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lGegužės 15 d. labai reikš- 
jinga atgimusios Lietuvos 
‘jtorijoje diena. Lygiai prieš 

) metų susirinko Lietuvos 
kentojų išrinkti atstovai į 
jeigiamąjį Seimą, kurs vie- 
jigai patvirtino Lietuvos 
^priklausomos valstybės at- 
ntymą ir nustatė valstybės 
hres, pareikšdamas, kad 
Įetuva bus demokratinė 
fepublika. Steigiamasis Sei- 
as atliko labai daug dide- 
į darbų, kurių svarbiausi— 
institucija ir Žemės Refor-
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St. Seimas grąžino žemę 
Tiesiems jos savininkams, 
rūpino nuosavybe Tėvynę 
nusius savanorius, padėjo 
grindą žemės ūkiui. Labai 
Irbus ir savo pinigų įvedi- 
į įstatymas, davęs Lietu- 
i saugų ir pastovų litą.
St. Seimas atliko labai 
lug kūrybos ir jis visada 
B vertinamas, kaip gra- 
Bisias atgimusios tautos 
ndro darbo vaisius. Jo na- 
įdaugumą sudarė ne aukš- 
Imokslo, mažai išsilavinę 
penys, bet visus juos jun- 
lineilė Tėvynei, visus juos 
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Iškilmingas popiežiaus nuncijaus, arkivyskupo Centozos, sutikimas Kauno sto
tyje. Paveikslo viduryje arkiv. Centoza, kairėje arkiv. J. Skvireckas ir užsienių 
reikalų ministerijos atstovas Aukštuolis; dešinėje vyskupai Karosas, Paltarokas ir 
kiti, organizacijų atstovai.

Popiežiaus Atstovas Pamėgo Lietuva OLANDIJOS VYRIAUSYBĖ 
VEIKS LONDONE

Prancūzijoj Lemiamos Kovos
PER KELIAS DIENAS ŽU

VO PUSĖ MILIJONO

Dabartinio karo atidūs se
kėjai apskaičiuoja, kad nuo 
gegužės 10 d. iki šios savai
tės vidurio žuvo apie pusė 
milijono žmonių kariaujan
čių valstybių pusėse. Šis ap
skaičiavimas daromas re
miantis Olandijos užsienio 
reikalų ministerio pranešimu 
apie Olandijos kariuomenės 
nuostolius.

OLANDIJA NETEKO 
100,000 KARIŲ

Į . 
Ugnis plečiasi

Gegužės 10 d. ankstų rytą 
prieš aštonis mėnesius Eu
ropoje prasidėjęs karo gais
ras savo mirtį nešančiomis 
liepsnomis palietė tris neu
tralias valstybes - Olandiją, 
Belgiją ir Luksemburgą. Į 
šias tris valstybes, nuo pat 
karo pradžios pasiskelbusias 
visiškai neutraliomis ir to
kiomis visą laiką išbuvusio
mis, liko atkreiptos Vokieti
jos laiminčios kariuomenės 
pastangos. Minėtą rytą visų 
trijų valstybių vyriausybėms 
buvo įteikti Vokietijos vy
riausybės pareiškimai, ku
riuose visos trys valstybės 
kaltinamos suokalbiu su 
Sąjungininkais prieš Vokie
tiją ir todėl reikalaujama 
neturėti jokio pasipriešini
mo Vokietijos kariuomenei,

Olandų žemėje
Olandija Europoje maža 

valstybė. Jos plotas sudaro 
tik pusę Lietuvos, bet labai 
tirštai apgyventa — arti de
vynių milijonų. Bet Olandi
ja labai turtinga savo kolo
nijomis Rytų Indijoje, kur 
gyvena per 60 milijonų žmo
nių. Olandai didžiojo karo 
metu išliko nepaliesti. Olan
dų tauta labai darbšti; jie 
ypač žinomi kaip puikūs 
žemdirbiai, sugebėję iš jūros 
„atkariauti” apie ketvirtada
lį žemės, kuri gerai nusau
sinta ir paversta derlingais 
laukais. Olandai puikūs ir 
jūrininkai, turį didelį pre
kybos laivyną.

Olandija yra konstitucinė 
monarchija; karaliaus sostą 
jau per 40 metų valdė kara
lienė Vilhelmina, kurios 
duktė, sosto įpėdinė, Julija- 
na yra ištekėjusi už vieno 
vokiečio princo ir turi dvi 
dukteris. Tvirtos kariuome
nės Olandija nėra turėjusi, 
bet paskutiniu laiku Olandi
joje buvo sumobilizuota apie 
400,000 vyrų. Daug tikėta, 
kad olandų saugumui gali la
bai pagelbėti gausios užtvan
kos, bet kare prieš vokiečius 
nieko ir tai nepadėjo.

Olandija buvo užpulta iš 
oro, jūros ir sausumoje. Ka
ralienės šeima jau gegužės 
12 d. išvyko į Londoną, o pa
ti karalienė su vyriausybe 
ten atvyko gegužės 13 d. Ge
gužės 14 d. Olandijos kariuo
menės vyriausias vadas pa
skelbė kariuomenei įsakymą 
sustabdyti p a s i p riešinimą, 
nes priešas palaužęs olandų 
gynimąsi ir tolimesnis gyni
masis būtų tik tuščias gyvy
bių ir turto naikinimas. Tą 
pačią dieną svarbieji Olandi
jos miestai jau buvo vokie
čių rankose. Rašant šiuos 
žodžius tik viena Olandijos 
provincija, pietinėje dalyje, 
prie Belgijos, dar nebuvo 
Vokietijos kariuomenės ži
nioje. Olandijos užėmimas 
pastatė Angliją į ypatingai 
pavojingą padėtį, nes iš 
Olandijos pakraščių į Londo
ną vokiečių lėktuvai galės 
nulėkti per pusvalandį.

Maža kunigaikštija
Liuksemburgas yra kuni

gaikštija, turinti tik 999 
kvadratinių mylių plotą su 
apie 300,000 gyventojų. Liuk
semburgas ypač turtingas 
geležies ir kitokios rūdos ka
syklomis. Kunigaikštiją val
dė kunigaikštienė Charlotte, 
kuri su visa šeima dabar yra 
persikėlusi į Paryžių. Apie 
100,000 Liuksemburgo gy
ventojų yra pabėgę į Pran
cūziją.

Belgijos likimas
Belgija susilaukė pana

šaus likimo, kokį ji turėjo 
prieš 26 metus, kai Vokieti
jos kariuomenė, kitaip nega
lėdama pasiekti Prancūcijos, 
pasirinko tiesų kelią per Bel
giją. Belgijos karalius ir 
vyriausybė tada nesutiko 
praleisti per Belgiją vokie
čių ir Belgija liko užimta; ji 
išbuvo Vokietijos okupacijo
je iki pat karo baigos.

Ir Belgija užpulta visomis 
naujausiomis karo priemonė
mis. Pirmiausia atakuotos 
Liežo miesto apylinkės tvir
tovės. Čia vokiečiams daug 
padėjo jų nuleisti parašiuti
ninkai. Liežas liko užimtas, 
bet belgai pasitraukė į gyni
mosi atsarginę liniją, kur 
laikosi.

Belgija irgi nedidelė vals
tybė; jos teritorija nesudaro 
nei pusės Lietuvos, bet gy
ventojų yra pusdevinto mili
jono. Tai tirščiausiai apgy
venta valstybė. Joje konsti
tucinė monarchija. Karalius 
Leopoldas dar jaunas, bet vi
sos tautos labai gerbiamas. 
Didžiojo karo metu jis kovo
jo šalia savo tėvo, karaliaus 
Alberto. Jo žmona prieš ke- 
leris metus žuvo automobi- 
liaus nelaimėje. Jo trys vai
kai išgabenti į Paryžių. Leo
poldo sesuo yra Italijos sos
to įpėdinio Umberto žmona.

Belgai Afrikoje turi tur
tingą Kongo koloniją, kurios 
plotgap^LV^^- JĮd es,nisį_U7> 
pačią Belgiją; Konge gyven
tojų apie 11 milijonų.

Kaip Olandija vokiečiams 
reikalinga tiesioginiam puo
limui prieš Angliją, taip Bel
gija jiems reikalinga tiesiam 
žygiavimui į Prancūziją. Jau 
dabar vokiečiai per Belgijos 
ir Luksemburgo pasienį įėjo 
į Prancūzijos žemę ir užėmė 
Sedano apylinkę, iš kurios 
galima patogiai atakuoti pa
čią Mažinot liniją. Londone 
gegužės 15 d. pripažinta, kad 
Sedano apylinkėje vokiečiai 
užėmė kelias mažas tvirto
ves - kulkosvaidžių ir lengvo
sios artilerijos lizdus.

Lemiamos kovos
Belgijos Prancūzijos pa

sienyje šiomis dienomis turi 
susitikti vokiečių ir sąjungi
ninkų didelės kariuomenės. 
Anglai ir prancūzai išsiuntė 
dideles motorizuotas dalis, 
ypač daug tankų, taip kad 
šiomis dienomis laukiama 
labai lemiamų kovų, kurios 
galinčios turėti įtakos toli
mesnei karo eigai.

Žygis j Paryžių?
Gegužės 15 d. Prancūzijos 

kariuomenės vadovybė papil
domai išsiuntė daug naujų 
divizijų į Sedano apylinkę, 
kur vokiečiams pasisekė per
eiti Meuse upę ir užimti ma- 
žąsiais Mažinot linijos tvir
toves. Vokiečiai esą užėmę 
keturių mylių frontą ir nori 
jį padidinti, prasiverždami 
platyn ir gilyn. Kai kurie 
pranešimai liudija, kad Se
dan apylinkėje, kuri yra Bel
gijos Prancūzijos pasienyje, 
prancūzai ir anglai šiuo me
tu yra sutraukę apie milijo
ną kariuomenės.

Sedano vardas prancū
zams labai istorinis. Sedano 
apylinkėje 1870 m. prancū
zai pralaimėjo mūšį vokie
čiams ir ten žlugo prancū
zų imperatoriaus galia. Vo
kiečiai, matyti, nori įrodyti, 
kad istorija gali būti pakar
tota. šį kartą jie laisvai 
kalba apie žygį į Paryžių.

Paryžius. — Čia atvykęs 
Olandijos užsienių reikalų 
ministeris pareiškė, kad per 
penkias dienas mūšiuose su 
vokiečiais Olandija neteko 
100,000 karių — toks olandų 
karių skaičius žuvo, šis mil
žiniškas gyvybių nuostolis 
sudaro ketvirtadalį visos 
Olandijos kariuomenės, kuri 
gynėsi visomis jėgomis.

Londonas. —Olandijos ka
ralienė Vilhelmina paskelbė 
įsteigianti valdžios būstinę 
Londone, iš kur vadovaus 
savo kolonijoms Olandų In
dijoje. Karalienė praneša pa
sišalinusi iš Olandijos ka
riuomenės vado patariama. 
Į gyventojus atsišaukime ka
ralienė pažymi, kad Olandija 
vėl atgims ir bus laisva.

PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBĖJE PAKEITIMAI

traukiniu nuo pat Lietuvos 
Vokietijos sienos jis visose 
stotyse buvo sutiktas gau
singų minių, draugijų atsto
vų. Jam šaukta lietuviškas 
„valio” ir įteikta daug gė
lių. Kaune pasitiko visi Lie
tuvos vyskupai, vyriausybės 
atstovai, minios žmonių, stu
dentai ateitininkai su savo 
vėliavomis. Čia arkivysku
pas pareiškė, kad Lietuva 
jam tapo antra tėvyne ir jis 
nuoširdžiai sielosis jos gero
ve.

Kaunas. — Balandžio mė
nesį į Lietuvą atvykęs nau
jas Vatikano atstovas Lietu
vai, arkivyskupas Centoza, 
jau suskubo susipažinti su 
savo pareigų nauja aplinku
ma. Jis stropiai susidomėjo 
Lietuvos istorine praeitimi ir 
ją labai pamilo. Neseniai 
arkiv. Centoza lankėsi Vil
niuje, kur susipažino su te
nykšte padėtimi.

Balandžio 30 d. arkiv. Cen
toza įteikė savo skiriamuo
sius raštus Respublikos Pre
zidentui. Savo kalboje popie
žiaus atstovas tarp kitko pa
sakė esąs labai laimingas ir 
pagerbtas," galėdamas atsto
vauti šventajam Tėvui toje 
tautoje, tiek atžvilgių tokio
je prakilnioje ir garbingoje, 
kuri per amžių negeroves ir 
bandymus sugebėjo išsaugo
ti nepaliestą patį brangiau
sią savo senolių palikimą— 
katalikų tikėjimą, iš kurio ji 
sėmusi sau drąsos ir budru
mo paslaptį.

—Aš atvykstu į jūsų tarpą 
vadovaudamasis pačiu nuo
širdžiausiu ir pačiu karš
čiausiu noru bendradarbiauti 
visomis savo išgalėmis dėl 
tikrosios jūsų krašto gero
vės ir dirbti, siekiant pada
ryti vis glaudesnius ir vis 
nuoširdesnius tuos gerus 
santykius, kurie laimingu 
būdu yra tarp Lietuvos ir 
Šventojo Sosto, — pabrėžė 
nuncijus savo prakalboje 
Respublikos Prezidentui.

Arkiv. Centoza Lietuvoje 
sutiktas labai iškilmingai ir 
nuoširdžiai. Važi uodamas

ŠVEICARIJOJE PRAVES
TA VISUOTINĖ 
MOBILIZACIJA

Bernas. — Šveicarijos vy
riausybė paskelbė, kad kraš
te jau įvykdyta visuotinė 
mobilizacija. Tokiu būdu 
Šveicarija esanti pasiruošus 
ginti savo nepriklausomybę.

Anglijos ir Prancūzijos pa
siuntinybės Šveicarijoje su
degino visus savo svarbiuo
sius dokumentus.

jus Valstybės Departa- 
“'Itui Washingtone, prašy- 

užstoti į pavojų stu- 
. Tada susi- 

srosnisfta labai diplomatiško at- 
jtno, kurio turinys buvo 
t nors Valstybės Depar- 
sntas dideliu susidomėji- 
seka įvykius, bet Jung
ia Amerikos Valstybių 
kusybė laikysis principo 
rišti į Europos valsty- 
gantykius.
indie tas pats Departa- 
tas pritaria Pietinės 
tikos respublikų ben- 
I protestui prieš Vokie
tei įsiveržimo į Belgiją, 
diją ir Luksemburgą. Į- 
įi, ar jau pakeistas ,gė
limo principas”?
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fetuvos spauda paduoda 
|ių žinių apie naująjį 
|o arkivyskupijos vys- 

sufraganą dr. V. Briz- 
Visus nustebino naujo 
įpo paskyrimas dėl jo 
Į amžiaus. Vyskupui 
|ui dar tik 36 metai, 
o pasiruošimas aukštai 
tojo vietai labai turtin- 
r teoriniu ir praktiniu 
giu. Jis dirbo parapi- 
Rankė aukštuosius 
Įus Romoje, kur pasie- 
figubo daktarato, jis ge- 

Tįsipažino su darbininkų 
^tmi Prancūzijoje, Itali- 
Įabai plačiai pasiruošęs 

?|kų Akcijai.
ziar vienas labai įdomus 

felis. Kai pernai rudenį 
’z|ra pergyveno ypatin- 
■ pavojaus laikus, vysk. 
' tes atsilankė Vilkaviš- 
bas kariuomenės vado- 
Jir įsirašė savanoriu, 
ūtų tuojau pašauktas 
jų pirmąsias eiles, jei 
ei kiltų pavojus. Apie 
c šiomis dienomis pa
ge Taigi, popiežius pa- 
Lietuvai nauju vysku- 
ttingai brangų asmenį, 
i --o-------
.etų Rusijos „kariau- 
| bedievių” laikraštis 
bžnik” gegužės 11 d. 
ausiskundžia, kad pen- 
)s metų prieštikybinė 
tnedavė pageidaujamų 
j nes dar pusė Rusijos 
tojų nėra nutraukusi 
bu bažnyčionhis. Pats 
tmininkas Jįiroslavski 
lata, kad milijonai
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Roma. — Iš čia praneša
ma, kad Italijos vyriausybė 
nutarė pašaukti į kariuome
nę dar vieną milijoną vyrų. 
Prancūzijos pasienyje italai 
stato papildomas tvirtoves.

Romoje šios savaitės pra
džioje buvo didelės studentų' 
ir šiaip fašistų demonstraci
jos, kuriose labai nedraugiš
kai šūkauta prieš Angliją ir 
Prancūziją, ypač prieš ang
lus. Anglijos pasiuntinybė 
saugoma sustiprintos polici
jos.

Amerikos pasiuntinybė 
Romoje ragina amerikiečius 
išsikelti iš Italijos.

Paryžius. —Ministeris pir
mininkas Reynaud savo va
dovaujamą vyriausybę pra
plėtė, pakviesdamas į ją ir 
kraštutinių dešiniųjų parti
jų atstovus, kurie anksčiau 
nesutiko būti tokioje vyriau
sybėje, kur yra ir socialis
tai. Dabar Prancūzijos vy
riausybė naudojasi visišku 
vieningumu ir didžiuliu 
krašte pasitikėjimu.

Kaunas. — Latvių laivas, 
vežęs Lietuvai gumos išdir
binių, užplaukęs ant minos 
paskendo, tačiau dalis pre
kių, jų tarpe ir lietuviškiems 
gumos fabrikams vežtoji ža
liavos dalis, išgelbėta.

KAIZERIS SAUGUS

Amsterdamas. — Vokieti
jos buvęs valdovas, Kaizeris 
Vilhelmas, pasilikęs Doorne, 
kur jis gyveno nuo pat di
džiojo karo užbaigos. Vokie
čių kariuomenė, vykdydama 
savo žygiavimą, praėjo pro 
Doorną nuošaliai pagal va
dovybės įsakymą, kad buvęs 
kaizeris neturėtų nemalonu
mų dėl apšaudymų. Kaize
rio sūnūs ir jų vaikai yra 
vokiečių kariuomenėje.

CHAMBERLAIN VALDĖ
TREJIS METUS

reet, M
liamsburgh Bridge Plu>*

Rūpinasi Amerikos Saugumu
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GERIAUSIOS RŪŠIES 
uikandžlal, kava, vbtta, Bot O1'

TC8 — VAKARIKNB 
itaa namie ifi gerlauiloo 
■mglmnmn priimami

JUOZAS GINKIS 
et,

JAUSTOS RŪŠIES
ANGLYS '

au kaitros už jūsų pini- 
Jusų *kaimynai naudoja 
smber Coal Co. anglis ir 
kinti. Kodėl jums nepi
ju pavyzdžiu.

-EMBER COM.'
(LIETUVIŲ KOMPA^ 

ind Street, * 
: EVergreen 7-1661

tikybinės ideologijos įtakoje, 
kad esą reikalinga tęsti į- 
temptesnė prieštikybinė pro
paganda.

Vargšai tie komunistai! Ir 
kalėjimais, ir įvairia prie
spauda naikina tikinčiuosius 
žmonius, o jų vis yra ir yra! 
Ir kaip tuščios jų pastangos, 
nes tikėjimas į Amžiną Die
vą bus amžinas.

------ o-------
Gegužės 8 d. Olandijoje 

vyko didelis kariuomenės ju
dėjimas; visame kraNce buvo 
įtempta padėtis; jaustas ar
tinantis pavojus. ^Tą pačią 
dieną iš Berlyno pranešta, 
kad Vokietija neturi jokių 
užpuolikiškų planų prieš 
Olandiją.

Taip kalbėta gegužės 8 d., 
bet visi žinome, kas atsitiko 
gegužės 10 d. ankstų rytą, 
kai Olandijos padangėje lak
stė šimtai lėktuvų ir per sie
nas įžygiavo svetima ka
riuomenė. šiandie didžiųjų 
valstybių žodis nieko nebe
reiškia. Niekam nebegalima 
tikėti.

Londonas. —• Gegužės 10 
d. iš Anglijos politinio gyve
nimo viršūnės pasitraukė mi- 
nisteris pirmininkas Neville 
Chamberlain, Anglijos vy
riausybės priešakyje išbuvęs 
lygiai 3 metus, o pačioje vy
riausybėje jis buvo nuo 1931 
metų, kai Anglija pergyveno 
ekonominę krizę. Per visus 
trejis metus jam teko vado
vauti Anglijai ypatingais 
laikais, kai nuolat grėsė nau
jas pasaulinis karas.

Paskutiniame tautos at
stovų posėdyje priešingų 
partijų kritika buvo tiek aš
tri, kad Chamberlain turėjo 
padaryti atitinkamas išva
das. Jis žinojo, kad Angli
jai dabar reikalinga tokia 
vyriausybė, kuri turėtų vi
sos tautos pasitikėjimą. Į jo 
v a d o v a u jamą vyriausybę 
opozicinės partijos—darbie- 
čiai ir liberalai—atsisakė į- 
eiti. Tada Chamberlain nu
vyko pas karalių ir įteikė sa
vo atsistatydinimą. Kara
lius nauju ministeriu pirmi
ninku pakvietė Winston 
Churchill, kurs seniai laukė 
tos vietos, bet vis ji atitek
davo kitiems. Churchill su
telkė visas partijas į bendrą 
valstybės darbą.

Washington. — Pasikalbė
jime su spaudos atstovais 
prezidentas Roosevelt prane
šė, kad gyvenamasis momen
tas reikalauja padidinti val
stybės gynimosi jėgas ir tuo 
reikalu jis šiomis dienomis 
pareikšiąs Kongresui savo 
siūlymus. Į klausimą, kur 
bus galima sukelti lėšų, pre
zidentas atsakė, kad tai ma
žas klausimas ir į jį atsa
kyti jis paliksiąs Kongresui. 
Manoma, kad prezidentas 
pasiūlys padidinti išlaidas 
krašto gynimo reikalams 
vienu bilijonu dolerių.

Demokratai ir respubliko
nai ir senate ir atstovų rū
muose pareiškė esą pasiruo
šę priimti prezidento siūly
mus. Senato laivyno komi
sijos pirm. Walsh ragina se
natą pagreitinti tempu pri-

imti atstovų rūmų jau pa
tvirtintą nutarimą padidinti 
laivyno tonažą 11 nuošimčių.

Karo departamentas pata
rė prezidentui tuojau priim
ti į kariuomenę 15,000 naujų 
vyrų ir kelių mėnesių metu 
padidinti kariuomenę, kad 
joje būtų 280,000 karių.

Laivyno departamentas 
prašo Kongreso papildomos 
300 milijonų dolerių sumos 
laivyno dirbtuvėms, kad jos 
dirbtų per parą ištisas 24 va
landas.

MIN. P. ŽADEIK1S PASI
RAŠĖ NAUJ4 SUTARTĮ

TEISMAS UŽDRAUDĖ KO
MUNISTAMS VEIKTI

Ottawa. — Ontario pro
vincijos aukščiausias teis
mas uždraudė komunistų 
partijai veikti ir nuteisė tris 
komunistus kalėjimu tre
jiems metams už platinimą 
prie švalstybinių atsišauki
mų, kuriuose kanadiečiai ra
ginti neiti į karą.

Washington. —Gegužės 10 
d. čia pasirašyta konsularinė 
sutartis tarpe Lietuvos ir 
Amerikos. Lietuvos vardu 
sutartį pasirašė P. žadeikis, 
Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Minis
teris, o J. A. V. vardu su
tartį pasirašė Cordell Hull, 
Valstybės Sekretorius.

Cordell Hull pareiškė vil
ties, kad ši sutartis patar
naus abiejų kraštų intere
sams ir labiau suartins abie
jų kraštų piliečius; jis taip
gi palinkėjo laimingos atei
ties Lietuvai.
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Svarbusis Suvažiavimas
Gegužes 20-23 d.d. gausingoje ir patrijotiškoje Wor- 

cesterio, Mass., lietuvių kolonijoje įvyksta Lietuvių Kata
likų Susivienijimo 52 seimas, kuriam kuopų atstovai iš
rinkti, įvairūs kuopų siūlymai jau seniai paruošti ir iš
rinktiems atstovams išsiuntinėti. Kiek žinoma, seimui ge
rai pasiruošta, todėl galima be jokios abejonės laukti la
bai sėkmingo darbo, ko „Amerika”, kuriai Susivienijimo 
reikalai labai artimi, nuoširdžiai linki.

Susivienijimas išeivijos gyvenime labai reikalinga ir 
nepaprastai naudinga organizacija. Deja, šios organiza
cijos reikšmė visų mūsų nepakankamai įvertinama. Visi 
pamirštame, kad ši organizacija yra ir idėjinė ir drauge 
turi vadinamą medžiaginį pamatą, kurs suteikia idėjai 
reikalingų priemonių laimėti daugiau pasekėjų. Dauge
lis mūsų organizacijų savo tikslu yra pasirinkusios tar
nauti savo Bažnyčiai ir Lietuvių Tautai, bet jų nariams 
dažnai pritrūksta pastovesnio ryšio, kurs palaikytų juos 
organizacijoje nuolatinai.

Kadangi gyvename žemėje, tad negalime užmiršti 
visų tų padorių priemonių, kurias Kūrėjas teikia kiekvie
nam žmogui, kad jis galėtų čia tinkamai pasinaudoti. Su
sivienijimas jungia visus lietuvius katalikus, sudaryda
mas galimumų sukurti medžiaginius išteklius, kuriais su
šelpiami ir paremiami nelaimės ištikti asmenys ir jų ar
timieji; iš tų išteklių nemažai tenka ir bendriems tautos 
reikalams. Visas Susivienijimas yra didelė šeima, kurios 
visi nariai yra artimi broliai ir seserys, pasiruošę viens 
kitam ištiesti pagalbos ranką.

Kai žmogus įpranta po truputį iš savo pajamų ati
dėti į bendrą iždą, kurs tarnauja jo paties ir kitų narių 
gerovei, jis išeina iš grynai privatinės aplinkumos ir susi
riša su kitais savo bendraminčiais, įsijungia į visuome
ninį judėjimą ir tampa jo neatidalomu vienetu. Visa or
ganizacija tampa jo paties nuosavybės dalimi ir visa tai 
turi didelės reikšmės gausiam asmenų skaičiui. Visada

UsT ne'^ik sa.vim, bet ir kitais rūpinasi.
Susivienijimas atitinka visus reikalavimus, kurie tei

kia šia didžiule organizacija pasitikėjimo. Jame didelis 
narių rimtumas, kurs neleidžia asmeniškumams įsivyrau
ti. Finansinė padėtis saugi. Paskutiniais dvejais metais 
sulaikytas narių mažėjimas. Vadovybė atsidavusi savo 
pareigoms. Valstybės atsakingos įstaigos labai geros 
nuomonės apie organizacijos tvarką ir finansinį atsako- 
mingumą. Paskutiniu laiku organizacija susilaukė ne
mažo susidomėjimo jaunuomenėje, kur glūdi jos saugi 
ateitis. Neginčijamai Susivienijimas vadinamas išeivijos 
lietuvių katalikų tvirtove, verta visų susipratusių lietuvių 
nuolatinės paramos, kurios geriausia forma—visiems, ku
riems tik amžius ir sveikata leidžia, tapti Susivienijimo 
nariais.

Mūsų nuoširdžiausias Susivienijimo seimui linkėjimas 
—surasti paslaptingą raktą į mūsų gražiosios jaunuome
nės širdį ir kišenes, kad sekančiame Susivienijimo seime 
būtų galima pasidžiaugti stambiu narių prieaugliu, bent 
dviem tūkstančiais. O tą prieauglių turi duoti niekas ki
tas, bet tik jaunoumenė.

A. Miškinis.
DAINA APIE LIETUVĄ

Margi paukščiai padangėj sukas; 
Mūsų žemėn sugrįš jie tikrai.
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Dainuos upės, kalnai, ežerai.

Tenai pirkios medinės rymo;
Beržai laužia šakas vieškeliuos— 
Mūsų žemėj kvepės arimai, 
O širdy Lietuva sužaliuos.

Mes užarsim kiekvieną pėdą, 
Užakėsime dirvų marias — 
Senų aimanų, skundai, bėdos 
Kur sustot ir pabūt neberas.

Ir nunešim žinias lėktuvais
Į svečias tolimąsias šalis, 
Kaip žemę šia myli lietuviai, 
Kur laukai vasarojais žali.

Kai širdy Lietuva pražydus,
Tai vistiek, nors perkūnija griaus, 
Mes išeisim į darbą didį, 
Kad gyventi visiems būt geriau.

Iš Tėvų Žemės

Lietuvis Pirmasis Mokytojas New Yorke
Nuo 16-jo šimtmečio vidu

rio ligi Lietuvos - Lenkijos 
valstybės išnaikinimo Lietu
voje virė katalikybės kova 
su kalvihizmu. Žygimantui 
III (Vazai) įsėdus į Didž. 
Lietuvos Kunigaikštijos sos
tą, ta kova pasviro kataliky
bės naudai. Kai įtakingiau
sios tuometinės Lietuvos 
šeimos — Radvilos, Katkai, 
Sapiegos — sugrįžo į katali
kybę, disidentai nustojo sa
vo didžiųjų ramsčių. Dauge
lis kalvinistų emigravo į 
Olandiją ir Angliją. Per tuos 
du religinės emigracijos cen
trus susekame ir pirmuosius 
lietuvius kolonistus Ameri
kos žemyne.

rugsėjo 4 d. rašė Vakarų In
dijos Bendrovei į Olandiją, 
reikalaudamas atsiųsti „ge
rų ir gabių ūkininkų, apie 
25 ar 30 šeimų, ir gelbėti 
jiems su 20-25 karių sargyba 
per du ar trejis metus jų 
apsaugai nuo barbarų, kurie 
toje apylinkėje yra stiprūs ir 
drąsūs. Kad tai būtų galima 
kuo greičiausiai ir saugiai į- 
vykdyti, Jūsų Malonybės 
teiksis, jei galima, atsiųsti 
kiek lenkų, lietuvių, prūsų, 
jutlandiečių ar flemų ūkinin
kų, kurių, tikimės, galima 
greit ir lengvai gauti šiais 
Rytų ir Žiemių karo laikais 
ir atsiųsti pirmaisiais lai
vais”.

Kai Naujosios Anglijos 
naujakuriai mėgino įsikurti 
apie Fort Orange (netoli 
nuo dabartinio Poughkeep
sie, N. Y.), Nieuw Amster
damo (dabartinio New Yor- 
ko) olandų kolonija rimtai 
susirūpino, bijodamasi, kad 
anglai neužilgo paverš pre
kybą su indėnais. Paskuti
nis olandų gubernatorius 
Peter Stuyvesant 1659 m.

(Colonial Documents, vol. 13 p. 108, 
vol. 14 p. 437; A History of New 
Sweden, Philadelphia 1874, p. 95; 
John R. Broadhead, History of the 
State of New York, N. Y- 1853, vol.
I p. 655; E. B. O’Callaghan, Hisory 
of New Netherland, N. Y. 1854, vol.
II p. 402-403, ir kt.)

Kiek ir kokios tautybės 
ūkininkų buvo atsiųsta, šiuo 
tarpu nemėginsime nagrinė
ti. Šio rašinio tikslas yra iš
kelti pirmą žymią lietuvio 
'asmenybę šiame žemyne.

- \

Gener. Vincas Vitkaus
kas, naujasis Lietuvos ka
riuomenės vadas, paskirtas 
šioms pareigoms gen. St. 
Raštikiui pasitraukus.

1658 metų pavasarį Nieuw 
Amsterdamo vadai („Bur
mistrai ir Ganytojai”) rašė 
Vakarų Indijos Bendrovės 
direktoriams, kad kolonijos 
jaunuomenės skaičius auga, 
kad jų didžiuma moka skai
tyti ir rašyti, kad daugelis 
tėvų norėtų savo vaikus pra
mokyti lotynų kalbos, betgi 
nenori jų siųsti pas anglus į 
N. Angliją ir patys nepajė
gia mokytojo samdytis. To
dėl miesto „galvos” prašė 
bendrovės parūpinti mokyto
ją pačios bendrovės lėšomis.

1659 m. balandžio 25 d. 
bendrovės direktoriai rašė 
gubernatoriui Stuyvesantui: 
„Kiek vargo mes turėjome 
surasti lotyniškai mokyklai 
vedėją parodo tas faktas, 
kad dabar Aleksandras Ka
rolis Cursius, seniau profeso
rius Lietuvoje, atvyksta, mū
sų pasamdytas su metine 500 
florinų alga, įskaitant maist
pinigius; mes taipgi dovano
jame jam 100 florinų prekė
mis, kurias jis gaus atvykęs 
ten”. Jie taipgi pranešė, kad 
bendrovė jam pažadėjo „že
mės sklypą patogų sodui ar
ba daržui” ir kad „jam bus 
leista teikti privačias pamo
kas, kiek tas bus galima ne
pakenkiant pareigoms, ku
rioms jis yra nusamdytas”. 
(J. Paulding, Affairs and Men of 
New Amsterdam, p. 41; Emma Van 
Vechten, Early Schools and School
masters of N. Amsterdam, N. Y. 1898 
pp. 336-388; Year Book of the Hol
land Society of New York, 1892-3, p. 
137; James Sullivan, History of N.Y. 
State 1523-1927, N. Y. and Chicago, 
vol. 5 p. 2131; Colonial Documents 
vol. 14 p. 436; Ecclesiastical Records 
of the State of New York, vol. I p. 
443 ir kt.)

Curtius New Yorkan atvy
ko nevėliau kaip 1659 m. bir
želio mėn., nes liepos 4 d. 
jis pranešė turįs „kelis mo
kytinius” savo globoje (Ecll. 
Records vol. I p.443). Jo mo
kykla buvo toje vietoje, ka
me dabar yra 26 Broad St. 
(žr. Iconography of Manhat
tan Island, vol. IV p. 197). 
Regimai jis buvo gabus mo

kytojas, nes 1659 m. rugsėjo 
17 d. gub. Stuyvesant apie jį 
rašė: „Kai dėl jo tarnybos ir 
atidumo, mes galime teisin
gai paliudyti, kad jo darbš
tumas yra stebėtinas ir jau
nų žmonių pažanga yra ver
ta dėmesio”. (Eccl. Rec. I, 
p. 451; Colon. Doc. XIV, p: 
445).

Deja, netrukus jo atlygini
mo klausimas sukėlė ginčų. 
Iš išlikusių dokumentų sun
ku nustatyti tikras kliūtis. 
Atrodo, kad jis buvo sutikęs 
savo samdos sutartį pakeis
ti, priėmęs 200 florinių meti
nę algą, apart 6 florinų nuo 
kiekvieno moksleivio kas 
bertainis. Burmistrai dar 
pridėjo vienkartinę 50. gil- 
derių dovaną. Regimai, jis 
tikėjosi daugiau pelnyti. Bet 
jau 1659 m. rugsėjo mėn. jis 
reikalavo algą pakelti, nes 
tuometinės algos nepakako 
„padoriai save užlaikyti”. 
Gubernatoriui kreipėsi į fa
ves direktorius, bet tie nu
tarė, kad dabartinio atlygi
nimo pakanka „tol, kol jis 
lieka viengungis vyras”. 
1660 m. rugpiūčio mėn. „bur
mistrų ausis pasiekė žinios, 
kad Rektorius, savo nuožiū
ra, ima po vieną vebro kailį 
nuo kiekvieno moksleivio kas 
bertainis”, priešingai sutar
čiai, ir miesto vyriausybė į- 
sakė tokią praktiką nutrauk
ti, kitaip bus nutrauktas at
lyginimas iš miesto iždo. 
Visvien tokių pat skundų bu
vo ir 1661 m. vasario mėn. 
Curtius pasiaiškino, kad 
„mokyklą įkuriant jo moks
leivių tėvai atvyko pas jį, 
ragindami jį gerai mokyti jų 
vaikus, ką jis prižadėjo ir 
darė daugiau kaip įprasta, 
bet todėl jis turįs gauti dau
giau kaip jam buvo sulygta 
mokėti, ir už tai prižadėjo 
jam duoti po vieną vebrą”. 
Tuo incidentas ir baigėsi. 
(Berthold Fernow, the Minutes of 
the Orphanmasters Court of New 
Amsterdam 1655-1663, p. 76).

1661 m. sausio mėn. Cur
tius pareikalavo atleisti jį 
nuo akcizo mokesčio, argu
mentuodamas, kad „profeso
riai, pamokslininkai ir rekto
riai yra laisvi nuo mokesčių 
Olandijoje”, bet teismas nu
tarė priešingai.
(Fernow, aukšč. III, p. 253; Year 
Book of the Holland Society of N. 
Y., 1917, p. 81; Fred. J. Zwierlein, 
Religion in New Netherland, Roches
ter 1910 p. 88).

Mėnesiu vėliau burmistrai 
ryžosi Kurčių subarti už ne
palaikymą „griežtos draus
mės vaikuose, kurie mušasi 
tarpusavy ir drasko viens ki
tam drapanas, ko jis turė
tų išvengti arba nubausti”. 
Daktaras Kučius gynėsi, kad 
„jo rankos yra surištos, ka
dangi kai kurie žmonės ne
nori, kad jų vaikai būtų bau
džiami”. (Fernow, p. 76).

Nepaisant nesusipratimų, 
Kurčius galvojo apie mokyk
los praplėtimą ir 1661 m. 
liepos 12 d. rakštų prašė mies
to mokėti jam) „po 600 gilde- 
rių metams vfebrais, su sąly-

— Popiežiaus nuncijus ar- 
kiv. Centoza gerai išstudija
vo mūsų tautos praeitį ir 
nuoširdžiai ją pamilo. Lan
kėsi Vilniuje tikslu vietoje 
susipažinti su padėtimi ir 
paremti lietuvių bažnytinius 
pageidavimus.

— Paskutinių dienų karo 
suaktyvėjimas vakaruose 
Lietuvos neliečia.

— Plaukia gausios ekskur
sijos į Vilnių. Kiekvienas nori 
pasidžiaugti atgautąja Gedi
mino sostine, aplankyti Auš
ros1 Vartus ir Kalvariją.

— Mišri Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos sienai nustatyti 
komisija praneša, kad šių 
metų kovo mėnesį buvo baig
ta nužymėti Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos siena bendro 
370 kilometrų ilgumo. Buvo 
nustatyti 609 punktai ir į- 
kalta 1,218 sienos stulpai.

— Autobusų susisiekimui 
palaikyti bendrovė „Auto” 
turi jau 50 autobusų kurių 
vertė apie 1,400,000 litų. At
gavus Vilnių, bendrovė pra
tęsė susisiekimą autobusais 
Ukmergė - Širvintai atšakoje 
iki Vilniaus. Pernai bendro
vės autobusais padaryta 
Kauno - Zarasų ruože 1,289,- 
385 kilometrai, o Kauno - 
Gargždų - Palangos ruože 
410,745 km. Keleivių pernai 
pervežta Kauno - Zarasų ruo
že 420,845, o Kauno - Gargž
dų - Palangos ruože 135,326. 
Gryno pelno bendrovė pernai 
davė 221,896 lt.

— „Spaudos Fondas” lei
džia „Įžymiųjų žmonių bio
grafijų” biblioteką. Jau pra
dėta Dr. J. Basanavičiaus 
biografija, netrukus bus 
baigta Simano Daukanto bio
grafija, toliau numatyta iš
leisti Gedimino, Radvilos, K. 
Būgos, Vaižganto ir kt. žy
mių lietuvių biografijos iš is
torinių ir naujųjų laikų.

— Kauno „Sakalas” išlei
do Dr. Vinco Pietario „Algi
manto” naują leidinį. Šis vei
kalas yra laikomas pirmuoju 
lietuvių istoriniu romanu. 
Tas pats Sakalas išleido

ga, kad moksleiviams nerei
kėtų patiems mokėti”. Siū
lymas nebuvo priimtas ir Dr. 
Curtius greičiausiai netru
kus grįžo Europon. (Fernow, 
III, p. 344; Eccl. Records, I, 
p. 506).

Curtius buvo ne tiktai pir
mosios aukštesniosios moky
klos steigėjas ir vedėjas, bet 
ir olandų kolonijos New Yor
ke vienas pirmųjų gydytojų 
(E. B. O’Callaghan, The Re
gister of New Netherland 
1626-1674, Albany 1865, p. 
127). Sykiu jis buvo ir gam
tininkas: 1660 m. balandžio 
mėn. b-vės direktoriai jam 
pasiuntė iš Olandijos herba
riumą „suprantant, kad jis 
pasiliks Bendrovės nuosavy
be”. (Col. Doc. XIV. 462; 
Eccl. Rec. I, 474).

Nuo 1662 m. paskelbtuose 
archyvuose nerandama jokių 
žinių apie šį mokytoją iš 
Lietuvos. Iš man prieinamų 

\ šaltinių nebuvo galima pa
tikrinti nei jo ankstyvesnės 
bei vėlyvesnės biografijos, 
nei nustatyti, ar Curtius bu- 
o lietuvis ar Lietuvos vokie
tis. Jo vardas nefiguravo 
Kėdainių reformatų mokyto
jų sąrašuose. Vilnių atgavus, 
Lietuvos istorikams bus pri
einami visi Lietuvos refor
matų archyvai, apart Radvi
lų rinkinių Nesviežiuje ir 
Varšuvoje. Gal ir pavyks 
surinkti daugiau žinių apie 
jį Lietuvoje.

Beruošdamas spaudai sa
vo plačią studiją apie lietu
vius Amerikoje prieš tauti
nio atgimimo laikotarpį, no
rėjau bent trumpai supažin
dinti „Amerikos” skaitytojus 
su faktu, kad lietuvių kultū
rinis įnašas Amerikai siekia 
dar olandų kolonijos dabar
tiniame New Yorke laikų.

Adv. K. R. Jurgela.

Prof. P. B. šivickio įdomų 
gamtos mokslų veikalą „Gy
voji gamta ir mes”, parašy
tą platiems skaitytojų 
sluoksniams ir jaunimui. 
„Spaudos Fondas” baigia 
leisti Dr. M. Vorobjovo pui
kią knygą albumą apie Vil
nių „Vilniaus Menas” su tur
tingomis iliustracijomis.

— Visoje eilėje Lietuvos 
miestų pradedami statybinių 
sklypų gatvių aikščių per- 
planavimo darbai, šiuo lai
ku Vilniaus miesto ribose 
priskaitoma apie 15 kaimų, 
kuriuose gyventojai verčiasi 
smulkiomis ūkio šakomis. 
Vykdant Vilniaus miesto 
perplanavimą, bus pertvar
kyti ir tie kaimai, pertvar
kant jų žemę iš rėžių į skly
pus. Esamuosius miesto ži
nioje sklypus savivaldybė 
nutarė padalinti lysvėmis ir 
paskirstyti miesto varguo
menei, kad ji vasarą galėtų 
pasisodinti daržovių. Duoda- 
,muos nemokamai sklypeliuos 
jie galės daržovių tiek užsi
auginti, kad jiems užteks pa
tiems ir galės dar parduoti.

— Trakuose bus išplanuo
tas pusiasalis, esąs Trakų 
ežere, apie 73 hektarų plo
to. Kadangi Trakuose nu
matoma didelė statyba todėl 
bus išplanuojami ir kiti mie
sto rajonai, ypač į Vilniaus 
pusę, kur miestui plėstis yra 
tinkamiausios sąlygos.

— Apie vidurį balandžio 
Kauno centralinis paštas ga
vo maišą laiškų, kurie, kaip 
Liverpulio, Anglijoje, pašto 
įstaiga palydimame rašte 
praneša, buvo anglų laivų 
rasti ir ištraukti iš jūros 
prie Shetland© salų. Laiškai 
siųsti iš Chicagos pašto. 
Laiškai vandenyje visiškai 
permirkę, suplyšę ir daugelis 
sunkiai beišskaitomi.

— Vokiečių valdžios orga
nai pagaliau leido išvežti į 
Lietuvą didžiosios „Ryto” 
spaustuvės Klaipėdoje maši
nas ir kitą turtą. Mašinos 
pakrautos laisvojoje Klaipė
dos uosto zonoje į Lietuvos 
vagonus. Spaustuvės maši
nų dalis gabenama į Vilnių, 
kita, bus palikta Kaune. „Ry
to” spaustuvėje, Klaipėdoje, 
buvo leidžiami trys dienraš
čiai ir spausdinamos lietu
viškos knygos.

— Lietuvos aukšto siose 
mokyklose šiuo metu moks
lus eina 1,120 valstybės tar
nautojų, iš kurių 434 yra ve
dę, 101 išklausę visą mokslo 
kursą ir 958 dar tebeklauso. 
Daugiausia studentų yra iš 
Švietimo ministerijos (276) 
ir Vidaus reikalų min. (233), 
Finansų min. — 177, Krašto 
aps. — 142, Susisiekimo min. 
— 142, Žemės Ūkio min. 106, 
Valstybės kontrolės 23, Už
sienių reik. min. 5, Ministe- 
rių tarybos kanceliarijos 4 ir 
Seimo kanceliarijos 1.

— Lietūkis parengė naują 
grūdų elevatorių plėtimo ir 
naujų grūdų sandėlių staty
mo planą. Pagal jį šįmet nu
matyta pastatyti grūdų san
dėlių Kupiškyje, Pandėlyje, 
Simne, Tytuvėnuose, Lauku
voje ir Švenčionėliuose. Visų 
šių sandėlių statyba kaštuos 
apie 450,000 lt. Ateinančiais 
metais norima praplėsti 
Kauno elevatorių ir pastaty
ti dar septynis sandėlius, o 
1942 metais dar aštuonis 
sandėlius.

— Valstybinio tabako fab
riko Vilniuje direktorius 
Maskvoje užpirko labai daug 
tabako žaliavų. Taip pat už
pirko tabako Belgijoje, Tur
kijoje, Bulgarijoje ir kitur.

— Rytų Lietuvos jaunie
siems ūkininkams sušelpti 
Lietuvos vaistinių preparatų 
įmonės „GerMaPo” direkto
rius Gedvilis iš savo ūkio 
paaukojo du darbinius ark
lius, du veislinius avinus, 
vieną telyčią, kelis paršelius 
ir 30 centnerių rinktinės sėk
los.

ofer
Motinos

—Cukraus fabrikui Panl 
vėžyje statyti finansų mini! 
terija leidimą jau davė f 
statymo darbai jau pradedi 
mi. Fabriko pastatymas kai 
tuos apie 7 milijonus lit 
Prie statybos darbų dir 
apie 1,500 darbininkų.

— Vasarojimo sezonas P 
langos vasarvietėje, kaip 
daugelyje kitų vasarvieč ^ami kas antra sa 
pradedamas nuo gegužės 1 
Kurortiniai mokesčiai prac 
dantiems anksčiau vasan 
yra sumažinti visu ketvirt 
daliu. Lietuvos pajūryje ši
met tikimasi daug vasaroj pažymėji- 
jų iš Rytų Lietuvos, kurū skiriami už
iki šiol priėjimas prie jūr ’ lnus moksle, 
buvo neįmanomas. Daug v įr
lucuių rengiasi aiusiugų vy 
ti į laisvąjį Lietuvos pajūr

— Miškų administrac 
jau žymią dalį pajūrio su 
tynų yra apsodinusi kai 
pušaitėmis, o drėgnesnes v 
tas tikraisiais Lietuvos spj 
liuočiais. Šiemet numatj 
apsodinti dar 40 hekta ir nenori būti 
plotą. Naujai pasistačius j jos trys sūnūs ir 
ji nuo Palangos iki Šven žinomi, įžymūs 
sios taip pat paraginti sa ' 
sklypus apsodinti medžiai tiki į paveldėji-

— Ukmergės apskr. Del 
vos valsčiuje gyvena A( -;Comptonų giminės 
mas Vaičkauskas, 58 me lei protėvius. Tė- 
žmona 47 metų, kurie turi įtėviai buvo papras- 
vaikų, iš jų 8 sūnūs ir 5 di lai ir mechanikai, 
terys ir visi sveiki. Vyrii 3 jos vyriausias sū- 
sioji duktė 29 metų, jaunis į, jau pasižymėjęs 
sias sūnus 2 mėnesių. Va 
kauskai turi tik 4 ha. žen 
ūkelį. Respublikos Prezid 
tas A. Smetona sušelpė Va 5 Marytė užima di- 
kauskų šeimą pinigine do’ 
na.

— Palangoje v a s a r ot< 
kasmet priauga. 1933 m. I

... - . - . .nan. Bet žymi ir
mečių rengiasi atostogų vy £ aukštoji Mo- 

zija suteikė dakta- 
įį moteriai, netu- 
jįy nuopelnų moks- 
dakarato laipsnis 

į metų, gan jaunai 
įi, senutei Otelia 
. Ji nėra pagarsė-

$ žinomi, įžymūs

į tikrai nusiviltų,

bei protėvius. Tė

na prezidentas di- 
įkslinio Massachu- 
dinologijos Institu-

vietą misijonierių 
■ Indijoje. Sūnus 

; yra pasižymėjęs 
as ir teisininkas.

lango j vasarojo 3,704 pi 3as*as sūnus, Ar
čiai ir 82 svetimšaliai, lt me^ amžiaus, 
m. 3,913 pil. ir 343 svetii $ Nobelio premiją 
1935 m. 4,063 pil. ir 179 s ® fizikoje, astro- 
timš., 1936 m. 6,890 pil.
220 sv., 1937 m. 8,255 pil 
322 svet., 1939 m. 9,045 idi, kaip visi keturi 
ir 136 švetimšaliai. Gyvej
jų ' ' (nnoIatimųU' Palanį į, Visas kreditas 
yra jau daugiau kaip 3, (motinai. Tuo tar- 
žmonių.

— Per 20 metų Lietui 
iš viso nusausinta 469, 
ha. žemės; griovio 457, 
ha, drenažo 11,813 ha. , 
sausinta daugiausia Pane aesYda" 
žio apskr. —77,140 ha. Ši 
lių apskr. 69,686 ha, Birži 
54,434 ha, Kėdainių —43, ;« laimgj°. di- 
ha. Rokiškio — 23,066 
Raseinių — 20,351 ha. j 
žeikių — 19,230 ha, Ka 
18,369 ha, Kretingos — 
174 ha, Marijampolės — 
094 ha, Tauragės — 14,Jton, nežiūrint jos 
ha, Alytaus—10,394 ha, ai daug skaito, 
kaviškio — 10,383 ha, Se neatsilieka, kaip 
9,417 ha, Telšių — 9,205 
ir Utenos — 7,337 ha.

— Valstybės draudim 
staiga jau kuris laikas pi Jos keturių vai
dą joje savo turtą apd 
dusiems ūkininkams įsita j į. universitetus, 
ti nedegamos medžiagos hokslinių, žymių 
gus. Vietose, kur dauį lįnariai. 0. Comp- 
yra žvirgždo, duodama 
draudusiems savo turtą 
ninkams nemokamai nai^0 įejiu° 
tis cementinėms čerpėms |)UV0 ’̂1^. 
minti staklėmis, o viet nji-jx:.. „nji,,, 
kur žvirgždo neranda. Į □“užlalkl 
piniginiai primokėjimai. jį

— Vytauto Didžiojo 1 ,.
versitetas jau ne kartą ,iesos Yra
vo stambesnių ir smulkei e jos_ ^ra se‘ 
aukų ir palikimų, skiri “e da?<u- 
neturtingiems stud ent? Pamirsu- 
1938 metais buvo gauta 
Bortkevičiaus palikimo į 
67,000 litų ir A. Garn 
palikimo 1,000 dolerių 
mis dienomis gauta dar ^atsakė: —Aš 
na stambi auka. Šiauli Gausiai galvoju, 
inž. Adolfas Murza miwo protėviai ir te
mas testamentu užrašė ii įsakyti, buvo nu- 
liko V. D. Universiteto <rėję į karalių ir 
turtingiems klausytoj painius, pamaty- 
remti 23,000 litų akcijom Si dažnai, liūdną

— V i 1 n i aus Uni versi !> gyvenime 
studentų atstovybė org j^yjjjjų vyrų 
zuoja šiai vasarai žemės < įgvaį fouvo 
bams talkas. Pirmoji da | žmondia-i, kad

ti metų amžiaus,

ii atsitiko? Atsa-

), sename namuke

• Compton griežtai 
pripažinimo, kad ji 
siją, kaip išauginti 
yrus ir moteris. Ji 
i kad jos vaikai

reikšmės, kad visas 
>os laiko įžymiais.

aulinį atlyginimą 
Abelio premiją, jos 
tižiai buvo: —Aš 
a, kad tas jam gal-

mo gyvenimo. Pri
valų gale, prisipa- 
:ji žino šį tą apie

-plomai siekia net

'mokslinių, žymių

į pagelbėjo šim- 
ir mergaičių

dėjimo tiesos yra 
— jos yra se- 

didelė daugu

žavaus sveiku 
įklija, — pradėjo 
bausta ar ji tiki

Gausiai galvoju.

savo gyvenime

talka bus liepos 1-27 di 
mis, antroji liepos 27-rug 
čio 10 d, trečioji nuo ri 
10 iki 31 dienos. Registi 
j ami studentai ir aukštes 
klasių gimnazistai.

Hį vienas, pats 
ha V? Įdėjimas, 
fe’ir tai yra 
r VaL q kitaip 

jei ji® 
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sriu-

T

to nedarys, tai ilgai- 
vaikai pastebėję, kad 
nieko nesupranta apie 
įdomius dalykus, tuo-

į sriubą, 
truputis 
krapų.

Del skonio įmesti 
šviežių sukapotų

U 
š

Agurkų Sriuba
paprastą jautienos 
įpiaustyti keli nulupti

;es m. 17 d., 1940 m.

įdomų i 
Ją „Gy- 
parašy- 
ytojų 
.unimui.

baigia 
>vo pui- 
pie Vil- 
su tur

ais, 
jietuvos 
itybinių 
ių per- 
Jiuo lai- 

ribose 
kaimų, 

verčiasi 
lakomis.

miesto 
pertvar- 
pertvar- 
l i skly- 
iesto ži- 
valdybė 
remis ir 
varguo- 
į galėtų
Duoda- 

ypeliuos 
ek užsi- 
teks pa
rduoti, 
splanuo- 

Trakų 
irų plo- 
ose nu- 
ba todėl 
eiti mie- 
Vilniaus 
sstis yra 
•s.
alandžio 
štas ga- 
•ie, kaip 
i, pašto 

rašte 
laivų 
jūros 

Laiškai 
pašto, 

visiškai 
daugelis

os orga- 
švežti į 
„Ryto” 

j e maši- 
Mašinos 
Klaipė- 

luietuvos 
is maši- 
į Vilnių, 
ne. „Ry- 
lipėdoje, 
dienraš- 
•s lietu-

—Cukraus jj 
vėžyje statyti d 
terija leidhnąj 
statymo darbai 
mi. Fabriko J 
tuos apie 1J 
Prie statyboj! 
apie 1,500 dar J

— Vasarojų 
langos vasarį 
daugelyje kįd 
pradedamas J 
Kurortiniai J 
dantiems anį] 
yra sumažinti 
daliu. Lietuvoj 
met tikimasi į 
jų iš Rytų d 

iki šiol priėji* 
buvo neįmanai 
niečių rengias, i 
ti į laisvąjį d

— Miškai 
jau žymią į 
tynų yra a J 
pušaitėmis, oįl 
tas tikraisiais] 
liuočiais. šit 
apsodinti d 
plotą. Naį 
ji nuo Palai: 
sios taip pat J 

sklypus apsoį

— Ukmer^fie, kurie tiki į pavelde j i- 
vos valsčiai teori ją, tikrai nusiviltų, 
mas VaičkaU' 
žmona 47 nm 
vaikų, iš ją d 
terys ir visi r] 
šioji duktė 29i 
sias sūnus 2iįl 
kauskai turi d 
ūkelį. Respat; 
tas A. Smetoni. 
kauskų šeimą 1 
na.

— Palange- j 
kasmet priaugi 
lango j vasari-Į 
čiai ir 82 srcl 
m. 3,913 pil ii 
1935 m. 4,063l| 
timš., 1936 a I 

220 sv., 1937 n 
322 svet, B 
ir 136 švetind

yra jau daugd 
žmonių.
- Per 20 J 

iš viso nūs 
ha. žemės; 
ha, drenažo 
sausinta daugėl 
žio apskr. -iiir 
lių apskr. 69^f 
54,434 ha, KėdJ‘ 
ha. Rokiškio-L 
Raseinių - ? L 
žeikių -19^| 
18,369 ha, Krtf 
174 ha, MarijJ 
094 ha, Taun?J 
ha, Alytaus-įį 
kaviškio - If- į 
9,417 ha, Teikt 

ir Utenos
- Valstyteį 

staiga jau kure I
da joje savO'-p0|egjją įr universitetus, 

yra 39 mokslinių, žymių 
nizacijų nariai. O. Comp- 

be to, pagelbėjo šim-
3 berniukų ir mergaičių 
.sti gyvenimo kelius, nes 
35 metus buvo viršinin- 
Iviejų našlaičių — vaikų 

, kurias užlaikė

bkšto laipsnio pažymėji- 
I paprastai, skiriami už 
dimus, nuopelnus moksle, 
te, ir pan. Bet žymi ir 
riška Ohio aukštoji Mo- 
į kolegija suteikė dakta- 
) laipsnį moteriai, netu- 
aai jokių nuopelnų moks- 
I Šis dakarato laipsnis 
|ko 74 metų, gan jaunai 
kiančiai, senutei Otelia 
iipton. Ji nėra pagarsė- 
| moteris, ir nenori būti 
įa, tik jos trys sūnūs ir 
Įtė yra žinomi, įžymūs 
jnės.

t o siose 
u moks- 
bės tar- 
yra ve- 
mokslo 

eklauso. 
t yra iš 
s (276) 
i. (233), 
, Krašto 
mo min. 
ain. 106, 
23, Už- 

Ministe- 
•ijos 4 ir

fė naują 
itimo ir 
ų staty- 
met nu- 
idų san- 
ndėlyje, 
Lauku- 

se. ’Visų 
kaštuos 
nančiais 
plėsti 
pastaty- 
lėlius, o 
aštuonis

svelgę Comptonų giminės 
Dius bei protėvius. Tė- 
ir protėviai buvo papras- 
ikininkai ir mechanikai, 
t tarpu jos vyriausias sū- 
■Karolis, jau pasižymėjęs 
Kas, yra prezidentas di- 
ilio mokslinio Massachu- 
įs Technologijos Institu- 
Duktė Marytė užima di- 

torės vietą misijonierių 
tykioje Indijoje. Sūnus 
sonas yra pasižymėjęs 
nomistas ir teisininkas, 
t jauniausias sūnus Ar
ias, 45 metų amžiaus, 
[laimėjęs Nobelio premiją 
Išradimus fizikoje, aštro
koje.
taip tai atsitiko? Atsa
kas glūdi, kaip visi keturi 
lai sako, sename namuke 
Įęestery. Visas '^kreditas 
namas motinai. Tuo tar- 
btellia Compton griežtai 
pako pripažinimo, kad ji 
mtį teoriją, kaip išauginti 

~|ius vyrus ir moteris. Ji 
pažįsta, kad jos vaikai 

vertingi, bet jai nesuda- 
jkios reikšmės, kad visas 
tūlis juos laiko įžymiais, 
a jos sūnus laimėjo di- 
psį pasaulinį atlyginimą 
isle, Nobelio premiją, jos 
lieji žodžiai buvo: —Aš 
10 bijau, kad tas jam gal- 
neapsuktų.

Compton, nežiūrint jos 
b, labai daug skaito, 
ftuoja ir neatsilieka, kaip 
Ima, nuo gyvenimo. Bri
sta ji, galų gale, prisipa- 
, kad ji žino šį tą apie 
inystę. ' Jos keturių val
ganti diplomai siekia net

dusiems ūkiniai 
ti nedegamos: 
gus. Vietose. 1 
yra žvirgždo.- 
draudusiemss 
ninkama nem? 
tis cementinei 
minti staWIglaudu, 
kur žvirgždo tfijonieriai.

Įs auklėjimo tiesos yra 
[naujos, kiek jos yra se- 
|bet kurias didelė daugu- 
žmonių jau yra pamiršu-

iko fab- 
ektorius 
>ai daug 
> pat už- 
je, Tur- 
kitur.
jaunie- 

sušelpti 
eparatų 
direkto- 
/o ūkio 
us ark- 
avinus, 

aršelius 
nes sėk-

piniginiai prie!
— Vytauto! 

versitetas j®:| 
vo stambesni-1 
aukų ir palM 
neturtingiems! 
1938 metais- 
Bortkevičiaus j 
67,000 litų ir] 
palikimo 1,W 
mis dienomis; 
na stambi d 

inž. Adolfas > 
mas testam®5 
liko V. D. H 
turtingiems M 
remti 23,0005

— Vilnia®] 
studentų aR 
zuoja šiai 
bams talkas. * 
talka 
mis, antroji^ 
čio 10 d,o 
10 iki 31E 
jami stuiįįj 
klasių gi/*

- Aš vadovavaus sveiku 
tu ir biblija, — pradėjo 
atė. Paklausta ar ji tiki 
įveldėjimą, atsakė: —Aš 
Į tai mažiausiai galvoju. 
iLinkolno protėviai ir tė- 
I galima sakyti, buvo nu- 
I O pažiūrėję į karalių ir 
|ių šeimų ainius, pamaty
ta labai dažnai, liūdną 
|dą. Aš savo gyvenime 
biau perdaug įžymių vyrų 
paoterų, kurių tėvai buvo 
tpaprasti žmoneliai, kad 
Įčiau į paveldėjimus.

r Bet yra vienas, pats 
fbiausias p a v;? Įdėjimas, 
pam aš tikiu, ir tai yra 
pėjimas. Vaikas kitaip 
linoks gerų įpročių, jei jis 
teišmoks iš tėvų, o tėvai

iš savo tėvų. Gal tai galima : 
būtų pavadinti aplinkuma, ■ 
kuri perduodama iš kartos į 
kartą. Šių dienų tėvai Ame- ' 
rikoje per daug kalba, kad 
jų vaikai nebeturi progų gy
venime. Toks dejavimas man : 
primena senųjų amžių vergų 
aimanas. Kada jau patys tė
vai nusprendžia, kad jų vai
kai neturi progų, tai, savai
me aišku, tokie tėvai jų ir 
nesuteiks. žinoma, vaikai 
tokia nuomone lieka visam 
laikui suparaližuoti.

Aišku, kad Comptonų ke
turi vaikai nebūtų turėję jo
kių progų savo gyvenime ką 
nors atsiekti, jei jų tėvai bū
tų tikėję, kad tokių progų 
nebėra, kad tai buvo tik se
niau, o ne dabar. Kada ji 
augino savo keturius vaikus, 
jos vyras uždirbdavo po 25 
dolerius į savaitę. Visi vai
kai turėjo pareigas savo na
muose, bet niekuomet ir jo
kiu būdu jiems nebuvo leista, 
kad namų ruošos ar kiti rei
kalai sutrukdytų jų pamo
kas namuose ar mokykloje, 
kad tas atimtų reikalingą 
laiką sportui ar normaliam, 
sveikam vaikų augimui.

—Jei netiki į paveldėjimą, 
tai kuo Tamsta išaiškinsi sa
vo vaikų pasisekimus ir pa
sižymėjimus?—užklausta se
nutė.

— Aš turiu vienintelį atsa
kymą, ir tai yra — namai,— 
atsakė senutė. Toji, šių lai
kų žmonių pamirštoji vieta. 
Didžiausia tragedija ameri
kiečių gyvenime yra ta, kad 
namai lieka tik atsitiktina 
vieta. Tėvai pamiršta, kad 
blogų namų sugadintą vaiką 
nebegali atitaisyti nei mo
kykla, nei pats pasaulis. Tė
vai taip pat pamiršta, kad 
pirmoji ir švenčiausioji jų 
pareiga turi būti vaikai, o 
ne kas kitas. Pirmiausia, tė
vai turi atsiminti, kad jų 
vaikai, paprastai, nebus ge
resni už juos pačius. Moti
nos ir tėvai, kurie amžinai 
tarp savęs nesutinka, pyks
tasi, barasi ir keikiasi, turė
tų nesistebėti, jei jų vaikai 
nesielgs kitaip. Jei tėvai no
ri, kad jų vaikai nesijaustų 
svetimi, nebėgtų pas gatvės 
vaikus klausti patarimų, pir
miausia, jie turi įgyti vaikų 
vispusišką pasitikėjimą. Tė
vai visuomet turi vaikams 
teisingai išaiškinti visus gy
venimo reiškinius, kurie juos 
paliečia, ir jiems yra nežino
mi. Niekuomet nereikia ma
nyti, kai iškyla reikalas pa
aiškinti, kad vaikas per ma
žas visa tai suprasti. Kiek 
jis supras, tiek, bet jis vi
suomet atsimins, kad jam 
buvo tiesa sakyta. Tuo jis 
natūraliu keliu jaus pasiti
kėjimą tėvų žodžiams, ir 
pats visuomet stengsis būti 
teisus savo pasakojimuose, 
žodžiuose.

— Motina ar tėvas, kuris 
juokiasi iš vaiko savotiškų, 
kvailų idėjų, ar samprotavi
mų, visai pamiršta, kad vai
kui tas nėra juokinga ar 
kvaila. Kada mano sūnus 
Arthuras buvo 10 metų am
žiaus, jis parašė, būk tai 
mokslišką straipsnį, kurio 
turinys buvo: kodėl vieni 
drambliai turi tris kojų pirš
tus, o kiti keturis. Vieną 
vakarą jis man balsiai viską 
perskaitė. Aš, žinoma, vos 
galėjau susilaikyti iš juoko. 
Bet, žinodama, kokiuo rimtu 
dalyku tas jam yra, kiek jis

dirbo, kol parašė, aš nesi
juokiau, nepeikiau, nekvaili
nau, bet atsisėdau ir pagel- 
bėjau jam, kiek galėjau, tą 
rašinį pataisyti, suprasminti. 
Ir Arthuras, Nobelio premi
jos laimėtojas, man vėliau 
pasakė: —Mamyt, jei tu aną 
vakarą būtum iš manęs pasi
juokusi, esu tikras, kad bū
tum užmušus manyje bet ko
kį norą toliau imtis tyrinė
jimų.

— Priežastis, kodėl dau
gumas tėvų juokiasi iš savo 
vaikų, — tęsė žymių vaikų 
motina, — yra ta, kad tokie 
tėvai visai nesiįdomauja sa
vo vaikais, jų siekimais. Ne
užtenka vaiką tik padrąsinti, 
kad jis darytų tą ar kitą. 
Reikia būtinai ir patiems tė
vams prisidėti savo žiniomis, 
bei įdomavimosi. Tėvai tu
ri dirbti iš vien su savo vai
kais. Jei pasitaiko, kad vai
kai įdomaujasi tuo, apie ką 
tėvai nei mažiausio suprati
mo neturi, tada tėvai turi su
sipažinti, pasiskaityti apie 
tuos dalykus. Jei tėvai ne
seks, 
niui, 
tėvai 
jiems 
jau nustos pagarbos ir pasi
tikėjimo savo tėvams.

Kai Karolis sulaukė 12 
metų, amžiaus, jis parašė 
„knygą” apie indėnų karus. 
Marytė įdavosi kalbos daly
kais. Wilsonas buvo smar
kus futbolistas, Arthuras ir
gi buvo sporto mėgėjas, bet 
jis daugiausia laiko pašventė 
astronomijai. Tokia kombi
nacija iš indėnų karų, kalbos 
mokslo, futbolo, astronomi
jos silpnesnę moterį, būtų 
visai pribaigę. Bet O. Comp
ton viską puikiai suvirškino, 
visą suspėjo pasiskaityti, 
pramokti.

Berniukai vasaromis dirb
davo, o kolegijoj gaudavo 
neįkainuojamų žinių. Jie vi
si turėjo banko knygutes sa
vo vardu. —Ne dėl to,—pa
sakojo senutė, —kad mes no
rėjome, kad jie garbintų pi
nigus, oi ne! Mes leidom 
jiems suprasti, kad pinigai, 
nežiūrint, kaip jų daug ar 
maža, neturi būti bereikalin
gai mėtomi, eikvojami. Auk
lėjimo žodyne pirmą vietą 
turi užimti sunkus darbas, 
bet tikroje kryptyje. Vaikui, 
kuris prie to pripranta, nie
ko daugiau gyvenime nebe
reikia. Jis savo kelius su
ras. Sunkaus darbo tikrą 
kryptį laikau tokį darbą, ku
ris pats savaime yra geras.

Užklausta, kodėl gi negera 
dirbti už pinigus, atsakė: 
—VISKAS! Mokyti, ar leis
ti jam suprasti, kad užsidir
bimas pinigų vardan pinigų, 
bus tai įrodymas, kad vienin
telis vertas dalykas yra, 

1 kaip visas pasaulis vadina, 
■ pasisekimas. Tokios rūšies 

pasisekimas neturi nieko 
bendro su naudingumu, ver- 

> tingumu ar laime, džiaugs
mu. Tėvai moko, mokyklos 

; to moko, ir rezultate — mes 
turime amžių, kuriame pini
gai skaitoma laimė, džiaugs
mas. žmogui, kuris gyvena 
tik dėl pinigų, niekuomet jų 
nėra gana, ir jis mano, kad 
dėlto jis yra nelaimingas, ne
suranda tikrojo džiaugsmo. 
Bet tikroji priežastis yra ta, 
kad jo gyvenime buvo nusta
tytas klaidus tikslas, klaidus 
jo gyvenimo siekis. Sakyda
ma, kad tėvai moko, mokyk
los moko, aš turiu minty tą 
visą kalbą apie karjeras, 
praktišką lavinimą. Vaikai 
visų pirma turi būt išmokyti

Kas Mariją pamylėjo, 
Kas suprato jos skausmus, 
Šviesa sielą palytėjo, 
Aistrų žaislų nebebus.

Kaip žvaigždelė vakarinė, 
Žiba skaisti ant dangaus, 
Taip Tu, Aušra pirmutinė, 
Rodai kelią prie sūnaus.

Prie švenčiausių Tavo kojų, 
Kupina skausmų širdis, 
Ramiai ilsis nuo pavojų,— 
Ne baisi tuomet mirtis.

O, dangaus skaisti Lelija! 
Myliu aš Tave karštai.
O, palaiminta Marija! 
Tu sielos kančias tildai.

Mano svajų ideale, 
Tavęs ilgisi širdis, 
O, švenčiausioji Mergelė! 
Mano laimė ir viltis.

galvoti, o galvojimas ne vi
suomet yra praktiškas. Vai
kai turėtų sekti savo natūra
lius palinkimus, talentus, o 
ne versti juos į kokią karje
rą. Kai mano vaikai dar te
belaukė gimnaziją, mano 
draugė paklausė mano vyro 
kuo jie bus. Šis atsakė, kad 
dar jis savo vaikų to ne
klausė. Mūsų kaimynai lai
kė mus neprotingai daran
čiais, kada mes Arthurui nu
pirkome teleskopą ir leidome 
jam naktimis sėdėti ir stebė
ti žvaigždes. Jų manymu, 
tai buvo nepraktiška.

Bet tai buvo „nepraktiš
ka” meilė žvaigždėms, kuri 
suteikė jam Nobelio premiją 
ir per 20,000 dol. Be to, kad 
jis galėtų spindulių tyrinėji
mus toliau tęsti, Čikagos 
universitetas įrengė jam 
šimto tūkstančių dolerių ver
tės labaratoriją.

Ir taip, tie „nepraktiški” 
tėvai argi nepaliko patys 
praktiškiausi? Ar neverta 
tėvui, motinėlei daugiau 
kreipti dėmesio į vaikų auk
lėjimą? M. S. M.

Ji gulėjo trečioje palato
je. Išblyškus ir kenčianti. 
Giliose pakakčio duobėse 
žybčiojo karščiu ir nerimu 
besiblaškančios, gražios ir 
meilios didelės akys. Jos bu
vo patrauklios kaip melsvi 
sinavadai, bet tamsių lėlelių 
išplitimais šmėščiojo paslap
tis ir nusivylimas. Kai jos 
sužibėdavo tamsesnio rubi
no spalva, tada skubiai, nu- 
linkdavo ilgos, puikios žiban
čios blakstienos, susivožda- 
vo, ir pro jų kraštus subliz
gėdavo kaip gyvo sidabro 
raselės, ir nuriedėdavo per 
gražų, sudėtingą jaunos mo
teriškės veidą.

Tos rasos nušliaužę pama- 
žėli pasislėpdavo puikiuose 
auksinio šilko plaukuose, ku
rie plačiai išpuriję baltoje, 
kaip sniegas, pagalvėje, lais
vi ir nesurišti.

Sesutė Natalija visą nak
tį prie jos budėjo, skaitė vir
pantį pulsą, stiklinį šiaudeli 
retkarčiais pakišdama po su
kepusiu ligonės liežuviu.

— Ak, koks gražus ange
las ta moteriškė! .... priei
damas prie kitos ligonės, 
grožėjosi jaunas medicinos 
praktikantas, negalėdamas 
atitraukti akių nuo šilkinių 
išsidraikiusių Loretos plau
kų, nuo jos gražaus veido li
nijų, nuo jos baltos aukštos 
kaktos, su puošniai išlenk
tais kaštaninių antakių lan
keliais.

Kai atsitraukė sesuo Na
talija, jaunas praktikantas 
palietė Loretos vaškinę il
gais pirštais ranką, atsidavė 
visu, jauno vyro žvilgiu jos 
akims, pasitraukė kėdę.

Loreta nusisuko. Jos pui
kios akys įsmigo pro langą 
į plaukiančius debesius, vei
duose sužydo apmaudo rožės, 
ji —visai nesiruošė atverti 
karščiu sukepusias lūpas po
kalbiui su šiuo jaunu žmo
gumi, kurio akyse ji sugavo 
pabudusią aistrą ir šelmišką 
šypsnį. Bet, kada prakti
kantas, atsivežęs blanknotė- 
lį, pradėjo stačiai po jos są
žinę rėplinėti ir jos klausti 
„kaip tai atsitiko?”, Loreta 
pasijuto už jį menkesnė, nu
sikaltėlės skara apsiaubė jos 
sielą, širdis ištuštėjo.

— Tai tamsta žinai, kad 
many kūdikis? ...

— Taip. Vakar tamstą at
vežė į ligoninę visai be są
monės. Matyt, jums nepa
vyko ...

— Gana! — užspaudė jo 
lūpas išsitiesus Loretos vaš
kinė ranka, užkimęs balsas 
nutrūko, tik baimės ir gėdos 
apsemtos akys, rodos, mal
davo visos žemės ir dangaus 
atleidimo.

— Gražioji ponia, kas per 
amžiai! Aš norėčiau sužino
ti to viso priežastis. Ir kaip 
jūs, moterys, iki to leidžia- 
tės! Kas tamstą prie to bai
saus dalyko pastūmėjo?! 
Juk, rodos, sakėte, kad dar 
tik pirmas kūdikis?

— Taip ... — vos girdimai 
pritarė Loreta, paskum jos 
balsas nutrūko, ir atskubus 
sesutė įdėjo į jos lūpas mažą 
grūdelį, palenkė stiklą prie 
jos burnos.

— Tamsta, rytoj prie ope
racijos... Gal kunigą?... 
—prilinko sesutės dieviškai 
nusiteikęs veidas, švelnutis 
delnas nuglostė šilko plau
kus.

Loreta pravirko. Sąžinė 
pabudo. Ji uždėjo bejėgę 
ranką ant savo vidurių, kaip 
ant baisaus kapo, bet savi
myla ir išdidumas užrietė 
jos galvą ir siūlė mintis: 
„dar suspėsiu”. Ji paėmė se
sutės ranką, jautriai paspau
dė, ir vos girdimai ištarė:

— Aš dar kiek vėliau ...
— suvožė vėl ilgas gražias 
blakstienas, motina ir bude
lis pasibeldė į sąžinės duris, 
kurios atsidarė slapčioj, ty
lioj Loretos sąmonėj, ir va
džiojo jos sielą po pabaisos 
urvus...

Ji vaikščiojo tris mėnesius 
nešiodama savy žmogžudys
tės jausmą, nuodijosi viso
kiais- skysčiais, ir kai vistiek 
brendo ir tarpo jos nėštu
mas, ji aplankė vieną „šun
daktarį”, ir po smarkios ada
tos — apalpo ... Ir tą valan
dą, mirė tas, kas turėjo tei
sės gyventi. O ji sukritus 
kentėjo kaip sopulių rėžomas 
gyvulys, slėpė nuo visų, net 
ir nuo savo vyro, ir tik iš
sigandusio „šundaktario” iš
nešta ant rankų į lūžtantį 
vėžlį, beveik mirštanti—pa
teko į ligoninę.

Kam aš taip padariau? ...
— ji graužėsi, bet vėl išsitie
sė minty „kliūčių” tinklas,

kurioms išvengti ji pakėlė 
savo ranką prieš neatsparų, 
dar tik nujaučiamą padarėlį.

— Ech, aš nenoriu vaikų! 
—ji nervotai truktelėjo deši
ne petimi, ir užsimerkė. 
Vaizduotėj slinko praeitis. 
Loretos sąmonė atnešė kaž
kokios moters išsireiškimus, 
kad po mirties pasitiks visi 
nužudytieji bekrikščiai savo 
motinas, pastos joms kelią 
tamsybėse, ir persistatys:

—Aš galėjau būti poetas! 
O, tu mano talentus nužu
dei ...

— Aš būčiau buvusi kilni 
vienuolė ...

—Aš būčiau buvęs kruopš
tus darbininkas!

— Aš būčiau išradėjas!
— Aš būčiau buvęs taikos 

apaštalas ...
—O aš būčiau buvęs doras 

kunigas, būčiau atnašavęs 
Kristaus auką už tave, ir už 
visą žmoniją.

— O aš būčiau buvusi ge
ra žmona, puiki šeimininkė, 
pavyzdinga motina — žmo
nijos palaikytoja.

Loreta šių prisiminimų 
nusigando. Ji skaitė ant 
pirštų, kiek ji padarė šių nu
sikaltimų. Kairės rankos 
pirštus — visus išbaigė. Per
ėjo prie dešinės. Sustojus 
prie šešto numerio, išsirikia
vo jos sąžinėj mažučių ver
kiančių būtybių eilė, jie buvo 
prisisegę prie jos širdies, o 
ji juos atplėšė. Nusviedė. 
Dabar pati nežino, kur jos 
vaikų kapai. Vieni ant keis
tų operacijų stalų, kiti vėl...

Gerai būtų bent vieną ... 
— ji pasigedo.

Ji norėjo apsiversti kniūp
sčia, išraudoti visas ašaras, 
bet kūnas buvo lyg pusiau į- 
miręs, bejėgis. Ji vos pa
kėlė ranką užmesti ant bal
tos marškos, ir prinešti ant 
krūtinės takų, kuriuose tai
syklingai formavosi maistas. 
Ir dabar tos gyslos — gal tik 
pūliais pulsuoja ...

— Graži ta moteris, —kal-

Ar pagalvojai kada nors, 
kad šeimos puiki nuotaika, 
linksmumas ir visų sveika
tingumas daugiausia pri
klauso nuo maisto?

Mūsų gyvybė palaikoma 
maistu, kurį mes valgome, 
ir kvėpuojamu oru. Nedaug 
ką galime daryti oro atžvil
giu. Vien tik gerai išvėdin
ti kambarius, kuriuose gyve
name ar dirbame. Bet visas 
mūsų vartojamas maistas 
yra parenkamas šeimininkių 
rankomis, kurios turi būti 
gerai prityrusios. Nuo tin
kamo parinkimo ir valgių 
pagaminimo priklauso jau
nuolių tinkamas augimas ir 
visų kitų sveikatingumas. 
Neužtenka, kad maistas vien 
palaikytų žmogaus gyvybę, 
reikia, kad jis suteiktų kū
nui ir smegenims jėgos ir 
energijos dienos darbui tin
kamai atlikti, prisidėtų prie 
normalaus augimo, organiz
mo atsparumo ir sveikatos. 
Tad turėkime daugiau noro 
ir pašvęskime daugiau laiko 
geresniam, maistingesniam, 
įvairesniam valgių gamini
mui.

I 
bą 
rauginti agurkai. Leisti ke
lis kartus užvirti. Stiklas 
rūgščios grietinės sumaišyti 
su šaukštu miltų ir įmaišyti

Kiaulės šonkaulis su obuolių 
koše

Sukapotas šonkaulis ap
virint! sūdytame vandenyje. 
Ataušinus, apibarstyti duo
nos trupiniais ir apkepinti 
svieste. Keli šaukštai obuo
lių košės atmiešti sriubą, ku
rioje virė šonkaulis. Įpilti 
druskos, keli gvaizdikėliai, 
stiklinė vyno. Jei padažas 
norima padaryti tirštenis, į- 
maišyti į jį pusė šaukštuko 
miltų. Užvirinti, ir tuo sosu 
užpilti šonkaulis.

Mamaitės Kremas
4 Stiklus pieno užvirinti 

su Vs svaro cukraus pudros 
ir šaukštuku vanilos. 3 šauk
štai bulvinių miltų gerai iš
maišyti su šaltu pienu, pas
kui sumaišyti su išvirtu pie
nu ir visa tai užvirinti. 5 
tryniai sutrinti, iki pabals su 
šaukštu cukraus, supilti į 
virtą pieną ir, nuolat maišyti 
ant mažos ugnies, iki pradės 
tirštėti. Skyrium paruošti į- 
vairių supiaustytų vaisių. 
Juos apipilti tirštėjančiu 
kremu, sumaišyti ir supilus 
į šaltu vandeniu paplaustas 
formas įstatyti į šaldytuvą. 
Duodant į stalą užpilti vai
sių sirapu.

Trynių Žagarei iai
puodukai miltų, 
svaro sviesto,

V2 puoduko cukraus,
5 šaukštai degtinės,
6 tryniai, ir 2 kiaušiniai.

Ištrinti sviestą su cukru
mi, įmaišant po vieną trynį 
ir kiaušinius. Supilti degti
nę, miltus ir visa gerai iš
minkyti į liuosą tešlą. Iš
kočiojus, supiaustyti į juos
tas, paskui juostas skersai į 
gabalus. Kiekienas gabalas 
įpjauti per vidurį išilgai, su
pinti, ir kepti karštuose tau
kuose iki apraus. Išėmus api
barstyti cukraus pudra ir ci
namonu.

Norint greit atvėsinti 
karštus kompatus ar pudin
gus, patartina įstatyti į šal
tą vandenį, kuris turi būti 
gerokai pasūdytas.

Pilant karštus skysčius į 
stiklinius indus, geriausiai 
juos apsaugosi nuo suskili
mo, jei prieš tai įstatysi si
dabrinį šaukštuką, šakutę ar 
peilį. Labai dužius stiklo in
dus, stiklus, dar reikia pa
statyti ant drėgno rank
šluosčio.

Jei prie kavos neturi grie^ 
tinėlės, galima lengvai pa
keisti, užvirinant pieną. Var
toti karštą. Kavos skonis 
bus panašus, kaip ir su grie
tinėle.

tančios kaimynės, bet Lore
ta juto visų nuodėmių su
puvimą, glūdintį jos krūti
nėj.

Sesutė nuprausė jos veidą, 
sutaisė auksinio šilko plaukų 
bangas, palygino antakius, 
pataisė baltos servetėlės 
kraštu puikių akių antvožus, 
pasigrožėjo retai sutiktomis 
blakstienomis, prirengė kaž
kam išdidžiam, iškilmingam.

Po valandėlės įėjo iš kori
doriaus dvi vienuolės, nešda
mos rankose mažučius, de
gančius liktorėlius, už jų 
žengė senas kunigas su už
dengtu kieliku, ir nešė prie 
tų sielų, kurios buvo prisi- 
ruošę ne kūno grožiu, bet ty
ra širdimi.

Loreta sudrebėjo. Jos akys 
nusekė. Širdis veržėsi iš nu
sikaltėlės varžtų, ir ji troš
ko savo tamsių koralų lūpas 
atverti kaip dangiškus var
tus, bet tik kruvina siela už 
jų verkė, į kūno aistrų pur
vą sugniuždyta.

— Aš pasitaisysiu! — ji 
sušuko savo sieloj, lūpomis 
išsiveržė rusva puta, ir ša
limoj lovoj gulinti moteris 
pastebėjus, suriko:

— Miršta Loreta!
Bet, tikrumoj, Loreta ne

mirė. Jai kažkas buvo sun
kiau, nei mirtis. Dvasinė 
agonija smaugė, baisios gai
lesčio replės kibo į širdį.

Ne, ji tą valandą nemirė, 
tik kankinosi. Ir po valan
dėlės, kai ji kiek aprimo, 
stovėjo prie jos lovos kuni
gas ir, iškėlęs stulą virš auk
sinio šilko plaukų, kalbėjo 
išrišimo maldas.

— Aš daugiau nebegrįšiu į 
tas nuodėmes... — sunkėsi 
ašaros pro užvožtas Loretos 
blakstienas, o ten, viršui, jau 
laukė paruoštas operacijos 
stalas.

» Iš ten Loreta jau nebegrį
žo. Užnuodytas kraujas, per- 
sinešęs į gangreną, ir mir
tis nusinešė savo auką, jau
ną, gražią Loretą, nusikaltu
sią motiną.



' '
RIUJĮMii.. "IMI..

r—~~ ” "«

Gegužes m. 17 d., 194iIŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
ELIZABETII, N. J.

L. Vyčių New York ir New 
Jersey apskrities dvimėnesi- 
nis suvažiavimas įvyko ge
gužės 5 d.; vadovavo pirm. 
V. Kružinskas. Atsilankęs 
organizacijos dvasios vadas 
kun. M. Kemežis pasakė 
sveikinimo kalbą. Savo 
sveikinimus pareiškė kun. J. 
Šernas ir vietinės kuopos 
pirm. J. Gedmanas.

Visoms kuopoms primin
ta, kad nedaug laiko liko su
tvarkyti narių laipsnius. 
Naujas apskrities statutas 
bus išsiuntinėtas kuopoms 
artimiausiu laiku. Apskri
ties laivu išvažiavimas įvyks 
penktadienį, liepos 12 d.; bus 
važiuojama laivu „America
na”. Sekantis apskrities su
važiavimas įvyks liepos mė
nesį Patersone.

K. V.

parką; tai pirmas šiemet iš
važiavimas.

Baltimorės lietuviai daug 
superka įvairių kitataučių 
laimėjimų bilietėlių, bet ko
dėl stropiau neparemti savų 
lietuviškų katalikiškų įstai
gų ruošiamų laimėjimų, kaip 
„Draugo”, „Darbininko”, se
selių kazimieriečių ir 1.1.?

J. K.

KEARNY-HARRISON, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

Motinų Diena gražiai pra
ėjo; choras turėjo vaidinimą 
„CINGU LINGU”. Vaidino: 
Klimaitis, Andriulaitis, Ser
bentas, Mačiukaitis, Vilso- 
nas, Radvilas, Mockevičius, 
Tuskiūtė, Buzevičiūtė, Eino- 
rytė. Veikalas buvo ilgas, 
bet pilnas juokų ir publikai 
patiko. Duetus sudainavo 
V i 1 s o n a i tė, Kaminskaitė, 
Radvilaitė, Duginaitė. Cho
ras, vad. A. Stanišauskui, 
gražiai padainavo. Žmonių 
buvo daug, pilna parapijos 
salė. Pelno parapijai liks ge
rai.

Dabar visi laukia naujų 
vargonų pašventinimo baž
nytinio koncerto, kurs įvyks 
gegužės 26 d. 7 vai. vak. baž
nyčioje, 443 Park Ave. Cho
ras gerai pasirengęs; svečiai 

r’atv^rsta ’Sbmp. 
A. Aleksis su savo ansamb
liu iš Waterbury, Conn., p. 
Jurkaitienė iš Arlington, N. 
J., Verba iš Irvington, N. J. 
Bus ir iš Brooklyno. Kon
certe bus daug gražių muzi
kos veikalų išpildyta su nau
jais galingais vargonais. Bū
tų labai gerai, kad būtų pil
na bažnyčia žmonių, nes toki 
koncertai retai rengiami, o 
mūsų kolonijoje tai dar pir
mas. Visi nepamirškite šio 
koncerto. A.

Sekmadienį, geg. 12 d., 
Dievo Motinos Sopulingos 
par. Apaštalystės Maldos 
draugija, vos tik įsisteigus, 
pasirodė gražiausiai su savo 
nauja vėliava, kuri buvo iš
kilmingai pašventinta prieš 
mišias. Procesijoje dalyvavo 
mažos mergaitės sesučių 
pranciškonių gražiai priruoš
tos ir draugijos nariai.

Klebonas pasveikino na
rius ir išreiškė savo džiaugs
mą; suprasdamas jų tylų ir 
gražų darbą, ragino ne tik 
vyrus ir moteris, bet ir jau
nimą prisirašyti.

Linkime Apaštalys tės 
draugijai gražiausio pasise
kimo ateityje! S. C.

Nežinomoji Kankinė
Gražų veikalą „Nežinomo

ji Kankinė” („Patricija”) su
vaidino sodalietės, darbščių 
sesučių pranciškonių globo
jamos šeštadienį prieš Ver
bas ir Verbų sekmadienį. Vi
si atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti gražiu veikalu. 
Visos sodalietės savo roles 
geriausiai išpildė.

Scenerija ir kostiumai vi
sų vaidintojų buvo gražūs ir 
suteikė daug įvairumo. Ro
mėnų šokikės ir vergės per
davė senovės romėnų dvasią.

Veikalas buvo taip pasek
mingas, kad bus pakartotas 
gegužės 25 d., 8 vai. vak., 
134 Schuyler Ave. salėje.

Žibutė.,

PHILADELPHIA, PA.

BALTIMORE, MD.

Praeitą savaitę „Am.” bu
vo parašyta, kad šeštinių 
mišparai tęsėsi 2 vai. 20 
min., bet mišparai ir nove- 
nos užėmė 1 vai. 20 min. 
Atsiprašoma už klaidą.

Sekminės šiemet šv. Al
fonso lietuvių bažnyčioje la
bai iškilmingai paminėtos. 
Jų išvakarėse klausyklas bu
vo apgulę vyrai ir moterys, 
o rytą vėl buvo pilna. Mi
šias laikė kun. dr. L. Mende- 
lis; jis, nors ilgai sirgęs, bet 
vėl atrodo tvirtas kaip prieš 

* 10 metų. Motinėlėms atmin
ti visi maldininkai buvo pasi
puošę rožėmis. Kun. Mende- 
lis pasakė jaudinantį pa
mokslą. Šv. Vardo vyrai ėjo 
bendrai prie Komunijos.

4 vai. popiet įvyko geguži
nė procesija gatvėse ir baž
nyčiose; dalyvavo mokyklos 
mergaitės, berniukai, soda
lietės, šv. Vardo vyrai, mišių 
tarnautojai, moterų draugi
ja. Gaudė visi 4 varpai, o di
dysis Alfonso varpas savo 
ūžimu priminė aną ūžimą, 
kuris buvo Šv. Dvasios at
siuntimo metu.

Po sunkios ligos mirė Teo
filė Matulionienė - Stakaus- 
kaitė, gyv. 138 McClallan St. 
Velionė po iškilmingų pamal
dų iš šv. Kazimiero bažny
čios nulydėta į amžiną poil
sį, į šv. Kryžiaus kapines.

Velionė atvyko į šią šalį 
1913 m. iš Dargužiu kaimo, 
Stačiūnų parapijos. Liūde
sy paliko mylimą vyrą Pran
ciškų Matulionį, sūnų Pran
ciškų, dvi dukteris, Teofilę 
Barauskienę ir Eleną Karbu- 
šauskienę, dvi sesutes — Ve
roniką Navickienę ir Julijoną 
Benelienę. Matulioniai visa
da atjautė Lietuvos reikalus.

Visa šeima liūdi netekus 
savo motinos, kuri gražiai 
išauklėjo vaikučius prakti
kuojančiais katalikais. Liū
di sesutės ir draugai. Šių 
žodžių rašėjas reiškia nuo
širdžią užuojautą.

K. Dryža.

BROCKTON, MASS

Gal niekur kitur tiek lietu
vių neina operacijos, kiek 
šiame mieste, šią savaitę- į 
ligoninę nuvežtos Rukštelie- 
nė ir Mačiulienė.

Gegužės 19 d. parapija tu
rės savo išvažiavimą į Arion

Aviacijos Diena
Gegužės 26 d. čia įvyksta 

aviacijos diena. Vietinių vei
kėjų komitetas užkvietė ir 
Brooklyno Dariaus - Girėno 
Aero klubą kuris kvietimą 
nuoširdžiai priėmė ir pasiža
dėjo dalyvauti su dviems 
lėktuvais.

Dariaus - Girėno Aero klu
bas iš Brooklyno vyksta or
ganizuotai su dviem lėktu
vais ir automobiliu. Lėktu
vą LITH valdys lak. P. Šal
tenis ir kartu su juo lėks 
klubo nariai studentai - lakū
nai: gen. sekr. Antanas Alek
na, Viktorija Valukaitė ir 
Julius Baranauskas. Mažes
niu lėktuvu lėks ir jį valdys 
lak. L. Grigonis ir narys Ste
ponas Švilpa. Automobiliu 
vyks klubo pirm. Vai. Ka-

— o —

Moterų Sąjungos 30 
kuopa su kleb. kun. J. 
Balkūnu, Maspeth, N. Y., 
šiemet mininti savo gy
vavimo 20 metų sukak
tį. Apie kuopos gyvavi
mą bus parašyta sekan
čiame „Amerikos” nu
meryje.

KRIKŠČIONIŲ DARBININ
KŲ JUDĖJIMAS

Kaunas. — Darbininkijos 
kultūriniam gyvenimui page
rinti šalia kultūros klubų, 
kuriuos steigia Darbo Rū
mai, daug daro ir Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų Są
junga. Šiuo metu steigiama 
dar 15 naujų S-gos skyrių. 
Gegužės pradžioje Vilniuje 
steigiami Liet. Krikšč. Dar
bininkų S-gos kiemsargių ir 
tarnaičių skyriai Vilniuje. 
Geg. 12-13 d. Vilniuje įvyko 
L. Kr. Darb. S-gos suvažia
vimas, 
vimo 
nuoš. 
liais. 
29 d.
rengiami katalikų darbinin
kų kursai - stovykla. Sąjun
ga leidžia seniausį darbinin
kų laikraštį Lietuvoje „Dar
bininkas”.

Vyriausybė suvažia- 
dalyviams davė 50 
nuolaidos geležinke- 

Šią vasarą birželio 16- 
Pažaislio pušynuose

Kaunas. — Kauno vargin
gųjų šeimų vaikams išmoky
ti amatų, kad jie užaugę ga
lėtų sau užsidirbti duoną, 
gražiai pasitarnauja Vaike
lio Jėzaus Draugija, išlaiky
dama berniukų ir mergaičių 
amatų mokyklas, kuriose 
mokosi nemaža jaunimo iš 
visos Lietuvos. Ši draugija 
Kleboniškyje, netoli Kauno, 
turi net savo vasarnamį, kur 
vasaros metu atostogauja 
neturtingos Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos mokyklų auklėtinės.

Aleksote seserys širdietės 
laiko mergaičių darbo na
mus, kur jos mokomos siuvi
mo ir knygų rišimo amato. 
Kauno senamiestyje seserys 
kazimierietės laiko mergai
čių ramovę, kur paauguolės 
renkasi kultūringai praleisti 
laiką.

Miesto berniukams auklėti 
nemažai nusipelno salezie
čiai. Vyriausybė, įvertinda
ma visų šių organizacijų dar
bą auklėjimo ir mokymo sri
tyje, jas paremia lėšomis ir 
savo globa.

— Lietuvoje vėlyvas sau
sas pavasaris. Trūksta pa
šarų. Visur viešpatauja dar
bo nuotaika ir pasitikėjimo 
aplinkuma.

minskas, buv. pirm. Kazys 
Vilniškis, lak. J. J. Lasker - 
Laskevičius, būs. lak. Al. 
Vaskys ir gal J. Ambrazie
jus.

Rengėjai kviečia apylinkės 
lietuvius gausingai dalyvau
ti šiame parengime.

, Gen. Sekr. Ant. Alekna.

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. Subatiene,
Apskr. pirm.

KLAIPĖDOS DARBININ
KAI GRĮŽTA LIETUVON

Kaunas. —Klaipėdos kraš
te vis dar buvo likusių ne
mažai pramonės ir lauko 
darbininkų, dirbusių pas 
Klaipėdos krašto ūkininkus. 
Tačiau dėl įvairių priežasčių 
dabar lietuviai darbininkai, 
Lietuvos piliečiai, iš Klaipė
dos krašto ir Rytprūsių 
traukiasi ir grįžta atgal į 
Lietuvą, o į jų vietas pasta
tomi iš buvusios Lenkijos 
atgabenami darbininkai. Da
lis lietuvių darbininkų grįž
ta su šeimomis. 

• I
Kad grąžantieji nebūtų pa

likti likimui, jiems aprūpinti 
pastoge ir darbu įpareigotos 
savivaldybės. Pagal planą 
grįžtantieji skirstomi į dvi 
kategorijas: į žemės ūkio ir 
pramonės bei amatų darbi
ninkus. Kretingos apskrities 
valdyboje yra įrengtas grįž
tantiems punktas, iš kur jie 
gauna nemokamus geležinke
lių bilietus parvykti ir man
tai parsivežti iki savo kili
mo vietos. Ligi tokie dar
bininkai aprūpinami darbu, 
jų išlaikymu rūpinasi jų kili
mo apskričių miestų burmis
trai.

TRAKUOSE KARAIMŲ 
DVASINIS CENTRAS

Trakai. — Viena iš įdo
miausių senosios Lietuvos 
kunigaikščių sostinės Trakų 
įžymybių yra karaimų mu
ziejus ir biblioteka. Tai yra 
vienintelė tokia įstaiga visa
me pasaulyje. Trakai jau 
nuo senovės yra dvasinis ir 
kultūrinis viso pasaulio ka
raimų centras. Steigti Tra
kuose karaimų muziejų prieš 
keletą metų sumanė karaimų 
vyr. dvasininkas Harži Sera- 
ja Chan šapšalas. Tam mu
ziejui surinkta labai vertin
gos medžiagos. Didesnę eks
ponatų dalį sudaro paties 
vyriausiojo karaimų dvasi
ninko paaukotieji dalykai. 
Jis specialiai važinėjo į 
Egiptą, Turkiją, Siriją ir ki
tus kraštus, rinkdamas mu
ziejui medžiagą, kurios su
rinko labai daug ir labai ver
tingos.

Prie muziejaus yra karai
mų biblioteka, kurioje su
rinkta keli tūkstančiai tomų 
vertingų knygų. Muziejui 
rūmai pradėti statyti dar 
lenkų laikais, bet juos baig
ti ir galutinai įrengti tik da
bar tikisi Lietuvos karaimai.

— Sovietų Sąjungos vals
tybinė literatūros leidykla 
praneša gavusi lietuvio rašy
tojo Petro Cvirkos rusų kal
ba paruoštas lietuvių liau
dies pasakas, kurių 37 bus 
išleistos Sov. S-gos skaityto
jams supažindinti su lietuvių 
liaudies kūryba. Taip pat 
Sovietų S-gos :■ valst. leidykla 
dar šiais metais žada išleisti 
parinktas Vincto Krėvės apy
sakas atskira įknyga.

M

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
BE LIETUVIŠKO ŽODŽIO

Klaipėda. — šiame krašte 
tebegyvenantieji lietu viai, 
prisitaikydami d r a u d i mui 
klausytis svetimų valstybių 
radijo žinių ir muzikos, ven
gia ir Lietuvos radijo pasi
klausyti, nes už tai baudžia
ma sunkiomis kalėjimo baus
mėmis. Visa eilė lietuvių, 
kaip vietinių, taip iš Lietu
vos, jau sėdi už tą „nusikal
timą” — nubausti po keletą 
metų.

Tačiau, kad visiškai nelik
tų be lietuviškos dainos, mu
zikos ir žodžio (nes Klaipė
diškiams neleidžiama turėti 
jokio savo lietuviško laikraš
čio, nei mokyklos), lietuviai 
pradėjo plačiai naudotis pa
tefonais, gramofonais. Kas 
tokį turi, pas tą net kaimy
nai renkasi pasiklausyti lie
tuviško balso, kad ir tik iš 
rekordų (plokštelių). Klai
pėdos krašte jau nebegalima 
rekordų gauti nė pirkti, nė 
pasiskolinti.

MAŽIAU VARŽYTYNIŲ

Kaunas. — Kad Lietuvos 
ekonominė padėtis, nežiūrint 
aplinkui siaunčiančio karo,, 
vis tėbegerėja, parodo ir tas 
faktas, kad mažėja turtų už 
skolas išvaržymai. Per šių 
metų sausio ir vasario mė
nesius įvyko 209 varžytinės 
už skolas. Pernai tais pačiais 
mėnesiai įvyko 333 varžyty
nės. Tuo būdu šiemet var
žytynės sumažėjo 37 nuošim
čiais. Iš tų buvo: žemės 
ūkio 134 varžytynės su 487 
tūkst. litų skolų, pramonės 
ir amatų 15 varžytynių su 
51 tūkstančių lt. skolų, pre
kybos varžytynių 32 su 99 
tūkst. lt. skolų, kitų užsiė
mimų (daugiausia namų sa
vininkų) 28 varž. su 599 tūk
stančių litų skolų.

JAPONIJOJE NELEISTA 
NAUJA PARTIJA

Tokio. — Japonijos vidaus 
reikalų ministeris neleido 
kurti naują darbo partiją. 
Savo draudime ministeris 
pažymėjo, kad šiuo metu, kai 
pasaulyje siaučia karas, Ja
ponijos valstybės gerovei 
kenksminga turėti partiją, 
kuri skaldytų tautą pagal 
klases.

Partiją norėjo sukurti vie
nas profesorius socialistas, 
kuris neseniai pašalintas iš 
kitos partijos, labai palan
kios naciams.

— Zuperis yra pati reika
lingiausia Lietuvos žemės 
trąša. Pastaraisiais metais 
zuperio suvartota kasmet 
daugiau kaip po 100,000 to
nų, todėl jau Finansų mi
nisterijoje daromi žygiai 
Lietuvoje statyti didelį zu
perio fabriką, kurs galėtų 
padirbti zuperio nuo 100 iki 
200 tūkst. tonų per metus.

LABDARYBĖS VEIKLA

Laimingas j a u n i k a 
kurs susirado vietą, apt 
rią svajojo. Jeigu jos j 
ims, neužims jokios kit 
nepatenkins nei savęs, 
kitų. Tėvas lygiai gal 
iepti, kad magnato a 
kreiptųsi į Venerą ir Ji 
rį, kaip nutarti, kokį a 
turi pasirinkti sūnus.

—O. S. Mj
Išdidumui nepatinka sk< 't 
savymeilei nepatinka 
lyginimas. —R. ( 

-------o------
Žmogus tam ir sutv( 
kad po savo neilgo am; * 
gal po trumpos laimės ii * 
tinės vargų, paliktų kol 
minimą, pasistatytų kol 
minklą . .. Vieni nieko 
giau nepalieka, tik sav( 
kus. Bet ir tai pamir 
gal visų geriausias! Ki 
lieka savo darbus, save 
kalus... —ig. M

Savo knygomis aš v 
daugiau už patį galingi 
valdovą. —Jules 1

Kaunas. — Socialinės glo
bos reikalais, kad Lietuvoje 
būtų aprūpinti visi į nelaimę 
ir neturtą patekusieji, šalia 
valstybės rūpinasi ir priva
tinės draugijos. Viena šio
je srityje gražiai veikianti ir 
labiausiai savo veiklą išplė
tojusi organizacija yra Šv. 
Vincento a Paulo Draugija. 
Įvykusiame jos skyrių atsto
vų metiniame suvažiavime 
paaiškėjo, jog praeitais me
tais šios draugijos skyriai 
labdarybės reikalams išlei
do: vaikų prieglaudoms 59,- 
100 lt, vaikų darželiams 158,- 
000 lt, vaikų aikštelėms 795 
lt, senelių prieglaudoms 475,- 
476 lt, motinų ir vaikų glo
bos centrui 4,751 lt, pradžios 
mokyklų ir moksl. bendrabu- 
čiams 15,600 lt, šeimoms ir 
atsk. asmenims šelpti 65,- 
000 lt. Iš viso Šv. Vincento 
a Paulo dr-ja varguomenei 
šelpti išleido 1,455,374 lt. Iš 
tų pinigų 321,000 lt gauta iš 
vyriausybės bei savivaldy
bių, kitas gi lėšas parūpino 
pati draugija, daugiausia iš 
aukų. Draugijos turto ver
tė šiais metais siekia 2,380,- 
260 litų.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
surinko

Eleonora Bartkevičiūte
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LICENSES
Wholesale, Retai) ........

Beer, Wine, Liquo įyčios. Į lai-

įgūžės 17 d. 
išv. Petro lie-

:^lioūės arti- 
Jjdvyga Aver- 

to sell beei- at retail under Sectioįj .o-l knurx la
the Alcoholic Beverage Control ! 3® UUVU Uv

NOTICE is hereby Riven that Liet 
GB17199 has been issued to- the uni

502 Lorimer St., Borough of ’ 
County of Kings, to be consumed 
premises.

TILLIE MILLOCH 
Mario’s Provision Co. |

Lorimer St. Brooklyi502

NOTICE is hereby given that Li® 
RL5G30 has been issued to the uni 
to sell beer, wine and liquor at r 
dex- Section 107 of the Alcoholic ■ 
Control Law at 1439 Bedford Ave.,; 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE 
JAMES SWEENEY

1439 Bedford Ave. Brooklj

šėma reiš- 
j užuojautą.

AKĖJOS

mite, kai ser- 
is,Amerikos” 
Stagniūnienė, 

jnpijos drau-NOTICE is hereby given that Lio
GB 17111 has been issued to the un , - , , .
to sell beer at retail under Sectia ’J. PaUlaUSkiC“ 
the Alcoholic Beverage Control j 
215 Knickerbocker Ave., Borough į 
klyn, County of Kings, to be cons 
the premises.

OTTO EUTENEUER 1
215 Knickerbocker Ave., 1

NOTICE is hereby given that Lie 
W.R. 183—W.R. 73 has been issue! 
undersigned to sell wine at reti 
Section 107 of the Alcoholic Bever 
trol Law at 97 Chestex- St., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises. • 1

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St. 1

NOTICE is hereby . given that Lit 
TAv tlt^DW r8‘ hasbeen issuetTIt 
dersigned to manufacture wine ui 
tion 107 of the Alcoholic Beveragt 
Law at 97 Chester St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SUNSET WINE CORP. 
97 Chester St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lie 
RL 1701 has been issued to the un

arap, draugi- 
jkime joms 

Brookly į If VlSlSKai

5VENCIJA

Brookij 2 didelis strei- 
jb kovos siu-

suvažia.
’ioNew Yor
davime iš'

to sell beer, wine and liquor at reti ..
Section 107 of the Alcoholic Bever 1 UI1110S VHr- 
trol Law at 85 Grand St., Bol ' , \ _
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklj

NOTICE is hereby given that Lit 
RL 7353 has been issued to the un

Atradimas naujo patiekalo 
suteikia žmogui daugiau 
džiaugsmo, nei a t r a d i mas 
žvaigždės. —Savarin

------ o-------
Jei esi akmuo—pasidaryk 

magnet; Jei esi augalas — 
pradėk jausti; Jei esi žmo
gus — būk meilė.

—Hugo
------ o-------

Juo labiau persekiojama 
idėja, juo ji brangesnė ir juo 
giliau leidžia šaknis į žmo
gaus širdį.

—Šatrijos Ragana 
------ o-------

Man buvo aišku, kad kas
dieniniame gyvenime mote
ris — naminis gyvulys, ver
tinamas tiek, kiek ji savo 
darbe parodo kantrybės. Bet 
tuo pačiu laiku aš mačiau, 
kad moteris visur neša šven- 
tadieniškumo nuotaiką ir 
kad prie jos gyvenimas daro
si gražesnis, švaresnis.

—F. šal iapinas 
------ o-------

Pokalbiai — tai irgi pani
ka; jie apima žmogų, jam 
nenorint ir nežinant, ir jis 
tampa kietas ir neteisingas 
tam, kas liko apkalbėtas. Ir 
tas yra tikrai savarankus, 
kas pokalbių klauso visai 
laisvai, norėdamas pats vis
ką patikrinti ir ištirti, be jo
kios iš anksto nustatytos 
nuomonės.

—F. V. Foersteris
------ o-------

Mes savo galvose turime pa
likti laisvą kampelį, kuria
me galėtų sustoti kartais ir 
mūsų draugo nuomonė.

—Joubert

atžymėti
Gegužės 1! 

piet Klasčiai 
58th St., N 
didelį konce 
gramą išpih 
jėgos:

Operetės 
Tamkiūtės; 
ryte, smuiki 
nuos Justina 
thy Bubnytė 
kimo parapi 
muziko Jono 
narės solisti 
naitė ir Anj 
tė, Lyraičių 
solistė Birt 
dain. Al. Vas 
do” choras, 
kaitės.

Bilietai į 
riaus nariai 
nariams 75 
25 centai, g 
ledų orkestr

Gegužės ! 
vak. skyrius 
nę lietuviam 
gatams iš t 
į vakarienę 
vinėjami. V 
ma svečiai 
dirbtuvių pii 
komisijoms, 
riaus veterai 
valdybai.

Kviečiame 
dalyvauti m 
kartu pamin 
biliejų.

Sel

Gegužės 1 
vyskupas M< 
prokatedroje 
šventins 25 
kunigus, km 
lietuviai—Ju 
ir Pranas R:

imated Cloth- 
of America, 

^negalėjo to 
ištarti, bet

Gegužės 5 
jos vaikšty 
vyskupijoje 
100,000 vyri; 
lyvavo apie

to sell beer, wine and liquor at ret ,■> ,
Section 107 of the Alcoholic Bever 32H?O 1 labai 
trol Law at 910-912 Metropoliti ‘

. . . . . . . . . . . . . . . . ’ unato organi- 
ariy skaičius

_
issued to the un, t j
and liquor at reti 1 piaSlUSlO A Innbnlin Ravin ■ *

Borough of Brooklyn, County of i 
be consumed on the premises.

CAROLINE POLISI 1 
910-912 Metropolitan Ave., Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lit 
RL 1802 has been issued to the un 
to sell beer, wine I
Section 107 of the Alcoholic Bevel 
trol Law at 1490 Myrtle Ave., Be 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR 
The Six Corners j

1490 Myrtle Ave., Binokly

NOTICE is hereby given that beei 
has been issued to the undersignė 
beer, at retail under Section 101 
Alcoholic Beverage Control Law a 
PECT PARK, Borough of Brooklyi 
of Kings, to be consumed on the 
S. B. —-------- -------------

East

S. B.
East

S. B.

Brooklyno 
Velykas Brc 
apskričių n? 
kyti surin 
$183,404.43 i

# konveneįia- 
^tadirįo- 
3®ti 25 metų

Nors Lui 
gaikštystė 
menės ūžiu 
šešta^įenį 
matuti 
-uėje parod

90— BOAT HOUSE.
Side of Lake neax- Lincoln

91— SHELTER HOUSE.
Side of Park near Lincoln;

99—PICNIC HOUSE.
West Side of Park near 9th Ave.j

SAMUEL T. ROBINSON
Park, Brooklyi

'Aliejų minės
friai, tad ir

54 aky
ki tinkamai

Prospect

NOTICE 
RL 7369 
to sell beer, wine sxnd liquor at ret 
Section 107 of the Alcoholic Bever 
trol Law at 1154 Broadway, Bol 
Brooklyn, County of Kings, to i 
sumed on the premises. 1
ADOLPH HOPPE & RICHARD RI 

(Old Bell Inn)
1154 Broadway, Brooklyi

NOTICE is hereby given that Li( 
RL7402 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at ret 
Section 107 of the Alcoholic Bevel 
trol Law at 713 — 4th Ave., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to I 
sumed on the premises.

JOSEPH KONIARZ 
WALTER WOLKIEWICZi

713 — 4th Ave., Brooklj

NOTICE is hereby given that Lie 
CL 347 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at ret J' 
Section 107 of the Alcoholic Bevel Jp 
trol Law at 371-373 — 9th St., B( 1. 
Brooklyn, County of Kings, to 1 
sumed on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB. IN' 
371-373 — 9th St., Brookly»į$

is hereby given that Lie 
has been issued to the un

Tel. Harrison 6-169!

New Y ( 
paroda gegi 
ryta, dalyve 
nėms mini 
apie 250,000

■MS ISFARDAV

(įvairius rakandus labai 

loois Pasirinkimas didel 

SETS — PARLOR SET

Laisniuotas New Y 
ir New Jersey vai

310 John Street 
Harrison, N. J.

B. J. SHAWK0NI2
(Ašakūnas)

GRABORIUS —|
BALZAMUOTOJAt" KITCHEN SETS — D

-MATRASAI IR SPR1

I CHAIR CORPORA
Nai rakandų IŠDI 
pT. PETRAITIS, Biznio Vedėj 

fid Street, B:
' Tel. EVergreen 7-8451



Gegužės m. IĮ
ižes m. 17 d., 1940 m.

gos 30 
kun. J. 
h, N. Y.,

Laimingas jį] 
kurs susiradot 

rią svajojo, k 
ims, neužimsi 

Į nepatenkins 3 

kitų. Tėvas M 
’ iepti, kad į

rį, kaip nutartį

^nTrrrrjT,*i"i*i*i*i*'*i*"lllfl»ta*i****tfi**********’A,**n

ALĖTOS ŽINIOS
alyvaus seime

gužės 20-23 d.d. Wor- 
r, Mass., Bancroft vieš-

lavo gy- 
į sukak- 
gyvavi-

a~ sekan-

A, —-- -- -----
> patalpose įvyksta Lie- Isdidmum PKataPlik 

lyS^2 seimas> i kuri suva-

Madridas. — Dideli lietūs 
Ispanijoje privertė vyriausy
bę imtis griežtų priemonių 
duonos pardavinėjimui tvar
kyti. Dabar leidžiama vie
nam ispanui kasdien suvar
toti nedaugiau kaip 125 gra
mus duonos. Visoms kepyk
loms ir parduotuvėms įsaky
ta prisilaikyti naujų nuosta
tų.

žygių, kurie galėtų vesti prie 
katastrofos. Administracija 
nedaro jokio skirtumo ir vi
sus laiko lygiai. Gyventojai 
labai patenkinti, kad tamsu
sis gaivalas yra suvaldytas.

VYTAUTAS TAMULIS,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Apreiškimo pa
rapijos jau nimo 
vaidintojų grupė, 
šuva idinusi ko
mediją „Šių dienų 
vaikai”, kuri bus 
pakartota Apreiš
kimo par. salėje, 
šį sekmadienį, ge
gužės 19 d., 7 vai. 
vak. Po vaidini
mo bus šokiai.

atžymėti
Gegužės 19 d. 3:30 vai. po

piet Klasčiaus salėje, 56-70— 
58th St„ Maspethe, rengia 
didelį koncertą, kurio pro
gramą išpildys įvairios pa
jėgos:

Operetės choras, vad. V. 
Tamkiūtės; Margareta Dig- 
rytė, smuikininkė; akompo- 
nuos Justinas Jankus; Doro
thy Bubnytė, šokėja; Apreiš
kimo parapijos choras, vad. 
muziko Jono Jankaus; choro 
narės solistės Adelė Dragū
naitė ir Angela Maslauskai- 
tė, Lyraičių šokikų grupė, 
solistė Birutė Ramoškaitė, 
dain. Al. Vasiliauskas ir „Ai
do” choras, vad. Al. Žilins
kaitės.

Bilietai į koncertą sky
riaus nariams dykai, o ne 
nariams 75 centai, į šokius 
25 centai, grieš Nakties Pe
lėdų orkestras iš 10 narių.

Gegužės 21 d. 7:30 vai. 
vak. skyrius rengia vakarie
nę lietuviams svečiams dele
gatams iš tolimesnių vietų; 
į vakarienę bilietai neparda
vinėjami. Vakarienė rengia
ma svečiams delegatams, 
dirbtuvių pirmininkams ir jų 
komisijoms, ’ seniems sky
riaus veteranams ir skyriaus 
valdybai.

Kviečiame visus gausingai 
dalyvauti mūsų koncerte ir 
kartu paminėti sidabrinį ju
biliejų.

Sekr. Frank Milas.

Žydų mažumos laikymasis 
Lietuvos valstybės atžvilgiu
yra teigiamas, nes žydai sie
kia Lietuvos neliečiamumo 
ir suverenumo išlaikymo. 
Karo atbėgėlių žydų 95 nuo
šimčius sudaro inteligentija. 
Atbėgėliai žydai esą labai 
patenkinti Lietuvos elgesiu 
ir mano, kad čia esanti Die
vo ranka, kad Lietuva atga
vo Vilnių. Tik dėl to ir žy
dai turį kur galvą priglausti. 
Prie kito režimo esą jie tos 
galimybės neturėtų. Jeigu 
kada visas pasaulis įeis į 
normalias vėžes, tai įvertins 
Lietuvos vyriausybės gražų 
pasielgimą su karo atbėgė- 
liais, nes Lietuvos dėka liko 
išsaugota jų kultūra, kuri 
kitomis sąlygomis būtų bu
vusi sunaikinta.

j atstovai iš įvairių 
rikos vietų. Iš Brook- 
kiek žinome, važiuoja 

kad po savo į «r 135 kuopų atstovai 
gal po tmmfc vilniškis> m. Skrodenis 
tines vargų, g. Laučka.

Žmogus tau

os” nu- I gal_P° trW

VEIKLA

minklą...^
giau nepalik 
kus. Bet ir.

gal visų geiiį gūžės 14 d. Bostone mi-
Heka savod> Janušonienė, ke-
kalus...

Savo kJ”, skaitytoja.
daugiau oi 
valdovą. ,

VYKO BOSTONAN 
Į LAIDOTUVES

’augijų veikėja ir „Ame- 
Giliame 

dime liko vyras ir du 
5, universiteto studen- 
Velionė pernai lankėsi 

Irikos” įstaigoje su sa- 
inumis.

1 idojama gegužės 17 d. 
įostone iš Šv. Petro lie- 

par. bažnyčios. Į lai- 
res išvyko velionės arti- 

the*AtaMc8ta, įminaitė Jadvyga Aver
sai velionė buvo te-

alinės glo- 
. Lietuvoje 
ii į nelaimę 
įsieji, šalia 
>i ir priva- Į NOtice ii , 
Viena šio- pnB1Kh3 
veikianti ir L, 
eiklą išplė- Essi 
ja yra Šv. 
o Draugija. 502 u™er 
kyrių atsto- 
suvažiavime JERGA VEIKĖJOS
raeitais , of Brooklyn, Ccsr 
įjos skyriai 
įlams išlei- l J® 
audoms 59,- ---------
sėliams 158,- Xtawi 
Lštelėms 795 
ludoms 475,- 
r vaikų glo- Įthe

215 Knieiabotfe fa 
NOTICE btej? 
W.R. 183-W1711 
undersigned to t 
Section W7 rf i ■ 
trol Uw it E Gi 
Brooklyn, CocSy di 
off the prasta 

SHE i 
97 Chester St

.ionės giminėms reiš- 
: nuoširdžią užuojautą.

L lt, pradžios! 
si. bendrabu- 

šeimoms ir
, šelpti 65,- 
Šv. Vincento 
varguomenei

i i antra savaitė, kai ser- 
į bai artimos „Amerikos” 
"jos: Ona Stagniūnienė, 

gb Hm uteš škimo parapijos drau- 
the*A££&į reikėją ir J. Paulauskie- 

,aspetho parap. draugi- 
eikėja. Linkime joms 
sustiprėti ir visiškai

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Bendrovė „Cementas” 
pasirašė su čekų fabriku 
„Skoda” sutartį, pagal kurią 
„Skoda” turi pristatyti ir į- 
montuoti visus Skirsnemu
nės cemento fabrikui reika
lingus įrengimus. Tikimasi 
fabriką baigti iki 1941 m. 
rugsėjo mėnesio. Fabriko 
statyba prasidės šį pavasarį. 
Metinė fabriko gamyba bus 
60,000 tonų cemento per me
tus. Jame dirbs apie 150 dar
bininkų. Pernai iš užsienių 
buvo įvežta į Lietuvą 123,000 
tonų cemento, už kurį sumo
kėta apie 6 milijonai litų.

—Vilniaus Apygardos Že
mės Tvarkymo įstaigos pa
reigūnai lankėsi Lietuvos ir 
Sov. Sąungos pasienyje, kur 
tikrino sienos perkirstus 
ūkius. Neišskirstytų į vien
kiemius ūkių sienos yra per
kirsti 147 vienetai. Sutvar
kytų kaimų yra perkirsti 59 
vienetai. Perkirstų ūkių plo
tai yra likę vienoje ir kitoje 
pusėje labai įvairaus didu
mo. Yra ir trobesių, likusių 
tai Lietuvos, tai Sov. Sąjun
gos pusėje. Yra ir tokių kai
mų,„kur dalis ūkio trobesių 
liko vienoje, ir dalis paliko 
kitoje sienos pusėje.

— Prieš karą Vilnius buvo 
žinomas pirštinių pramone. 
Dabar ta pramonė vėl atsi
gauna. Gamybai žaliavą pri
stato „Maistas”. Pirštinių 
pramoninkai, padedami Pre
kybos ir Pramonės Rūmų, 
rūpinasi pirštinių eksportu į 
užsienius. Užmegsti ryšiai 
su Olandija ir Šveicarija. 
Dabartinė Vilniaus pirštinių 
pramonė skaitoma vertesnė 
negu prieškarinė.

VĖJŲ KONVENCIJA

m. įvyko didelis strei-

)0 lt gauta iš 
a savivaldy- 
:šas parūpino 
daugiausia iš 
os turto ver- 
siekia 2,380,-

JPSNELIS 
iko 
artkevičiūtė

aujo patiekalo 
ii daugiau 
a t r a d i mas

Sav arm
>------
uo—pasidaryk 
:si augalas — 
; Jei esi žmo- 
dlė.

darbininkai laimėjo.
I metais buvo sušauk- 
rmas siuvėjų suvažia- 
, kuris įvyko New Yor- 
Fame suvažiavime iš- 
,s siuvėjų unijos var- 
- Amalgamated Cloth- 
Vorkers of America, 
ima siuvėjų negalėjo to 
i vardo ištarti, bet 
ten unija išaugo į labai 
[siuvėjų amato organi- 
, kurios narių skaičius

Gegužės 18 d. Brooklyno 
vyskupas Molloy Šv. Jokūbo 
prokatedroje, Brooklyne, į- 
šventins 25 šios vyskupijos 
kunigus, kurių tarpe yra du 
lietuviai—Juozas Grebliūnas 
ir Pranas Raugalas.

Gegužės 5 d. šv. Vardo dr- 
jos vaikštynėse Brooklyno 
vyskupijoje dalyvavo apie 
100,000 vyrų. Brooklyne da
lyvavo apie 55,000 vyrų.

Brooklyno vyskupijoje per 
Velykas Brooklyn ir Queens 
apskričių našlaičiams užlai
kyti surinkta bažnyčiose 
$183,404.43 aukų.

—Hugo
3--------

persekiojama 
'angesnė ir juo 
šaknis į žmo-

ližės 13 d. prasidėjo 
ų suvažiavimas ir tę- 
p 2 savaites.
noji unijos konvencija 
[New Yorke, tad ir pri
lauki ir minėti 25 metų 
tį į New Yorką.
Lbrinį jubiliejų minės 
Įnijos skyriai, tad ir 
lyno Lietuvių 54 sky-

Nors Luksemburgo kuni
gaikštystė vokiečių kariuo
menės užimta, bet pereitą 
šeštadienį pasirašė sutartį 
dalyvauti New Yorko Pasau
linėje parodoje.

New Yorko valstybės Dar
bo Federacija savo susirinki
me nutarė, kad visur šioje 
valstybėje būtų įvesta 30 
vai. darbo savaitė. Tikslas 
sumažinti bedarbių skaičių.

Greenpoint Avė., Brookly
ne, Newtown upės tiltą tai
so. Deda geležinio tinklo 
grindis. Planuojama sudėti 
plieno grindis visuose New 
Yorko tiltuose.

Brooklyno daktarų draugi
ja pradėjo sporto sezoną per
eitą pirmadienį. Jų mėgia
miausias žaidimas 
sas.

yra teni-

atrijos Ragana j 
0------ . I
lišku, kad kas- ; 
yvenime mote- 
s gyvulys, ver- 
, kiek ji savo 
kantrybės. Bet 

įku aš mačiau, 
dsur neša šven- 

nuotaiką ir 
.yvenimas daro- 
švaresnis.
—F. šaliapinas 
o-----

— tai irgi pani- 
la žmogų, jam 
nežinant, ir jis 
3 ir neteisingas 
d apkalbėtas. Ir 
rai savarankus, 
ų klauso visai 
damas pats vis- 
ir ištirti, be jo- 

isto nustatytos

dersigned to Kis 
tion 10" o! the į .1 
Law at 17 (taetl 
County of Ei#if1 
premises. I 

SKS'iJ 
97 Chester St I 
NOTICE ii tab I 
RD 1701 hastasl 
to sell beer, rati 
Section 107 d i i 
trol Law it E I 
Brooklyn, Coatjil 
on the pranta I

PIE] 
85 Grand St, I 

NOTICE II Mr J 
RD7353 batas] 
to sell beer, rad 
Section 1W cffel 
trol Law It !K| 
Borough of Bar. I 
be consumed « bl

910-912 Metinei t per 250,000.
NOTICE B bta| 
RL 1802 batasl 
to sell beer, nicl 
Section 107 of 41 
trol Uw at IS 1| 
Brooklyn, Crej-’l 
on the press | 

num I
The š| 

1490 Myrtle Aw. J 

NOTICE in be® | 
has been ista'-l 
beer, at retail ® 
Alcoholic Beto? 
PECT PARK, B« 
of Kings, to k ' 
S. B. 90-B01U

East Side d 1*1

s b. 9i-sHEL5len&iasi tai tinkamai 
'East Side tfFsK

S. B. 99-PIO':F= 
West Side of KI

SAM® | 
Prospect Part I 

NOTICE is te* ft 
RL 7369 his bee B 
to sell beer, » I 
Section 107 d 7 L 
trol Law it 1! K 
Brooklyn, GstI 
Aimed on tk j 1 
ADOLPH BOPJ-'B

Pb 
1154 Broadnt. I-

NOTICE is & B 
RL7402 hasta-W 
to sell beet, y | 
Section 107 d » > 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on tte į®.

J0§® 
WAl^E

713 - 4lh A» B

NOTICE is 
CL 347 hataB 
to sell beer.** ■ 
Section 107 
trol Law it ■ 
Brooklyn,

371-373 - !«>l

-F. V. Foersteris 
-o------
Ivose turime pa- 
kampelį, kuria- 

ustoti kartais ir 
3 nuomonė.

—Joubert

LaiBDiv 
ir N®1

New Yorko Pasaulinė 
paroda gegužės 11 d. atida
ryta, dalyvaujant tūkstanti
nėms minioms. Dalyvavo 
apie 250,000 žmonių.

Autobusai tarp 
ir Atlantic Avė. į 
parodą pradėjo veikti. Iš C. 
Brooklyno į Pasaulinę paro
dą kaštuoja 15c.

Flatbush 
pasaulinę

Brooklyno vyskupas perei
tą sekmadienį pašventino 
kertinį akmenį naujai stato
mai Šv. Andriejaus bažny
čiai, Flushing.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

Įduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

pROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
WDHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 
1 SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

t GRAND CHAIR CORPORATION
| LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
A|ir 436 Graęid Street, Brooklyn, N. Y.

I Tel. EVergreen 7-8451

Vienas automobiliaus vai
ruotojas pavadino 
ką „raketierium”. 
tas atsakomybėn 
jo 5 dol. baudos.

policinin-
Patrauk- 

užsimokė-

Brooklyno pašto vadovybė 
prašo brooklyniečių pašto 
ženklelius pirkti vien Brook- 
lyne. Brooklynas gautų dau
giau pelno ir galėtų samdyti 
daugiau pašto darbininkų.

—Balandžio pradžioje vie
nas lietuvis iš Pietų Ameri
kos atsiuntė į Vilnių laišką, 
rašytą dar pereitų metų rug- 
piūčio mėn. pabaigoje. Laiš
kas ėjo daugiau kaip 7 mėne
sius. Tame laiške amerikie
tis lietuvis reiškia Vilniaus 
lietuviams, kenčiantiems len
kų okupacijoje, užuojautą ir 
kartu viltį, kad netrukus ver
gijos pančiai nukris ir vilnie
čiai bus laisvi. Pasirodo, kad 
linkėjimai išsipildė ir vil
nietis juos gavo jau šešis 
mėnesius būdamas laisvas.

— Vilniuje kovo mėnesį 
jungtuvių skaičius pasiekė 
rekordą. Tokio didelio san
tuokų skaičiaus dar nebuvo 
buvę. Per tą mėnesį susijun
gė daugiau 200 porų. Paste
bėtina, kad susituokusiųjų 
yra labai daug atbėgėlių.

— Atėjus pavasariui ruo
šiamasi dideliems žemės dar
bams. Pradžioje bus išskirs
tyta sklypais 125 nusavintų 
žemės reformai dvarų žemė, 
iš viso 28,042 Jha. Vienkie
miais bus išskirstyta 78 kai
mai, iš kurių 48 buvo pradėti 
jau lenkų skirstyti. Kaimo 
žemių bus išskirstyta 22,456 
ha. Tokiu būdu šią vasarą 
bus išmatuota 50,498 hekta
rų. Pačiame Vilniuje ir prie
miesčiuose apie 500 ha. že
mės bus išmatuota ir paskir
styta į sklypus statybai.

— Vilniaus mieste pasitai
kė įvykių, kur pasiutę šunės 
apriejo kitus šunes, o sykį 
ir apkandžiojo žmogų. Jau 
žiemos metu pradėta griežta 
kova su šunų pasiutimu Vil
niaus krašte, pasireiškusių 
lenkų vokiečių karo metu, ir 
Vilniuje bei kituose krašto 
miesteliuose palaidi šunes 
gaudomi ir naikinami. Vil
niaus mieste dirba keli šun
gaudžiai, kurie kasdien gat
vėse sugauna po 15-30 šunų. 
Nuo Naujų Metų sugauta 
apie 4,000 valkataujančių šu
nų, kurie beveik visi sunai
kinti.

— Kilus Europos karui ir 
pasunkėjus skystojo kuro 
(benzino, žibalo ir tp.) gavi-

Brooklyno Dodgers baseball 
komandos metikas, gegužės 
13 d. ypatingai pasižymėjęs 
žaidime. Dodgers komanda 
dabar pirmose eilėse. Ameri
kiečių angliška spauda Ta- 
mulį labai aukštai vertina ir 
dažnai pažymi, kad tai ga
bus ištvermingas lietuvis.

Kam Versti Vaikus 
Imti Neskanų 

Liuosuotoją
Kai kurie tėvai daro klaidą, versdami 
savo valkus Imti neskanų, sarginanti 
vaistą reikiant jiems liuosuotojo. Val
kas pyksta dėl tokios pabaudos. Ir tas 
viskas yra visai nereikalinga.
Kada jūsų valkams reikalingas lluo- 
suotojas, daryk, kaip milijonai moder
nių motinų daro—duok jiems Ex-Lax! 
Jums nereikės raginti jaunuolius imti 
Ex-Lax, dėlto, kad jis gardus, kaip 
skanus šokoladas. Kas dar svarbiau, 
Ex-Uax yra švelnus lluosuotojas, tinkąs 
jautriems, mažiems vidurėllams. Jis 
veikla vidurius švelniai, lengvai, be 
prievartos Ir Išsltemplmo.
Ex-Lax yra geras suaugusiems Ir val
kams taip pat. Visose vaistinėse po 10c. 
ir 25c.

Tel..- EVergreen 7-1645

Brooklyno darbini nkai 
New Yorko miesto labdaros 
fondui sudėjo $59,546 aukų.

New Yorke paskelbta Bel
gijos rezervistų mobilizacija. 
Trys Belgijos laivai laukia į- 
sakymo vežti rezervistus ir 
savanorius į Belgiją.

Šį penktadienį Madison 
Square Garden New Yorko 
skautai ruošia nepaprastas 
iškilmes. Dalyvaus apie 15,- 
000 skautų. Benai ir kitos į- 
vairenybės, žaidimai ir kal
bos bus tos dienos progra
moje.

mui, buvo įvestos ir Lietu
voje taupymo priemonės ir 
nustatytos gazolino normos 
automobiliams ir sunkveži
miams, o privačių lengvųjų 
automobilių važinėjimas vi
sai uždraustas. Paskutiniu 
laiku visi varžymai panai
kinti ir visi privačių automo
bilių savininkai dabar vėl 
gali važinėtis, kiek tinkama. 
Dabar ir Kaunas vėl atrodo, 
kaip prieš karą.

— Nuo balandžio vidurio 
prasidėjo g a r 1 a ivininkystė 
Lietuvos vidaus vandenimis. 
Lietuvos Baltijos Lloydo ne
seniai nupirkti garlaiviai 
„Lietuvaitė” ir „Aušra” ir 
valdinis garlaivis „Klaipėda” 
balandžio 18 d. atplaukė iš 
Kauno į Vilnių. Pirmieji du 
garlaiviai liks Vilniuje ir pa
laikys susisiekimą Neriu tar
pe Vilniaus ir Verkų.

— Klaipėdos krašte įvai
riose vietose dažnai ruošiami 
vokiečių nacionalsocialistų 
partijos susirinkimai, ku
riuose vokiškumui pasidar
bavę ir tokiais darbais pasi
žymėję asmenys apdovano
jami Klaipėdos grąžinimo 
reichui medaliais. Viename 
tokiame susirinkime Jonai
čiuose laikė prakalbas ir bu
vo apdovanoti medaliais tos 
partijos pasižymėjusieji pa
reigūnai tokiomis pavardė
mis: Kuras, Kiupelis, Kiau- 
lickis, Pagalys, Miklovaitis, 
Šlažus ir pan.

ŽYDAI PATENKINTI
LIETUVOS TVARKA

Vilnius. — Čia įsisteigusio 
žydų sinagogų komiteto pir
mininkas vyr. rabinas Suvas 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad Lietuvos administraci
ja veikia labai tiksliai ir ra
miai eina į savo tikslą. Kiek
vienas žingsnis yra iš anksto 
apgalvotas ir gerai apskai
čiuotas, tad nedaroma tokių

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

HAVEMEYER 8 O259 
.RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand avėnue

MASPETH, N. y.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
AT8ISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

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.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius'— Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(PrleS pat Aprelžklmo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius Ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Salinskaa)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



užbaigė šeimyniškus pusry
čius.

Gegužės m. 17 d., 1940 1 KAIP
Prie gero J. Avižonio'

LINKSMASPAVASARINIS jjjliai Amerikoje.

PIRMAS SMAGUS KARTOS VAIDINIMĄ

Laivu Išvažiavimas
Šeštadienį Birželio - June 15,1940

Visi Kviečiami Dalyvauti

Apreiškimo par. vaidinto
jų grupė, Ad. Mučinskienės 
vadovaujama, neseniai sėk
mingai suvaidinusi linksmą 
komediją „Šių dienų vaikai”, 
šį sekmadienį, gegužės 19 d., 
tą patį vaidinimą vėl pakar
tos Apreiškimo par. salėje. 
Vaidintojos šį kartą dar ge
riau pasiruošusios, todėl vi
siems žiūrovams užtikrintas 
malonus pasitenkinimas. 
Vaidinimo pradžia 7 vai. 
vak.; po vaidinimo bus šo
kiai. Bilietas 50 centų.

Rengia Šv. Vardo Draugija

Penkt., Gegužes-May 24, 1940
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJE

So. 4th ir Roebling Sts. kampas, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare Bilietas 25 centai
Visi Brooklyno lietuviai prašomi dalyvauti. Nepamirškit!

kestro bus šokiai iki vi pinkai Amerikoje, 
mos. Pradžia 6 vai. v; j»ts naujų kunigų, 
šokiai 8:30 vai. vak. , ^is Kryžius,

Įžanga 75c. ir 50c., tik f)jaunimo klausimu, 
kiams 35 centai. j ftolumnas.

Choras maloniai visus p -jkime pavardes, 
šo įsigyti iš anksto bilie fežydų pagalbos, 
ir dalyvauti parengime, į _____________
tuo paremsite parapiją, o 
rama kaip tik reikalinga, 
norima palaikyti joje tį^ 30 metų 
mesnį lietuvišką pulsavii J Amerikoje tiktų

-Vincas Juronis
su-

MASPETHO ŽINIOS

Ei
OI

Pirk bilietą šiandien.
Praščiūnie

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

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

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

Graži, saulėta Sekminių 
diena ir kartu nepaprastai 
iškilminga Motinos Diena į- 
spūdingai pas mus paminėta. 
9 vai. ryto Mišių metu be
veik visa pilnutėlė bažnyčia 
ėjo prie Komunijos: Šv. Var-

PRITARIA IŠVAŽIAVIMUI 
) ---------

Susidomėjimas „A m e r i- 
kos” rengiamu laivu išvažia
vimu birželio 15 d. į Roton 
Point labai gyvas. „Ameri- 

| \ kos” artimi bičiuliai ne tik 
■| ' pritaria šiam išvažiavimui, 

bet ir pasiima bilietų pra
platinti. šiomis dienomis lai
vu išvažiavimui bilietų pasi
ėmė M. Brangaitienė, K. 
Baltrušaitis, P. Šimkienė, Al. 
Spaičys, V. Žemantauskas 
B. Adomaitienė. Girdėti, kad 
šiuo išvažiavimu pradeda su
sidomėti ir New Yorko lie
tuviai. Mat, jie seniau buvo 
įpratę važiuoti drauge su 
Elizabetho lietuvių ekskursi
ja. O „Amerikos” ruošiamas 
išvažiavimas kaip tik ir bus 
drauge su Elizabetho parapi
jos ekskursija. Kas tik va
žiavo su Elizabetho lietu
viais laivu, visi labai paten- 

-vtrxlaukrar 'Merijos

į

progos su jais drauge pabūti.
„Amerikos” s k a i tytojai 

prašomi atsiminti, kad šie
met pirmas laivu išvažiavi
mas įvyksta birželio 15 d.
Važiuosim didžiuliu „Cler
mont” laivu iš Metropolitan
uosto prieplaukos. Laivas 
čia išplauks 11 vai. ryte.

STROPIAI RUOŠIAMASI
APYLINKĖS LIETUVIŲ 

DIENAI

Gegužės 13 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko Lietuvių 
Dienos komiteto posėdis, ku
riame aptarti įvairūs darbo 
planai, pasiskirstyta darbo 
pareigomis. Iš visų praneši
mų paaiškėja, kad šiemet
Lietuvių Diena susidomėji
mas žymiai didesnis, tad lau
kiama labai gražių davinių. 
Komiteto sekretorium iš
rinkta Eleonora Bartkevičiū
tė.

Sekantis komiteto susirin
kimas bus birželio 17 d. 8 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šį sekmadienį, gegužės 19 
d., įvyksta retos ir brangios 
iškilmės — kun. Prano Rau
galo primicijos. Choras, J. 
Brundzai vadovaujant, ren
gia gražią muzikalę progra
mą kaip bažnyčioj, taip ir 
puotos metu, kuri įvyks tuoj 
po pamaldų parapijos salėje. 
P-lė M. Digrytė, talentinga 
smuikininkė, pagros smuiku.

Nepamirškit kitą sekma
dienį atsilankyti į „Teta iš 
Amerikos” vaidinimą, kurį 
rengia parapijos choras, bet 
visą programą atliks Maspe- 
tho par. choras, A. Visminui 
vadovaujant. Pradžia 7 vai. 
vak. Po vaidinimo šokiai.

Buvęs darbštus parapijos 
choristas Andrius Vensevi- 
čius įsigijo „ant greitųjų” 
užkandžio biznį prie didelio 
kelio, 159-23 Cross Bay Bou
levard, kuris eina į Rock
away. Važiuodami pro šalį 
savo tautiečiai galėtų pa
remti saviškį.

mis; visos drauge ėjo prie 
Komunijos. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kleb. 
kun. Paulonis. Par. salėje 
įvyko bendri pusryčiai, į ku
riuos atsilankė abu kunigai. 
Koupos pirmininkė pakvietė 
kleboną pradėti • pusryčius 
malda; jis pasakė ir sveiki
nimo kalbą, kviesdamas mo
tinėles įkvėpti tokią pat dva
sią ir savo dukrelėms. Kun. 
Masiulis linkėjo vieningai 
dirbti Bažnyčios ir savo 
draugijos gerovei. Visos na
rės labai dėkingos kunigams 
už nuolatinę paramą.

Jau yra narių, nusipirku
sių bilietus žaidimų - laimėji
mų vakarui, įvyksiančiam 
birželio 9 d. Šis vakaras 
rengiamas „Amerikos” nau
jų patalpų fondui. Narės pa
žadėjo atnešti laimėjimui do
vanų. Visi „Amerikos” skai
tytojai prašomi žinoti, kad 
birželio 9 d. jie maloniai lau
kiami šv. Jurgio par. salėje.

Pranašas.

do draugijos vyrai, Sodalie-

Gegužės 12 d. gražiai pa-
minėta Motinų Diena. Soda- 
lietės maršavo gražia proce
sija, kuriai grojo Angelų Ka
ralienės par. berniukų benas.
Prie bažnyčios puošniai pa
puoštos Švč. Panelės stovy- 
los buvo vąinikavimo iškil
mės.

Vakare sodalietės pagerbė 
savo mamytes, surengdamos 
du gražius lengvus vaidini
mėlius. Buvo dainelių, už
kandžių ir t.t.

Sąjungietes Šventė
Mot. S-gos 35 kuopa pra

eitą sekmadienį 9 vai. ryte 
bažnyčioje minėjo motinų 
dieną. Sąjungiečių lėšomis, 
sesutėms pranciškonėms pa
dedant, didysis altorius iš
puoštas raudonomis gėlėmis. 
Visos sąjungietes buvo pasi
puošusios ženkleliais ir gėlė-

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS — CYA 
DRAMOS GRUPĖ

Atkartoja

‘Šių Dienų Vaikai’
SEKMADIENĮ

Geg.-May 19,1940

PO VAIDINIMO SMAGŪS ŠOKIAI 
GROS VISŲ MĖGIAMAS ORKESTRAS 

Įžanga i šokius — 35c.

North 5th ir Havemeyer Sts, 
Pradžia 7:30 vai.

Brooklyn, N. Y.
Įžanga 50c.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
kukliai paminėjo Motinų 
dieną. Narės išklausė mišias 
ir priėmė Komuniją 7 vai. 
ryte. Par. salėje buvo su
ruošti skanūs pusryčiai, ku
riais pasirūpino K. Bielevi- 
čienė. Pusryčiams vadovavo 
darbšti kuopos pirmininkė
M. Šertvytienė. Kleb. kun.
N. Pakalnis savo kalboje 
nuoširdžiai dėkojo sąjungie- 
tėms už darbštumą parapi
jos naudai, vieningą darbin
gumą. Palinkėjo ir toliau 
taip pavyzdingai dirbti.

Turėjo progos kalbėti vi
sos a t s i 1 a n k iusios narės. 
Kiekviena išreiškė džiaugs
mą, kad priklauso prie gar
bingos Moterų S-gos, pasiža
dėjo ir toliau bendradarbiau
ti. O. Mikulskienė pasiūlė ki
tais metais suruošti pusry
čius kartu su kitomis drau
gijomis. Kalbančiųjų buvo 
iškelta visa eilė naujų suma
nymų.

„Amerikos” štabo narė E. 
Bartkevičiūtė p a s v e i k ino 
darbščią  ją Moterų s-gos 29 
kuopą, linkėdama ir toliau 
dirbti taip reikšmingą dar
bą. Pabrėžė, kad gražu yra 
prisiminti savo motinas Mo
tinų dienoje, bet taip pat 
reikia prisiminti ir visų mū
sų motiną, Tėvynę. Ypač da
bar, kada Europos valstybė
se liejasi kraujas, reikia ne 
vien tik dėkoti Aukščiausia
jam, kad Jis mūsų Tėvynę 
saugo, kad sunki svetimųjų 
letena nespaudžią brolių ir 
sesučių, bet reikia sukaupti 
visas savo jėgas darbui, ku
rio Tėvynė iš mūsų laukia. 
Vienas iš tų svarbių, jos 
laukiamų darbų — palaikyti 
lietuvišką, katalikišką spau
dą.

M. šertvytienė savo padė
ka visoms atsilankiusioms

tės, Rožančinių narės ir vi
sas parapijos jaunimas. Tai 
iškilmei bažnyčia buvo gra
žiai išpuošta.

4 vai. popiet buvo Angelų 
Karalienės vainiką vimas. 
Procesijoje dalyvavo Soda
lietės ir Rožančiaus draugi
jų narės. Sodalietės buvo 
savo uniformomis, gi vaini
kų ir gėlių nešėjos buvo 
spalvotais rūbais. Procesijos 
metu giedota Švč. Pan. M. 
litanija ir po to apvainikuo
ta Švč. Panelės Marijos sto- 
vyla. Kun. J. Laurynaitis 
pasakė gražų pamokslą. Šios 
gražios iškilmės ir pasiau
kojimas Švč. Pan. Marijai il
gai paliks parapijiečių, ypač 
jaunuolių atminime.

Šv. Vardo draugijos ba
lius jau netoli. Gegužės 24 
d., penktadienį, žada susi
rinkti daug svečių į parapi
jos salę. Argi neapsimoka 
tokius parengimus aplanky
ti, kur už taip mažą įžangą, 
25 centus, kiekvienas būna 
gražiai priimtas ir pavaišin
tas? Kurie dar nesate buvę, 
būtinai neaplenkite. Visiems 
bus geros progos pasilinks
minti: pasikalbėti, sueiti sa
vo draugus, o jaunimui sma
giai prie gero orkestro pasi
šokti.

Parapijos ekskursija bus 
birželio 16 d. šią ekskursija 
rengia visos Brooklyno ir 
Maspetho parapijos į Rye 
Beach. Kurie manote va
žiuoti, pasirūpinkite gauti 
bilietus.

Mūsų parapijos vaikučių 
pirmoji Komunija netrukus 
bus. Sesutės rengia vaike
lius.

Pereitą savaitę Šv. Vardo 
draugijos parade kažin ko
dėl mūsų parapijos vyrai bi

jojo pasirodyti. Gaila, kad 
yra dar daug nedrąsių viešai 
pasirodyti. Mūsų parapijos 
buvo keliolika senesniųjų ir 
vos 3 jaunuoliai. Labai gai
la. Kadagį mūsų parapijos 
vyrai susipras!

NEW YORK, N. Y.

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos bažnyčioje gegužės 
12 d. užbaigtos misijos, ku
rias labai sėkmingai vedė tė
vas Gabrielius, C.P. Žmonės 
gausingai lankėsi ir juose 
buvo matyti daug pamaldu
mo; visi patenkinti misijo
mis.

Parapijiečiai labai dėkingi 
misijonieriui už tokias gra
žias ir iškilmingas misijas, 
kurios labai pakėlė dvasinį 
gyvenimą. Lauksime ir vėl 
tokių misijų. Garbė tėvui 
misijonieriui. A. St.

Šios savaitės pradžioje 
Brooklyno botanikos sode 
pražydėjo japoniškos vyš
nios. į

Vyčiu Vajus
Lietuvos Vyčių 110 kuopa 

turi naujų narių vajų kuris 
užsibaigs birž. 1 d. Maspetho 
vyčiai nori prirašyti visus 
jaunus vyrus ir merginas į 
savo kuopą. Įsirašyti gali
ma vakarais kuopos kamba
riuose (Kasparienės namuo
se, Remsen PI.). Susirinki
mus laiko pirmą mėnesio pir
madienį, kur atsilanko vie
nas kunigų. Vyčiai dalyvau
ja sporte, turi socialius pa
rengimus ir aktyviai priside
da prie parapijinio darbo. 
Geg. 25 d. kuopa ruošia 
„Balloon Dance” parapijos 
salėje. Visas jaunimas už- 
kviečiamas.

„Softball” komanda
Jurgis Blieka, visą žiemą 

tvarkęs krepšinio komandą, 
vasarai suorganizavo „soft- 
ball” komandą. Transfigura
tion C. C. komandą sudaro: 
kapitonas T. 
pagelbininku 
kas, Charlie 
gustinas, R.
La Ponte, Rudy Valvano, 
Schlessinger ir Tabertshofer. 
Lietuviai turės ir antrą jau
nų komandą, Trans Juniors. 
Vyresniųjų komanda žais 
penktadienio vakarais Melvi
na stadijume, Maspethe, o 
jaunieji žais Klasčiaus aikš
tėje arba Winfielde. Blieka 
turi apie 80 sportininkų, ku
rie nori vienu ar kitu būdu 
sporte veikti. Komandos pri
klausys prie Star - Journal 
Church Softball League.

ir kitos. Skanius pusryčius 
pagamino O. Juočienė.

Gegužės 12 d. šv. Rožan
čiaus Dr-ja surengė Sekmi
nių vakarienę. Atsilankė 
daugiau 200 žmonių. Progra
mą išpildė mokyklos jaunuo
liai, vadovaujant seselėms 
pranciškonėms. Pro grama 
buvo sutvarkyta ir pritaikin
ta Motinos dienai. Visų at
silankiusiųjų širdis žavėjo 
gražus jaunimo pasirodymas 
ir jų lietuviškumas. Pinigi
nes dovanas laimėjo Zavista- 
vičienė, Žuramskienė, šim- 
kiūtė. Vakarienės vedėjas 
kun. J. Balkūnas nuoširdžiai 
dėkojo valgių dovanotojams, 
šeimininkėms, sodalietėms, 
kurios patarnavo prie stalų, 
ir visiems, už įdėtas pastan
gas tokiai puikiai vakarienei 
suruošti. Padaryta gražaus 
pelno klebonijos statybos 
fondui. O. P.

SUŽEISTA ŽEMAITIEN

Įfetropoly New Yor- 
3 Vilniuje ateitinin- 
Įėdžiaus birž. 29-30 
• mes New Yorke 
i sekmadienio po
mare galime taipgi 
apvaikščioti. Ar tik
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Krygeris, jam 
A. Kepežins- 

Hoefer, J. Au-
Mein, Chippy

CHORO VAKARAS

Žinutės
—Jamaica ligoninėje sun

kiai serga Juozas White-Vai- 
tukaitis.

—Ir kitataučiai remia Pa
rapijos Statybos Fondą. 
Jack Hayes su savo artistais 
ruošia World’s Fair Festival 
statybos fondui birž. 14 d., 
National Hall, Woodside.

—Mokyklos vaikučiai pa
linksmino tėvus per Sekmi
nių vakarienę parapijos sa
lėje. Programa buvo labai į- 
domi. Seselės baigs pamokas 
mokykloje gegužės gale. Pir
moji komunija bus birž. 2 
d. per 8 vai. mišias.

— Geg. 25 d. 
Antanas Zupka su 
Grybaite; Geg. 26 
nas Kalibatas su
Malinauskaite; Geg. 30 d. 
Ona Barteckytė su Charles 
F. McDonald.

—Geg. 5 d. apkrikštyta Vin
co ir Elenos Povilaičių duktė 
Patricija Elena; geg. 12 d. 
apkrikštytas Petro ir Pran
ciškos Cibulskių sūnus Pet
ras Douglas.

— Daug sudomina choro 
būsimas teatras šį sekmadie
nį, geg. 19 d. parapijos sa
lėje — „Teta iš Amerikos”, 
graži juokinga komedija. 
Bus ir šokiai. Pelnas Sta
tybos Fondui. Pradžia 7 vai.

Gegužės 26 d. Transfigu
ration salėje Marcy Ave. ir 
Hooper g-vės, Angelų Kara
lienės par. choras rengia 
gražų vakarą, kuriame bus 
suvaidinta „Kuprotas Ože
lis”, komedija, pilna juokin
gų šposų, dainų.

Šis vaizdas paimtas iš 
Lietuvos gyvenimo, dar rusų 
valdymo laikais, kada vedy
bos daugumoje vyko—ne—i&- 
meilės, bet dėl turtų. Čia 
pamatysite lankstų savo kal
boje piršlį, kuris visomis pa
stangomis bando įvykdyti 
vestuves tarp seno turtingo 
našlio ir jaunos kaimo mer
gužėlės, kurios širdelę pa
vergęs dailus kaimo jaunuo
lis ... Motinos troškimai — 
turtas. Kas įvyksta ir kaip 
užsibaigia? Atsakymą rasi
te atvykę į parengimą.

Vaidinimas švelniai eis, 
nes pasiėmę roles nariai yra 
įpratę scenos darbe, kaip P. 
Starkiūtė, O. 
Raudonaitis, A. 
kiti.

Po vaidinimo
tas. Muz. P. Dulkė daug lai
ko paskyrė mokydamas cho
rą naujų dainų. Galite būti 
tikri, kad jos žavinčiai skam
bios.

Smit, Vyt.
Osteika ir

bus koncer-

susituoks 
Salomėja 
d. Anta- 
Veronika

Sąjungietes gražiai pami
nėjo Motinų dieną. Visos iš
klausė šv. Mišias, priėmė Šv. 
Komuniją. Gražų pamokslą 
pasakė kleb. kun. J. Balkū- 
nas. Parapijos salėje pusry
čiams vadovavo pirm. M. Ta
mašauskienė. Choro dalis su 
varg. A. Visminu gražiai iš
pildė programą. A. Nedzins- 
kaitė dainavo solo ir pati pa
skambino pijanu. Deklama
vo O. Petrulytė. Kalbas pa
sakė kun. J. Balkūnas, V. 
Valantiejienė, O. Petrulienė

Marijona Žemaitienė, į 
288 So. 1 St., Brooklyne, 
gūžės 13 d. nelaimingai _ . _
žeista visai arti Angelų I j ir Jungtinėse^ Val- 
ralienės bažnyčios. Ją p t 
bloškė važiavęs sunkvežim sendraugiams susi- 
Sužeistoji tuojau nugabei 
į Greenpoint ligoninę, 
šios savaitės pradžioje ji 
vo sunkiai sužeistųjų skyr 
je, bet yra vilties, kad ji 
sveiks.

M. Žemaitienė yra la 
artima ,,—*--------- ----
Praėjusiame bazare ji dri 
ge su savo dukrele nuoš 
džiai dirbo kiekvieną diei 
Linkime jai sėkmingai 
sveikti.

ralienės bažnyčios. Ją p jovusiems ateitinin-

eti po Ateitininkų 
Marianapolis šiam 

įnui nėra patogus, 
dauguma ateitinin- 
j studentai, bet dir- 
js, ir išvykti toliau 
Įia. Patartina atei- 

Amerikos” bičių 3 t^Y111086 koloni
jų sukaktį šeimi-

KRIAUČIŲ SUVAŽIA 
VIMAS

—o----
sus i la u k i a me 

į naujai šventintų 
iunigų būrį. Šiemet 

■ 1 virš dvidešimts.
:moje kolonijų jau 
jtų nebėra lietuvių 
g. Parapijos nedau-Gegužės 13 d. Madii

Square Garden atidar; skaidosi po 
„Amalgamated Clothi ^Kitataučių pa

irame būrius mū- 
įme dažnai tolsta 

šios darbininkų orgamza gyvenimo.
. . x x ' brnigai patekę į to- 

a? (vyskupai no- 
šia), turės gražios 
iro lietuvišku įgi- 

VLie 5™nyti’ m°kyti ir 
(ii auklėti. Jauno

ji dar tiek yra pa- 
. kad savo veikla

„Amalgamated C1 o t h i 
Workers of America” su 
žiavimas, kuriame pamini

jos sukaktis. Atidaryme

apie 15,000 svečių. Atin 
rymo kalbą pasakė pats 
ganizacijos pirmininkas £ 
ney Hillman, kilęs iš 
vos (Žagarės miestelio), 
važiavimo pradžioje katal 
kunigas sukalbėjo maldą,
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siems dalyviams labai gj^t 1
juose patriotinįžiai užsilaikant. let stiprins išlaiky-

.jįįlĮE

mayoras LaGuardia^ 
aiškiai pasisakė už tre 
terminą prezidentui Ro 
veltui. Jo pareiškimas su 
tas didžiausiu pritarimu, 
našiai pasisakė ir Hillma 
senatorius Wagner. LaG 
dia pasiūlė reikalauti įv 
trijų dienų darbo savaitę, 
taip pat pasisakė už da 
ninku vienybę, raginda 
prašalinti lygiagrečias darjįnės Valstybės vi- 
ninkų sąjungas. lėmažasias tautas.

Ši kriaučių organizac|jffi0jo Karo metu 
yra viena didžiausių da onojo Kryžiaus 
ninku sąjungų; jos naiVilniui tėvynei grį- 
yra apie 250,000. Ji priklį^is Kryžius gel- 
so prie CIO. Suvažiavi augybei šelpti pa- 
tęsis dvi savaites. Jame |įįnuo karo nuken- 
stovaujama ir vietini 
Brooklyno lietuvių kriaū 
lokalui. Atidarymo posėc*^ Kryžius gelbsti, 
je dalyvavo nemažai ir 1|; bando sukelti dė
tuvių.

— 0------

Raudon a s i s 
padovanojo Lietu- 

nuo Jurgio Wa-
kapo. Vijokliai 

abiejų tautų 
Juos geg. 16 d. 

Amerikos minis- 
Norem Kaune 

momo kareivio ka-

Neskirdamas ra- 
ar tautos, visus

Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
9—'12 ryte

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

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

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 Bo. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi ulkandilal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUBRYOIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias paslrinkim**
AI8KRYMA8 gaminta* namie 1B geriausios smetonoa. ALUS 18 rerlauilU 

bravorų. Paranglmanu priimami nfaakymnl KREIPK ITER-

JUOZAS GINKUS j 
495 Grand Street,

lijonų dolerių Karo 
jų pašalpai. Mes 

dėkinga širdimi iš- 
bolišką ranką. Vi
kria mus į vieną 
^saulinę šeimą.
—o-----

reikalu tiek ne- 
ir nerašome kiek 
Bet tuo pat reika- 

įsiai dirbame. Kai 
įlinkėję bandoma 
Smirną organizuoti, 

kritikų nugri
ebęs, ir nematyti

Jei rūpi jauni
na visas pastangas 
samas organizaci- 

I Vyčius, chorų są- 
ntus ir k. Vėliau, 

draugijas lokaliai
Tą jau atlieka 

C.Y.A. Pagaliaus, 
junginį ne būtina 

l'U. Vadink kaip 
organizuok, jungk, 
& tą atliksi, tik 
konferencijas, rink 
ir valdyk visą jau- 
ldą pastangas Jau- 
parapijose suburti

i ir remti. Nė- 
adus, ne

ne iš to* galo lig- 
!s painus
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