas duonos 
gabalėlis — tai kūdikio die
nos maistas. Mergytė, ne
švariu veidu, suveltais plau
kais, rankose laikė vinį, ku
rį mėgino apvynioti nešvariu 
popierių. Tai buvo jos lėlė.

Reikia daugiau negu užuo
jautos, išsilavinimo, meilės 
visam tai atsiekti. Reikia 
drąsos ir pasitikėjimo savo 
jėga.

Jei visi turtų, energijos pa
veldėtojai būtų sekę jos pė
domis, tai daugelis mūsų da
bartinių socialinių žaizdų jau 
būtų užgydyta.

Sulaukusi tų metų, kada 
kitos ramiai laukia gyveni
mo saulėlydžio, ji kaip ir vi
suomet, be baimės, energin
ga, veikli, darbšti. Ji išsiun
čia per metus 100,000 laiškų 
reikalaudama, ne maldauda
ma, pinigų, įstatymų, veįk; 
iosr^*

—Vilniaus Sporto Apygar
da pirmaisiais savo veiklos 
metais suorganizavo Vilniu
je sportiškų įrankių dirbtu
vę. Tokios dirbtuvės iki šiol 
Vilnius ir visa Lietuva ne
turėjo. Ją suorganizavo nau
jai sudarytoji Vilniaus Spor
to vadovybė su jos pirmi
ninku Pranu žižmaru prie
šakyje. Dirbtuvė pradžioje 
taisė slodes ir darė naujas, 
vėliau remontavo Vilniaus 
prieplaukų baidares ir valtis, 
artimiausiu laiku pradės sta
tyti sklandytuvus ir vieną 
lėktuvą.

Marija Aukštaite

udringais Vieškeliais
(Tęsinys)

— Vilniuje!. Viešpatie, negi tai pa- 
drovėturistinė valanda?! — sugrie- 
urmo sanfcKleopatra padriką kūną 
jams tinker 
ateityje > 
savo kraute

buvo beveik tik kaulų 
; atžagarias senės ran- 

užsimetė sau už kaklo, 
pė jėgas ir įsinešė į

nė viename 
Dešrelių 
nėjimas 
vėse turi 
kūną, 
tojų kasdis 
2-2500 portfr

— Vilnia 
das nutarė'

vaikų teatft|, nubėgo su ja korido- 
į jos kambarį, pasodino, 
jo, kad ta senė tai pa

ginusia Šilujų beprotė! 
atsargumo!
opatra patikėjo. Išlei- 
ugenijų pasiliko viena, 
e užsuko raktą.
enijus nedrąsus, kaip 
usias kaltininkas, žen-

Kas čia! —nustebo per 
as įbėgdamas Eugeni- 
iš paskos atšlitinėjo 

[lis.
opatra su stiklu van- 
atsilošė nuo senės, ir 

snijus nieko nelaukęs 
ai griebė Kleopatrą į

Šiam darb® 
paskyrė lū

žiesiems 
ma parūp®; 
nos drabni 
Vaikų tea^ 

nimais 
visas Vil^j 

kyklas, o’jtais žingsniais atgal per 
vinciją.. F

— Li^ 
nupirko J 
dvivietį f 
gins LAt 

mųjų pri

lorių, širdy virė kova 
rštas.
į Aš ją sulamclysiu ir iš- 
tsiu! — artėį jo į prie- 
| kur gulėjo senė, kur

stovėjo nekaltas, kilnios šir
dies jo globėjas.

—Eugenijau, kas čia? Lyg 
kas nepaprasto? .. .

— Tėveli, tai šmėkla visų 
nedorybių, tai dvėsena, kurią 
paimsiu ir ištrenksiu! . . .

— Sūnau! Sustok! Pa
sakyk, kas čia?!

—Mano gėda, mano globė
jo aršus priešas, kurį tikrai 
išmesiu!

— Nežeisk man širdies, 
sūnau, pasakyk.

— Tėveli... — apkabino 
Kanklį visu glėbiu, priglau
dė, prispaudė, nesavi, bailūs 
žodžiai išsiveržė:

— Mano pamotė, Klevins- 
kienė . ..

— Ar ta, kuri man akis 
išplikino?... Ir tave mažą 
išmetė ? . ..

Eugenijus spustelėjo glo
bėjo ranką, nulenkė galvą 
ant jo peties.

Apstulbo Kanklis, suakme
nėjo. Stovėjo vidury prie
bučio kaip sfinksas, kaip ne
pajudinamas marmuro sta
bas. Paskum stuktelėjo laz
dele į parketą ir paklausė:

— Ar ji vėl šposą atėjo iš
krėsti ? .. .

— Nežinau jos tikslų, bet 
ji sukritus be sąmonės. Ir 
beveik miršta.

—Vaikeli, užmirškim bu
vusias klaidas. Pakelk ją, 
nunešk į svečių kambarį. Pa
telefonuok kunigui ir dakta
rui. »

— Negaliu. Neįstengsiu, 
tėve, mano!

— Kur ji? . . . —su pasi
šventimu prilinko, didelėmis 
rankomis apglėbė mažą kau
lų krūvelę, pranykusią skur- 
luose ir, vedamas Eugeni
jaus, įnešė į mažutį puikiai 
apstatytą kambarėlį, nu
skandino jos kūną į švelnių 
pūkų lovą.

Apsiverkė, apstulbo valan
dėlei; kai Eugenijus suko te
lefono numerių ratelį, atbėgo 
Kleopatra.

—Jei kas miršta, aš neiš
kenčiu, nors ir būtų paskuti
nis beprotis ar niekšas! ...

Eugenijus nusigando, tė
vas susirūpino. Ir vieno, ir 
kito mintyse susiklostė svar
bi ir gili paslaptis, kuri se
nei atsikvošėjus gali iškilti, 
sukelti audrą.

Eugenijus nerimo. Nervi
nosi, graibstėsi elgsenoj ir 
minty, drebėjo del kiekvie
nos senės konvulsijos, kad 
tik Kleopatrai nepaaiškėtų 
jo pamotės tėkštas sopulys 
jos tėvui

Bet senė vis dar pilnai ne
atsigavo. Vieną, kitą žodį 
sugargaliuodavo 1 e n k i š ku 
žargonu, ir vėl jos sąmonė 
nuskesdavo į neaiškias pil
kumas.

Kanklis, prisiminęs šio va
karo tik prieš valandėlę pra
bėgusį epizodą Stelnionių 
lūšnoj, pasišaukė Kleopatrą 
ir pradėjo tylutėliai švabž- 
dėti:

—Dukrele, tu mano bran
gus vaikas, kokių tikrai ma
ža! Tu man niekad nesa
kei, nesiskundei nei nepasi- 
gyrei, kad Vaišnorėlio žaiz
deles raišiojai.

Čia Kanklis sustojo, suju
dėjo akių duobės, susijaudi
no.

—Bet dabar jau nereiks 
jam patarnauti. Nurimo, am
žinai užmigo senelis, lūpos, 
priėmę šv. komuniją, rodos, 
šypsosi. . .

—Tėveli, argi Vaišnorėlis 
mirė?

—Mirė. Teisingiau pasa-

žengė apytamsiu koridorium, 
lūpos klostėsi į maldą, šalę 
savęs, rodos, jautė slenkan
tį kankinio Vaišnoro šešėlį, 
šventą ir nepaliečiamą. Pa
bučiavo savo pirštus, jo žaiz
das lietusius, ašaros biro 
mažais krištolėliais.

Suklupo po statula, nulin
ko galvelė su ilgomis linų 
kasomis, atsidavė visa siela 
į dvasines aukštumas, už 
lango pritarė vasaros nak
ties švelnaus vėjelio ūžianti 
simfonija. Ir kai pakėlė 
Kleopatra akis į Dievo Moti
ną, ji pamatė Marijos glėby 
tą „bevertę” smilgelę, kurią 
parsinešė iš Vaišnorėlio šį 
rytą padovanotą, prisiminė 
jo paskutinius žodžius:

—Aš nieko daugiau netu
riu palikti amžinam prisimi
nimui, tik šią bevertę smil
gelę iš savo kentėjimų lovos. 
Priimkite. . . Jūs tikrai šven
ta mergaitė ... Melsk itės, 
melskitės ...

Kleopatrai dabar liūdna ir

savo angelams, kad iškaišy
tų jo žaizdas rožėmis . .. Aš 
stengiuosi, kad mano darbai, 
mano elgesiai už jas atsily
gintų .. . Motinėle, Tu gera, 
globok Vaišnorėlį... Tu ži
nai, kiek jis kentėjo .. .

Šiais žodžiais Kleopatra 
prisiminė, kad ir čia, tik už 
kelių durų, kenčia ir beveik 
miršta žmogus, atklydusioji 
senė.

Vikriai atsidarė kamodės 
stalčių, išrinko savo gražiau
sius ilgarankovius aftavotus 
naktinius ir, susidėjus ant 
rankos, beveik tekina nubė
go koridoriais. Ir kaip ji 
nustebo, kai tžvelis, pravė
ręs duris, griežtai įsakė:

—Klevute, kad man į šį 
kambarį nei kojos nekeltum.

Susigėdo ir nuliūdo. Įsmi
go į širdį sopulys, pasijuto 
esanti tik dulkė, tik nerei
kalinga skiedrelė, lyg šalę 
staliaus kojų, kuri tik berei
kalingai painiojasi tarp tėve
lio ir Eugenijaus.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Aš niekaip neįsivaizduoju 
žmogaus, neprisirišusio visa 
širdimi prie gimtosios žemės 
ir gimtųjų žmonių, nemylin
čio tautos, kurios būdą jis 
yra įsikvėpęs nuo pat ma
žens, kaip savo krašto orą, 
kurios kalba jam sakomas 
kiekvienas meilės ir paguo
dos žodelis — tautos, kurios 
žmonės yra jam lyg broliai 
sesers, nes jis turi su jais 
bendrų švenčių ir bendrų ge
dulingų dienų, žmogus yra 
ne tik savo tėvų vaikas, bet 
taip pat ir savo krašto, savo 
tautos ir jos istorijos vaikas.

—Foersteris
------ o-------

Laikas yra visa, ko iš jo 
panorėsi. O, kad aš galėčiau 
pigiai nupirkti mūsų didž
ponių nedirbamas valandas!

M. Faradey

(Bus daugiau)

žėrė į erdvę žydrias šviesas. 
Žolėse spindėjo rasos, kvepė
jo oras naktine, polietine 
drėgme, pabaliais kvaksėjo 
ir turke varlės, tirleno turk
liai, gruždeno griežlės.

Susitraukė dvasioje į skur
dų vabalėlį, užsimetė juodą 
ploščių, ir pasileido per so
dą, pro dobilų lauką, per pie
vas į Stelnionių lūšną.

Išgiedrėjęs dangus stūmė 
paskutinius debesų gaurus, 
blykčiojo žvaigždės, o virš 
tamsaus šilo karpytų viršū
nių kabojo blaivus mėnuo ir

kius, užmigo Dievuje. Su 
paskutiniais žodžiais, neuž
miršo ir tave prisiminti, pra
šė melstis. Mat, grįždami 
nuo kalno, užėjome nuo lie
taus, ir radome mirštantį...

—D i e v u 1 ėli, Vaišnorėlis 
mirė... ,

Užsidengė ^Kleopatra akis, 
ir tyliai užspaudus duris,

graudu, tuščia ir nyku. Vėl 
ji suvožė delnus, pakėlė ty
ras akis, ir pusbalsiai pra
šneko:

—Motinėle, ta maža smil
gelė Tavo rankose, tai Vaiš
norėlis. Priglausk, apsupk, 
savo meilės ploščiais, aš kas
dien atbėgsiu su tyra širdies 
gėlele. Aš melsiuosi. Paliepk
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rgO PARAPIJOS
HARTFORD, CONN.

įjji kunigai bus

3Šsl8d., 8 vai.

Mis atsilankė

SENOVĖS PIRŠLIAI.

D.

BALTIMORE, MD.

kai L. B.

Mi pastatyti 
į pamaldų buvo 
Ergerb. svečias 
apie ten gyve- 

avios, Radosi

į PIANISTAS 
rančius

adv. K. 
kompo- 
gražius 
apylin-

.^Raugalo pri-

VILNIAUS BAŽNYČIOSE 
LIETUVIŲ KALBA

Piknikas nuo 10 vai. ryto. 
Maloniai visus kviečia pikni
ko komisija. Kūmas.

jįcevičius tikrai 
ngjjsi atlankyti 

apie birželio 
įtikimo ir kon- 
■:įno reikalams 

^sušauktas SLA 
padienį, geg. 9

Birželio 9 d.- įvyks parapi
jos piknikas gražiame Wer
ner’s Grove parke, N. Hale
don, N. J. Visi kviečiami 
ruoštis. T. B.

,jm daug rašyta 
pianistą, kompo- 
jįevičių. Jis per- 
Įitvažiuot į Lie- 
pasauliūėje Pa- 
įjįįDai pasiliko 
^Argentinoj, 
tolius pasiseki- 
innos rūšies pi- 
jpnozitorius. Ar- 
jiaosybė jį yra

jO d., 1940 m.
^>5=-------=

Gegužes m. 10 d., 1940 m.

vauda 
laikai; 
veikai 
dinimi 
trukšr 
ūždaw

Džie 
džiaug 
pamat 
ją. U 
čiau c 
vaidini 
nei vic 
lauš įs 
„GLUŠ 
kalas, 
gas, la 
tis, ly 
rims, 
kio ilg 
pareik; 
ko, pa; 
jų pus< 

Mun 
mokė ji 
miai s 
iuvo v 
dintoja 
dirbėti 
vo daų 
tokį di< 
vių ku 
niekas 
ginti, 
lengvia 
da ran< 
bą įvei 
lingas 
pavyzd 
masis t 
lietuvių 
mus. ' 
linkėti 
ir atei 
veikalu 
„GLUŠ1 
dinimas 
liks me 
mas.

Maspetho parapijos vai
dintojų grupė, vaidovau- 
jant muz. Ant. Vismi
nui, vaidinsianti trijų 
veiksmų komediją „Teta 
iš Amerikos” trijose vie
tose: gegužės 12 d. 7 
vai. vak. Kasmočiaus sa
lėje, Steamboat Road, 
Great Neck, L. I.; ge
gužės 19 d. 7 vai. vak. 
V. J. Atsimainymo par. 
salėje 64-25 Perry Ave., 
Maspethe ir gegužės 26 
d., 7 vai. vak., 207 York 
St., Brooklyne.

tas užbaigtas Lietuvos him
nu.

Trumpų pertraukų metu 
kalbas pasakė kun. M. Ke- 
mežis, kun. A. Karužiškis, 
„Amerikos” redaktorius J. 
Laučka. Brooklynietis J. Va
laitis paskelbė apie brolių 
Motuzų paveikslus, kurie bus 
rodomi par. salėje gegužės 
11 d.

Be minėtų asmėnų svečių 
tarpe teko su pasitenkinimu 
pastebėti kun. J. Šerną iš 
Elizabetho, kun. J. Stašaitį 
(dirba Patersono italų para
pijoje), brooklynietį 
Jurgėlą su žmona, 
zitorių žemaitaitį, 
būrius iš Patersono
kės, Brooklyno ir kitur. Nuo
taika buvo puiki. Iš kon
certo, reikia tikėtis, liks 
gražaus pelno naujų parapi
jos bažnyčios vargonų fon
dui. Patersono veikėjai, kaip 
Kulikaitis, Sprainaitis, Obe- 
levičius, Misiūnas ir kiti 
džiaugėsi, kad koncertas ge
rai pavyko, o ypač patenkin
ti kleb. kun. Kinta ir muz. 
Voveris, kad jų įdėtas dar
bas susilaukė gražios para
mos ir įvertinimo.

5 d. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos choras, 
muziko Broniaus VOVERIO 
vadovybėje, suruošė Wash
ington salėje didžiulį koncer
tą, kurio programą pildė ne 
tik vietinis choras, bet ir 
svečiai — Brooklyno Angelų 
Karalienės ir Harrisono So
pulingos Dievo Motinos pa
rapijų chorai Turėjo daly
vauti ir Elizabetho choras, 
bet dėl komp. Žilevičiaus su- 
ū/rgimo atskirai nedainavo, 
o tik prisijungė užbaigoje 
prie jungtinio choro.

Koncertas pradėtas klebo
no kun J. Kintos įžanginiu 
žodžiu. Jis labai džiaugėsi 
gausiu atsilankymu — buvo 
per 600 publikos Programa 
pradėta beveik laiku, pavė
luota ne pilnu pusvalandžiu.

Pirmiausia pasirodė ma
žųjų choras ir sudainavo po
puliarias M. Petrausko, Šim
kaus ir liaudies dainas. Vi
siems labai patiko mažųjų 
didelis muzikalumas, jų dė
mesys vado vadovavimui, 
nurodymams. Mažieji gra
žiai išsilaikė ir aukštose ir 
žemose gaidose. Jie savo dai
navimu visus sužavėjo.

Harrisono choras su muz. 
J. Hodeliu išsirikiavo sceno
je gausiai, pilname pajėgu
me. Sudainavo penkias dai
nas, kurių grynai rusiškais 
motyvais, pritaikinta vien 
vyrams ir, matyt, dainuo
jančių mėgiama. Viena dai
na, kurios autoriaus neteko 
sužinoti, priminė ukrainietiš- 
kas meliodijas, gana ilga ir 
nelengva, bet choras ją rim
tai sudainavo.

Ilgiausią programos dalį 
thko-Bpy^Įvno Angelų Ka- 

ralienės par. choras,’ muz. 
Prano Dulkės vedamas. Sko
ningai sudainuotų dainų tar
pe paminėtinos Žemaitaičio 
„Šviesi saulutė” 
čiaus 
Vyrų grupė atskirai 
navo.
žeika sudainavo Kelpšos ko
mišką dainą. Visiems labai 
patiko vyrų grupės kariškas 
išžygiavimas iš scenos. Nors 
kiek pavargęs iš kelionės, 
bet choras nebijojo ir ilgą 
Vanagaičio „Tu ir aš” dainą 
sudainuoti. Dainavo tvirtai, 
drąsiai. Chorui akompana
vo prityrusi pianistė M. Žu- 
džiūtė. Atskirai pasirodė ir 
Dulkės 3 sūnūs ir dulkė su 
dainomis, juokais ir šokiais. 
A. Kižienė padainavo solo.

Atskirai pasirodė ir Pater
sono vyrų choras, sudainuo
damas labai skoningas dai
nas, Kaip Bertulio „Vilniaus 
medis”, Banaičio „Valio pio- 
v e j ė 1 i ai”, Petrausko „Mes 
razbaininkėliai” ir 
„Valiok dalgele”. 
Patersono choras 
pasaulį ypatingai 
čius ir mėgstančius jaukiai 
n u s t e b ino padainuodamas 
šioje apylinkėje vargu ar 
girdėtas dainas, kaip Ado
mavičiaus „Kukavo gegulė”, 
Šimkaus „Ant kalno gluos- 
nys”, Gruodžio „Šiltas gra
žus rudenėlis” ir Šimkaus 
„Paukštužėli, s k r a j ū nėli”. 
Tai dainos, pilnos nuosta
baus lietuviško grožio, ku
rioms svetimas rėkavimas, 
bet reigalingas gilus įsigy
venimas ir į dainos žodžių 
turinį, ir į muzikos švelnu
mą bei lankstumą. Ir atvi
rai tenka pasakyti, kad Br. 
Voveriui pavyko savo chorą 
tinkamai paruošti.

Koncerto programa už
baigta jungtinio choro dai
nomis. Naujalio „Jaunimo 
giesmė” dirigavo Dulkė, o 
Žilevičiaus „Laisvės dainai” 
—Br. Voveris. Abi smagios 
ir galingos dainos labai tin
ka dideliam chorui. Koncer-

ir 
Anoj pusėj

Pr. Dulkė ir

Žilevi- 
ežero”. 
padai- 

J. Ma-

Strolios 
Mišrusis 
muzikos 
gerbian-

— Jau antri metai, 
mirė, T. Žukauskas; gegu
žės 3 d. palaidota jo žmona 
iš airių šv. Martyno bažny
čios.

— Šeštinių diena gražiai 
švęsta, nors reikėjo dirbti 
katalikams, bet darbininkai 
lankėsi bažnyčiose 5 ir 6 vai. 
ryte. Lietuvių bažnyčioj va
kare buvo ir mišparai; cho
ras naujas psalmes giedojo, 
kas užėmė 2 vai. ir 20 min. 
Darbininkai pageidauja pa
prastų mišparų, kaip Lietu
voj.

— Balandis buvo visas vė
sus ir gegužės 3 d. dar buvo 
šalta, bet medžiai jau žaliuo
ja, o žolė parkuose mašinė
lėm piaunama. Tikimės tuoj 
šiaudines skrybėles nešioti, 
gal ir ligos sustos kankinu
sios. Lietuviai kalba apie iš
važiavimus, tik kai kuriems 
trūksta pinigų.

L. Vyčių kuopoje susispie- 
tus gausi veiklaus jaunimo 
grupė. Mokyklos name turi 
du erdvius kambarius, žai
dimui įrankius, sporto ko
mandas. Kuopa smarkiai 
rengiasi organizacijos sei
mui, įvyksiančiam rugpiučio 
pradžioje Hartforde.

— Bal. 19 d. par. viduri
nės mokyklos mokiniai turė
jo viešus debatus, kurie bu
vo įdomūs.

— Bal. 21 d. įvyko mokyk
los koncertas, kurį išpildė or
kestras, benas ir choras. 
Programa susidarė tik iš 
amerikoniškų kūrinių. Klau
sytojų buvo mažai.

— Par. choras turėjo vai
šių vakarą. Atsilankė prel. 
Ambotas, kun. J. Kripas. 
Rengiamasi kun. J. Kociūno 
primicijoms geg. 19 d.

— Vyrų klubas turėjo me
tinę vakarienę su įvairia 
programa. Padainuota, pa
silinksminta. Dainininkams 
vadovavo varg. J. Balsis. Va
karienės vedėju buvo K. Kas- 
monaitis.

— Mot. S-gos 17 kuopa 
gegužės 12 d. turės 25 metų 
sukakties minėjimą. Vaka
rienės programos dalyviais 
pakviesti p.p. čižauskai iš 
Worcesterio ir vietiniai var
gonininkas Balsis, Bucevi- 
čiūtė, Kaunietytė, Ed. Mon- 
čiūnas.

savo mylimomis mamytėmis. 
Tai bus ryto iškilmės.

5:15-5:45 vai. vak. bus 
motinų pagerbimo programa 
iš WBRY (1530 klc.) radijo 
stoties, o vakare 7 vai. par. 
auditorijoje, įvyksta milži
niškas choro ir Vyčių 17 me
tinis Motinų Dienos teatras- 
koncertas, komp. A. Aleksio 
vadovybėje.

Dainuos jaunamečių mer
gaičių ir vyresniųjų chorai ir 
svečiai dainininkai. Gražią, 
tinkamą kalbą pasakys kun. 
Lunskis. Scenoje bus suvai
dinta labai juokingas ir pa
mokinantis veikalas „Apgau
ti Jaunikiai”. Po programos 
bus smagūs šokiai. Sūnūs 
pašokins mamytes, o dukros 
tėvelius. Visi šoksim, links
mi būsim, nes visi kartu da
lyvausiu!—motinėlės ir tėve
liai, broliai ir sesutės.

Lyra.

J. K.

GREAT NECK, N. Y.

Šį sekmadienį, gegužės 12 
d., pas mus atvyks Maspetho 
par. choras ir suvaidins ko
mediją „Teta iš Amerikos”. 
Jau daug kartų maspethie- 
čiai mums patarnavo, tad šį 
kartą pelnas skiriamas cho
rui. Anksčiau pelnas buvo 
skiriamas kitiems reika
lams vietinio Federacijos 
skyriaus vardu?

Bus ne tik vaidinimas, bet 
ir dainų programa. Po to 
bus lietuviški ir amerikoniš
ki šokiai. Prašom visus at
silankyti. Bilietai tik 50c.; 
į šokius 35c. Bilietų galima 
gauti pas Federacijos na
rius.

Kalakutas.

NEWARK, N. J.

sirinko beveik pilna katedra 
lietuvių. Prie altoriaus ne
buvo matyti jokio judėjimo. 
Lenkų „stropieji” jau prie 
durų pranašavo, kad pamal
dų nebus. Ir tikrai, nei ku
nigai, nei zakristijonai nepa
sirodė. S u s i r i n kusieji to 
„streiko” akivaizdoje pagie
dojo „Pulkim ant kelių”, 
„Linksma diena”, ir išsiskir
stė.

Šv. Jokūbo bažnyčioje nuo 
šio sekmadienio pamaldas 
laiko ir pamokslus jau sako 
lietuvis kunigas.

tolo visokius klausimus sti 
tė, kol priėjo prie prašynd^. 
Jonaičių dukters rankos. Nf 
užilgo jaunesnioji sesuo u 
traukė dainą:
„Dainuok, sesele, dainut 

lelijėle,
Kol jauna, kol graži, k į gegužės 19 d. 

vainikuota!
Kaip ištekėsi, nebepasplįf, Jokūbo pro- 

si... ”
Kaip tos dainos ir vis 

derybos užsibaigė, galio 
rasti Lazdynų Pelėdos kn 
goję „KLAIDA”. Šią ap

Vilnius. — Jau kelintas 
sekmadienis, protestuodami, 
kad Lietuvos sostinėje, jos 
svarbiausioje bažnyčioje-ka- 
tedroje, kur palaidotas Vy
tautas Didysis, pamaldos vis 
tebevyksta lenkiškai, lietu
viai, susirinkę tūkstančiais, 
pradėjo patys giedoti lietu
viškas giesmes, o pamaldų 
gale—Lietuvos himną.

Sekmadienį, balandžio 21 
d., katedros lenkiški kunigai 
ir zakristijonas paskelbė 
„streiką”. Apie tai „L. A.” 
korespondentas taip rašo:

10 vai. pilna Vilniaus kate
dra buvo lietuvių, kurie pa
siuntė delegaciją į zakristiją 
pareikšti, jog bažnyčioje esą 
žmonės nori, kad pamaldos 
būtų lietuviškos, o ne lenkiš
kos. Delegacija pradžioje za
kristijoje buvo užrakinta. 
Kai nuvyko daugiau žmonių 
teirautis, kaip bus, tada pra
dėta aiškintis, jog kunigas, 
kurs turėjo mišias laikyti, 
išėjęs, o kiti esą jau pavalgę, 
tad nebegalį mišių laikyti. 
Vis dėlto, po kurio laiko at
sirado kunigas, kuris atlaikė 
skaitytinas mišias. Vargiai 
ar kada katedroje žmonės 
taip sutartinai ir visi giedo, 
jo, kaip šį kartą. Tai buvo, 
galima sakyti, jungtinis ke
lių tūkstančių žmonių cho
ras. Ypatingai skardžiai, net 
į aikštę, nuskambėjo kate
dros vargonų pritariamas 
himnas.

Po tų pamaldų didelė 
minios dalis apie 2-3,000 
žmonių, susirinko prie ar
kivyskupo rūmų ir norėjo 
pamatyti arkivyskupą Jal- 
brzykovskį, kuris nepasi
rodė. Buvo pasiųsta ir su
sirinkusiųjų delegacija iš ke
lių asmenų. Iš tos delegaci
jos pareikalauta, kad ji len
kiškai užpildytų lenkiškus 
blankus, nurodydama reika
lą, kuriuo prašo audiencijos. 
Pagaliau buvo sutikta, kad 
blankai būtų užpildomi lietu
viškai. Reikalas buvo—ka
tedros pamaldų kalbos klau
simas. Arkivyskupas dele
gacijos nepriėmė. Po to mi
nia dar šaukė arkivyskupą, 
paskui sugiedojo himną ir iš
siskirstė.

12 vai. sumai taip pat pri-

saką galima dabar užsisak Mgentmos lie- 
ti siunčiant čekiu ar mon 
orderiu 70 centų į Lithi 
nian Book - of - the - Mon 
Club, 129 West 88th Stre 
New York City, N. Y. P 
masis užsakymas šiomis d ifflo, kurie di
nomis išsiunčiamas į Kaui s suteikė tam

Anais laikais Lietuvoje 
piršliui reikėjo turėti lanks
tų liežuvį Labai vaizdžiai 
tuos piršlių važinėjimus ap
rašius Lazdynų Pelėda kny
goje „KLAIDA”, kurią da
bar knygų skaitytojų ratelis 
rekomenduoja.

Štai pavyzdžiui, atvažiuo
ja piršliai pas Jonaičius, nes 
ten jau yra tinkamo am
žiaus dukterų.

—Prašome sėstis, prašo
me!—atsiliepė abu vienu sy
kiu seniai Jonaičiai. —Iš 
kur gi ir kur bekeliaujate, 
teikitės apsakyti.

—Iš tolo, tėveliai, iš tolo, 
—atsako piršlys. —Iš už ža
lių girių, iš už aukštų kalnų; 
važiavome laukus, važiavo
me pievas, per upes, per 
vandenėlius — vis statumu 
nosies ir vis neradom, ko 
jieškome.

—Tai gi ko taip jieškojo- 
te, sveteliai?

Piršlys, ūsus pasitaisęs, 
tęsė toliau, mirkčiodamas 
tuo tarpu akimis tai į mer
gas, tai po aplinką, tai vėl 
į savo draugą.

—Girdėjome gražius kvie
telius pas tamstas užderė
jus; ar negalėtum pasižiūrė
ti, pasidaboję susilygti nau
jai sėklai?

—Ne tiesą tamstoms žmo
nės pasakojo. Kviečiai pas 
mus šiemet nederėjo, kas už
derėjo, tai vėl pasėjome. Ko 
nepasėjome, į kepaišius su- 
kepėme ir jau bebaigiam 
valgyti, — gynėsi pasišypso- 
damas Jonaitis.

—Girdėjome gražių žąse
lių turint; tos žąselės po de
šimtį kiaušinių dedančios, 
kiekvienas kiaušas po de
šimtį svarų sveriąs; ar nega
lėtume tų žąselių pamatyti, 
o pamatę ir pasidaboję porą 
veislei susilygti?

—Ir čia tamstoms, svete
liai, žmonės pamelavo; mū
sų žąsys šiemet kiaušių ne
dėjo, ką padėjo, ir tuos su
mindė, sutrypė; todėl mes 
visas žąsis išpjovėme, išplo
vę visas išsikepėme ir jau 
baigiame jas valgyti.

—Girdėjome g y v u 1 ė 1 ių 
gražių turint, kad tamstų 
karvelės vasarą ir žiemą po 
statinę pieno kasdien duo
dančios, po ariamą jautį ir 
su arklu kas mėnuo' vedan
čios; ar negalėtume mes tų 
karvių ir jautelių pasižiūrė
ti, o pasidaboję porą veislei 
susilygti ?

Taip dar ilgai piršlys iš

M Dėkojo kun. 
suteiktas aukas 
jhd ši parapi- 
ičdidžiausia bet 
-Męs nemažiau 

klyno para-

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, LiquorSpeciali programa
Lietuvių Katalikų Studen

tų ir Profesionalų S-gos vie
tinė kuopa ruošia lietuvišką 
radijo programą gegužės 12 
d., 10 vai. ryte iš WATR ra
dijo stoties. Programa susi
dės iš lietuviškos muzikos, 
dainų, kalbų ir Motinos Die
nos šventei pritaikinto vai
dinimo „Riteris Budėtojas”, 
kurį parašė Sofija Čiurlio
nienė - Kymantaitė; vaidins 
kuopos nariai: Dorma Sen- 
diškytė, Valerija Jakštaitė ir 
Julius Vilčiauskas. Kalbės 
Jonas Raugalis ir vietinės 
vyčių kuopos pirm. Petras 
Aleksandravičius. M i n etos 
programos vedėjas bus An
tanas Kateiva.

Waterburio visuomenė ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
pasiklausyti lietuviškos ra
dijo programos, kuri bus be 
jokių skelbimų ir yra rengia
ma mūsų katalikiško, lietu
viško, organizuoto jaunimo 
mūsų brangioms motinoms 
pagerbti.

Ta pati studentų kuopa 
rengia šokius gegužės 18 d. 
šv. Juozapo par. salėje; pel
nas parapijai, tad visus pra
šome atsilankyti ir parem
ti

NOTICE is hereby given that License 
DW 18—DW 18 has been issued to th( 
dersigned to manufacture wine underj s

jMidėjo prie šv. 
jparado. Paste- 

j ižai jaunimo, 
se gyvavo ir abu

Į VAI

Broo] 
daros f 
000 auk 
dalintos 
rios rū] 
sveikatf

Law at 97 Chester St., Borough of Broc 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

SUNSET WINE CORP. 
97 Chester St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that LicenL 
RL 1701 has been issued to the unders 
to sell beer, wino and liquor at retail i 
Section 107 of the Alcoholic Beverage] 
trol Law at 85 Grand St., Boro 
Brooklyn, County of Kings, to be coni 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS 
85 Grand St., Brooklyn, i
NOTICE is hereby given that License -THlkllCiUS. 
RL 7353 has been issued to the unders ,
to sell beer, wine and liquor at retail 1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 910-912 Metropolitan ' 
Borough of Brooklyn, County of Kinj 
be consum’d on the premises.

CAROLINE POLISI 
910-912 Metropolitan Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given t ___
RL 1802 has been issued to the undei 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1490 Myrtle Ave., Bo rout 
Brooklyn, County of Kings, to be cons 
on the premises.

LILLIAN O'CONNOR > 
The Six Corners

1490 Myrtle Ave., Brooklyn, M

NOTICE 
has been 
beer, at 
Alcoholic ____ ___ __ ...
PECT PARK, Borough of Brooklyn, C< 
of Kings, to be consumed on the pren 
S. B. 90—BOAT HOUSE.

East Side of Lake near Lincoln Ro

S. B. 91—SHELTER HOUSE. 1316110 Hlėffėia 
East Side of Park near Lincoln Rao ,.

- - - - - - - -  < pati dalv-S. B. 99—PICNIC HOUSE. r J
West Side of Park near 9th Ave. & 51 

□rija įvyks ge- 
Dabar kasdien Roy 

amžiaus 
land g 
traukiu 
draugai 
ti dyka 
traukinį 
kliuvo : 
Laimė, 
stebėjo 
srovę, 
tas į lig 
elektros 
jėga per 
ją ir išė 
nuolis s"

* gegužės 26 d., 
’įvyksta gra
tia iš Ameri- 

that License aiding MaSDC- 
r» fbo undcrsl _

Gražu, kad 
šie chorai

Upamomis. Į 
jaukiama atsi
bos publikos, 

šokiai.

Operetę „Auksinis švilpu
kas” suvaidino Švč. Trejybės 
par. vaikučiai geg. 5 d.

Operetė labai graži ir įdo
mi. Atsilankę išėjo džiaug
damiesi pamatę ir išgirdę sa
vo mažytėlius. Visai netikė
jome, kad mūsų vaikučiai 
taip galėtų pasirodyti. Gra
ži scenarijos giria buvo pri
pildyta įvairiomis spalvomis. 
Nykštukai, peteliškės, rožy
tės ir paukšteliai savo roles 
gražiausiai atliko. Išgirdę 
gražių balselių galime tikė
tis sulaukti artistų.

Sesutės išvertė operetę iš 
anglų kalbos. Visi norime 
išreikšti savo dėkingumą Šv. 
Pranciškaus seserims, kurios 
darbuojasi n e n u i 1 stančiai 
mūsų parapijoje. Iš tikro, 
jos daug darbuojasi, nes vei
kalėlis parodė jų milžinišką 
darbą, Valio Sesutės; Taria
me joms širdingą ačiū.

Parapijietis.

is hereby given that beer 
issued to the undersigned to 
retail under Section 107 of

SAMUEL T. ROBINSON 
Park, Brooklyn, b

is hereby given that License 
has been issued to the unders

PATIKO

Nors

Prospect

NOTICE 
RL 7369 ___
to sell beer, wine and liquor at retail J 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1154 Broadway, Boroug 
Brooklyn, County ’of Kings, to bo 
sumed on the premises.
ADOLPH HOPPE & RICHARD REINI 

(Old Bell Inn)
1151 Broadway, Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that License 
RL7402 has been issued to the under! 
to sell beer, wine and liquor at retail* 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 713 — 4th Ave., Boron 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

JOSEPH KONIARZ 
WALTER WOLKIEWICZ

713 — 1th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
CL 317 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail! 
Section 107 of the Alcoholic Bevera 
trol Law at 371-373 — 9th St., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB, INC. 
371-373 — 9th St.. Brooklyn,

’MUS ISPARB

CAMDEN, N. J.

CLEVELAND, OHIO

Vietinis

PHILADELPHIA, PA.

Tel. Harrison 6-1693WATERBURY, CONN.

Laisniuotas New Yor 
ir Nev; Jersey valst

310 John Street, 
Harbison, N. J.

B. Virbickas. Mišias 
ir pamokslą pasakė 

J. Valantiejus. Palai- 
šv. Kryžiaus kapinėse, 

Už velionės

B. d. SHAWKONIS 
(Ašakūnas) 

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

mūsų veikimą.
Petras Bernotą.

kairius rakandus lai 
Ms Pasirinkimas di

- PARLOR SI 
'KITCHEN SETS — 

MATRASAI IR SI 

CHAIR CORPO 
į RAKANDŲ IŠ 
PETRAITIS, Biznio V<

1 Street,
[ Tel. EVergreen 7-8451

Liet. Versi. Amatn. ir Pro
fesionalų Sąryšys geg. 30 d. 
(Memorial Day) Milkolaičių 
ūkyje rengia didelį pikniką, 
neva Sąryšio „krikštynas”. 
Per susirinkimą užsirašė 
daug kūmų ir kūmučių, ku
rie sudovanojo apie 50 įvai
rių gražių ir vertingų dova
nų, kurios atiteks atsilankiu
siems į pikniką. Būtinai da
lyvaukime. Šokiams gros ge
ras orkestras. Bus įvairių 
gėrimų ir skanių užkandžių. 
Įžan,ga 25c, vaikams dykai.

Šeimos švente
Mūsų parapijoje įsigyve

nęs labai gražus paprotys iš
kilmingiausiai paminėti Mo
tinų Dienos šventę.

Pagerbsime motinėles geg. 
12 nuo ryto iki vakaro. Vi
sas parapijos organizuotas 
jaunimas išklausys mišių, 
priims Komuniją ir turės 
bendrus pusryčius drauge su

Bal. 29 d. mirė Uršulė Frei- 
tikienė - Stasonaitė, gyvenusi 
Woodlyn, N. J., palikdama 
nuliūdime vyrą Antaną, tris 
dukreles ir artimus gimines: 
seselę M. Zitą, uršulietę, kun. 
J. Valantiejų, M. Norkevi- 
čienę (Maspethe) ir kt. Pa
laidota iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios, kur klebonauja 
kun. 
laikė 
kun. 
dota
Philadelphia, 
vėlę užprašyta daug mišių; 
laidotuvėse buvo daug gėlių. 
Iš Maspetho buvo atvykę 
Narkevičiai, . Valantiejienė. 
Patarnavo gra.boriai Doyle 
ir Mahaffey. \

. Ten Buvus.

■La- ..'„.Jt -i
O

TOR

jggį-o-

Lietuvių Dr-jų salės ben
drovė geg. 12 d. ruošia salės 
įsigijimo 20 metų sukakties 
minėjimą, įvyksiantį lietuvių 
salėje, 6835 Superior Ave., 
5:30 vai. vak. Bus daug do
vanų.

Jonas T. DeRighter (De- 
raitis), Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Dr-jos sekretorius 
kandidatuoja į Ohio valst. 
legislatūrą. Cuyahoga ap
skrityje gyveną lietuviai 
(Clevelande ir apylinkėse) 
raginami balsuoti už lietuvį 
DeRighter, demokratų sąra
še. Balsavimai bus antra
dienį, gegužės 14 d.

' Kom.



gūžės m. 10 d,, 1940 m.

JURGIO PARAPIJOS

A AI.

3 j e nuo 
maldas 
tu sako

VAŽIUOJA PIANISTAS 
V. BACEVIČIUS

Primicijos
Prano Raugalo pri- 
įvyks gegužės 19 d. 

mą. Nauji kunigai bus 
tinti šv. Jokūbo pro-
roj gegužės 18 d., 8 vai.

n. 
os

itedra 
is ne- 
.ėjimo.
i prie 
pamal- 
iei ku-
i nepa
veji to 
pagie- 
kelių”, 
isiskir-

t/į‘ J*>' ■"i"-1, /■ r a

iVIETOS ŽINIOS

tolo visokius 
tė, kol priėjo 
Jonaičių dukters 
užilgo jaunesni? 
traukė dainą: '

„Dainuok, 
lelijėle, 

Kol jauna, 
vainikuota!

Kaip ištekės, 
si... ”

Kaip tos (hį 
derybos 
rasti Lazdynu 
goję „KLAIDI', 
saką galima dak 
įti siunčiant 
orderiu 70 caį 

. , . nian Book-of.
letuvoje Club) 129W(St 
i lanks- 
raizdžiai
□aus ap-1 nomis išsiunčias' 
da kny- 
irią da
li ratelis

paudoje jau daug rašyta 
žymų pianistą, kompo- 

rių V. Bacevičių. Jis per- 
rengėsi atvažiuot į Lie- 

įų Dieną Pasaulinėje Pa- 
je, bet laikinai pasiliko 
ų Amerikoj—Argentinoj, 
turi didelius pasiseki- 

, kaipo pirmos rūšies pi
tas ir kompozitorius. Ar
inos vyriausybė jį yra 
vanojusi.
of. V. Bacevičius tikrai 
artą rengiasi atlankyti 
m. V-bes apie birželio 
sį. Jo sutikimo ir kon- 

paruošimo reikalams 
i buvo sušauktas SLA 

e ketvirtadienį, geg. 9 
sirinkimas.

DĖKOJA UŽ AUKAS 
VILNIEČIAMS

at- 
šel-

įtvažiuo- 
čius, nes 
mo am-

n. J. Jakaitis atsilankė 
sų par. gegužės 5 d. 
i aukas Argentinos lie- 

s padėti pastatyti 
čią. Po pamaldų buvo 

ilbos, kur gerb. svečias 
■ki akojo apie ten gyve- 
New York ®j«ius lietuvius. Radosi 

 

masis uzsak^B|g Į£įtas asmuo, kurie di- 
s aukas suteikė tam 
am tikslui. Dėkojo kun. 
tis už suteiktas aukas 

limifeidžiaugė, kad ši parapi- 
LlVCnLrs ir nedidžiausia bet 

Wholesale,!^ gįa surinkęs nemažiau 
Beer, Wjdesnes Brooklyn© para-

vaudavo vaidinimuose. Anais 
laikais neturėjome didelio 
veikalų pasirinkimo. Per vai
dinimus publika keldavo 
trukšmą, o pradėję juoktis 
ūždavo be sustojimo.

Džiaugiuos, net labai 
džiaugiuos, kad man teko 
pamatyti „GLUŠO” komedi
ją. Per daugelį metų ma
čiau daug veikalų, kuriuos 
vaidino įvairios grupės. Bet 
nei vieną sykį man tokio gi
laus įspūdžio nepaliko, kaip 
„GLUŠO” vaidinimas. Vei
kalas, vietomis gan juokin
gas, labai ir labai pamokan
tis, lygiai vyrams ir mote
rims. Pats pastatymas, to
kio ilgo ir sunkaus veikalo, 
pareikalavo daug darbo, lai
ko, pasišventimo iš vaidinto
jų pusės.

Mums buvo lengva, užsi
mokėjus kelius centus, ra
miai sėdėti ir juoktis. Tai 
buvo vien malonumas, o vai
dintojams teko sunkiai pa
dirbėti. Tas visa pareikala
vo daug jėgų ir energijos. Už 
tokį didelį darbą, pačių lietu
vių kultūrinei gerovei kelti, 
niekas negali tinkamai atly
ginti. Scenos meno darbas 
lengviau yra dirbti tada, ka
da randasi žmonių tokį dar
bą įvertinančių. Gan skait
lingas atsilankymas ir toks 
pavyzdingas publikos laiky
masis tikrai parodė, kad yra 
lietuvių, mėgstančių vaidini
mus. Tenka nuoširdžiai pa
linkėti visiems vaidintojams 
ir ateityje tokius puikius 
veikalus suvaidinti. Gražus 
„GLUŠO” komedijos suvai- 
dinimas ir pats veikalas pa
liks man ilgam nepamiršta
mas.

A. L. R. K. Federacija 
gautojo Vilniaus krašto 
pimui ir atstatymui ligšiol 
surinko per penkis tūkstan
čius dolerių. Ji buvo pirmo
ji organizacija Amerikoje, 
paskelbusi atsišaukimą į vi
suomenę, ragindama aukoti 
šiam svarbiam tautos reika
lui ir pirmoji paskyrusi tūk
stantį dolerių.

Federacijos sūri nktosios 
aukos vilniams buvo siunčia
mos per Lietuvos konsulatą 
Chicagoj Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centrui, kuris gau
tas iš mūsų pinigų sumas 
tiksliai paskirstė Vilniaus 
krašto biednuomenei šelpti.

Šiomis dienomis Federaci
ja gavo laišką iš Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro 
pirmininko dr. J. Pankausko 
ir dr. J. Leimono, kuriame 
apie gautas iš mūsų aukas 
taip rašo:

„Mūsų tauta pergyvena

kai, bet Brooklyn© WPA ka
lėdinių dovanų - žaislų dirbė
jai jau pradėjo dirbti. Tie 
žaislai bus dalinami Brook
lyn© ir Queens varguolių 
vaikams dykai.

Brooklyn© miesto parkų 
skyrius prie statomų Bay 
Ridge ir East New York 
aukštesnių mokyklų žada į- 
taisyti gana plačias vaikams 
ir apskritai jaunuoliams žai
dimų vietas.

Newtown High School, 
Flushing, turi 54 akrų ūkį, 
kūrime mokiniai mokosi ūki
ninkauti. Šiemet studentų 
skaičius siekia 285, kurie jau 
pradėjo ūkio darbus. Čia mo
koma ūkio darbai nuo žemės 
priežiūros iki gyvulių ir viš
tų auginimo.

nepaprastus laikus. Ir ne
abejotinai yra aišku, kad 
šiuo metu visų lietuvių su
telktinis darbas tautos gy
vastingumui išlaikyti ir jo
sios pažangai užtikrinti yra 
ypatingai reikalingas. O ka
dangi Lietuva yra katalikiš
kas kraštas, tai taip pat yra 
suprantama, kad katalikams 
savo darbais čia daugiausia 
tenka pasireikšti.

„Katalikų Veikimo Centro 
Vyriausioji Valdyba pagal 
savo išgales šitokiu nusitei
kimu ir pasiryžimu tvarky
dama savo veikimą, turėjo 
didelio džiaugsmo gauti iš 
jūsų per Užsienio Reikalų 
Ministeriją jau dviem atve
jais Vilniaus krašto šelpimui 
pinigų, būtent: pirmu atveju 
$1,000.00 vertės Bonų ir $850 
pinigais ir antru atveju 660 
dolerių”.

Lietuvos konsulatas Chi
cago je yra gavęs iš Užsienio 
Reikalų Ministerijos laišką, 
kuriame pranešama apie 
gautąsias ir Katalikų Veiki
mo Centrui perduotąsias au
kas. Katalikų Veikimo Cen
tro Vyriausioji Valdyba per 
Užsienių reikalų Ministeriją 
rašo:

„Šia proga K.V.C. Vyriau
sioji Valdyba reiškia nuošir
džią padėką Ponui Lietuvos 
Konsului Chicagoje už malo
nų tarpininkavimą persiun
čiant pinigus”.

Laiške dėkojama visiems 
aukotojams: „N u o š i rdžiai

dėkojame Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Federa
cijos centrui ir visiems au
kotojams už prisiųstą finan
sinę Vilniui remti paramą. 
Šia proga mes kartu turime 
pareikšti mūsų džiaugsmą ir 
padėką ir už tai, kad Amer. 
Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracija Vilniaus Krašto šel
pimui ir atstatymui skirtas 
lėšas siunčia per Katalikų 
Veikimo Centro Vyriausiąją 
Valdybą.”

Kaip žinoma, tais pačiais 
keliais ir tokiam pat tikslui 
jau ir daugiau pinigų esame 
išsiuntę. Trečiu atveju bu
vo pasiųsta $722.12, o ket
virtu $2,000.00. Ir tie siun
tiniai, neabejojame, jau yra 
gauti Lietuvoje.

Taigi, kaip matot, Federa
cijos aukos yra persiunčia
mos per patikimas įstaigas, 
saugiais keliais ir tiksliai 
per labai rimtą organizaciją 
sunaudojamos Vilniaus kraš
to šelpimui ir atstatymui.

Paskutiniuoju laiku Fede
racijos centras gavo aukų 
vilniečiams iš šių vietų: 
Kenosha, Wis„ per kun. Pr. 
Skrodenį $46.34; E. Vander
grift, Pa., per kun. Juozapą 
$62.00 ir iš to miesto D.L.K. 
Vytauto dr-jos $96.52.

Atsižvelgdami į tarptauti
nę Europoje padėtį, į sunkė
jančią Lietuvos ir ekonomi
nę ir politinę padėtį, į Vil
niaus krašto gyventojų var-

gus ir į didelį reikalą tą 
kraštą visokeriopai ir kiek 
galima greičiau atstatyti, bū
kime dosnūs, siųskime tiems 
aktualiems tautos reikalams 
aukas per A.L.R.K. Federa
cijos centrą.

L. Šimutis,
A.L.R.K.F. sekr.

— Šį rudenį numatoma pa
daryti visuotinį Lietuvos gy
ventojų, žemės ūkio pramo
nės ir prekybos surašymą. 
Pirmasis gyventojų surašy
mas buvo 1923 m., o žemės 
ūkio 1930 m. Pramonės ir 
prekybos surašymo Lietuvo
je iš viso dar nebuvo.

— Pastebėta, kad karo at-
bėgėliai, kurie turi nustatytą 
jiems gyventi vietą, dažnai 
važinėja iš vietos į vietą be 
leidimo, taip pat daugelis at- 
bėgėlių, kurie gyveno Vilniu
je ir yra paskirti išsikelti ki
tur, gyvena Vilniuje, nesike
lia į sau paskirtą vietą. Ati
tinkamos atbėgėliams tvar
kyti įstaigos stengėsi, kad 
atbėgėliai savo gera valia ir 
noru persikeltų į jiems gy
venti skirtas vietas ir jose 
pasiliktų gyventi, kol galės 
išvažiuoti iš Lietuvos. Ta
čiau, kurie elgiasi lyg būtų 
ne atbėgėliai, tiems pradeda
mos taikyti tam tikros 
drausmės taisyklės.

PatarimasŽmonėms 
Greitai Pavarg- 

stantiems
Tas nesmagumas, pavargimas ’’Išsisė
mimas", kurĮ daug žmonių kenčia, ne- 
visuomet paeina iš persldlrbimo arba 
miego trūkumo.
Pakartotina, tas galima susekti iki 
neveiklios, nepaisomos sistemos — rei
kalingumo lluosuotojo. Ir kada yra 
toks reikalas, jūs turite veikti tuojaus, 
nes vidurių netvarka sumažina Jūsų 
energiją ir atima daug malonumo jū
sų gyvenime.
Kai Jūsų viduriai gerai nevirškina, pa
imk plytelę ar dvi Ex-Lax prieš einant 
gulti. Ir pamatysite, ar Jūs nepasijau
site visai nauju žmogumi kitą dieną. 
Ex-Lax duoda rezultatus paprastu, ma
loniu būdu... be Išsltemplmų ar ne
smagumų.
Kas dar daugiau, Ex-Lax yra lengvai 
priimamas. Jis gardus, kaip skanus šo
koladas. Tiktai 10c. ir 25c. dėžutės 
bet kurtoje vaistinėje.

ŠEŠTAS METINIS B. ŠALINAltĖS MOKINIŲ

KONCERTAS
įvyks

Sekm., Gegužės-May 12,1940

HAVEMEYER 8 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
6 5-23 GRANb'AVĖNUE 
■' ' ■ ' MASPETH, N; Y._ ' -

REIKALINGAS
6 šeimų namo prižiūrėto

jas. Gyventi vietoje. 5 kam-
barių butas. Sąlygas sužino
ti, vakarais, pas

Elizabeth Daniels
1354 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ 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.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR Sl GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen

B. Pugžlienė.

7 vai. vakareĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyn© Graboriai

jieškojo-
Jis darže medyje pasi

EVergreen 8-9770
MAN PATIKO Jau-

Nors Kalėdos dar ir tolo- JOSEPH GARSZVA

Grab orius — Balsamuotojas

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS! $1.00.

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886
Tel. STagg 2-4409

••

Laidotuvių Direktorius

264 Grand St, Brooklyn
Kampas Roebling St.

Tel. Harris-

i piršlys iš

moki

scenos meno mėgėja. 
14 metais pati daly-

,žius kvie- 
,s užderė- 
pasižiūrė- 
lygti nau-

Praeitą savaitę New Yor
ko valstybėje išdegė 3,000 
akrų miško ypatingai daug 
degė Duchess apskrity

Komunistų dienraščio 
„Daily Worker” redaktorium 
Hathaway už šmeižtą laik
raštyje pripažintas teisme 
kaltu.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

pasitaisęs, 
cčiodamas 
Lai į mer- 
ą, tai vėl

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Duoda automobilius vestuvėms, 
krikitynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.Taunton, Mass., policija 
gavo įsakymą surasti pavog
tą namą ir tvartą. Niekas 
nežino, kur dingo vieną nak
tį namas su tvartu.

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

H. Ballard, St. Petersburg, 
Fla., susipyko su savo žmo
na.
darė guolį ir nuėjo ten gulti.
Užmigęs išpuolė iš medžio ir 
nusilaužė ranką.

, praso- 
zienu sy- 
iai. —Iš 
eliaujate,

Manhattan Liquor Store

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

Po koncertui bus šokiai prie G. Kazakevičiaus orkestros. įžanga 
Būtinai pirkite bilietus iš anksto nes prie durų nebus pardavinėjama.

Galite gaut pas visus mokinius ir ’laikraščių administracijose.

Shubert Saleje
Broadway, Monroe ir Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 

(Gates Ave. stotis)

B

'j.

a Komunija įvyks ge- 
26 d. Dabar kasdien 
s rengia vaikučius.

adienį, gegužės 26 d., 
vakare, įvyksta gra- 

atras „Teta iš Ameri- 
urį suvaidins Maspe- 

r. choras. Gražu, kad
tri metai šie chorai 

ičia programomis. Į 
ąmogą laukiama atsi- 
t skaitlingos publikos, 
dinimo bus šokiai.

i, iš tolo, 
-Iš už ža- 
tų kalnų;

važiavo- 
ipes, per

statumu 
idom, ko

toms žmo- 
ziečiai pas 
jo, kas už
ėjome. Ko 
maišius su- 
bebaigiam 
pasišypso-

’ažių žase- 
elės po de- 
dedančios, 

as po de- 
,s; ar nega- 
l pamatyti, 
laboj ę porą

oms, svete- 
elavo; mū- 
kiaušių ne- 
ir tuos su- 
todėl mes 

žeme, išplo
sime ir jau 
?yti-
y v u 1 ė 1 ių 
:ad tamstų 
ir žiemą po 
isdien duo- 
mą jautį ir 
inuo vedan
tine mes tų 
ų pasižiūrė- 
porą veislei

eitą sekmądriejiį gražus 
ūrys prisidėjo prie šv. 
dr-jos parado. Paste- 
nemažai jaunimo, 

tynėse dalyvavo ir abu 
unigai.

Brooklyne New Yorko lab
daros fondui surinkta $250,- 
000 aukų, šios aukos bus iš
dalintos organizacijoms, ku
rios rūpinasi miesto piliečių 
sveikatos palaikymui.

Pereitą sekmadienį šv. 
Vardo Draugijos paradas, 
Brooklyne, pasisekė. Diena 
buvo nepaprastai graži. Pa
rade dalyvavo apie 60,000 
vyrų, kurių tarpe buvo gra
žus skaičius ir lietuvių.

NOTICE is hereto ra f 
DW 18—DW 18 ta ta 
dersigned to mutar 
tien 157 s! the Iki. 
Law at 97 Chester SI 
County of Kinss. t> k 
premises.

SUNSET IE 
07 Chester St.

NOTICE is hereto tta 
RL 1701 has here shi 
tn sell beer, wine ta h 
Section 107 of tbs In: 
trol Law at 85 Cm 
Brooklyn, County d fe. 
on the premisa.

PAUL
85 Grand St,

NOTICE is hereby ire 
RL 7853 has bea issue' 
to sell beer, wine aite 
Section 107 of the Ute 
trol Law at 91MU 
Borough of Brookljr. 
be consumed on th

CAKOUH’ 
910-912 Metropolitan

NOTICE is hereby pa 
RL 1802 has been isadl 
to sell beer, wine tai? 
Section 107 of th fe 
trol Law at IM Mr-1 
Brooklyn, County d fe 
on the premise.

LILUAI 
The Si

1490 Myrtle Ave,

NOTICE is hereby je 
has been issued to fc j 
beer, at retail tufe - 
Alcoholic Beverage Oss 
PECT PARK, taf • 
of Kings, to be 
S. B. 90—BOAT BOtf 

East Side of Uh *

S. B. 91—SHELTB 
East Side of Pul»

—--x
S. B. 9»—PICNIC K' 

West Side of Pci*

SAMUELI 
Prospect Park,

NOTICE is hereby 0R 
RL 7369 has been t®* 
to sell beer, wine®; 
Section 107 of th 1‘ 
trol Law at 1151 , 
Brooklyn, County I 
sinned on the P®? 
ADOLPH HOPPE U’

(OH* 
1154 Broadway,

NOTICE is hereby 
RL7402 has been * 
to sell beer, wine ta, 
Section 107 of th . 
trol Law at 718 - , 
Brooklyn, CounOA 
sumed on the

JO® 
WALT®

713 - 4th Are.

NOTICE is hereto^ 

CL 347 has bea f 
to sell beer, wit* * 
Section 107 of th 
trol Law at 871-W. 
Brooklyn, County ® 
sumed on the

BROOKLfh * 
371-373 - 9tt &■

Roy Jergensen, 16 metų 
amžiaus, pakliuvo į Long Is
land geležinkelio prekinių 
traukinių daržą ir su savo 
draugais sumanė pasivažinė
ti dykai. Jiems belipant į 
traukinį, Roy suklupo ir už
kliuvo ant elektrinių bėgių. 
Laimė, kad sargas laiku pa
stebėjo ir sulaikė elektros 
srovę. Jaunuolis nugaben
tas į ligoninę, kur rasta, kad 
elektros srovės 33,000 voltų 
jėga perėjo per jaunuolio ko
ją ir išėjo per rankas, 
nuolis sveiksta.

New Yorko raudonieji ge
gužės 1 d. parodavo labai ra
miai, keikdami Hitlerį, Ang
liją ir JAV. prezidentą Roo
sevelt, kad jie nesistengia 
palaikyti pasauly taikos. 
Kur liko Stalinas?

Brooklyn© aukščiosio teis
mo įsakymu turi būti nu
griauti sekami viršutiniai 
geležinkeliai Brooklyn© Ful
ton St. nuo East upės iki 
Rockaway Ave; Fifth Ave., 
nuo Brooklyn© tilto iki 38 
gatvės ir Third Ave. Taipgi 
nevartojamas geleži nkelis 
nuo Havemeyer - Broadway 
iki East upės. Griovimą pra
dės už mėnesio. Kiek vėliau 
toks pats likimas pasieks ir 
gatvekarių linijas.

duodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND GHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
ir 436 Grandį Street, Brooklyn, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-8451

VIKTORIJA VALUKAITfi
Jau atsižymėjusi kaipo pianistė. 
Buvus akompanistė Washington 
Irving High School Glee Club ir 
dabartiniu laiku pianistė prie 

Adelphi Kolegijos orkestros.

DALYVAUS:
BIRUTA RAMOŠKAITĖ, so 
pranas; SIETYNO CHORAS 
iš Newarko; „AIDBALSIAI’ 
ensemblis ir sekanti 
niai:
Viktorija Valukaitė 
Aldona Žilinskaite 
Aldona Klimaitė 
Ona Daukantaitė 
Lilija Milčiute 
Suzanna Vaitelyte 
Luiza Makutenaitč 
Joana Misevičiute 
Nancy Kairyte 
Jurgis Kazakevičius 
Juozas Sukackas 
Vincas Skuodis 
Algirdas Bacevičius

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

5 
9 STEPHEN AROMISKIS

(Armakauskas)
Graborius — Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia

\

M. P. BALLAS
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

— Rugpjūčio viduryje Vil
niuje įvyks antrasis Lietu
vos geografų kongresas su 
mokslinėmis ekspedicijomis 
į įvairias Vilniaus srities vie
tas.

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

BROOKLYNE

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALENS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel, Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



6

PIRMAS SMAGUS
VILNIAUS GELEŽINIAM 

FONDUI

'S
■i

Gegužės m. 10 d., 1940

‘S -'•* 
f

Laivu Išvažiavimas
Įvykęs Federacijos New 

Yorko apskrities susirinki
mas nutarė bendradarbiauti 
su Vilniaus Geležiniu Fondu. 
Kitame susirinkime bus pla
čiau šiuo reikalu išsikalbėta 
ir nutarta.

PIRMA KREGŽDĖ

Visi Kviečiami Dalyvauti

sekti muz. Br. Voverio vedi
mą, dirigavimą.

Atlikus savo užduotį—pro
gramą, teko patirti, šios pa
rapijos vadų ir jaunimo tik
ras lietuviškas vaišingumas. 
Nors ir smagu vaišintis, bet 
laukia rytojus — darbas. 
Grįštam iš kur atvykę, su 
daina ir veiduose šypsena. Ši 
kelionė, jos nuotykiai ilgai 
pasiliks mūs atmintyje.

Prasčiūnietis.

NEW YORK, N. Y. MOTINŲ DIENAI
įv,

Didžiulis, puošnus, patogus „Clermont” laivas išplauks iš Metropolitan Av. 
uosto (Brooklyne) 11 vai. ryte ir važiuosim į ROTON POINT, Conn. Šiuo 
laivu vyksta ELIZABETH’o lietuviai. Kelionėje orkestras, dainos, naujos pa
žintys.

>4

Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia „Amerika”. Bilietas — 1 dol., vaikams 
50c. Prašom bilietus įsigyti iš anksto.

i

NAUJOS AUKOS „AMERI
KOS” PATALPŲ FONDUI

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAI KAS MENUO

Šiomis dienomis „Ameri
kos” Naujų Patalpų Fondas 
susilaukė paramos iš dviejų 
draugijų. Šv. Jurgio par. 
Rožančiaus dr-jos pirm. A. 
Slivinskienė įteikė dr-jos au
ką—10 dol. Ši auka įteikta 
„Amerikos” Naujų Patalpų 
Fondo steigiamame susirin
kime.

Gegužės 4 d. į „Amerikos” 
įstaigą atsilankė Apreiškimo 
par. šv. Monikos moterų naš
lių dr-jos valdyba (EI. Vai
tiekūnienė, Rožė Kaster ir 
Ed. Rokienė) ir pranešė 
džiugią žinia, kad draugija 
savo paskutiniame susirin
kime paskyrė „Amerikos” 
namo fondui 10 dol.

Netrukus Komitetas išleis 
savo atsišaukimą į draugi
jas, į plačią visuomenę ir at
skirus asmens, kviesdamas 
visus stoti į talką, kad būtų 
sukeltas reikalingas kapita
las užsibrėžtam darbui įvyk- 
dvti. __________

LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETO NARIAMS

New Yorko apylinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto susi
rinkimas kviečiamas atei
nantį pirmadienį, gegužės 13 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje. Susirinkimas 
labai svarbus. Nuo jo nuta
rimų priklausys Lietuvių 
Dienos pasisekimas. Jei šia
me susirinkime pavyks pra
vesti reikalingi nutarimai, 
tai ateityje, prieš liepos 4 d., 
reiks tik vieną kartą susi
rinkti.

Lietuvių Dienos progra
mai išpildyti pakviesti apy
linkės dešimt chorų, iš kurių 
tikimasi ir laukiama palan
kaus atsakymo. Apie kitas 
programos įdomybes bus vė
liau pranešta.

Gegužės 2 d. Apreiškimo 
par. mokykloje įvyko L. K. 
Federacijos New Yorko ap
skrities susirinkimas, kuria
me apskrities dvasios vadas, 
kun. N. Pakalnis, kalbėjo la
bai svarbiu katalikų dalyva
vimo viešajame gyvenime 
klausimu. Nutarta vėl tu
rėti susirinkimus kas mėnuo. 
K i e k v i e name susirinkime 
bus referatas ar atitinkamas 
pranešimas svarbiais dienos 
klausimais.

Šiame susirinkime dalyva
vo kun. N. Pakalnis, J. Pau
lauskienė, M. Mikolaitis, V. 
Daubaras, B. Adomaitienė, 
V. Žemantauskas, A. Masai- 
tis, St. Lukoševičius, kivytie- 
nė, Kivyta, M. Kučinskas, 
Karušaitienė, Bendžiuvienė, 
Garliauskienė, J. B. Laučka.

Ateityje Federacijos ap
skrities susirinkimai bus 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį, 8 vai. vak., Ap
reiškimo par, mokyklos sa- 
lėje. Draugijų valdybos pra
šomos pasirūpinti, kad drau
gijų išrinkti atstovai daly
vautų susrinkimuose. 
kantis susirinkimas bus 
želio 28 d.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

NIEKADA NESIGAILĖSI...

Geriausia viską atlikti 
anksčiausia, neat įdėlio j ant 
rytojui. Ir kam atidėlioti 
nežinomam rytojui, jei tai 
galima atlikti šiandie? štai, 
įdomus, milžiniškas „Cler
mont” laivu išvažiavimas į- 
vyksta birželio 15 d., tad ar 
neverta dabar, šiandie, įsigy
ti bilietus, nes keleivių 
skaičius apribotas. Bilietus 
lengvai galima dabar įsigyti 
„Amerikos” administracijo
je.

Birželio 15 d. įvyksiąs iš
važiavimas labai įdomus 
daugeliu atžvilgių. Laivas 
didelis, erdvus, patogus; bus 
važiuojama į gražią vietą— 
Roton Point, Connecticut; 
tuo pačiu laivu vyksta gausi 
Elizabetho lietuvių ekskursi
ja su kun. J. Simonaičiu 
priešakyje. Visa tai, žada, 
kad „Amerikos” ruošiamas 
laivu išvažiavimas bus labai 
smagi, maloni pramoga, ku
ria verta visiems pasinaudo
ti.

Se- 
bir-

Moterų S-gos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gegužės 15 d., Apreiškimo 
par. salėje, po gegužinių pa
maldų. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Po susirin
kimo bus staigmena, kurią 
ruošia J. Mockevičienė ir S. 
Subatienė. Dalyvausiančios 
nesigailės.

Šiuo metu yra naujų narių 
vajus, tad prirašykit naujų 
narių, pakvieskit į susirinki
mą ir tuo atliksim gerą, nau
dingą darbą, nes M. S-ga yra 
vienintelė išeivijoje lietuvių 
katalikų pašelpinė organiza
cija.

Gegužės 17 d., penktadienį, 
8 vai. vak., par. salėje įvyks 
kauliukų žaidimo vakaras su 
gražiomis dovanomis. Sąjun- 
gietės atsilankiusias pavai
šins. Įžanga tik 25c.

P. Grigienė jau sveiksta ir 
tikisi greitai grįžti iš ligoni
nės į namus. Linkime jai 
visiškai pasveikti ir vėl su 
mumis drauge darbuotis.

Narė.

Džiaugėsi visų draugijų uo
lių darbštumu ir pasiaukoji
mu parapijos reikalams. 
Kun. B. Kruzas, CYA dva
sios vadas, savo kalboje pa
reiškė norą, kad tėveliai dau
giau rūpintųsi organizuotu 
jaunimu. „Amerikos” vardu 
sveikino red. EI. Bartkevi
čiūtė. Laidotuvių įstaigos 
vedėjas B. P. šalinskas pa
gyrė suorganizuoto jaunimo 
veiklą, linkėdamas geros 
ateities. S. Subatienė savo 
kalboje išreiškė džiaugsmą 
dėl nuoširdžios klebono dar
buotės parapijoje, draugijų 
vieningumo. Ji pasiūlė kas
met visoms draugijoms pa
našią, jei ne geresnę, vaka
rienę suruošti. Sveikino ir 
praeitų metų piknike išrin- 
rinktas „karalius” Dobro
volskis.

Trumpas kalbeles paįvai
rino gražios dainos Apreiš
kimo parapijos choro, ku
riam vadovavo muz. J. Jan
kus. Solo dainavo kelias dai
neles choro žvaigždės Ad. 
Dragūnaitė ir Ang. Maslaus- 
-kaRė—-Choras-ir -solistės su
silaukė gausių katučių iš 
klausytojų, o pačiam choro 
vadui ir šeimai sukeltos ova
cijos. Pakilusia nuotaika 
programa baigta visų cho
ristų ir dalyvių bendrai su
dainuotomis dainelėmis.

Šokiai prie gero orkestro 
tęsėsi iki vėlumos. Rep.

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos laimėjimo kny
gučių platinimas jau sėk
mingai vykdomas. Pirmoji 
darbo atlikėja — M. Bran- 
gaitienė, nenuilstanti šv. 
Jurgio par. draugijų veikė
ja, artima „Amerikos” bi
čiulė. Ji jau atsiskaitė su 
administracija už išplatintas 
penkias knygutes. Tai pir
moji šio darbo kregždė.

Dėkodami p. M. Brangai- 
tienei už gražią pradžią, lin
kime visiems „Amerikos” bi
čiuliams gražiausio pasiseki
mo paramos darbe.

Čia dar tenka pažymėti, 
kad ir kita bičiulė, P. Že- 
meckienė, jau atsiskaitė už 
dvi išplatintas knygutes.

Gegužės 26 d. choro mar
gumynų vakarui (bus vai
dinimas „Kuprotas Oželis”), 
bilietai jau platinami. Gali
ma gauti pas choristus, muz. 
Dulkę bei klebonijos rašti
nėj. Kaina 75c. ir 50c. Šo
kiams 35c.

IŠ SPAUDOS KLUBO

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugija šį sek
madienį per 9 vai. mišias eis 
bendrai prie Komunijos. Po 
mišių bus labai svarbus su
sirinkimas. Visi draugijos 
nariai prašomi ateiti.

Kreipiamas dėmesys į pa
rapijos vyrus, kurie vadina 
save Kristaus kareiviais, bet 
stoti į Kristaus tarnų eiles 
gėdinasi ar bijosi. Daug to
kių, kurie geriau „pinakliui” 
tarnauja. Vyrai, katalikai 
vyrai, pasirodykite tokiais, 
kokiais save vadinate. Sto
kite į šv. Vardo draugiją!

Šv. Vardo draugijos ren
giamas balius bus gegužės 
24 d., penktadienį. Draugija 
savo svečius priima nepa
prastai gardžiai sutaisytais 
užkandžiais. Už bilietą (25 
centai) kiekvienas svečias 
gaus gardžiai pavalgyti. Vi
sus lietuvius prašome ateiti.

Nepamirškime, kad para
pijos ekskursija laivu į Rye 
Beach bus birželio 16 d. Į- 
sigykite bilietus.

NUOŠIRDI PADĖKA

vi-Tariame širdingą ačiū 
siems vaidintojams, suvaidi
nusiems komediją „Glušas”, 
už suteiktą salėje paramą: 
R. Pankevičienei, O. Sijevi- 
čienei, K. Baltrušaičiui, V. 
Daubarui, J. Saruliui, V. Pū
kui, Al. Zenkai, S. Aleksiū- 
nui, V. Mačiuškai, D. Zenkai. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me A. Petraičiui už baldų 
paskolinimą jo baldų krau
tuvė 409 ir Grand St.), o už 
paimu paskolinimą ir pado
vanojimą gėlių gėlininkui 
Kreivėnui iš 460 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

„Amerikos” štabas.

SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Apreiškimo parapijos vi
sos draugijos gegužės 5 d. 
bendromis jėgomis suruošė 
puikią vakarienę. Nors die
na buvo per graži sėdėti sa
lėje, vistik susirinko apie 
300 parapijiečių. Vakarienė 
pradėta malda, kurią sukal
bėjo klebonas N. Pakalnis, 
kuris buvo ir programos ve
dėjas.

Po skanių užkandžių, kun. 
N. Pakalnis nuoširdžiai dė
kojo visoms draugijoms už 
puikų sumanymą ruošti pa
rapijos naudai vakarienę.

A

Gegužės 4 d. šv. Jono drau
gija minėjo savo gyvavimo 
25 metų sukaktį. Vakare 
Chester Palace salėje įvyko 
iškilminga vakarienė, kuriai 
vadovavo J. Ksčenaitis.

Dr-jos valdybą sudaro: 
pirm. J. Ksčenaitis, vicepirm. 
J. Sveikata, prot. sekr. J. 
Šelkaitis, fin. sekr. F. Mar
tin, ižd. M. Barčiauskas, 
maršalka A. Cinikas.

NAUJOJE VIETOJE

Gegužės 11 d. L. Ra® 
Dr-ja vad. J. P. Ginkuijgl 
vai. p. p. iš WCNW į]į 

klc.) stoties perduos spea 
lią Motinos Dienai pageifr 
programą. Visi kviečiami į 
girsti šią programą, skm 
motinoms.

NAMŲ SAVININKĘ
DĖMESIUI

AI KAIP
Laižės Penkiolikta, 
įsikišimo principas”. 
Lkupas — savanoris. 
Lbožnikų” vargai. • 
Ljdų reikšmė.

Lietuvių Spaudos Klubo 
paskutiniame s u s i r i nkime 
perrinkta valdyba: pirm. dr. 
M. J. Vinikas, vicepirm. Pra
nė Lapienė, užrašų sekr. V. 
F. Jankauskas, fin. sekr. Pr. 
Bajoras, ižd. kun. A. Milu
kas. Į „Politinės Ekonomi
jos” komisiją išrinkti S. Vi- 
taitis, A. Strimaitis ir A. 
Trečiokas; pramogų kom.—
J. Trečiokienė, J. Ginkus, ir
K. J. Paulauskas. Netrukus
bus išleista knyga V. Am
brazevičiaus 75 metų sukak
čiai paminėti. Rep.

EI. Vaitekūnienė, žinoma 
lietuvė siuvėja, draugijų vei
kėja, šiomis dienomis persi
kėlė iš Union Av. į 46 Stagg 
St., Brooklyne, kur turės 
geresnes sąlygas patarnauti 
lietuvėms, norinčioms turėti 
geriausiai pasiūtus drabu
žius. Tuose pat namuose jos 
duktė Emilija turės ir gro
žio saliono patarnavimą.

Naujoje vietoje EI. Vaite- 
kūnienei linkime gražiausio 
pasisekimo.

OPERETĖS VAIDINIMAS

MOTUZŲ PA VEIKLAI

Brolių Motuzų spalvoti pa
veikslai iš Lietuvos (ypač į- 
domūs vaizdai iš Lietuvos 
kariuomenės žygiavimo į 
Vilnių) rodomi šioje apylin
kėje: ketvirtadienį geg. 9 d., 
Apreiškimo par. salėje; ge
gužės 10 d. šv. Jurgio dr-jos 
salėje, Newarke; geg. 11 
Patersone, par. salėje.

MASPETHO ŽINIOS

d.

Mūsų parapijos klubiečių 
balius geg. 4 d. gerai pavy
ko. Jaunimo buvo pusėtinai 
susirinkę.

M. S. 24 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 6 d., kurį 
atidavė vicepirm. B. Adomai
tienė. Kun. J. Laurinaitis 
atkalbėjo maldą už K. Dum- 
blienės mirusios sesers ir 
brolio vėles. Priimta nauja 
narė N. Čivinskienė. Įteikta 
jos 25 metų vedybinio gyve- 
dovana D. Levanavičienei, 
nimo proga. Gegužės 16 d. 
8 vai. vak., P. Stravinskienės 
namuose, 102 McKibben St., 
įvyks žaidimas kauliukais. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Rast.
„Amerikos” ruošiamas lai

vu išvažiavimas įvyksta bir
želio 15 d. Bus važiuojama 
didžiuoju „Clermont” laivu iš 
Metropolitan uosto prieplau
kos į gražią Roton Point 
apylinkę, Connecticut. Tuo 
pačiu laivu važiuoja gausi 
Elizabetho lietuvių ekskursi
ja. Bilietai tik po 1 dol.; 
vaikams 50 c. Jų galima 
gauti „Amerikos” admini
stracijoje. Kviečiame įsigy
ti

CHORO KELIONĖ 
PATERSONAN

iš anksto.

VILNIAUS REIKALU

14Grupė asmenų gegužės 
Brooklyne, šaukia steigiamą 
d. SLA salėje, 197 Grand St., 
susirinkimą Vilniaus lietu
viams remti komitetui įsteig
ti. Į susirinkimą, kaip ini
ciatoriai skelbia, kviečiama 
organizacijos ir asmenys.

a fe]

Didžiojo New Yorko liet, 
vių namų savininkų orgag 
zacijos susirinkimas įnį 
penktadienį, gegužės 10 į|

Ližės 15 d. labai reik 
L atgimusios Lietuv 
Ėjoje diena. Lygiai pri 
Lti} susirinko Lietuv 

Ltojų išrinkti atstovai 
Lamąjį Seimą, kurs vi 

u patvirtino Lietuv 
rausomos valstybės a 

mjnį ir nustatė valstyb

Ave., Woodhaven, N. Y
grab. Įstaigoj, 8M2 M J, Steigiama8is S(

Visi_ organizacijos Dari atliko labai daug did 
malonėkite dalyvauti sug kurių svarbiausi- 
rinkime. Kviečiame atsihj ^tUcija ir Žemės Refo 
kyti ir tuos namų savinis 
kus, kurie dar nepuikiau t
prie namų savininkų orgaį SI ^'mas gražino žen

0 bus demokratii

zacijos, nes šiame susirik itsiems jos savininkam 
me bus gera proga susipi ip° nuosavybe Tėvjn 
žinti su organizacijos & i®'18 savanorius, pade 
buote ir tapti organize jiindį žemės ūkiui. Lab. 
veikimo dalyviais. irta ir say0 pim&U lve(^

J. P. Mačiulis,» *>vęs Liet' 
r •-.nmi ir nacrmni iitq

jjbiis ir savo pinigų |ved

Geg. 5 d. Operetės choras 
Labor Lyceum salėje suvai
dino „Sylvijos” operetę. Va
dovavo V. Tamkiūtė ir choro 
pirm. Pr. Bajoras. Geriausiai 
pasirodė Jezavitaitė, Vitaity- 
tė, Atkočius. Atsilankė apie 
400 žiūrovų.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas įvyks sek
madienį, gegužės 26 dieną, 
Švč. Trejybės par. salėje, 
Newark, N. J. Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis 
šiam svarbiam suvažiavimui.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

‘ ‘' j saugų ir pastovų litą.

Gegužės 11 d. bus atifeL geimas atliko lab 
ta New Yorko Pasaulinė hL kūrybos ir jis visac 
rodą. Gegužės 21 i, 
bus renkama Brooklynoi( pm atgimusios taut 
cialės gėlės „Forsythij 
draugė-karalaitė. Čia Bnj 
klyno merginos turės progs mokslo, mažai išsilavii 
lenktyniuoti savo grožiu.

vertinamas, kaip gr

jjro darbo vaisius. Jo n 
daugumą sudarė ne auk

L I C E N S ESI 
WHOLESALE & RETAI

■ays. bet visus juos ju 
meilė Tėvynei, visus ju< 
gtoji Tėvynės neprikla 
so gyvenimo paskirtis

VV riCJLdbD.rt.LjL o. • J:-ui-;BEER, WINES & LIQUUOI 'b Qg b ♦ 

that J W Prieš Mis met
GB 17111 has been issued to the nfeį LeilkijOS ValdOV 
to sell beer at retail under SkIkg 1? J

gm kariuomene grąsr 
ame:

NOTICE is hereby given

Sekminių Vakarienė
Šį sekmadienį, geg. 12 

par. salėje Rožančiaus dr- 
ja ruošia Sekminių vakarie
nę. Pradžia lygiai 6 vai. Per 
vakarienę mokyklos vaiku
čiai suvaidins teatrą, kuris 
tęsis apie valandą. Bus kal
bų ir bendras visų dainavi
mas. Vakarienės bilietas tik 
50 centų. Salėje telpa tik 
200 vakarienautojų, todėl 
reikia būtinai iš anksto re
zervuoti vietas. Visas pel
nas parapijos statybai.

Žinutės
— Noveną prie Stebuklin

go medaliko angliškai veda 
kun. J. Illig, C.M. Užbaiga 
šį pirmadienį.

— Geg. 12 
stato „Tetą 
Great Necke.
tą veikalą matys geg. 19 d.

— Vyčiai geg. 25 d. turės 
Balloon Dance parapijos sa-

d.

d. choras per
is Amerikos” 
Maspethiečiai

dienos

o pas 
būrelis

— Maspethe Jaunų Mote
rų Draugija jau susitvėrė. 
Laikinoji pirmininkė yra. p. 
Brady.

— Šv. Vardo parade lietu
viai vyrai pasirodė negausin
gai. Jaunimas tik iš tolo 
žiūrėjo, kaip senieji marša- 
vo. Kitataučiai jaunuoliai 
dalyvavo.

— Geg. 6 d. P. ir A. Kali- 
batus aplinkė garnys, palik
damas gražų sūnelį. P. Ka- 
libatas yra par. choro pirmi
ninkas.

Choro nariai seniai laukė 
gegužės 5 d., kada jie rengė
si vykti į Patersoną, išgirsti 
muz. Voverio vadovaujamą 
chorą ir prisidėti tos 
dainų programoje.

Dar tik 3:30 vai., 
bažnyčią jau gražus
jaunuolių nerymaudami lau
kia. Štai, ir autobusas. Cho
ristės kaip žąselės gagena ir, 
bent jų manymu, renkasi ge
riausias vietas. Prabėga va
landa. Suūžia motoras—va
žiuojam ... dainuojam. Ro
dos, kad mes vietoj stovim, 
o tik gatvės, pradedą žaliuo
ti medžiai bėga ir bėga pro 
mus.

Patersone malonu buvo 
klausytis gražių dainų, ypač

PADĖKA

Elzbieta Minotienė, gyv. 
Maspethe, kelių draugijų na
rė, „Amerikos” skaitytoja ir 
nuoširdi rėmėja, buvo susi
laužius ranką ir šoną, bet 
dabar jau sustiprėjo.

Ji labai nuoširdžiai dėkoja 
kun. J. Kartavičiui už dvasi
nį patarnavimą ir suteiktą 
suraminimą jai sergant. Ji 
labai dėkinga draugijų na
rėms už aplankymą sunkios 
ligos metu per taip ilgą lai
ką.

the Alcoholic Beverage Control In 
215 Knickerbocker Ave., Boroucrh 
klyn, County of Kings, to be copsoi SHUgUniUl, 
the premises. », « . . . . . _

otto euteneuer nu lietuviai siuntė sa 
215 Knickerbocker Ave.. Brooujil > —■

--------------- ;——.. i Valstybes Depart 
NOTICE is hereby given that L<ta / r
w.r. 183—w.r.73 has been issued* taWashmgtone, pras 
undersigned to sell wine at ntiii f ¥ t 
Section 107 of the Alcoholic Bevenj! į UZStOtl 1 DaVOlU St 
trol Law at 97 Chester St., Bert _
Brooklyn, County of Kings, to be M LlCtUVU. Lada SUI 
off the premises. , , . .. , ....

sunset wine corp, labai diplomatiško e 
97 Chester St. Brooklji.il . 1 .

bo, kurio turinys bu 
» Vifetybės Depą 
notas dideliu susidomė 
seka įvykius, bet Jun 

ą Amerikos Valstyb 
iiusybė laikysis princi 

išti į Europos valst 
santykius.
aodie tas pats Depart 

pritaria Pietin 
ikos respublikų be 
protestui prieš Vok: 

dėl įsiveržimo į Belgi; 
iją ir Luksemburgą.

Har jau pakeistas „r 
principas”? 
—o---

spauda paduo 
ii) žinių apie nauj: 

arkivyskupijos vj 
sufraganą dr. V. Br: 
Visus nustebino nau 

paskyrimas dėl 
amžiaus. Vyskup 

tai dar tik 36 met 
jo pasiruošimas aukšt 

jo vietai labai turti 
ir teoriniu ir praktir. 
Ogiu. Jis dirbo para] 
lankė aukštu o s i i 

Romoje, kur pas 
daktarato, jis g 

ipažino su darbiniu 
imi Prancūzijoje, Ita 

Brooklyn, N. plačiai pasiruoš 
Akcijai.

dar vienas labai įdom 
is. Kai pernai rude 

pergyveno ypati 
jarojaus laikus, vys 

atsilankė Vilkav 
pas kariuomenės vac 
ir įsirašė savanor 
-itų tuojau pašaukt 
^pirmąsias eiles, 
įkiltų pavojus. A] 
Uomis dienomis į 

Taigi, popiežius i 
^Uetuvai nauju vysi 
dingai brangų asine

■ ~~°------
Rusijos „kari?

^bedievių” laikraš 
W” gegužės 11

E^iskundžia, kad pi
TRR-EMBER COAL COMPANY Išdavė pagejdaujai 

rįtadar puse Rusi;
_; ’ « y Ph nėra nutrauk

Brooklyn, N. »• f ^bažnyčiomis. P: 
Išninkąs Jaroslav: 

> bad mil i j on

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. flth Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS:

i—2 p- p- 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—42 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi utkandtlai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkto*|fr
AI8KRYMA8 gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS Iš gtrlsari 

bravorų. Paranglmams priimami užsakymai. KILEIPKITES:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ’kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Į
Telefonas: EVergreen 7-1661

t. •i.

Brooklji.il
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