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leopoldas įsakė sustab- 
polimesnį pasipriešini- 
frokiečių kariuomenei, 
milijono Belgijos karių 
Suleisti ginklą. Apie 
į ^prancūzų ir anglų 
įsftengiasf išsprukti iš 
| apsupimo. Londo- 
Paryžiuje stiprūs pa- 
įmo šauksmai Leopol- 
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J’lmatė, jog belgai turi 
kad anglų ir prancū- 

sluomenės galėtų pa- 
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ja- teisti jį tiems, ku- 
s saugūs, kurių žmo- 
[ar negresia mirtis, 
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ls. kaltas, kad didvy- 
tovojęs belgų tautos 
Iirėjo sulaikyti savo 
įenę nuo tolimesnio 
mosi.
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Rooseveltas Ramus Del Saugumo

Washington. —Prezidentas 
Roosevelt gegužės 26 d. va
kare kalbėjo per radiją į tau
tą, pareikšdamas savo nuo
monę apie tarptautinę padė
tį ir apie šalies saugumo 
klausimus. Prezidentas sa-

gyvosios tikrovės. Lietuviui 
nepakeliui su saldžiažodžia- 
vimais.

------ o-------
Praeitą mėnesį Vilniaus 

lietuviai studentai viename 
teatre pareikalavo lietuviško 
žodžio. Prieš tai juos, ramiai 
sėdėjusius, lenkai žiūrovai iš 
balkonų apspiaudė ir įvai
riais šlykščiais žodžiais pa
lydėjo. Dėl lietuvių studentų 
elgesio labai pasipiktino lie
tuvių rašytojų draugijos val
dyba ir kai kurioje lietu
viškoje ir visoje lenkiškoje 
spaudoje paskelbė pasmerki
mą lietuvių studentijai, šį 
pasmerkimą labai mielai, be 
jokių rezervų, paskelbė ir 
mūsiškių komunistų spauda.

Kažin kodėl lietuviai taip 
greitai šoksta saviškius 
smerkti? Gal studentai lie
tuviai ir pasikarščiavo kiek, 
reikalaudami 
priklausančių 
sostinėje, bet 
pini Tėvynės
daug kas jiems ir atleistina, 
bet kodėl rašytojų valdyba 
nesikreipė į pasaulio rašyto
jų sąjungas, kai Vilniaus 
krašte lietuviams mokslei
viams neleista lankyti lietu
viškų mokyklų, kai lietuviai 
studentai persekioti kiekvie
name žingsnyje'/kai lietuviš
kos dr-jos uždarinėtos, kai 
neleisti lietuviški vaidini
mai?

Laikas lietuviams pir
moje eilėje užstoti ir ginti 
savo žmonių teises. Kai su
prasi ir ginsi savo teises, 
tada turėsi ir kitų pagarbą, 
tada ir kitų teises 
ginti.

lietuviškumui 
teisių krašto 
jie jauni, ku- 

meilės, tad
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rudens

------ o-------
Turime žinių, kad 

napolio kolegija nuo 
išplečia savo dėstomuosius 
dalykus. Nuo rugsėjo Ma- 
rianapolyje bus ir aviacijos 
kursas, kurį tiesioginiai 
rems šios šalies vyriausybė.

Šiandie aviacija taip po
puliari, kad be jos nebeįma
nomas modernus gyvenimas. 
Ir lietuviai negali nuo to at
silikti. Lai ko didesnis skai
čius lietuvių jaunuolių iš
moksta valdyti padangių 
plieninius paukščius. Ir tai 
jie galės padaryti savoje, lie
tuviškoje mokykloje. Maria- 
napolis neatsilieka nuo gyve
nimo. Tuo turime visi di
džiuotis ir linkėti Mariana- 
polio vyriausybei geriausio 
pasisekimo ir ištvermės.

------ o-------
Iš Massachusetts atėjo 

linksma žinia. Tos valstybės 
moterų 'profesijonalių (ad
vokačių, gydytojų ir kitų 
profesijų asmenų) draugija, 
turinti per 3,000 narių, sa
vo pirmininke pasirinko lie
tuvę, advokatę Z. šalnienę. 
Kiek anksčiau ji išrinkta į 
respublikonų partijos tauti
nį suvažiavimą.

Smagu, kad savo tautoje 
turime žmonių, kuriuos sa
vo vadovais pasirenka ir ki
tataučių įtakingos ir svar
bios organizacijos. Tad ar 
yra pagrindo pakęsti nusi
skundimus. kad neturime 
žmonių daugeliui darbų va
dovauti? Lietuviai pakan
kamai gabūs, tik neretai ne
norime juos matyti iškilu
sius priešakyje. Daugiau pa
sitikėjimo savimi ir savai
siais!

vo kalboje raminančiai pa
reiškė, kad šiuo metu šaliai 
negresia joks pavojus, kad 
reikalinga kovoti prieš sklei
džiamą baimę; jis gynė pa
skutiniais keleriais metais iš
leistas sumas kariuomenės 
reikalams. Taip pat pažy
mėjo, kad netrukus bus pa
kviesti žymesnieji industria- 
listai pasitarti, kaip pagrei
tinti ir sėkmingai pravesti 
šalies gynimo pajėgų sustip
rinimas. Jis taip pat kvietė 
visus gyventojus prisidėti 
savo aukomis Raudonajam 
Kryžiui, kurs dabar šelpia 
daugybę nukentėjusių nuo 
karo.

Baigdamas savo kalbą 
Roosevelt pareiškė, kad jis 
nuolat meldžiasi už taikos 
grąžinimą pasauliui. Jis 
kvietė visus gyventojus mels
tis, kad pašėlęs pasaulis grįž
tų į taiką.

AMERIKIEČIAI SKUBA 
GRĮŽTI IŠ UŽSIENIO

Gegužės 28 d. į New Yor- 
ką atvyko keli šimtai ameri
kiečių, gyvenusių įvairiose 
Europos valstybėse. Birželio 
1 d. iš Genuvos uosto (Ita
lijoje) Amerikos laivas 
„Manhattan” paims 1,700 
amerikiečių, skubančių į sa
vo šalį.

Daug amerikiečių iš Ang
lijos atvyko į Airiją ir čia 
laukia laivų kelionei į New 
Yorką.

KANADA DIDINA SAVO 
MOBILIZACIJĄ

Ottawa. — Kanados mini- 
steris pirmininkas King tau
tos atstovų susirinkime pra
nešė, kad artimiausiu laiku 
vyriausybė į kariuomenę pa
šauks dar 50,000 vyrų.

SUSIVIENIJIMO SEIMAS
PALENGVINO SĄLYGAS

Worcester, Mass. — L. K. 
Susivienijimas, p r a s i d ėjęs 
geg. 20 d. labai vieningoje 
dvasioje, užbaigtas gegužės 
23 d. gražiausioje nuotaikoje. 
Centro valdybos narių dau
guma išrinkta be jokios 
„opozicijos”—vienbalsiai. Vi
sa valdyba išrinkta ta pati, 
išskyrus naują iždo globėją, 
Kazį P. Vilniškį.

Naujos vldybos sąstatas: 
dvasios vadas kun. Pranas 
M. Juras; pirm. Leonardas 
Šimutis, vicepirm. Petras Ka- 
rašauskas; sekr. Vincas 
Kvetkauskas; ižd. Juozas Jo- 
neika;’iždo globėjai Kazys P. 
Vilniškis ir Konstantas Ven
cius ir gydytojas kvotėjas 
dr. Ant. Rakauskas. „Garso” 
redaktorium perrinktas Ma
tas Zujus. Kontrolės komi- 
sijon išrinkti: Juozas Vaičai
tis, Adolfas Paleckis (buvęs 
iždo globėjas) ir Saveras 
Maroza.

Statutų komisijos nariai: 
V. Grieštoraitis. V. Leliokas 
ir adv VI. Juškauskas; Teis
mo komisijoje: adv. J. Gri- 
šius, Ed. Jesaitis; švietimo 
komisijos nariai: J. B. Lauč- 
ka, kun. J. K. Miliauskas, 
kun. J. Paškauskas, A. F. 
Kneižys ir Pranas Katilius; 
Labdarybės komisijoje: Pra
nas Jurevičius, Mar. šrupšie- 
nė ir Kaz. Šlamienė.

53 seimui vieta išrinkta 
Hartford, Conn. Laiką pa
skirs Pildomasis Komitetas. 
Iš įvairių nutarimų šiuo me
tu pažymėtini šie: panaikina
mas įstojimo mokestis; gy
dytojo egzaminavimą apmo
kės centras; padaryti plates
ni planai jaunuomenei į- 
traukti į Susivienijimą.

VATIKANAS PASIŪLĖ
ATSTOVAMS APSAUGĄ

Vatikanas. — Popiežiaus 
sekretorius kardinolas Mag- 
lione pranešė visų atstovy
bių vedėjams, kad Vatikanas 
galėtų savo patalpose priim
ti apsigyventi atstovus ir jų 
sekretorius, jei Italija įsto
tų į karą.

Šis pranešimas rodo, kad 
Vatikane rimtai manoma 
apie Italijos galimumą įstoti 
į karą.

JAPONIJOJE RAGINAMA
SUSITARTI SU SOVIETAIS

ir Itali- 
Sovietų 

kad Ita- 
į karą 

Ragina-

Tokio. -— Japonijos spau
dos dalis ragina vyriausybę 
išnaudoti Europoje siaučian
tį karą Japonijos naudai ir 
todėl siūlo jai pagerinti san
tykius su Vokietija 
ja ir susitarti su 
Rusija. Nurodoma, 
lija netrukus įstos 
Vokietijos pusėje.
ma japonų vyriausybę rem
ti Vokietiją moraliai kiek tik 
galima. Taip pat nurodoma, 
kad būtinas susitarimas su 
Sovietų Rusija, jei norima 
išvengti Jungtinių Amerikos 
Valstybių įtakos, nes Ame
rika norinti Japoniją laikyti 
po savo nykščiu.

JAPONAI TĘSIA KARĄ 
SU KINAIS

Chungking. — šios savai
tės pradžioje Japonijos ka
riuomenė vėl atnaujino stip
resnius puolimus prieš Kini
jos tautinės vyriausybės ka
riuomenę. Margio. čangkai- 
šeko vyriausybė valstybės 
sostinę dabar turi perkėlusi 
į Chungking miestą, kurį ja
ponų lėktuvai smarkiai 
bombardavo šios savaitės 
pradžioje. Vieną dieną šį 
miestą bombardavo 90 lėk
tuvų. Užmušta mažiausiai 
200 žmonių ir daug sužeista. 
Visi žuvusieji beveik išimti
nai civiliai gyventojai.

VILNIAUS KOVOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilnius. — Gegužės 10 d. 
Vilniuje įvyko VGF (Vil
niaus Geležinio Fondo) stei
giamasis susirinkimas. Ka
dangi VVS (Vilniui Vaduo
ti Sąjunga) nebeveikia, o dar 
tenka atlikti didelių žygių, 
kol atgautasis Vilnius galu
tinai suaugs su visa Lietuva, 
tai darbą tęsti pasiėmė Vil
niaus Geležinis Fondas.

VGF jau yra daug pada
ręs: įsteigta Visa eilė sekly
čių, neturtingiems moki
niams išdalinta nemokamai 
mokslo vadovėlių, įsigyta ke
li kino aparatai, dalinami 
radijo priimtuvai, Vilniuje 
išnuomuotos kelios didelės 
patalpos, kuriose gauna nak
vynes tūkstančiai į Vilnių 
atvykstančhj ekskursantų ir 
t.t.

VGF valdybon išrinkti 6 
Vilniuje gyvenantieji: prof. 
M. Biržiška, dr. Kauza, prof, 
kan. F. Kemėšis, red. R. 
Mackevičius ir Kupcikevi- 
čius; kandidatai V. Uždavi
nys ir ats. mjr. Petkevičius; 
ir trys Kaune gyvenantieji: 
dr. Juška, J. Papečkys ir M. 
Kubiliūtė. Susirinki mas 
baigtas tokiu šūkiu: „Lietu
vi, nedrįsk mirti, nepamatęs 
Vilniaus”.

— V.G.F. iniciatyva Gedi
mino pilies bokšte, Vilniuje 
netrukus manoma įrengti 
Vilniaus vadavimo muziejų, 
kuriame būtų sudėti visi su 
kovomis dėl Vijlniaus susiję 
rinkiniai. I

Belgų Karalius Leopoldas Sustabdė Kovas
BELGIJOS VYRIAUSYBĖ 

PRIEŠ KARALIŲ

Paryžius. — Belgijos mi- 
nisterių kabinetas, susirin
kęs nepaprasto posėdžio, pa
skelbė karalių Leopoldą val
stybės išdaviku ir todėl pa
šalintu nuo sosto. Vyriausy
bė pasiskelbė organizuojanti 
naują kariuomenę Prancūzi
joje, į kurią bus paimti bel
gai, atbėgę į Prancūziją.

MIRTINAI SUŽEISTAS 
KAIZERIO ANŪKAS

d.
Berlynas. — Gegužės 26 
karo ligoninėje mirė prin

cas Vilhelmas, 34 metų, bu
vusio sosto įpėdinio vyres
nysis sūnus, buv. kaizerio 
anūkas; jis buvo sužeistas 
Belgijos fronte. Prieš pat 
mirtį princas Vilhelmas ap
dovanotas aukščiausiu gele
žinio kryžiaus ordinu. Jis 
paliko žmoną ir dvi dukteris.

Lenkijos fronte pernai žu
vo kitas kaizerio anūkas, 
princo Vilhelmo brolėnas.

PAKELS MOKESČIUS

Washington. — Vyriausy
bė su Kongreso atstovais 
svarsto, kaip sukelti naujas 
pajamas valstybės gynimo 
reikalams paskirtoms su
moms padengti. Dar šiais 
metais turės būti gauti 700 
milijonų dolerių pajamų, ku
rios bus gautos iš naujų ,įr 
padidintų mokesčių.

SUDARYTA VALSTYBES
GYNIMO KOMISIJA

Washington. — Preziden
tas Roosevelt gegužės 28 d. 
sudarė 7 narių valstybės gy
nimo tautinę komisiją, kurią 
sudaro Ed. R. Stetinius, 
Jr„ plieno bendrovės pirm.; 
Wm. S. Knudsen, General 
Motors bendrovės pirm.; 
Sidney Hillman, Siuvėjų Są
jungos pirm.; Chester C. 
Davis, federalinės rezervo 
tarybos narys; Ralph Budd, 
Burlington geležinkelių ben
drovės pirm.; Leon Hender
son, vertybių komisijos na
rys ir Harriet Elliot, North 
Carolina universiteto studen
čių dekanė.

Ši komisija rūpinsis įvyk
dyti krašto gynimui paskir
tą vieno bilijono dolerių pro
gramą.

Norima Varžyti Nepiliečius
RAUD. KRYŽIUS NORI SU
KELTI 25 MIL. DOLERIŲ

Washington. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vadovy
bė paskelbė norinti surinkti 
25 milijonus dolerių Europos 
kare nukertėjusiems sušelp
ti. Prezidentas kreipėsi į vi
sus gyventojus, prašydamas 
prisidėti prie Raud. Kryžiaus 
rinkliavos.

PANAMOJE RUOŠTAS 
SUKILIMAS

Panama. — Panamos vy
riausybė pranešė susekusi 
sąmokslą, kurio tikslas bu
vęs sulaikyti prezidento rin
kimus, turinčius įvykti bir
želio 2 d. Suimtųjų tarpe yra 
buvęs Panamos prezidentas, 
buvę ministerial ir kiti įžy
mūs buvę valstybės vyrai.

Gegužės 28 d. Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Rey- 
naud per radiją paskelbė 
prancūzų tautai labai liūd
ną žinią: Belgijos karalius 
Leopoldas įsakė savo kariuo
menei padėti ginklus ir nebe
kariauti prieš vokiečius. Vo
kietijai pasidavimą Leopol
das įvykdęs vienas, apie tai 
nepranešęs nei anglams, nei 
prancūzams.

Belgijos kariuomenės pa
sidavimas pastatė Prancūzi
jos ir Anglijos kariuomenes 
Prancūzijos šiaurėje į labai 
keblią padėtį. Jau kelinta 
diena apie milijonas a'nglų, 
prancūzų ir belgų karių bu
vo atkirstas nuo susisiekimo 
su kita savo kariuomenės 
dalimi pietuose. Prancūzi
jos pakraštis šiaurėje jau 
buvo vokiečių beveik visas 
užimtas. Anglai ir prancū
zai laikėsi belgų užnugaryje; 
pirmiausiai į pavojų buvo iš
statyti belgai, už kurių gana 
saugiai jautėsi prancūzai ir 
anglai, kurių vadovybė sten
gėsi juos išgabenti į Angliją.

Rašant šiuos žodžius, vo
kiečių apsuptos anglų ir 
prancūzų kariuomenės liki
mas dar nebuvo aiškus. Per 
radiją iš Paryžiaus buvo 
pranešta, kad sąjungininkų 
kariuomenės vyr. vadas gen. 
Weygand sutraukęs kelias 
dešimtis 
vokiečių 
trauktai 
pavesta
frantą ir P?-^^į^apsųptąs^ 
anglų ir prancūzų kariuo
menių dalis.

Skersai Prancūziją
Vokietijos kariuomenė per

ėjo skersai šiaurinę Prancū
ziją ir užėmė svarbiuosius 
Anglijos kanalo pakraščių 
uostus—Calais ir Boulogne. 
Belgų kariuomenės pasidavi
mas paliko vokiečiams lais
vą kelią į kitą uostą—Dun
kerque. Apsuptieji prancū
zai ir anglai yra lyg kišenėje 
ir jų padėtis šios savaitės 
pradžioje buvo bęveik bevil
tiška, 
vartojo 
mones: 
nuoles, 
svaidžius, 
kuri sudaryta šiaurinėje 
Prancūzijoje ir Belgijos va
karų šiaurėje, šalia kareivių 
į pavojų išstatyti ir apie du 
milijonai civilinių gyventojų. 
Šios armijos likimas gali žy
miai nulemti karą.

divizijų prie naujo 
fronto; naujai su- 
kariuomenei buvę 
pralaužti vokiečių

Puolimui vokiečiai 
visas karines prie- 

lėktuvus, tankus, ka- 
naujausius kulko- 

Šioje „kišenėje”,

Washington. — Tautos at
stovų rūmuose priimtas įsta
tymo projektas, kurs numa
to privalomą visų nepiliečių 
registravimą ir jų pirštų 
nuospaudų foto grafavimą. 
Taip pat palankiai sutiktas 
prezidento pasiūlymas per
kelti imigracijos departa
mentą iš darbo ministerijos 
į teisingumo departamentą.

Šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 
skaitoma apie 3,800,000 
piliečių. Visi jie turės 
registruoti, nurodydami 
venimo adresus. Naujai 
vykstantieji nepiliečiai turės 
leisti savo pirštų nuospaudas 
nufotografuoti. Laužantieji 
įstatymą bus baudžiami įvai
riomis bausmėmis ir depor
tavimu.

Numatoma, kad senate šis 
prieš nepiliečius nukreipto į- 
statymo prajektas netrukus 
bus priimtas.

pri- 
ne- 
įsi- 
gy- 
at-
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Belgijos vyriausybė su mi- 
nisteriu pirmininku prieša
kyje Paryžiuje paskelbė, kad 
karalius Leopoldas pasielgė 
savarankiškai, prieš vyriau
sybės nutarimą ir todėl bel
gų pasipriešinimas Vokieti
jai būsiąs tęsiamas toliau. 
Prancūzijoje būsianti suda
ryta nauja belgų kariuome
nė ir ji kovosianti šalia 
prancūzų ir anglų, iki bus 
laimėta.

Romoje ir Berlyne 
pasitenkinimas

Belgijos pasidavimas labai 
palankiai sutiktas Berlyne ir 
Romoje. Iš Berlyno praneš
ta, kad Hitleris labai gerbiąs 
Leopoldą, kurs pats kovojęs 
mūšio lauke ir pasidavęs tik 
tada, kai nebuvo daugiau vil
ties laimėti. Manoma, kad 
Belgijoje vokiečiai paves 
Leopoldui sudaryti civilinę 
vyriausybę, kuri artimai 
bendradarbiaus su Vokieti
jos kariuomenės atstovais.

Romos spauda rašo, kad 
Leopoldas pasielgęs labai 
žmoniškai ir išmintingai. Kai 
kur reiškiama nuomonė, kad 
Leopoldui daug įtakos pada
ręs Italijos sosto įpėdinis 
princas Umberto, kurs yra 
vedęs Belgijos karaliaus se
serį. Belgijos pasidavimas 
pašalinęs paskutinę kliūtį 
Italijai įstoti į karą prieš 
Angliją ir Prancūziją.

Anglai atsargesni
.Anglijoje ministeris m.

mieste-

sunai- 
nusilei-

bėjo tautos atstovų susirin
kime, pranešdamas apie Bel
gijos karaliaus Leopoldo pa
sidavimą. Jis atsisakė pa
smerkti karalių, tik pareiš
kė, kad Belgijos pasidavimas 
negali sulaikyti anglų ir 
prancūzų pasiryžimo laimėti 
karą. Anglijoje imtasi griež
tų priemonių vidaus apsau
gai sustiprinti. Labai daug 
įtartinų asmenų suimta, jų 
tarpe žinomi fašistų ir ko
munistų vadai. Kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Iron
side atšauktas iš Prancūzijos 
ir paskirtas Anglijos kariuo
menės jėgų viršininku vidu
je. Gyventojai įspėti iš pa
kraščių išsikelti į valstybės 
vidurį, į mažesnius 
liūs ir kaimus.

Anglijoje įsakyta 
kinti kelrodžius, kad 
dę vokiečių parašiutininkai 
negalėtų lengvai nusimanyti, 
kokiose vietose jie yra.

Leopoldo pasidavimo 
aplinkybės

Belgijos karaliaus Leopol
do pasidavimo aplinkybės 
taip pranešamos. Gegužės 25 
d. pas karalių lėktuvu buvo 
atlėkęs generolas Weygand, 
kuriam Leopoldas pareiškė, 
kad belgų kariuomenė nebe
gali ilgiau laikytis, jei nebus 
atsiųsta jai maisto ir dau
giau ginklų. Atlėkę iš Pary
žiaus keturi Belgijos minis
terial patarė karaliui Leo
poldui pasitraukti iš fronto 
ir lėktuvu pabėgti į Londoną 
ir iš ten vadovauti Belgijos 
priešinimuisi prieš Vokietiją. 
Bet karalius ministerių pata
rimą griežtai atmetė, pasa
kydamas, kad jis neseks ki
tų vyriausybių pavyzdžiu ir 
nebėgs į užsienį, bet pasi
liks. su savo kariuomene sa
vo žemėje. Tada ministerial 
labai supykę ir išvykę lėktu
vu atgal į Paryžių.

Leopoldas mėginęs išside
rėti iš Hitlerio palankias pa
sidavimo sąlygas, bet vėliau 
turėjo pasiduoti be sąlygų.
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Vysk. M. Valančiaus Sukaktis

(Iš Padavimų)

kunigų. Jis rūpinosi ne 
kunigų švietimu, bet ir 
žmonių švietimo reika- 
Jis gerino ir skaitlin-
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
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Gegužės 17 dieną sukako 
lygiai 65 metai nuo vyskupo 
Motiejaus Valančiaus mir
ties. Šis anų laikų didis vi- 
suomeninkas, auklėtojas, ra
šytojas gimė žemaičiuose, 
Nastrėnų kaime, Salantų pa
rapijoje, 1801 metų vasario 
16 dieną. Jo tėvai nebuvo 
baudžiauninkai, tad galėjo 
visus tris sūnus išleisti į 
mokslus.

Motiejus Valančius mokėsi 
Kalvarijos domininkonų mo
kykloje, Varnių kunigų semi
narijoje. Teologijos mokslus 
tęsė Vilniaus universitete. 
1828 metų rugsėjo 1 d. M. 
Valančius buvo įšventintas 
kunigu. Jis nesitenkino tuo 
mokslu, kurį buvo įgijęs į- 

Aąiriose mokyklose, ir tuo 
..•darbu, kurį jam buvo pasky

rusi vyresnybė. Laisvu lai
ku ruošėsi daktarui, lankėsi 
įvairiose Žemaičių vietose, 
norėdamas geriau pažinti tą 
kraštą ir žmones. Po kiek 
laiko jis jau buvo pakvies
tas į Vilniaus dvasinę akade
miją profesoriauti. Perkėlus 
akademiją į Petrapilį, dėl 
sveikatos, buvo priverstas 
grįžti į savo gimtąjį kraštą. 
Čia buvo Varnių seminarijos 
rektorium.

Reikia pabrėžti, kad M.

maičių vyskupas, kilęs iš val
stiečių, o ne iš didikų ar ba
jorų. Jis puikiai suprato vys
kupo pareigas. Jis ne tiktai 
pats dirbo švietimo ir kultū
rinimo darbus, bet ragino ir 
griežtai reikalavo to iš visų 
savo 
vien 
visų 
lais.
gai steigė lietuviškas para
pijų mokyklas. Ragino mo
kytis visus, kaip vaikus, taip 
suaugusius ir senus. Sulen
kėjusi bajorija smarkiai jam 
trukdė tąjį darbą, išvadinda
ma vyskupą „chlopomanu” 
ir kitaip. O ką bekalbėti apie 
rusų valdžią, kuri nenustojo 
persekiojusi nei valandėlės. 
Santykiuose su rusais jis bu
vo tikras diplomatas.

Rūpindamasis žmonių do
ros gyvenimu, vysk. M. Va
lančius visu atsidėjimu plati
no blaivybės idėją, steigda
mas tam tikslui skaitlingas 
blaivybės organizacijas. Iš 
pradžios rusai tylėjo. Bet 
kada pamatė, kad jo darbuo
tė puikiai veikia į pačių lie
tuvių kultūringumą ir tuo 
pačiu smarkiai paliečia ir ru
sų valdžios kišenę, pradėjo 
varžyti. Sakoma, paplitus 
toms blaivybės organizaci
joms, žmonės mažiau, net vi
sai nebegėrė, ir tuo rusų val
džios pajamos už svaigius 
gėrimus sumažėjo visu mili
jonu rublių. Nors tos orga
nizacijos ir buvo uždraustos, 
darbas išsklaidytas, vis tik
tai vyskupas nors dalinai at
siekė savo: lietuviai mažiau 
begėrė degtinės.

Rusams pradėjus spaus
dinti lietuviams lietuviškas 
knygas rusiškomis raidėmis, 
vysk. M. Valančius suorgani
zavo Prūsuose lietuviškų 
knygų spausdinimą. Tas 
knygas nešė į Didžiąją Lietu
vą kontrabandomis vyskupo 
suorganizuoti knygnešiai. Be 
to, vyskupas pats labai daug 
rašė. Gyvenime būdamas 
praktikas, jis ir savo raštais 
stengėsi duoti žmonėms nau
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dingesnių praktiniam gyve
nimui dalykų. Jis rašė ne 
vien inteligentams, bet labai 
daug ir kaimo žmonėms. Su
prasdamas jų reikalus, jis 
paprasta, grynai žemaitiška 
kalba, savo raštais priprati
no liaudį skaityti. Per raš
tus jis ragino lietuvius imtis 
amatų mokslo, įvairiais bū
dais stiprinti savo ekonominę 
gerovę, žinoma, kartu nepa
mirštant ir gražiųjų lietuviš
kų papročių. Jis ne tiktai, 
kad pats dirbo, rašė, bet ra
gino tai daryti ir kitus. Iš 
jo raštų pažymėtini: „žemai
čių Vyskupystė”, „Palangos 
Juzė”, „Antano Tretininko 
Pasakojimas”, „Vaikų kny
gelė”, „Živatai Šventųjų” ir 
d. k.

Vyskupas M. Valančius, 
užimdamas tokią atsakingą 
vietą, nepasidavė niekeno į- 
takai. Suspietęs aplink save 
kunigiją, žymesnes lietuvių 
inteligentų jėgas, jis sudarė 
stiprų atspyrį ano meto rusų 
valdžiai, kuri visokiausiais 
būdais varžė lietuvių tautą. 
Matydamas spausdinto lietu
viško žodžio didelę svarbą, 
jis pats daug rašė ir organi
zavo kitus tam darbui. Ne
žiūrint koks buvo rusų drau
dimas, jis vis mokėjo ir su- 

-apeiti,^_ne_sykį save 
statydamas į didžiausį pavo
jų. Vyskupas Valančius tu
rėjo nemaža priešų, net iš 
kunigų tarpo. Bet vis dėlto 
jis užtektinai turėjo takto ir 
kantrybės išeiti iš įvairių ne
susipratimų laimėtoju.

Jis buvo užsibrėžęs aiškius 
savo veikimo planus, ir tam 
nesigailėjo darbo. Visą vei
kimą, pats prižiūrėdavo, rū
pindamasis luomų ir amžiaus 
žmonėmis. Vyskupas M. Va
lančius buvo pavyzdingas 
bažnyčios ganytojas ir holus 
savo tautos reikalų gynėjas. 
Jis, galima sakyti, buvo tik
ras ano meto Lietuvos vadas, 
gražiai suorganizavęs tautą 
visiems netikėtumams. Jis 
visus savo milžiniškus dar
bus atliko dėl savo nepailsta
mo darbštumo, šviesaus pro
to, geležinės, nepalenkiamos 
valios. Vyskupas Valančius 
aukščiausiai už visus kitus 
dalykus laikė PAREIGĄ.

Rusai, jausdami vyskupo 
autoritetą žmonėse, jo įta
ką lietuvių tautos savaran
kiškumui, kuo toliau, tuo la
biau varžė. 1874 m. smar
kiai susirgęs, prašė sau pa
dėjėjo, bet rusų valdžia jo 
prašymą atmetė. Ir taip 
1875 metų gegužės 17 d. mirė 
vysk. M. Valančius. Palai
dotas Kauno katedros rūsy
je. Ilgai liūdėjo žmonės ne
tekę savo mylimo vado.

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus kilni asmenybė, jo į- 
amžinti darbai savo tautai, 
švietė ir švies, kaip Aušrinės 
žvaigždė, lietuvių tautos is
torijoje.

— Vilniaus u n i v e rsitete 
atidaryta baltgudžių kalbos 
katedra, kurios profesorium 
paskirtas prof. V. Stankevi
čius, baudžiamosios teisės 
profesorius.

— Švedijoje yra užsakyti 
dideli kiekiai įvairios žalia
vos Lietuvos fabrikams; ban
doma kaip nors ją atsiga
benti.

Taip nusibodo svetimas dangus 
ir gatvės svetimos ir žmonės. 
Norėtųsi matyti tėviškės laukus 
bent iš kartuvių paklodės.

O jeigu jau ir taip nebūtų galima, 
tai valkata norėtųsi praeit šalia 
pro kaimą gimtinį. Ir baltą kaminą 
liūdnai pasveikint kepure.

O gal ir motina ant gonkų laukia 
sūnaus paklydusio po svetimas žemes. 
Ir žiūri ilgai antakius suraukus, 
neg vieškelis žingsnius sūnaus praneš.

Nelauk, motute! Manęs nesulauksi, 
o jei sulauksi, irgi bus ne kas.
Dar labiau tu antakius surauksi 
pamačiusi sūnaus žaizdas.

Kur Gimė Kriviu Krivis?

Mūsų poetas Maironis sa
vo eilėraštyje yra kvietęs 
keleivį, keliaujantį nuo Šiau
lių pro Luokę, neužmiršti su
stabdyti arklių ir užlipti ant 
Šatrijos kalno. Poetui atro
dė, kad Šatrija yra viena 
gražiausių mūsų šalies vietų. 
Tiesa, Šatrija graži, bet, anot 
rašytojo Vinco Krėvės, dau
gelis mūsų šalelėje yra pui
kių ir gražių vietelių . . .

Maironį sekdamas, norė
čiau pasakyti: —Jei keliausi 
iš savo gimtinės pro Riešę į 
Vilnių, neužmiršk sustabdyti 
autobuso, dviračio ar moto
ciklo ir pasigėrėti Verkiais, 
kur gimė Lizdeika, didysis 
Krivių Krivis, Vilniaus mies
to pranašas.

Štai kaip apie Lizdeikos 
gimtinę rašo vienas profeso
rius:

„Nuostabiu savo reginiu ir 
grožiu jau prasidėjo mūsų 
lietuviškas ruduo. Saulė 
stengiasi atsilyginti už pada
rytą apvylimą vasarą ir 
siunčia gaivinančius, bet, 
deja, jau rudens spindulius, 
keldama amžinus troškimus 
ir viltis, leisdama ūkinin
kams suvokti savo darbo 
vaisius, o gamtai palaipsniš
ką pabaigą ir pasirengimą 
žiemos miegui. . .

Visų gražiausias ir visų 
nuostabiausias kampelis yra 
Verkiai ir jo apylinkės... 
Gamta ir žmogus įstengė su
kurti čia puikų ir didingą 
kūrinį visumos ir harmoni
jos atžvilgiu. Kas nematė 
Verkių anksti pavasarį, va
sarą, o labiausiai rudenį, 
gražiomis rugpiūčio nakti
mis, nevaikščiojo parke ir 
miške, kas nesiklausė šimt
mečių medžių šlamesio ir 
krintančio vandens, kas ne
matė giedriais rudens rytais 
ant Neries tankių miglų, kas 
giliai nekvėpavo kvepiančiu 
oru ir nesižvalgė apylinkės 
panoramoje iš vietinių kal
velių, tas Verkių nepažino ir 
nepatyrė nuostabaus žavesio, 
tas nesuprato jėgos ir gilios 
gamtos muzikos”.

Taip atrodo trumpai Ver
kiuose gamta. O kur ta di
dingoji mūsų tautos praeitis, 
kur tie padavinimai apie Liz
deiką, kur mūsų šventovių 
aukurai, kur mūsų tautos 
sūnų garbingieji žygiai? Jų 
šiandieną lyg ir nematome. 
Reikia ateiti į Verkių kalną, 
reikia pasižvalgyti po Pane
rių apylinkę, pasiklausyti 
šimtmečių medžių šlamesio 
ir atgims prieš tave didinga 
Lietuvos praeitis. Kartu at
gimsi, lietuvi, ir tu, pajutęs, 
kad tavo kūne teka Lizdei
kos, Gedimino ir Vytauto pa
likuonių kraujas. Pajusi, kad 
esi skirtas gyventi ne vergu 
kitiems, bet būti savo tautos 
kūrėju, savo tautos kultūros 
vykdytoju.

Gal paklausi, netekęs kan
trybės, kodėl gali atgimti tik 
Verkiuose? Todėl, kad ten 
tavo ir visos tautos praeitis, 
ten išmindžioti keliai Gedi
mino, kuris kūrė tautos, atei-

Tačiau iš visų 
gaunamas vie- 
vaizdas. Pagal 
galime laikyti

tį. Todėl ir tu ten atgimsi 
Gedimino dvasia.

Apie Lizdeiką yra visokių 
padavimų, bei jie daugiausia 
surinkti nelietuvių. Todėl 
jais perdaug pasitikėti ne
būtų galima. Jie juos, sura
šė taip, kaip jiems patiko, 
mažai tekreipdami dėmesio į 
Lietuvos papročius ir istori
nę praeitį, 
surankiojus, 
nas bendras 
padavimus
vieną bendresnį iš visų šį pa
davimą:

—Vilniuje, kur dabar stovi 
katedra, buvusi lietuvių ži- 
nyčia. Dabartinė katedros 
varpinė buvusi seniau krivių 
sakykla, iš kurios jie skelb
davę žmonėms dievų valią, 
sekdavę saulės ir žvaigždžių 
takus. Ten gyvenęs vyriau
sias žynys Krivių Krivis. Jis 
netekęs jaunos žmonos ir dėl 
jos mirties liūdėjęs. Savo 
liūdesį slėpęs nuo žmonių. 
Kad jo perdaug negraužtų 
sielvartas, mygdavęs laiveliu 
plaukioti parieriais. Aukšti 
paneriu kalnai, šlamančios 
girios, pievų gėlės ir šlaitų 
čiurlenantieji upeliai jį ra
mindavę. Visas jo nusira
minimas buvo tik gamta. O 
labiausiai jis pamėgęs vieno 
je paneriu atšlaitėje pasigė
rėti nepaprastu aukštu ir 
stačiu kalnu. Tarp aukštų 
kalnų tarpeklių šniokšdamas 
veržėsi upelis, kuris pripildy
davo apylinkę gamtos muzi
kos.

Kartą Krivių Krivis, besi
gėrėdamas paneriais ir tyliai 
plaukdamas Neries kraštais, 
išgirdęs maloniai sklindančią 
dainą. Daina plaukusi kartu 
su šniokščiančio upelio gar
sais, šimtmečiais išsikeroju
siais ąžuolais, ramiai stovin
čiomis liepomis. Daina Kri
vių Krivį atgaivinusi ir sielą 
pripildžiusi malonios praei
ties. O ta praeitis—jaunat
vė, meilė ir gyvenimas. Jis 
vėl panūdęs sugrįžti į jau
natvę, sugrįžti į praeities gy
venimą. Lyg pasakoje, jis 
artėjęs prie dievų pasiųstos 
dainos. Kada priplaukęs 
prie savo mėgiamiausios vie
tos, pamatęs nuostabų ir ne
tikėtą reginį: nedidelėje 
aikštelėje, tankaus krūmo 
pavėsyje, sraunaus upelio 
pakrantėje sėdėjusi nuosta
biai graži mergaitė. Jos gels
vi gintariniai plaukai saulė
je švytėję auksu, baltos ba
sos kojos žaidžiusios upelio 
vandenyje. Mikliose rausvo
se rankose mirgėję Lietuvos 
pievų ir girių žiedai. Iš jos 
rankų vijęsis pinamas vaini
kas, išpuoštas girinių radas
tų, baltųjų pakalnučių, mėly
nųjų rugiagėlių. Savo malo
nia daina ji tik gražinusi 
apie ją vingiuojantį vainiką. 
Ilgai gėrėjęsis Krivių Krivis 
netikėtu ir gražiu reginiu. 
Jis dar ir toliau norėjęs juo 
gėrėtis, bet nepajėgęs atsi
spirti savo atgimusiai dva
siai. Krivių Krivis prisiarti
nęs prie skaisčios lietuvaitės. 
Mergaitė išsigandusi ir stai
ga nutraukusi savo pynimą

kartu su daina. Bet, pažinu
si Krivių Krivį, nurimusi ir 
pagarbiai jam nusilenkusi. 
Krivių Krivis ją pasitikęs 
kaip savo vaiką ir nuošir
džiai pasveikinęs. Apie ką 
juodu kalbėję, niekas nežino
jęs ir niekas nesužinosiąs. 
Gal tik Vilnios upelis težinąs, 
kuris ir šiandieną šniokšda
mas skubąs į Nerį. Kad Vil
nia prašnektų, daug girdėtų 
sielvartų pasakytų .. .

Po to susitikimo Krivių 
Krivis savo, mėgiamą vietą 
pamilęs dar labiau. Ta gra
žioji Lietuvos dukra įpylusi 
į Krivių Krivio širdį naujos 
meilės gyvybės. Aštuonioli
kos metų gražioji našlaitė 
slapta bėgusi į panerius ir 
laukusi atplaukiančio laive
lio. Jis—Krivių Krivis, dar 
jaunas ir gražus, o ji—naš
laitė, gyvenanti lūšnelėje pas 
savo gerąją tetulę. O kokia 
graži ir meili yra slapta mei
lė, kas jos nežino. Gal tik 
mirtis galėtų atsistoti jai 
skersai kelio. . . Ji nieko dau
giau nelaukianti, kaip tik 
jo. . . Meilė graži ir meili, 
bet ji ir vylinga. Jauna my
linti lietuvaitė pajutusi, kad 
už jos slaptą meilę teksią 
brangiai sumokėti. Kas die
na burnoje užspausdavusi 
ašarų gurkšnį, kas diena su. 
baime ėmusi laukti savo li
kimo. Bet Krivių Krivis ne- 
nuskynęs jos pavasario skai
stumo ir nenumetęs jos į 
šaltos Neries prieglobstį. Jis 
ryžęsis ją globoti, nors ir 
jam kartu grėsusi mirtis su 
mergaite. Gal taip norėję 
dievai, gal jo išmintis, bet 
savo meilės praeitį jis suri
šęs su garbinga ateitimi. Ka
da slaptai gimė mergaitei 
sūnus. Krivių Krivis pasiry
žęs juos išgelbėti. Jis suži
nojęs, kad didysis Lietuvos 
Kunigaikštis rengiąsis į pa
nerius medžioti. Medžioklės 
dieną Krivių Krivis gražiai 
aprengęs savo sūnų ir įkėlęs 
į ąžuolą, kur buvęs erelio 
lizdas. Ši vieta buvusi vie
na gražiausių vietų, kur ku
nigaikštis mėgdavęs medžio
ti ir po medžioklės pasilsėti.

Pats Krivių Krivis prieš 
medžioklę išvaikęs iš arti
mesnės apylinkės žvėris, ku
rie savo triukšmu galėję nu
stelbti vaiko verkimą. Me
džioklės metu ėmę skambėti 
trimitai ir vaikas, išgirdęs 
triukšmą, pravirko. Verkimą 
išgirdęs kunigaikštis. Tuoj 
įsakęs įlipti į medį ir pasi
žiūrėti, kas ten esąs. Tarnai 
išėmę iš medžio verkiantį 
vaiką. Kada vaikas pamatęs 
šviesiais šarvais apsirengusį 
kunigaikštį, nustojęs verkęs 
ir žiūrėdamas ėmęs šypsotis. 
Kunigaikštis šio radinio bu
vęs labai nustebintas. Pats 
šio dalyko nesupratęs, pasi
kvietęs Krivių Krivį, kad jis 
išaiškintų. Krivių Krivis be 
jokio susijaudinimo ėmęs 
burti, pradėjęs kalbėtis su 
dievais, stebėjęs vėjo pučia
mus šventojo aukuro pele
nus, o kunigaikštis su bajo
rais laukęs, ką Krivių Krivis 
kunigaikščiui išbursiąs. Pa
galiau, Krivių Krivis iškil
mingai paėmęs vaiką ir įtei
kęs Didžiajam Kunigaikš
čiui:

„Kunigaikšti, dievai teikia 
Tau malonių. Tą kūdikį die
vai siunčia Tau. Per jį Tu 
pasieksi didelės garbės sau 
ir visai Lietuvai, o jis turės 
būti mano vietininkas. Jis 
turės tarpininkauti tarp die
vų ir Lietuvos”.

Kunigaikštis šiuo pranaša
vimu buvo labai patenkintas 
ir vaiką pavedęs išauginti 
Krivių Kriviui. Krivių Kri
vis šį pasiūlymą maloniai 
priėmęs, o jo motiną parsi- 
kvietęs aukle. Kunigaikštis 
vaiką praminęs Lizdeika, 
kaip rastą lizde, o tą vieto
vę—Verkiais, kur buvo ras
tas verkiąs vaikas.

Lizdeika išaugo, tapo gar
siu Krivių Kriviu ir išaiški
no Gediminui 
ležinį Vilką.
pranašavimu,

Iš Tėvų Žemės
— Vilniuje nuo Aušros 

Vartų nuimtas lenkiškas už
rašas ir pakeistas pirmykš
čiu lotyniškuoju, kurį lenkai 
buvo panaikinę.

— Krikščionių darbininkų 
sąjunga Vilniuje suorganiza
vo lietuvių sargų ir kiemsar
gių skyrių, kurs jau yra di
delis.

— Manoma, kad šiemet 
Vilnių atlankys apie 20,000 
lietuvių moksleivių iš įvairių 
Lietuvos vietų.

— Popiežiaus atstovybės 
Lietuvoje ilgametis reikalų 
vedėjas monsinjoras Burzio 
paskirtas į Slovakiją, kur 
jam teks eiti panašias parei
gas.

— Nuo gegužės 10 ik 25 
d.d. Lietuvoje buvo atpiginti 
taukai, kad miestų gyvento
jai galėtų susidaryti reika
lingą atsargą vasaros metui.

— Vilniuje su pasitenkini
mu sutikta žinia, kad šią va
sarą čia savo atostogas pra
leis Jungtinių Amerikos Val
stybių ambasadorius Mask
voje. Girdėti, kad ir daugiau 
užsienio atstovų atostogaus 
Lietuvoje, nes Lietuva dabar 
ramiausias ir saugiausias 
kraštas Europoje.

— Gegužinės pamaldos iš 
Aušros Vartų koplyčios Vil
niuje vakarais buvo perduo
damos per radiją visai Lietu
vai.

— Zenonas Ivinskis, žino
mas istorikas, iki šiol buvęs 
Vyt. Did. universiteto teo
logijos - filosofijos fakulteto 
docentas, išrinktas profeso
rium. Tai dar jaunas vyras, 
31 metų, bet jau suskubęs 
pasižymėti dideliais moksli
niais istoriniais darbais.

— Kauno arkivyskupijoje 
garbės kanauninkais pakelti 
dekanas Kapočius, prof. Meš-

— Liepos 28 d. sukaksį 
šimt metų, kai mirė rašjį 
ja Marija Pečkauskaitė-šg 
rijos Ragana. Rengiau 
šią sukaktį atitinkamai p 
minėti.

— Keliama mintis ir 
tuvoje įsteigti vilnų iš pį^

Mol
Spausdinami kas i

gaminimo įmonę. Italių 
pavyzdžiui, į vilnonių mį 
nių pramonę įmaišoma ų 
iki 40 nuoš. pieno vilią 
Dirbtino šilko ir medžio i 
nos gamybai reikalinga jj 
celiuliožė, o pieno vilnai h p 
zeinas, gaunamas iš nugrijį į’ 
to pieno. Pieno vilnos kai 
sudaro tik apie pe 
avių vilnos kainos.

— Už atlaikymą Vilai 
katedroje lietuviams lietiniį pakviečiau ją užeiti 
kai gegužinių pamaldų pas man gerai žinoi 
gą Žeidį arkivyskupas J enės veikėją. A 
žykovskis suspendavo riafojau jai įrodyti, kad j: 
riems metams. į laikydama visas mūi

— Turizmo draugija h praėjusias moteris t 
langoje nuo gegužės 1 dies s vien trokštam 
atidaro biurą, kuris teiksi pasirodyti”, 
sarotojams ir turistams i -Eisime pas P., 1 
formacijų, organizuos in jmiątu beabejo esi pa 
rias ekskursijas į jūrą iii pj mūsų spaudoje, 
jūrį. Toks pat turizmo ii -Ak, tą rašytoją? 
ras atidaromas ir Šventojoj į nežinosiu! Matoma

— Rytų Lietuvoje prish nšymo duoną pelnosi, 
tomą apie 3,000 kvalifih lwg, dykai niekas nec 
amatininkų, kurie galimi įiš jos galvosenos 
ti darbo žymų skaičių ji 
amatininkų. Esant pa 
kiom amatams sąlygi 
kiekvienas kvalifikuotas 
stras gali išlaikyti ir mo 
savo įmonėje po keletą i 
to mokinių. Tuo būdo 
m a į amatus pritraukti) į t0 gyvenant. 
10,000 jaunuolių. Preki 
pramonės ir amatų rūmai: 
klausimu yra susirūpini 
kol 1 
amatų įstatymas, daro į

Lank

sapną apie Ge- 
Tik Lizdeikos 
kaip sako pa-

pas Visuomenės Veil
Vieną šeštadienį, g 
darbo, nuvykau pas 
ugę, su kuria buvo. 

Rusios vieną ir kiti 
i tol nepažįstamą Ii

į laikydama visas mū;

'-Eisime pas P., 1

-Ak, tą rašytoją?

ai Tik buvai pri' 
lyptelti, o mano kojos 
jau žengė į priekį.
Garsiąją P. Radome 

į rankose supojant. - 
junkite, Mano drau 
are iš raštų pažįsta i

P. atvirai šyptelėjo.
-Ką gi, gerai būt 

to už mano rašinėjin 
bus išleistas bs Tuomet be ab 

j , sau daugiau ką i
amatininkams parengtigjs (džiaugsmo 
jų amatininkų prieauglįakimis pažvelgė

— Šią vasarą istorina 
kauskas, prof. Sandanavičius 1 niaus krašto vietas i 
ir vicedekanas Katela. | lankyti negirdėtas

— Birželio pabaigoje Vii-, turistų. Beveik vi 
niuje rengiama visuotinė dai-^tuvos mokyklose jau 
nų šventė, kuria jau dabar j ruošiamasi sudaryti 
susidomėjimas Vilniuje ir vi- 'sijas, kurios apžiūrės
soje Lietuvoje labai didelis. 
Šventėje ruošiasi dalyvauti 
labai daug chorų iš viso 
krašto.

Ėlį), ir pora jau m< 
atima daug laik 

namų ruoša. Tenl 
moderniškai“ plant 

tokiu tempu ruošti 
t valandėlė liktų ii 

irios pasaulėliui.
-Norėdama pasin

Gauta žinių, kaliojoj praktika, laba 
nusistatymas ne tik tamstos man p 
j e, bet ir Trakuose 
didelį turistinį viešbutį 
kai, be kita ko, žada i įaįp tamsta bi 
laukti daug turistų išs to ju tokia šeima, 
mų valstybių.

— Kaune įvyko Iii apdalinti ir la 
urmo prekybinės at Klan būtų bran 
bendrovės ,,Audeklo" suš ^oKastelė galėti 
kimas, parodęs lietuvių ^ose aprašyti ir i 
mingas pastangas maE moteris pasektų 
tūros urmo prekyboje.! ’pavyzdžiu, — prašė 
bendrovė pradėjo veikti p® N.
praeitų metų liepos ui ----------------------
tais pačiais metais jn 
spėjo padaryti pusės ui 
no litų apyvartą. Šiai1 
tais per pirmuosius 3® 
sius taip pat jau pak 
pusės milijono litų ap| 
Balandžio mėn. padaryki 
apyvartos, kiek pernai 
mėnesius.

— Oro susisiekimoi 
cija susitarė su 
draugija dėl ruošimo

Trakus ir kitas istorina 
tas.

iapie tąjį moderniš] 
rimą darbams atlikt

davimai, atsiradęs Vilnius, 
kuris šiandieną jau yra lais
vas ir gali didžiuotis savo 
gražia lagenda.

Šiandieną toje gražioje ir 
garsioje savo istorijos praei
timi vietoje stovi dvaras. 
Spėjama, kad Lizdeikos duk
tė tėvo radimo vietoje pasta
čiusi dvarą ir ištekėdama už 
Radvilo pradėjusi garsią lie
tuvių bajorų giminę. Vėliau 
iš pietų brovėsi lietuviams 
svetima dvasia. Brangią Lie
tuvos istorinę vietą perėmė 
pinigingieji atėjūnai. Tą dva
rą laikė lenkai, laikė rusai, 
vokiečių kancleris Vittgen- 
šteinas ir pagaliau jį įsigijo 
sulenkėjęs čekas. Lietuvos 
baudžiauninkai dirbo tame 
dvare ištisus amžius, o iš jų 
darbo vaisių buvo statomi o 
garsūs rūmai. Daugiau kaip nių oro kelionių lėktunĮPasišiaušęs šiaudini 
prieš šimtą metų buvo pasta
tyti labai gražūs rūmai, ku
rių langai, durys, medžio 
drožiniai buvo pargabenti 
net iš Italijos ir kitų kraš
tų. Rūmų pagražinimo dar
bus dirbo garsūs tų laikų 
Europos dailininkai. Sienos 
buvo išmuštos nepaprasto
mis medžiagomis, lubos iš
dažytos dangaus spalva su 
lengvais baltais debesėliais. 
Milžiniškos žvakidės buvo 
išdrožtos iš medžio. Atski
rų kambarių papuošimai pa
daryti iš vienalyčių medžio 
gabalų. Šie raižiniai buvo 
daromi su didžiausiu atidu
mu, nes kiekvienas neatsar
gus peilio pavartojimas galė
jo nuskelti raižinio dalį ir 
pagadinti visą brangiai kai
nuojantį darbą. Dar šie 
brangūs darbai tebestūkso 
apleistuose rūmuose ligi šios 
dienos. (Trimitas)

ir, kas savaitę, save

Audringi
(Tęsinys)

Horizonte stūksojo 
kalnas, apaugęs 

ir kadugiais. O te
vienu galu atsirėmu 
otą daubą—gušoje 
inus Stelnionių lu

Lietuvą. Vilniaus ir jo' 
linkių apžiūrėjimas iš 
maršrutu: Kaunas- 
Vilnius ir atgal be nuli 
kainuos 32 litai. Keli 
truks apie pusantros 
dos. Kauno apylinkių 
re j imas iš oro maršrutu: 
rod romas - Panemunė'' 
žaislią - Žaliakalnis- 
polė-aerodromas kain 
lt.; kelionė užtruks 20 
Kitų Lietuvos vietų a 
j imas iš oro už kiekviel 
kilometrų atstumą bus 
m a po aštuonis litus n 
mens Lietuvoje ir po 
vienam asmeniui j 
Lėktuvas bus leidi 
kiekvienu metu susi 
5-6 asmenų grupei. $ 
leidžiamas ir mažesniam1 
kursantu skaičiui, tačia* 
kės apmokėti pagal nuS 
tą tarifui ne mažiau 
tris asmenis.

tamsiu šiurpuling 
sustingęs kiurkso, 
'j, o mažučio lan 
is, dairėsi aplinl 

i skelbdamas šios 
savo namų židinio 
; kur kankinio A 

šermenų žvakės, išs 
pilnomis liepsnelėn 

Kleopatra p a s k u 
lūs. Rasi Steli 

tik viena, su num 
tjiro kalną taku, vii 

iai, juda mėnulio s 
tys siluetai, te 

klega jaunimo ki 
įžvelgus į tą mažu 

Kleopatrai pasida
„Negi ten ja 

V' ji savęs klau 
^lama vėjelio įsii 

žolė, jai parosi

įjno viršūnėj, sii 
Jausią pu(is kai 

Vėliava. Get au
. <, A
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Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

Lankant Lietuves JAUNOS DIENOS

vaistu ir apsauga nuo dau
gelio susirgimų ir negalavi
mų.

Palmyros Laiškai
Atsiminkime, kad kūno 

grožis, dar jieviskas. Kiek
viename žmoguje, privalo ir 
siela turėti savo akis. Be 
sielos grožio, žmogus tik nie
kas. Nors ir negražus vei
delis, bet kai pro jį spindi 
dora, angeliška siela, tas ro
dos ir kūno defektus patai
so. Bet, niekuomet nepatar
čiau tamstai, tekėti už ne
patinkančio vaikino, nors jis 
būtų mokytas, nerūkytų ar 
negertų, vistiek tamstą ne
džiugins, nes tarp eilučių 
lengvai išskaitomas tamstos 
charakteris, kad tamsta 
mėgsti tik išorinę dailę, visai 
pamiršdama, kad yra kitas, 
daug gražesnis—tai sielos 
menas.

Bet, sielos meną, sunku vi
siems įžiūrėti. Čia reikia at
sidėjimo, reikia knygų ir 
mokslo pagalbos, reikia sa
vęs išsižadėjimo, kas kartais 
nelengva padaryti.

Jei atsakyti į tamstos sa
vuoju grožiu nepasitenkini
mą, galima paimti nevieną 
raišą kurs eina ant lazdų, 
kurs neturi kojų, rankų. O 
kiek neregių? Kiek kurčių? 
Kiek nebylių? Kiek karo lau
kuose žaizdotų sudarkytų 
kūnų? ... Kiek invalidų, kiek 
baisumos?!

Beto, kadangi, tamsta esi 
nelaiminga be tobulo grožio, 
tai štai. . . Pažįstu vieną jau
ną, turtingą panelę su nekal
to gyvulėlio galva. Ji, tai 
tikrai negali išeiti į jokius 
parengimus, ne del savęs, bet 
del kitų, kad žmonės pama
tę neišsigąstų.

Kartais kai mes jaučiamės 
labai nelaimingi, negrąžūs, 
neturtingi, tada atsiverkim 
platesnius akyračius, o pa
matysim, kiek už mus šioj 
žemelėj nelaimingesnių yra.

Palmyra.

Brangi Palmyra,
Aš esu 25 metų mergina, 

bet labai negraži. Nors kiti 
sako, kad esu patraukliai 
simpatiška, bet aš tam neti
kiu. Tik kai turiu gražų pa
veldėjimą, tai vis atsiranda 
jaunikių ir piršlių.

Paskutiniu laiku, susipaži
nau su mokytu, labai man- 
driai kalbančiu vaikinu, ne
geriančiu, nei nerūkančiu. 
Vyras iš stuomens ir iš lie
mens, bet veidelis! Ak, jau 
supraskite—raupsuotas! Na, 
ir pamanykit, kokia čia būtų 
pora?

Savęs stačiai nekenčiu! 
Neišeinu į juokius parengi
mus. Na, o jeigu dar mano 
vyrelis toks kaip aš sukinė
sis aplinkui? Patarkit, ar iš
tekėti už tokio?

Mėsos pajus
Virtą jautieną mėsą, ar ki

tą kokią, supiaustyti mažais 
gabalėliais. Svieste ar tau
kuos pakepintą svogūną, pi
pirus, druską, supiaustytas 
petruškas, sudėti į mėsą. 
Skardos dugną gerai ištepti 
taukais, storai iškloti bulvių 
koše, ant jos sudėti prireng
tą mėsą ir vėl užkloti bulvių 
koše. Uždėjus kelius gaba
lėlius sviesto, kepti pečiuje 
iki paraus.

Jaunos dienos — džiaugsmo puota, 
Skuba, bėga paslapčia, 
Joms padangė spinduliuota 
Žėri diena ir nakčia.

—Tas man nesudaro sun
kumų kai visą turiu supla
navusi iš anksto, štai mano 
dienoraštis, kuriame rasite 
sužymėta, kaip praleidžia
mas mano laikas kiekvieną 
dieną,— baigė P. paduoda
ma N. didoką knygą. N. aki
mis bėgiojant po knygos pus
lapius, aš su P. šnekučiavaus 
visuomeniniais reikalais. Ap
kalbėjome mūsų draugijas, 
apgailestavome, kad net mo
terys, iki šiol, neišmoko dirb
ti drauge joms visoms svar
bius darbus. Moterų, mūsų 
abiejų nuomone, svarbiau
sias uždavinys, tai dėti pa
stangas išlaikymui lietuviš
ko žodžio, papročių, kultū
ros, mūsų išeivijoje.

—Dabar suprantu,— grą
žindama knygą N. prabilo. 
—Tik man stebėtina, kad 
tamsta esate namie per die
nas, o tiek įdomių dalykų 
kasdien prirašote. Iš kur 
tai? Beveik visą galima tuo
jau į spaudą siųsti.

—Tikėsi ar ne, tai vis min
tys kilusios 
pečių. Tur 
kad viskas 
vaizduotėje.
raštį, knygą, pasikalbi su 
kaimyne, — ir susidaro vi
sas bagažas minčių, lyg ir 
patirimų, kuriuos tuojau pa
sižymiu, ir kartais, ką nuko
pijavusi, siunčiu ir laikraš
čiams. Dar vakar gavau iš 
redaktorių du laiškus. Sa
ko, gal aš turinti daugiau 
laiko už kitas moteris, tai 
kodėl neparašius . . . Ką aš 
galiu žinoti? Gal aš ir dau
giau to laiko turiu už kitas...

—Ką čia ir kalbėti,— per
traukė ją N. —Kitos mote
rys nežino ką su laisvu laiku 
daryti. Bet ką jos parašys, 
per dienas su kūmutėmis 
uliodamos.

—Kiekviena moteris turi 
gerų norų ir gražių minčių, 
—tęsė P. —Jei jos tas gra
žias mintis užrašytų, vėliau 
sulipdytų į straipsnelį, tai 
ne viena jų būtų laukiama 
mūsų laikraščių ir juose mo

Pas Visuomenės Veikėją
Vieną šeštadienį, grįžusi 

š darbo, nuvykau pas savo 
[raugę, su kuria buvom ap- 
ankiusios vieną ir kitą man 
ki tol nepažįstamą lietuvę, 
r pakviečiau ją užeiti drau
ge, pas man gerai žinomą vi- 
luomenės veikėją. Aš no
gėjau jai įrodyti, kad ji klys- 
a laikydama visas mūsų pa-

25 
;inti 
nto- __ e,
tika- žykovskis 
etui. 
kini- _ s
į va- langojenuofKsfcars^us^as moteris tuščio- 
pra- atidaro biurą, ] 
Vai- sarotojams ir 
lask-' formacijų, ory^- 
igiau rias ekskurnjular.d4 beabeJ° esi pastebė-

riems metams.
— Turizmo į]

pis, ^vien trokštančiomis 
[pasirodyti”.
I—Eisime pas P., kurios

usi mūsų spaudoje.
į—Ak, tą rašytoją? Kur 
,š nežinosiu! Matomai ji iš 
ąšymo duoną pelnosi. Taip 
laug, dykai niekas nedirbtų. 
[ Aš jos galvosenos nenei
giau. Tik buvai priversta 
yptelti, o mano kojos grei
tinu žengė į priekį.
Į Garsiąją P. Radome kūdi- 
į rankose supojant. —Susi
lažinkite. Mano draugė N. 
avė iš raštų pažįsta ir ma
ro iš to gyvenant.
•I P. atvirai šyptelėjo.
1—Ką gi, gerai būtų, jei 
/Bs už mano rašinėjimą pri- 

, ... lūkėtų. Tuomet be abejonės 
amatų įstatyiiLigv-au daUgįau atlikti, 

rupijoje amatin™®.-kbar šis (džiaugsmo kupi-

>gaus 
iabar 
.usias

los iš 
s Vil- 
srdųo- 
Lietu-

jūrį. Tokspatrl' 
ras atidaromai?!

— Rytų M 
tomą apie 31į| 
amatininkų, fet 
ti darbo žymų iii 
amatininkų Ll 
kiom amate! 
kiekvienas kvd 
stras gali ištel 

į savo įmonėje J 
. to mokinių 

ma į amatus d 
10,000 jaimS

, žino- 
buvęs

o teo-
sulteto
rofeso-
vyras, pramonės ir ar 

.skubęs klausimu yra 
moksli- kol bus isle 
,is

sukioj antis apie 
būt, supratote, 
pergyventa tik 
Paskaitai laik-

pakelti ii amatimV< 
□f. Meš- 
lavičius j niaus krašto ii 
u ________
oje Vii- turistų. Bei 
tinė dai-įtuvos mokyt 
u <

tis akimis pažvelgė į kū- 
— Šiąvm|kėlį), ir pora jau mokyklą 

įką, atima daug laiko. Be 
į namų ruoša. Tenka tik- 
I moderniškai planuoti ir 
įarkiu tempu ruoštis, kad

lankyti ,nteti

11 dabar ruošiamas sė at valandėlė liktų ir savo 
ije ir vi-1 sijas, kuriosę dos pasaulėliui.

didelis.
ialyvauti
iš viso

Vilnius, 
yra lais- 

)tis savo

Trakus ir kite.
as. Gauta ii nstos praktika, labai pra- 
nusistatymas: Čiau tamstos man papasa- 
je, bet ir Trak ti apie tąjį modernišką pla- 
didelį turiste 
kai, be kita!
laukti daug te 
mų valstybių

—Norėdama pasinaūdoti

ražioje ir 
jos praei- 
i dvaras, 
iikos duk- 
oje pasta- 
rėdama už 
garsią lie
tę. Vėliau 
lietuviams 
■angią Lie
tą perėmė 
ai. Tą dva- 
aikė rusai,

Vimą darbams atlikti. Ste
los, kaip tamsta būdama 
t su tokia šeima, sugebi 
r, kas savaitę, savo min- 
lis apdalinti ir laikraš- 

KSUDC [ Mnn hrorcri no_
urmb prekyt 
bendrovės,¥ 
kimas, parodę na moterįs pasektų tams- 
mingas paste J pavyzdžiu,— prašė mano 
tūrosurmote LUgg 
bendrovė 1 
praeitų mete 
tais pačiais! 
spėjo padarf- 
no litų apyte 

; tais per pte j 
■aius.taVI (Tęsinys) 

puses milijc- į
Balandžio teporizonte stūksojo gau-

is. Man butų brangi pa- 
ka, o Kastelė galėtų laik
yčiuose aprašyti ir gal ne

Marija Aukštaitė

udringais Vieškeliais

s apyvartos,bitas kalnas, apaugęs eglė-
u Ji įsigijo 

Lietuvos 
lirbo tame

J ir kadugiais. O ten prie 
Menu galu atsirėmus į sa-

mėnesius.
'WVltllVl gO-lLX (L VllllAC į OCL-

_ Orosib'|j10tą daubą—gušojo pasi-
ius, o iš jų cija susiU ^rįnus stelnionių lūšna, 
vo statomi I draugija dS'r 
augiau kaip' nių oro kete 
buvo pasta- 
rūmai, ku- 

ys, medžio 
pargabenti 

’ kitų kraš- 
ižinimo dar
ūs tų laikų 
ikai. !
nepaprasto- rodromas- Kleopatra paskubino

'asišiaušęs šiaudinis sto- 
, tamsiu šiurpulingu silu- 
| sustingęs kiurksojo paLietuvą. 'į.______or„ _______

linkių api^lįnej, o mažučio lango ži- 
maršrutu: -relis, dairėsi aplinkumai, 
Vilnius ii ž j 
kainuos 32 d 
truks apkn 
dos. Ka®°

Sienos rėjimas^’

ti skelbdamas šios nak- 
savo namų židinio šven

tą; kur kankinio Vaišno- 
iermenų žvakės, išsiplies- 
pilnomis liepsnelėmis.

Jos nežino ir neklausia
Nei likimo nei dalios.
Šiandien audros — apsiblausia;
Rytoj giedra — džiaugsis jos.

Jųjų kelią lydi dainos, 
Laimė kloja joms takus, 
Jų gi mintys, svajos žvainos, 
Gilios, plačios, kaip dangus.

Greitai bėga jaunos dienos, 
Bėga lydimos daina.
Josios širdžiai -r- sultys vienos 
Jos gyvybę gaiviną. J. ž.

Seimininkėms
Žmogaus kūnas—tai maši

na, kurią reikia stropiai pri
žiūrėti. Svarbiausia kai ku
rio maisto elementų užduo
tis yra suteikti jėgos žmo
gaus kūno mašinai varyti. 
Kiti maisto elementai teikia 
kūnui šilumos, dar kiti atlie
ka svarbias pareigas senųjų 
kūno ląstelių atstatymui.

Todėl, jei kartais tau skauda 
galvą, jauties pavargusi, ir 
negali suprasti kame daly
kas, dažnai to viso priežas
tis glūdi maiste, kurį valgai 
netinkamai parinkdama, ar 
pagamindama. Toji priežas
tis ne vieną apsunkina liga, 
nusilpimu. Geras ir tinka
mai pagamintas maistas yra

Donacai
4 puodukai sijotų miltų, 

¥1 šaukštuko cinamono, 
¥z šaukštuko nutmeg,

1 šaukštukas duskos,
2 šaukštai sviesto,

¥1 puoduko cukraus,
2 kiaušiniai,
1 kiaušinio trynis,

% puoduko pieno, 
3¥? šauktuko kep. miltelių.

Ištrinti sviestą ir cukrų 
iki pabals. Įpilti gerai iš
plaktus kiaušinius. Įmaišyti 
miltus, su kep. milteliais, pi
lant po truputį pieno. Ilgai 
neminkyti, nes nuo to jie 
praras trapumą. Iškočiojus, 
daryti formomis donacus, 
leisti pastovėti 20 min. kol 
pakils. Virti karštuose tau
kuose, kol paraus.

S. Subatienė.

¥i
6
2
1

Elzė.

ATSAKYMAS:
Gaila, kad tamsta, tiek 

daug domės kreipi į kūno iš
orinį grožį, apie ką Jūsų laiš
ke visa mintis tik ir koncen
truojasi.

riešutus, citrinos žievę, ra- 
zinkas. Pieną, vanilą ir cit
rinos sunka dedasi prieš į- 
maišant miltus. Vėliausiai į- 
maišyti kiaušinių baltymų 
putas. Tešlą supilti į svies
tu ištepta formą ir kepti U/2 
valandos.

skyriai žymiai pagyvė- 
Tik nežinau, kaip jas 
darbui išjudinti. Pas 
tebėra įsigalėjusi nuo-

terų 
tų. 
tam
mus 
monė, kad tik baigus aukš
tus mokslus gali ką gero ki
tiems pasakyti. Tuo tarpu 
gyvenimas visai kitą rodo. 
Pavyzdžiui, kad mūsų profe
sionalų žmonos, kurios veik 
visos yra išsilavinusios ir 
turi gabumus, dažnai vengia 
dirbti su paprastomis mote
rimis. Na, joms gal nepato
gu, bet ir savo tarpe, suėju
sios tepasitenkina arbatėle, 
madniais papuošalais. Tai 
matant, negaliu būti rami, ir 
nežiūrint, kad to laisvo laiko 
labai maža, prisiverčiu savo 
mintis viešai paskleisti.

—Tam pritariu, sutinku, 
kad tai tiesa. Bet pasakyki
te man, kaip tamsta gali ir 
į susirinkimus atsilankyti,— 
vėl paklausė N.

—Vakarais esame visi na
mie. Aš ar vyras galime iš
eiti kelioms valandoms, ži
noma, vienas turime pasilik
ti su vaikučiais. Pavalgius, 
virtuvės ruošą, visi kartu at
liekame. Tiesa, kai kurie 
kiek pasišaipo, kad po vie
na ir į pramogas lankomės, 
bet, ar privalėčiau paisyti 
nieko nereiškiančios tokių 
žmonių nuomonės? Kiekvie
nas esame reikalingas šiokių 
tokių įvairumų ir jie atsie
kiami man ir mano vyrui, 
nežiūrint, kad neesame tur
tingi ir dar su nemaža šei
ma.

Grįžtant į namus, N. su 
pasigėrėjimu kalbėjo apie P. 
ir sakė pajutusi norą ką nors 
į GYVENIMO AIDUS para
šyti. Drąsinau ją pabrėžda
ma, kad šis puslapis tikrai 
laukia daugiau bendradar
bių. Kastelė Palmaitė.

Kepti Obuoliai 
iy2 puoduko cukraus, 

puoduko vandens, 
dideli obuoliai, 
bananai, 
šaukštas sviesto,

¥2 puoduko saldžios grietin.
Iš vandens ir cukraus iš

virti sirupą. (Virti 3 min.>. 
Išvalius obuolius, vidurius 
prikimšti bananais. Sutalpi
nus į kepamą skardą, užpil
ti sirapu. Ant kiekvieno 
obuolio uždėti gabalėlį svies
to ir kepti pusę vai. Duoti į 
stalą papuošus išplakta grie
tinėle.

Laikyk savo siuvamos ma
šinos stalčiuje mažą magne- 
tėlį. Jis labai parankus su
rankioti pabirusias adatas 
ar špilkas.

Jei kepant pyragus ar 
kepsnius pečius per daug į- 
kaista, atvėsinimui galima į- 
statyti indelį su šaltu van
deniu.

.v
■j u o z a p o S arijos

Karališkas Pyragas 
svaro miltų,1¥2

2 šauktukai vanilos,
% svaro riešutų (supiaus.),
% svaro razinkų (be kauk),
% svaro sviesto,

1 svaras cukraus,
5 kiaušiniai,
1 puodukas pieno,
5 šaukštukai kep. miltelių,
1 citrinos sunka ir tarkuo

ta žievė.
Ištrinti sviestą su cukrumi 

iki pabals. Sudėti kiaušinių 
trynius, maišytus. su kep. 
milteliais miltus ir pagaliau

PIKNIKAS
1 įvyks o"

SEKMADIEXJ, BIRŽELIO - JUNE 9 D., 1940

VILOS SODE Newtown, Bucks County, Penna.

Visi Philadelphijos ir apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti šiame pirmame Vilos piknike, čia išgirsite puikią 
programą, kurią išpildys Richmondo Šv. Jurgio parapijos 
Benas. Bus gėrimų, užkandžių, šokių ir žaidimų.

Įžanga 25 centai. Rengėjai.

is, lubos iš- žaislią 
s spalva su 1 

. debesėliais. ' 
ikidės buvo 
džio. Atski- 
.puošimai pa
lyčių medžio 
aižiniai buvo 
iiausiu atidu- 
enas neatsar- 
rtojimas galė- 
ižinio dalį ir 
brangiai kai- 

ią. Dar šie 
ai tebestūkso 
nuošė ligi šios 

(Trimitas)

lt.; kelione 
Kitų Lieto j 
jimasišu 
kilometrų
ma po 
mens 
vienam ^1 
Lėktuvas j 
kiekvi$']

leidžiami 
kursantai 
kės apml 
tą tariff 
tris asm;

■snius. Rasi Stelnionie- 
tik viena, su numirėliu? 
į pro kalną taku, vis žeria 
iliai, juda mėnulio šviesoj 
bantys siluetai, ten toly 
et klega jaunimo kalbos, 
ažvelgus į tą mažutį lan- 

Kleopatrai pasidaro ne- 
:u. „Negi ten jau šer
ys?” ji savęs klausia, ir 
sušlama vėjelio įsiūbuota 
h žolė, jai darosi šiurpu 
|isu.
kino viršūnėj, siūbuoja 
Ičiausia pušis kaip šer- 
R vėliava. Dėt aukščiau

jos, mirga visa erdvė žiban
čiais deimantėliais, o mėnuo 
iškilęs pačiam dangaus vi
dury, gražus, viliojantis, ty
lias poezijas beriantis, gla
monėjantis visą universą, 
bučiuojantis kiekvieną že
mės dalelę, kiekvieną jūros 
lašelį, kiekvieną girių ir kal
nų augalėlį, laukų bei pievų 
žolelę.

Tas ir gaivina Kleopatrą. 
Ji su šios nakties grožybe, 
su šių smilgelių lengvučių 
šnarenimu, kyla dvasioje 
virš visos žemės, virš visų 
menkučių niekelių, ir ten 
jau, rodos lūšnelėj ne šerme
nys, o tik mažų vabalėlių ne
reikšminga puota, del- mažos 
iškentėjusio kūno dulkelės.

Kleopatra kyla dvasioje už 
mėnulio šviesų, už tų žiban
čių deimantėlių. Ieško jų pa
baigos, kur rastų aukštesnį 
sostą, tų visų padarėlių Vieš
patį.

Klaidžioja Kleopatros dva
sia tarp Marso ir Jupiterio, 
tarp sietynų ir šienpjūvėlių, 
ir vis naujos ir naujos kas
kados, vis kitokie žibančių 
rubinų ežerai, puikiausi zum- 
rūdo vieškeliai, perlų ir dei-

mantų rasomis nusijoti.
Kleopatros mėlynos akys 

pabėga nuo žemės. Širdis iš
meta tėvelio padarytą sopulį, 
kūnas palieka šermenų šiur
pą ir baimę, ji eina žemės 
vieškeliu kaip nėjusius šešė
lis, jos lūpos ir siela kalbasi 
su kitais pasauliais, kur ji 
bus kada nors amžina gyven
toja, naujų Viešpaties sodų 
ravėto j a.

Bet štai, jos klausa pagau
na liūdną meliodiją šerme
nų giesmės, ir jos akys nu
krypsta į triobikės žiburėlį, 
kurs visai jau arti buvo.

Dabar Kleopatrai prisime
na visos Vaišnoro kančios, 
ir ta šermenų giesmė, tarsi 
jo paties dejavimas.

Triobikės iki galui atida- 
ros durys, meta į pinučiais 
aptvertą kiemelį rusvą švie
są, taršo vėjelis vaškinių 
žvakių kvapą.

Iš visų artimų apylinkių, 
ir iš Šilujų varguomenės 
kvartalų—prigužėję žmonių. 
Nesutelpa į triobikę: stovi 
prieangy, ir uždury, viduj 
apsėdę stalą, lovas, uslanus 
ir priekrosnį. Čia dūzgia mal
da ir kuždesiai. Čia spren
džiama mirusiojo dorybės ir 
prasižengimai. Apskaičiuo
jama jo turtai ir giminių 
skaičius, stebima namiškių 
raudos ir šaltaširdiškumas.

Vaišnorėlis vienas iš tų, 
kuris čia. neturi giminių nei 
turto, neturi kas del jo lau
žytų rankas ir verktų. Todėl 
ir šiuose šermenų dalyviuo
se, netaip jau tiršti kužde
siai, sprendimai bei nutari
mai. Čia daugiau maldos, ir 
tradicijų sueiga, į kurią 
kiekvienas dalyvis įpynęs sa
vo sielos dalelę, kuo nors 
prisidėjęs. Čia sunešta mi- 
rusiąjam drabužiai ir žva
kės.

Vieną vaškinę atnešė die
vobaimingoji Petį jnė, antrą 
Subačių senelė, trečią gies
mininkas Pečiulis, ketvirtą 
špitolės varpininkė, o jau 
grabnyčių visą bukietinį ri
tulį—iškėlę iš skrynios pati 
Stelnionienė, išvyniojo iš se
nos drobės, ir uždegė lavono 
galugalvy.

Pašarvotasis gulėjo tarp 
žvakių ramus ir nubalęs Ta
rytum užmerkęs akis tik 
trumpam poilsiui, ir štai ims 
tuoj atbus, pajudins žaizdo
tas kojas, sudejuos, ir slo
pindamas skausmą, kaip vi
suomet, priverstinai nusišyp
sos.

Bet štai, sunertose ant 
krūtinės rankose, palinkęs 
Šv. Petro paveikslėlis. Iš
džiūvusius pirštus apvijęs 
juodo kuko rąžančius. Į- 
spraustas ^lelne gabalėlis

išeivystei pasiruoši-

Kleopatra įžengė į 
auksiniu smėliu iš-

grabnyčios, ir įduota karpy
tais kraštais nosinėlė. Tas 
primena stebėtojui kažką ne
paprasto, kas rišasi su sene
lių papročiais, kas siūlo am
žinąja! 
mą.

Vos 
kiemelį
barstytą, tuoj atsisuko iš 
priedurio akių akys, tuoj 
pradėjo skirtis minia į dvi 
pusi ruošdama taką, o lūpos 
iš lūpų perdavinėjo tolyn: 
„Štai ateina Kleopatra Kan- 
klytė”.

Kleopatra nėmaž nesijau
dino. Nors veidu kraujo ro
žė ryškiau apsisėmė, iš po 
juodo vualio gyviau sumėly
navo gražių akių jūra. Aukš
ta, lieknutė figūrėlė žengė 
pamažėli, kur žibėjo žvakės, 
kur tūnojo kuklutis jos se
niai paaukotas grabas, o ja
me apsčiuose ripuose nu
skendęs, gulėjo išsikentėjęs 
kankinys.

Tiek akių apsėmė Kleopa
trą, kai 
žydama, 
žaizdoto 
landėlei
gražią galvutę; paskum pa
kėlė pilnas žiburėlių akis, ir 
ilgai stovėdama prie karsto, 
žiūrėjo į pašarvotąjį, įsegė 
mažą pievų gėlelę į jo rūbą.

—Palaimintasis,— ji mąs-

ji nei kiek nesivar- 
prilenkė lūpas prie 
lavono grabo. Va- 
suklupo, nulenkė

tė. Ar aš surasiu tuos kan
trumo vieškelius tave pasek
ti? Ak, Vaišnorėli, tu ne 
karste. Tai tik žemės deko
racija, tu aukštumose ... 
—ir kai Stelnionienė pritulo 
siūlindama kėdę, Kleopatra 
atsigrįžo, nusilenkė visiems, 
paėmus už rankos Stelnionie- 
nę, išsivedė į darželį.

—Še, tetule, tai bus laido
tuvėms.— Įkišo į delną po
pierinį gniutelį, ir lyg pasi
teisindama tęsė:

—Aš padariau keletą ver
tingesnių rankdarbių, ku
riuos nupirko viena žymi po
nia man gerai už juos sumo
kėdama. Mat, jai sakiau, 
kad tų rankdarbių pelną, ski
riu labdarybei. Priimkite, tai 
ne mano, bet mes gyvename 
vieni kitiems.

Ir, kai’'Stelnionienė siekė 
Kleopatros rankelę išbučiuo
ti, ji apsikabino senelę, ir 
nukreipė kalbą:

—Ak, koks gražus jūsų 
darželis, kiek gėlių!... Tik, 
tetule, atsimink, kad būt 
dvejos mišios.

—Gerai, gerai aniuolėli, aš 
ir savo pora litelių prisidė
siu. Kad ne jūs, tai jau 
žinau kaip būtų buvę?

—Ar galiu nusiskynti 
želę?

—Aš, mažute, aš jums pri- 
skynsiu,— ir puolėsi Stelnio

ne-

ro-

nienė visu glėbiu į rožių ke
rą, bet Kleopatra sulaikė.

—Ne, ne. Teliks Vaišno- 
rėlio grabui vainikas. Aš tik 
vieną žiedelį, atsiminimui.

—Tai matai, man būt nė į 
galvą neparėję. Šitiek gė
lių, ir būčiau be vainikų pa
laidojus. O jis taip mylėjo 
gėles! Sakydavo, kad pro jų 
žiedus, pati Dievybė šypso
si. Mat buvo nabagėlis mo
kytas.

Tuo tarpu nusirito nuo kal
no puskarietė, gražus erži
las sulingavo sprandu, ir su
stojo. Vienas šešėlis likosi 
vežime, o antras iššokęs pa
sileido taku, ir ateina.

—Kas čia toks būtų?.— 
susiįdomavo Stelnionienė, ir 
išėjo už vartelių pasitikti.

—Gerą vakarą!— garsiu, 
skardžiu balsu prašneko ne
pažįstamasis, ir buvo beei
nąs į triobikės vidų, bet su
simetė, ir prilinkęs prie Stel- 
nionienės, užklausė:

—Ar čia tikrai Stelnionio 
lūšna? Ir, ar čia tikrai yra 
miręs Vaišnoras?

—Taip, sveteli, taip,— pa
lingavo galva pritardama se
nutė, pasisakė, kad ji pati 
esanti Stelnionienė, ir kad 
jos vyras išėjęs į miestą 
su skubotais reikalais, 
tuoj grįšiąs.

(Bus daugiau)

tik
ir
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BALTIMORE, MD. WATERBURY, CONN.

Švč. Trejybės ir Devintinių 
šventės labai iškilmingai pra
leistos. Visas dienas buvo 
adoracija, iškilmingi mišpa
rai. Visa tai priminė mums 
Lietuvos katalikų didžiules 
šventes, kur mūsų jaunos 
širdys auklėjosi dvasiniai ir 
meilėje Tėvynei ir Bažnyčiai, 
kur mūsų gerosios motinėlės 
prieš 50 metų ar daugiau 
mus mažiukus šventoriuje 
pristatydavo meilingam ku
nigėliui, kuris gražiai lietu
viškai aišdindavo katekizmą. 
Visa tai nepaprastu žavin
gumu jungdavo mūsų širdis 
su Eucharistijos nameliu, 
kur Jėzus žadėjo mums lais
vą spaudą tėvelių žemėje. 
Šios iškilmės mums priminė 
mūsų motinėles, rūpinusias, 
kad jų vaikeliams būtų lai
mingesnė ateitis, gražesnė 
Lietuva. Ir dabar prašome 
Meilingo Dievo Avinėlio, kad, 
naikindamas mūsų nuodė
mes, saugotų tėvų žemelę 
nuo visų priešų, kad visada 
būtų neliečiama šventa, lais
va Lietuva.

Waterburio lietuviams ati
teko gražioji statula, puošusi 
Lietuvos pavilijoną pasauli
nėje parodoje. Šis meniškas 
Mikėno kūrinys, vaizduojąs 
Lietuvą, bus pastatytas ša
lia klebonijos, Congress Ave. 
Šios statulos atidengimas 
bus palydėtas atitinkamomis 
iškilmėmis gegužės 31 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. Sa
lėje bus įvairi koncertinė 
programa, šokiai.

Iškilmių komisiją sudaro 
kun. J. Valantiejus, komp. 
Al. Aleksis, N. Kanapkienė, 
P. Jokubauskas, M. Alubaus- 
kaitė, O. Barkauskienė, S. 
Stulginskaitė, P. Lubinas, N. 
Jenušaitienė, D. Matas, M. 
Andrikytė ir M. Zailskienė.

vargonų statyt. R. Clarke. 
Žmonių buvo bažnyčioje ir 
salėje po koncerto daug. Visi 
džiaugiasi naujais vargonais. 
Kleb. kun. J. V. Kazlausko 
rūpesčiu ir parapijiečių pri
tarimu tai sėkmingai pada
ryta. Bridgeportiečiai labai 
dėkingi ^svečiams solistams, 
kurie atvyko be jokio užmo
kesčio: R. Jurkaitienei; Ver
bai ir Verbienei. Dabar 
lauksim daugiau tokių baž
nytinių koncertų.

Parapijos metinis piknikas 
bus liepos 14. Prašom liepos 
14 d. nieko nerengti. O.

WILLOCK, PA.

BRIDGEPORT, CONN.

Gegužės 26 d. įvyko atletų 
klubo išvažiavimas į Bradū- 
no ūkį.

Mirė sena parapijietė Že- 
maitaitienė, močiutė Valen
tino Matelio, anksčiau daug 
rašiusio „Amerikai” ir „Dar
bininkui”. J. K.

PHILADELPHIA, PA.

Geg. 26 d. bažnytinis kon
certas labai gražiai pavyko. 
Apylinkės parapijų kuni
gams dalyvaujant vargonus 
pašventino prelatas J. J. 
Ambotas. Dalyvavo kuni
gai: Valantiejus, Gaurons- 
kis, Kripas, Karkauskas, 
Lunskis, Kazlauskas ir Ra
žaitis. Kun. Lunskis pasakė 
pamokslą. Choras, vad. A. 
Stanišauskui išpildė gražų 
bažnytinių veikalų koncertą. 
Solo pagiedojo vietiniai Jakš- 
čiūtė (Jams), Dulbiūtė, sve
čiai R. Jurkaitienė iš N. Ar
lington, N. J., A. Verba iš 
Irvington, N. J. Vargonais 
solo pagrojo Stanišauskas ir

Atvažiuokit birželio 16 d. 
į Lithuanian Country Club ir 
pamatykit mūsų lietuvių jau
nimo gabumą. Girdėsit du 
didelius chorus. Maironio 
Choras susideda iš Home
stead, South Side, Braddock 
ir Duquesne ir Pasaulinės 
Parodos choras susideda iš 
North Side ir Esplen. Pa
matysit daug lietuvių jauni
mo iš kitų vietų. Duquesne 
lietuviai krepšininkai žais su 
Duquesne universiteto ko
manda. Šioje apylinkėje to
kio pikniko nebuvo: kas mi
nutė bus koks pamarginimas. 
Jei negiedos choras, tai spor
tininkai ką nors veiks.

Girdėsit chorus, matysit 
sportininkus, šoksit visi, 
gausit saulės ir šviežio oro. 
Diena bus tokia trumpa, kad 
vėl norėsit važuot į kitą jau
nimo pikniką. R.

džiojo karo imigrantų. Yra 
14 farmerių šeimų, 2 biznie
riai, gi kiti dirba kasyklose, 
skerdyklose ir krautuvėse. 
Anksčiau, be J.A.V. lietuvių 
spaudos, ateidavo dar ir „Pa
saulio Lietuvis” ir „Karys”, 
kurių dabar nebegaunama. 
Geg. 12 d. iškilmingai atida
ryta lietuvių mokykla.

Po Kanados ir Lietuvos 
himnų buvo anglų ir lietuvių 
kalba deklamacijos, prakal
bos, sveikinimai, tarp jų ir 
Lietuvos gen. konsulo iš New 
Yorko, vėliau tautiški šokiai, 
užkandžiai. Susirinkusiems 
svečiams taip patiko, kad la
bai nenoromis išsiskirstė. Tai 
retas pokylis šioje kolonijo
je. J. Klajūnas.

yonnės lietuvių parapija. 
Ekskursijos apsistojimo vie
ta bus Rye Beach.

Teko sužinoti, kad mūsų 
parapijos choras užkviestas 
išpildyti muzikalę dalį lietu
vių radijo programoje, kuri 
yra transliuojama kas sek
madienio rytas iš vietinės 
radijo stoties. Linkime mūsų 
chorui geriausio pasisekimo.

Nuolatinės novenos pamal
dos prie šv. Onos kas antra
dienio vakaras; lietuviškai 
7:30; angliškai 8:15.

Lietuvių kalbos klasės 
jaunimui trečiadienių vaka
rais 7:30. Veda pats klebo
nas. J.

JERSEY CITY, N. J.
KEARNY, N. J.

EDMONTON, KANADA

Čia lietuvių kolonija ne
gausi ir beveik visi, išskyrus 
3 šeimas, susideda iš po Di

LIETUVOS ŪKININKŲ 
GRAŽI PAŽANGA

Seserų Piknikas
Sekmadienį, birželio 9 d. 

įvyks Šv. Kazimiero seserų 
mokytojų rengiamas pikni
kas Juozapo Marijos Viloje, 
Newtown,
-^Seserys graziai^kviečia vp 
sus lietuvius atsilaikyti ir 
linksmai praleisti dieną Vi
los sode.

Visas pelnas mergaičių 
mokyklai, Juozapo Marijos 
Viloje. , F. P.

Lietuvos Generalinio kon
sulato pastangomis norima 
išleisti naują knygą—„Eco
nomic reconstruction of Li
thuania after the World 
War.” Bus 160 puslapių, su 
gražiais viršeliais, šešiais že
mėlapiais. Knyga kaštuoja 
2 dol. Galima užsisakyti per 
K. Dryžą, 243 Dickinson St., 
arba siųsti tiesiog autoriui: 
A. Simutis, 16 W. 75th St., 
New York, N. Y.

Vilniečiams
Vilniečiams lietuviams au

kojo per K. Dryžą: B. Tribu
tes 10 dol.; J. Belskis 1 dol.; 
K. Dryža 2 dol. Aukas jau 
pakvitavo ir už jas padėko
jo gen. konsulas J. Budrys.

Mickūnaitčs koncertas
Gegužės 10 d. Philharmo- 

nijos orkestras turėjo kon
certą, kurio dainų programą 
išpildė Emilija Mickūnaitė. 
Koncertas įvyko Town Hall, 
150 N. Broad St. Publikos 
buvo apie 2,000. Mickūnaitė 
daug kartų iššaukta pakar
toti dainas. Publikoje pa
stebėti šie lietuviai: adv. K. 
Čeladinas su žmona, Em. Ur- 
monienė, J. Bekerienė, M. 
Mickūnaitė, Kaz. Vidikaus- 
kas su žmona, K. Dryža. 
Grupė lietuvių buvo nuėjusi 
į artistų kambarius, kur pa
sveikino Emiliją ir palinkėjo 
jai gražiausio pasisekimo.

Kardinolo sukaktis
■ Birželio 2 d. bus minima 

J. Em. kardinolo Dougherty 
kunigavimo 50 metų sukak
tis. Iškilmingos mišios bus 
Municipal Stadium. Lietu
viai irgi rengiasi dalyvauti 
organizuotai. Svarbu, kad 
jis pasirodytų gražiai ir gau
siai. K. Dryža.

Praeitą sekmadienį po pa
skutinių mišių įvyko įspūdin
ga Dievo Kūno procesija. 
Šiai iškilmei altoriai buvo 
gražiai papuošti gėlėmis ir 
ketvirtas altorėlis buvo pa
statytas prie bažnyčios durų. 
Malonu buvo matyti tokį di
delį skaičių vaikučių daly
vaujant procesijoje. Kiekvie
ną kartą vis didėja vaikučių 
skaičius, dalyvaujančių pro
cesijoje.

Įvyko didelis žaidimų va
karas. Pažymėtina, kad do
vanos buvo vertingesnės ne
gu paprastai duodamos pa
našiose pramogose.

Klebonas pranešė, kad mū
sų miesto mayoras prisiuntė 
čekį įvykusio bazaro fondui?

Metinė parapijos laivu eks
kursija įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 11 d., kartu su Ba-

Geg. 6 d. po sunkios ir 
ilgos ligos mirė Aleksandras 
Balazas. Geg. 9 d. palaido
tas North Arlingtone, Šv. 
Kryžiaus kapinėse. Paliko 
nuliūdime: žmoną, sūnus 
Juozą ir Emilijų ir dukrelę 
Matildą.

IR PAUKŠČIAMS PATIN
KA LIETUVA

Kaunas.—Po Šaltosios žie
mos atėjus pavasariui ir per
lekiantieji paukščiai kažkaip 
sumaišė savo planus. Gau
nama žinių, kad šį pavasarį 
vienur ir kitur likusiose ne
gausiose balose prie ežerų- 
susimeta laukinės žąsys ir 
suka lizdus; net gulbių atsi
rado, kurios nori Lietuvoje į- 
sikurti visai vasarai.

Žuvintu ir Amalvos eže
ruose atsirado puošnūs ere
liai ir rengiasi čia ne tik žu
vauti, bet ir perėti.

Kaunas. — Iš Žemės Ūkio 
Rūmų metinio narių suvažia
vimo pranešimų matyti, kad 
Žemės ūkio kėlimas Lietuvo
je kasmet duoda žymesnių 
vaisių. Pašarų gyvuliams ge
rinimas ir didinimas pakėlė 
melžiamų karvių produkciją 
vienu litru pieno į dieną, kas 
į metus duos 25 milijonus 
litų daugiau pajamų. Į pie
nines stato pieną jau 106,000 
ūkininkų, tai yra 40 nuošim
čių visų krašto ūkių. Kiau
šinių eksportas viršija 100 
milijonų kiaušinių ir šiemet 
padidėjo dar 14 nuošimčių. 
Kaimo šeimininkėms suruoš
ta daug kursų, kuriuos per
nai lankė per 10,000 kaimo 
moterų. Žiemos metu ūkinin
kėms suruošta apie 1,000 pa- 
skaitų-pasikalbėjimų, kaimo 
amatininkams suruošta apie 
70 įvairių kursų

Žemės Ūkio Rūmai išlaiko 
17 žiemos žemės ūkio moky
klų, pernai 7 mokyklose dar 
įsteigta namų ūkio skyriai 
mergaitėms. Ūkininkėms su
organizuota per 50 ekskursi
jų ir suruošta kelios dešim
tys tvarkingo namų ūkio pa
rodų. Ūkininkams įsteigta 
135 žemės ūk. mašinų ir į- 
rankių naudojimo rateliai ir 
apie 360 javų valymo punk
tai, be to pastatyta 273 nau
joviškos linų minyklos. Pra
eitais metais įrengta apie 
1,500 ha. kultūrinių ganyklų 
ir sukultūrinta apie 10,000 
ha. pelkių; keliolikai tūkstan
čių ūkininkų suteikta įvairių 
pašalpų sėkloms auginti, ma
šinoms įsigyti, žalienoms į 
rengti, nuo kelmų ir krūmų 
ūkiams apvalyti ir pan.

Gegužės m. 31 d., 1940

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License j 
GB 17111 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107; 
the Alcoholic Beverage Control Law] 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Bi 
klyn. County of Kings, to be consumed, 
the premises.

OTTO EUTENEUER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 17242 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107i 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, Cot 
of Kings, to be consumed off the premi 

SLOPE DELICATESSEN, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License j 
GB 17260 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, C< 
ty of Kings, to be consumed off the j 
mises.

MEYER LEWENTIIAL 
(King J)

118 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License I 
RL 7160 has been issued to the undersig 
to sell beer, wine and liquor at retail ui 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( 
trol Law at 752 Flushing Ave., Borouglj 
Brooklyn, County of Kings, to be constl 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL, Inc. 
752 Flushing Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License ] 
EB 3186 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Bevearge Control Law at, 
Palmetto St., Borough of Brooklyn, Cot 
of Kings, to be consumed on the premi 

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St., Brooklyn. N.

„AMį)S mėnuo 
RUPIJOJE
r------

-įo arkivyskupas 
Ližės 26 d. įsakė 
Vyskupijos bažny- 
[ iželio mėnesį tu
bs pamaldas pa- 
k intencija. Ša- 
Lmaldų, arkivys- 
? kiekvieną penk
ti šventąją valan- 
įtencija.

NOTICE is hereby given that License 1 
RL 7381 has been issued to the undersia 
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Q 
trol Law at 217 DeKalb Ave., Borough] 
Brooklyn, County of Kings, to be q 
sumed on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR, INi 
217 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

U BALTIJOS 
DIENA

I------•

h metais pasauli
ne nedalyvauja 
Baltijos valstybių, 
joje ir kituose 

L iškelta gyva 
kreikia pasaulinę 
taniai panaudoti 
ta ir estų tau- 
hmėti. Pirmiau- 
L iškėlė Baltijos 
[draugija, kurią 
Lviai, latviai ir 
h šį sumanymą 
Ii" rašė adv. K. R.

Pas: 
želio 1 
can C' 
šio Sc 
no vie 
įvairic 
žmonė 
Ameri 
viena 
kuriai 
vairioi 
domia; 
nant f 
tų mi 
pan.

„An 
tos iš 
bus šį 
d., 2 v 
iškilm 
prezid 
sevelt. 
yoras 
mūs s 
skaičii

M;

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWK0NIS
(Ašakūnas)

GRABORIU8 — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New York 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

į žinia nuskam- 
pos spaudoje, 
kas sutiktas la-

nekas iš lietuvių, 
kij draugijų bei 
Įsiėmė reikiamos 

tad Baltijos tau
ri latvių ir estų) 
plinėje parodoje 
ši Baltijos Ame
ba, kuri pakvie- 
hsmenis iš lietu-

ir estų ir pave
lyti Pasaulinės 
.įjos Dienos Ko-

Darbininko” 25 Metų Jubiliejinis Dienos komiteto

Qlll

1-ma Dovana-SEKLYČIOS SETAS, Vertės $150, 
Kurj Dovanojo —

3-čia Dovana WOODSTOCK 
TYPEWRITER, Vertės $55.00 

Edvard J. Duquette

Woodstock
» Typewriter Co
80 Federal St., Boston, Mass.

Kuriame Bus Išdalyta
Dovanų, Vertes
$355.0°

Sekmadienį

2-ra Dovana SILVER FOX, 
Vertės SI 00.00, Kurią Dovanojo

4-ta Dovana-WRIST WATCH 
vyriškas ar moteriškas laikro-

dis. Vertės—$50.00, 
kurį dovanojo— 

Kay Jewelry Co. 
198 Main St., Brockton, Mass.

FURRIERS
36 Winter St., Boston, Mass

— i 
sario 
Trečia 
trauki

— S 
d., C.1) 
bendre 
vai. m 
kys ki 
mišių 
bendri 
Dr. M

Soft 
penkta 
iš Wir

Joos, Latvijos ir 
J&ulai, kurie ma
jai globoti komite- 
A .’teikti visą mo- 
A Ją Baltijos Die- 
♦31 rugsėjo 8, ku
opta tautos šven- 

aviams Baltijos 
dvigubai reikš- 
a metu daromi 
iai programai 
teikus bus gali- 
apie šią šventę 

t Dabar svarbu vi- 
ati, kad rugsė

jį odinėje Parodoje 
į latvių ir es- 
ha, liudijanti 
Iii vieningumą, 
? bendrą pasiry- 
sos Baltijos pa- 
hinai matyti 

j 33, laisvas, kul- 
Jl -tuvos, Latvijos

organi 
įvyks 
salėje.

šinskų 
joną 1 
25 d. 
Julius 
Kabaš

24 vai 
šias.

Beach 
pas dr 
bonijo

Budri

misiąs 
teryst 
Grybą 
Abu j 
veikėj 
vietos

Jomis Pasirinkimas
Iets
-KITCHEN SETS

M ATRAS AI IR

CHAIR OCR
RAKANDŲ

Įt, PETRAITIS, Bizni 
iįd Street,
1 Tel- EVergreen 7-8

PARLOR



Barlow naujai išrasta 
,,oxygen” bomba pasirodė be
vertė ; paskutinis išmėgini
mas nenusisekė.

ružės m. 31 d., 1940 m.

uit

ETOS ŽINIOS
r
C

ZUPKŲ VESTUVĖS

MASPETHO ŽINIOS

Jonė Ž.GEDULO PAMALDOS

9

310

C.

DAR APIE „GLUŠ4

MZ

Brooklyn© Graboriai

TAMULIS VĖL LAIMĖJO Tel. EVergreen 7-4335

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

Tel.: EVergreen 7-1645

264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

17242 iu

men. per 
Employ- 
asmenys

STUDENTŲ IR PROFESIO
NALŲ SUVAŽIAVIMAS

būtų 
šiame 
spėti, 

atžvil-

ordinas 
sukaktį, 
jėzuitai 
sukaktį.

Yorko arkivyskupas 
an gegužės 26 d. įsakė

660 Grand Street, 
- Brooklyn, N. Y.

Pereitas savaites Brookly- 
no vyskupijoje sidabrinį ju
biliejų šventė 11 klebonų.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Georgia valstybėje visi ne- 
piliečiai nustoja teisės turė
ti krautuves, valdžios darbus 
ar kitus kokius viešus užsi
ėmimus.

Norima pravesti svetimša
lių registravimas ir jų pirš
tų antspaudų ėmimas.

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

Elizabethe, N. J., šių metų 
cenzus parodė, kad mieste 
gyventojų 5,190 mažiau, nei 
1930 m.

Pereitą trečiadienį Forest 
Hills, L. I., pašventinta nau
ja gražios arkitektūros baž
nyčia Kankinių Karalienės 
vardu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

„City of New York” laivas, kuriuo birželio 16 d. 
įvyksta Brooklyno ir Maspetho parapijų didžiulė eks
kursija į Rye Beach, N. Y.

surišo Salomėją 
su Antanu Zupka. 
geri kat. draugijų 
chorų nariai (ji

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Lie. No. L886

-.1 II II Itt UU JM 
• ■ a uiti m utį i nu

Iš Albany, N. Y., praneša
ma, kad balandžio 
New York State 
ment biurą1 22,513 
gavo darbo.

Manhattan Liquor Store

taikos intencija. Ša- 
airių pamaldų, arkivys- 

prašo kiekvieną penk- 
į turėti šventąją valan- 
os intencija.

■J U ■ ”

„AMERICAN COMMON” 
PARODOJE

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

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

LDOS MĖNUO 
KIVYSKUPIJOJE

inkų
IGA

nes Ūkio 
į suvažia-1 
ityti, kad ™ muiĄ 
■, Lietuve 
žymesnių 
iliams ge-Į„,3>, 
as pakėlė 
)rodukcijąlS^Uhr 

dieną,

10 nuošim
čių. Kiau- ' 
ziršija 100 
į ir šiemet 
nuošimčių, 

ims suruos- 
uriuos per- 
1,000 kaimo 
lėtu ūkiniu- 
)ie 1,000 pa
imu, kaimo 
įruošta apie

.ūmai išlaiko 
į ūkio moky- 
okyklose dar 
ūkio skyriai 
ininkėms su- 
50 ekskursi- 

kelios dešim- 
amų ūkio pa
lams įsteigta 
mašinų ir į- 

mo rateliai ir 
valymo punk- 
ityta 273 nau- 
ninyklos. Pra- 
įrengta apie 

irinių ganyklų 
a apie 10,000 
olikai tūkstan-
.uteikta įvairių 
ns auginti, ma- 
i, žalienoms į 
elmų ir krūmų 
yti ir pan.
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RUOŠIAMA BALTIJOS 
TAUTŲ DIENA 

trol Uv JJ,"_ 
Brooklyn, Csį

°n uSį rs šiais metais pasauli- 
752 FiushiĄį, parodoj e nedaly vau j a 
M LS®ena Baltijos valstybių, 

spaudoje ir kituose 
minose iškelta gyva 
B, kad reikia pasaulinę 
lą tinkamai panaudoti 
ų, latvių ir estų tau- 

rdui atžymėti. Pirmiau- 
,ą mintį iškėlė Baltijos 
ikos draugija, kurią 
o lietuviai, latviai ir 
| Apie šį sumanymą 
ikoje” rašė adv. K. R. 
a. Ta žinia nuskam- 
ir Lietuvos spaudoje, 

anymas sutiktas la- 
Jankiai.
ąngi niekas iš lietuvių, 
į ir estų draugijų bei 
ų nesiėmė reikiamos 

vos, tad Baltijos tau- 
tuvių, latvių ir estų) 
pasaulinėje parodoje 
i ėmėsi Baltijos Ame- 
raugija, kuri pakvie- 

kelis asmenis iš lietu- 
tvių ir estų ir pave

jąs sudaryti Pasaulinės 
>s Baltijos Dienos Ko-

EB 3184 ta S 
to sell b® 
the AImMIiu 
Palmetto SLfcJ 
of Kings, u į ' 

HR,373 PahstttoT

NOTICE b w. 
RL 7M1 b į, 
to sell ha,» 
Section 101 į į 
trol Lit tl i£ , 
Brooklyn, (į, 
sumed on

S. 4 G. 
24? DeKalb fe,

LaisuiKį
ir Nei

jos Dienos komiteto 
pirmininkais pa- 

Lietuvos, Latvijos ir 
konsulai, kurie ma- 

utiko globoti komite- 
us ir teikti visą mo- 
agalbą. Baltijos Die- 

irinkta rugsėjo 8, ku- 
lietuvių tautos šven- 

lietuviams Baltijos 
bus dvigubai reikš- 

Šiuo metu daromi 
gražiai programai 

ji. Netrukus bus gali
nčiau apie šią šventę 

Dabar svarbu vi- 
ei žinoti, kad rugsė- 

asaulinėje Parodoje 
ętuvių, latvių ir es- 
ra diena, liudijanti 
’ tautų vieningumą, 
rną ir bendrą pasiry- 
ižiosios Baltijos pa
ge amžinai matyti 
įsomas, laisvas, kul- 
Lietuvos, Latvijos 

s valstybes.

yertes

Pasaulinėje Parodoje bir
želio 1 d. atidaroma „Ameri
can Common”, įruošta buvu
sio Sovietų Rusijos pavilijo- 
no vietoje. Ši vieta paskirta 
įvairioms tautoms, kurių 
žmonės gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Kiek
viena savaitė bus pavesta 
kuriai nors tautai, kurios į- 
vairios pajėgos turės savo į- 
domias pramogas, supažindi
nant plačiąją publiką su tau
tų muzika, daile, šokiais ir 
pan.

„American Common” vie
tos iškilmingas atidarymas 
bus šį šeštadienį, birželio 1 
d., 2 vai. popiet. Atidarymo 
iškilmėse dalyvaus ir J.A.V. 
prezidento žmona, Mrs. Roo
sevelt. Be jos dar kalbės ma- 
yoras LaGuardia ir kiti įžy
mūs asmenys. Pakviestųjų 
skaičiuje yra ir lietuvių.

Karalienės par.). Per šliubą 
giedojo J. Kizienė ir per mi
šias choro grupė.

Kitos sutuoktuvės buvo 
gegužės 26 d.: Ant. Kaliba- 
tas su Charlotte Malinaus
kaite, geg. 30 d. Ona Ber- 
teckyte su Chas. McDonald.

Susituoks: Birž. 8 d. 5 vai. 
p.p. — Edna Ražanskaitė su 
Mykolu J. Motyka; birž. 9 d. 
1 vai. p.p. Marijona Melkū- 
naitė su Juozu Poliu; birž. 
16 d. 1 vai. p.p.' Minnie Bar
tusevičiūtė su Jos. Arciere.

Fordham universitetas 
1940-41 metais švęs 100 metų 
jubiliejų. Tam tikslui gra
žinami universiteto daržai. 
Šiemet pasodinta 1,000 viso
kių medelių.

J.A.V. Laisvės Varpas su
skilo, kai 1835 m. liepos 8 d. 
buvo skambinama, mirus vy
riausio teismo teisėjui, John 
Marshall.

Kubos naujoji konstitucija 
prasideda kreipimusi į Dievą, 
prašant pagalbos tautai. Ko
munistai tam labai priešino
si, bet didžiuma atstovų ko
munistų protestą atmetė.

C.Y.A. Veikla
— C.Y.A. jaunimo pava

sario veikimas užsibaigė. 
Trečiadieniais sueigos nu
traukiamos ligi rudens.

— Šį sekmadienį, birž. 2 
d., C.Y.A. jaunimas eis prie 
bendros Komunijos per 10 
vai. mišias. Pamokslą pasa
kys kun. J. Kartavičius. Po 
mišių parapijos salėje įvyks 
bendri pusryčiai. Čia kalbės 
Dr. M. Mikolainis.

Miliutės
— Transfiguration C. 

Softball komanda žaidė 
penktadienį prieš St. Mary’s 
iš Winfield ir pralošė 2:1.

— Jaunų Moterų antras 
organizatyvinis susirinkimas 
įvyks birž. 3 d. vakare, par. 
salėje.

— Prano ir Joanos Kaba- 
šinskų duktė Karolina Mari
jona buvo apkrikštyta geg. 
25 d. Krikštatėviai buvo 
Julius Lizūnas ir Marijona 
Kabašinskaitė.

— Šį sekmadienį, birž. 2 
d., pirmą Komuniją priims 
24 vaikučiai, per 8 vai. mi
šias.

—Laivu ekskursijos į Rye 
Beach tikietus galima gauti 
pas draugijų veikėjus ir kle
bonijos raštinėje.

— Iš ligoninės sugrįžo K. 
Budris ir jau sveiksta.

Sutuoktuves
Geg. 25 d. per iškilmingas 

mišias kun. J. Balkūnas mo
terystėje 
Grybaitę 
Abu yra 
veikėjai,
vietos parapijos, jis Angelų

dame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

OM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
5 — KITCHEN SETS — DINING ROOM 
TS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

RAND CHAIR CORPORATION
etuviai rakandų išdirbėjai

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
6 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

' Tel. EVergreen 7-8451

Gegužės 25 d. Maspetho 
par. bažnyčioje per 11 vai. 
mišias kleb. kun. J. Balkūnas 
sutuokė Salomėją Grybaitę 
su Antanu Zupka. Jaunave
dę palydėjo prie altoriaus jos 
dėdė Antanas Ražickas. Gar
bės palydovais buvo St. Var
nienė ir J. Tamašauskas. Pa
jauniais buvo: M. Baltrūnai- 
tė su Jonu Zupka; Pr. Ra- 
žiekaitė su J. Grybu; St. Če- 
reškaitė su Ant. Ražicku; O. 
Mockevičiūtė su J. Adomėnu 
ir Albina Tumosaitė su Alf. 
Satkūnu.

Vestuvių puota įvyko Le- 
viton Assembly, Greenpoint. 
Dalyvavo apie 250 svečių.

Jaunavedžiams linkime 
daug skaisčios laimės nauja
me gyvenimo kelyje.

EI. Matu]ionytė.

Šį šeštadienį, birželio 1 d., 
ir 9:30 vai. ryte Maspetho 

parapijos bažnyčioje bus ge
dulingos mišios ir egzekvijos 
už Mockevičių ir Stanaičių 
tėvų vėles. Po pamaldų į- 
vyks pusryčiai 1 Ridgewood 
Place. Kviečiu visus giminai
čius atsilankyti į pamaldas ir 
pusryčius.

Ant. Mockevičius

Pereito mėnesio gale „Ame
rikos” štabas pastatė „Glu- 
šą”. Tas vaidinimas taip ge
rai pavyko, kad ne tik pub
lika bei atskiri asmenys, bet 
ir rimta kritika labai teigia
mai įvertino.

Teisybė, už tokį kultūringą 
rimtą veikalo pastatymą pri
klauso didelė garbė ‘„Ameri
kai”. Neveltui spauda gana 
plačiai ir gražiai apie vaidi
nimą ir vaidintojus aprašė.

Tikrai, vaidintojai užsitar
navo to pagyrimo, bet gal 
buvo nepastebiamai praleista 
ir tinkamas režisierės įverti
nimas. Paviršutiniai žiūrint, 
vaidinimą sudaro artistai, ir 
dažnai daugiausia apie juos 
rašoma, bet svarbiausioji 
vaidinimo ašis yra režisie
rius. Taigi, ir „Glušo” pa
statymo pasisekimo didžiau
sias nuopelnas priklauso Ele
onorai Bartkevičiūtei.

Tiesa, E. Bartkevičiūtė čia, 
Amerikoje mėgo sceną, ir ge
ru pasisekimu yra daug vai
dinusi. Bet tikro vaidybos 
meno pasiekė Lietuvoj. Ten 
ji studijavo Valstybės Teatro 
vaidybos studijoj. Kartu stu
dijavo Lietuvos Universitete 
lituanistiką. Be to, stengėsi 
pažinti svarbiausias Lietuvos 
istorines vietas, kaip Kauną, 
Vilnių ir kitas reikšminges
nes vietas. Lygiai stengėsi 
pažinti liaudies dvasią, būdą 
bei papročius. Tą visą akilai 
studijavo, stebėjo ir sėmė su 
meile ir geriausia valia, kas 
tik yra gražiausio mūsų Tė
vynėje.

Grįžusi Amerikon visą tai 
panaudoja literatūrinėje ir 
meninėje srityje.

Taigi, „Glušo” visame pa
statyme tas viskas aiškiai 
atsispindėjo. Ir taip matėsi 
gilus veikalo išstudijavimas, 
tikslus jo interpretavimas, 
gražus papuošimas ir tvar
kingas scenos sustatymas, 
taipgi tinkamas artistų nu- 
grimavimas, suski rstymas 
rolėmis. Meniškas užsilaiky
mas scenoje: judėjimuose, 
sėdėjime, gestikuliacijoj at-

sakė visoms meno vaidybos 
taisyklėms, kas teikė dide
lio pasigėrėjimo ir dvasinio 
pakilimo.

Labiausiai metėsi į akis 
graži skambanti taisyklinga 
lietuvių kalba. Tiesiog mo
mentais nenorėjos! tikėtis, 
kad vaidinimas vyksta Broo
klyne; manei, kad Kaune.

To vaidinimo didelis pasi
sekimas, publikos susižavėji
mas ir gražūs spaudos atsi
liepimai parodo, kad E. Bart
kevičiūtė turi nepaprastai di
delius gabumus kaip vaidy
boj, taip lygiai ir režisūroj.

Tenka palinkėti, kad EI. 
Bartkevičiūtė eitų tuo keliu 
šviesti ir tautiniai auklėti 
mūsų išeivijos jaunuomenę 
Amerikoje.

Brooklyno policija perserg- 
sti šeimininkes, kad jos būtų 
atsargios su vaikio j ančiais 
agentais ir siūlančiais viso
kias reikmenis namams. Sau
gokitės apgavikų!

New Yorko miesto mayo- 
ras LaGuardia savo kalboje 
policijos centro namuose pa
sakė, kad miesto darbininkai 
saugotųsi priklausyti prie 
slaptų, valdžios draudžiamų 
organizacijų.

Katchikan, Alaskoj, mies
to taryba įsakė surašyti 
mieste esamus svetimšalius. 
Neįsiregistravę per 30 dienų 
bus baudžiami ar išsiunčia
mi.

Kingsboro naujų namų 
statymo projektui jau nu
griauta 237 mediniai namai. 
Pastatymas namų kaštuos 
$6,220,000. Plotas turi 16 ak
rų žemės ir namuose tilps 1,- 
166 šeimynos.

— Latvijoje yra 11 lietu
vių pradinių mokyklų, kurio
se dirba 56 mokytojai ir mo
kosi 446 vaikai. Rygoje yra 
lietuvių gimnazija su 107 
mokiniais, 2 draugijų išlai
komi vaikų darželiai su 43 
vaikais ir 6 latvių mokyklos 
su 121 mokiniu, kur dėstoma 
ir lietuvių kalba. Iš viso Lat
vijoje lietuvių mokyklose 
mokosi 716 liet, vaikų.

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand avėnue 

MASPETH, W.,Y

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave„ 
Brooklyn, N. Y.

Tel: EVergreen 7-7550

„Studentų žodžio” gegužės 
mėnesio numeryje paskelbta, 
kad liepos 2-3 d.d. Mariana- 
polio Kolegijoje įvyks devin
tas Am. Liet. Kat. Studentų 
ir Profesijonalų Sąjungos 
seimas, į kurį kviečiami ne 
tik kuopų atstovai, bet ir 
šiaip visi lietuviai katalikai 
šviesuoliai.

Būtų labai gera, kad ir 
Brooklyno apylinkė 
gražiai atstovaujama 
seime, kurs, galima 
bus įdomus įvairiais 
giais.

Gežužės 26 d. Brooklyno 
Dodgers basebolo komanda 
žaidė prieš Philadelphijos 
Phillies komandą, žaidimas 
buvo labai įtemptas, bet į 
galą žaidimo pakviestas Ta
mulis metiku ir jis sėkmin
gai užbaigė žaidimą Dodgers 
laimėjimu 2-1. Tai jau an
tras iš eilės Tamulio laimėji
mas šį sezoną.

Iš įšventintų į kunigus 
Brooklyno diocezijoje, buvo 
du lietuviai kunigai: Rauga
las ir Grebliūnas. Kun. Greb- 
liūnas paskirtas vikaru į 
Epiphany parap., So. 9 St., 
Brooklyne, ,o kun. Raugalas į 
Šv. Petro ir Pauliaus parapi
ją, Wythe Ave. ir So. 3rd 
St., Brooklyne.

Vienas Bronx žydelis, atė
jęs į savo mėsinyčią, pradėjo 
rengtis ir, imdamas savo 
žiurstą, sučiupo kažką ten 
minkšto—nepaprasto. Pama
tęs judantį gyvį, tuoj aus pa
šaukė policiją, kuri su ilgais 
pagaliais subadė visas žyde
lio dešras. Galop pasisekė 
ištraukti žaltį, Texas Rat
snake, nenuodingą, kuris nu
vežtas į Bronx žvėryną.

Šiemet Jėzuitų 
švenčia 400 metų 
New Yorko miesto 
švenčia 300 metų 
1643 m. Tėvas Jacques pir
mutinis pradėjo klausyti iš
pažinčių New Yorke. Pirmu
tinis New Yorko vyskupas 
buvo kun. Ant. Kohlman, jė
zuitas. Šiandie New Yorko 
mieste yra 556 jėzuitai kuni
gai ir daugiau nei 12,000 mo
kinių. Fordham universitete 
yra 8,500 studentų.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

i

Naujai statoma Kardinolo 
Hayes vardu Kolegija ir Mo
kykla, 153 St. ir Grand Con
course, New Yorke, bus ati
daryta šį rudenį. Be to, bus 
atidaryta New Yorke dar dvi 
aukštesnės mokyklos - High 
Schools, prie šv. Bernardo 
parapijos, W. 14th St. ir Šv. 
Pan. Marijos Geros Patarties 
parapijos, E. 90th St.

Grand Canyon, Arizona 
valstybėje, surasta mažų ar
kliukų, kurie buvo žinomi tik 
pasakose. Jask Tooker, ge
ležinkelio inžinierius, surado 
du, kurie yra vos 17 colių 
aukščio. Jie gyvena urvuose.

Birželio 1 d. New Yorko 
miestas nusavins į savo ran
kas visus požemių ir viršu
tinius geležinkelius, visas 
gatvekarių ir autobusų lini
jas. Kai kurie geležinkeliai 
teismo keliu uždaryti ir po 
birželio 1 d. bus griaunami.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat ApreUSklmo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

STagg 2-5043 Notary Public

Laidotuvių Direktorius

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Salinskas)

Vestle B. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA Gegužes m. 31 d., 19'

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

PIRMAS SMAGUS

Laivu Išvažiavimas
Šeštadienį Birželio - June 15, 1940

Visi Kviečiami Dalyvauti
Didžiulis, puošnus, patogus „Clermont” laivas išplauks iš Metropolitan Av. 

uosto (Brooklyne) 11 vai. ryte ir važiuosim į ROTON POINT, Conn. Šiuo 
laivu vyksta ELIZABETH’© lietuviai. Kelionėje orkestras, dainos, naujos pa
žintys.

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

SĄJUNGIEČIŲ SUVAŽIA
VIMAS UŽ „AMERIKOS” 

PATALPAS

Gegužės 26 d. švč. Trejy
bės par. salėje, Newarke, į- 
vyko labai sėkmingas Moterų 
Sąjungos New York ir New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas, kuriam vadovavo apskr. 
pirm. S. Subatienė. Suvažia
vime atsilankė kun. Ig. Kel
melis ir perdavė sąjungie- 
tėms nuoširdžius „Ameri
kos” sveikinimus.

Suvažiavimas, svarstęs 
grynai sąjungiečių reikalus, 
nepamiršo ir kitų svarbių vi
suomeninių darbų. Sąjun- 
^etės labai palankiai sutiko 
žinią, kad ruošiamasi įgyti 
„Amerikai” naujas patalpas 
ir jų fondui paskyrė 10 do
lerių auką. Atskiros sąjun
gietės pasiėmė laimėjimo 
knygučiųjpr^laU^. ^ _

VAŽIUOSIME LAIVU!

Lietuvių Dienos laimėjimų 
lakštelių knygutes daugeliui 
„Amerikos” skaitytojų. Ma
lonu pažymėti,kad jau susi
laukta atsakymų. Pirmoji, 
kuri už visą knygutę atsi
skaitė ir geriausio pasiseki
mo palinkėjo — Jieva Gusta- 
vičienė, visada nuoširdi ir 
artima „Amerikos” bičiulė. 
Tikime, kad jos padaryta 
pradžia bus labai laiminga.

30 valandų.
Gegužės 27 d. sąjungos na

riai New Yorke popiet nedir
bo ir dalyvavo iškilmingame 
suvažiavimo atidaryme, kurs 
įvyko Madison Square Gar
den. Suvažiavimo posėdžiai 
vyksta Carnegie salėje ir tę
sis iki birželio 7 d.

LAIKRAŠTIS — TAI MŪSŲ 
AKYS

KĄ JIE VADINA 
LIETUVIAIS?

Taip kalba daugelis „Ame
rikos” bičiulių, kurie pasi
ruošę važuoti birželio 15 d. 
„Clermont” laivu, kaip Ame
rikos’ ekskursijos dalyviai. 
Bilietai gaunami „Amerikos” 
administracijoje ir pas atski
rus platintojus.

Čia malonu pranešti, kad. 
iki šiol laivu išvažiavimo bi
lietus platino K. Baltrušaitis, 
V. Žemantauskas, P. Šimkie
nė, A. Spaičys, M. Brangai- 

5 tienė, B. Adomaitienė, P. Lu
koševičius, EI. Vaitiekūnienė 
ir K. Kavaliauskas (New 
Yorke).

Praeitą savaitę komunistų 
valdomo susivienijimo 3 ap
skritis turėjo prakalbas. 
Kalbėjo L. Pruseika, buvęs 
sklokininkas, o dabar vėl 
„ščyras” komunistų lyderis 
ir neseniai iš Lietuvos atva
žiavęs žydas Matusevičius. 
Komunistų laikraštis skelbia, 
kad Matusevičius esąs jau
nas lietuvis. Kas girdėjo 
Matusevičių kalbant, puikiai 
sužinojo, koks tai lietuvis. Į- 
domu, nuo kurio laiko Lietu-( 
vos žydai tapo lietuviais?

Lietuvis.

Gegužės 27 d. vakare į ad
ministraciją atsilankė Ant. 
Mockevičius, vienas pirmųjų 
„Amerikos” skaitytojų ir 
pristatė išplatintą liepos 4 
d. laimėjimų knygutę su mo
kesčiu. Jis pareiškė, kad 
lietuviškas laikraštįs yra tik
ros akys, rodančios kur eiti, 
todėl visų lietuvių pareiga 
paremti savo laikraštį ir su
daryti jam tinkamas sąly
gas gyvuoti. Jis pasižadėjo 
ir daugiau knygučių prapla
tinti. Dėkojame už paramą.

BUVO SVEČIUOSE

PIRMOJI ATSILIEPĖ

Šiomis dienomis „Ameri
kos” administracija išsiunti
nėjo New Yorko Apylinkės

DARBININKŲ ORGANIZA
CIJOS EINA PRIEŠ 

KOMUNISTUS

Gegužės 27 d. pradėjo 
savo suvažiavimą tarptauti
nė moteriškų drabužių siuvė
jų sąjunga, kuri turi apie 
250,000 narių. Sąjungos va
das yra David Dubinsky. Są
jungos vadovybės metiniame 
pranešime pasisakyta prieš 
darbininkų vienybės skaldy
tojus, pasmerkti komunis
tai už brovimąsi į darbinin
kų sąjungas ir kenkimą dar
bininkų reikalams. Visos ša
lies gamybos įstaigoms siūlo
ma įvesti darbo savaitė iš

Visas dvi savaites automo- 
bilium keliavo Kazimiero 
Dumblio šeima—tėvai ir abu 
sūnūs. Kelionėje pervažiavo 
keliolika valstybių, aplankė 
savo gimines, gyvenančius 
Michigan ir kitur. Iš kelio
nės grįžta pailsėję, senas pa
žintis atnaujinę, naujas už
mezgę.

--------------- - *
NAUJOJI KNYGA JAU 

AMERIKOJPRAMOGOS
„AMERIKOS” PATALPŲ FONDUI 

Penktadienį

Birželio - June 7d., 1940
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis atkeliavo 
per platųjį ir visokeriopai ne
ramų vandenyną naujai iš
rinkta Lithuanian Book-of- 
the-Month Club knyga, „Bro
liai Domeikos”. Komisija jau 
visiems užsisakiusiems na
riams šia įdomią apysaką iš
siuntinėjo. Ar šis karas leis 
kitoms knygoms atplaukti iš 
Kauno, tuo tarpu klausimas, 
bet nariai džiaugiasi, kad 
„Broliams Domeikoms” pa
vojinga per marias kelionė 
laimingai pavyko. LBC

Šį sekmadienį, Chicagoje, 
Soldjers Field, bus Krikščio
nybės Ištikimybės demons
tracija. Dalyvaus apie 100,- 
000 krikščionių.

Iškilmės
Gegužės 26 d. Apreiškimo 

bažnyčioje gražus berniukų 
ir mergaičių būrys 9 valan
dą ryte šv. mišių metu pri
ėmė Pirmąją Šventą Komu
niją. Bažnyčia buvo kupina 
žmonių; daugelis jų irgi ėjo 
prie Dievo stalo. Vaikelius 
gražiai priruošė seserys do- 
mininkonės. Šv. mišias at
našavo vietinis klebonas, 
kun. N. Pakalnis. Kadangi 
šioje dienoje buvo ir Dievo 
Kūno šventės minėjimas, 
todėl tie patys vaikučiai, ly
dimi mažų mergaičių ange
liškai pasipuošusių, vedė 
procesiją. Tas labai daug 
prisidėjo prie iškilmių pa
gražinimo. žinomas veikė
jas advokatas Kastas Jurgė- 
la labai džiaugėsi įspūdingo
mis iškilmėmis. Ponų Jur- 
gėlų gabusis Algimantukas 
taipgi priėmė Pirmąją Ko
muniją.

Bažnyčią puošė gėlės ir 
pritaikintos iškilmei elek
tros šviesos. Vaikučių spal
vota procesija tiek sudarė 
grožio, kad žavėte žavėjo 
akis ir širdį traukė prie pa
maldumo, iškilmingai proce
sijai vainikuojant visą baž
nyčią. Nepaprastai gražus 
choro giedojimas kėlė sielą 
prie dangaus.

Pirmąją Komuniją priėmė 
17 berniukų ir 18 mergaičių, 
jų tarpe buvo keletas ir ki
tataučių.

Beveik visi vaikučiai, pri
ėmę Pirmą Komuniją, yra 
Apreiškimo mokyklos moki
niai. Viešųjų (public) mo
kyklų lietuviukai nudūlino į 
kitataučių bažnyčias. Gai
la, kad yra tėvelių, kurie vis 
dar nepasitiki savo lietuviš
komis įstaigoms. Turėtų im
ti pavyzdį iš mūsų parapi
jiečio, tikro patrijoto advo
kato Kasto Jurgėlos, kurs, 
gyvendamas Jamaica, vienok 
savo sūnelį privedė prie Pir
mosios Komunijos savo lie
tuviškoje bažnyčioje.

Auksinis Jubiliejus
Apreiškimo parapijos lie

tuvaičių seserų domininko- 
nių namo viršininkė Sesuo 
Generose, O.P. minėjo savo, 
kaipo sesers vienuolės, 50 
metų jubiliejų, ketvirtadienį, 
gegužės 30 dieną. Iškilmin
gas mišias 10 vai. atlaikė 
vietos klebonas. Pamokslą 
pasakė vyriausias Dominin- 
konių vienuolyno dvasios va
das, prelatas Jurgis A. Metz
ger. Sesuo Generose, O.P. 
jaučiasi geroje sveikatoje, 
turi gyvenime patyrimo. Se
serys lietuvaitės yra laimin
gos jąją turėti namo virši
ninke, nes ji savo vadovavi
mu ir kilniais patarimais nu
rodo joms dvasiškos dar
buotės kelią. Linkime jai 
šioje iškilmingoje ir dvasi
nio džiaugsmo pilnoje šven
tėje sveikatos ir gausingų 
Dievo malonių tolimesniame 
jos darbe. S. N.

Šv. Vardo suaugusių vyrų 
draugijos susirinkimas įvyks 
šio šeštadienio, birželio 1 d., 
vakarą, tuojau po vakarinių 
pamaldų. Prašomi visi šv. 
Vardo draugijos vyrai daly
vauti.

Birželio 9 d„ sekmadienį, 
šv. Vardo draugijos suaugę

vyrai eis bendrai prie šv. Ko
munijos 8 vai. šv. Mišių me
tu. Visi nariai prašomi da
lyvauti bendroje Komunijoje.

Draugijos valdyba.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

35 kuopa bir- 
val. vak. par. 
didelį laimėj i- 
kurio pelnas 

naujų patalpų
Sąjungietės visu

Mot. S-gos 
želio 9 d. 7 
salėje rengia 
mų vakarą, 
„Amerikos” 
fondui,
smarkumu rengiasi gražio
mis dovanomis ir dideliu vai
šingumu visus atsilankan
čius pasitikti ir apdovanoti. 
Kaip visada sąjungietės ge
riausiai pasirodo, taip ir šį 
kartą pasielgs. Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti su sa
vo draugais, pažįstamais.

Pereitą sekmadienį Mas- 
petho par. choras, A. Vismi
nui vadovaujant, suvaidino 
juokingą komediją „Teta iš 
Amerikos”. Vaidilos atliko 
savo roles gerai. Žmonėms 
vaidinimas patiko. Po vai
dinimo buvo šokiai. Publikos 
galėjo būti ir daugiau.

Nuotaika choristų, kaip 
svečių taip ir vietinių, buvo 
labai draugiška, kas liudija, 
kad tarp šių chorų ir atei
tyje bus draugiški ir malo
nūs santykiai.

Pirmoji Komunija įvyks 
birželio 9 d. per 8 vai. mi
šias. Per 9 vai. mišias C.Y.A. 
organizacija eis bendrai prie 
Komunijos.

„Amerikos” bičiuliai lau
kia sąjungiečių kuopos ruo
šiamos pramogos, įvyksian
čios birželio 9 d., ir žada 
gausiai joje dalyvauti, šios 
pramogos pelnas—„Ameri
kos” Patalpų Fondui.

Šį sekmadienį, birželio 2 
d., par. salėje, bus C.Y.A. 
vaidinimas. Mūsų jaunuo
liai turės gražų lietuvišką 
vaidinimą.

Iš ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos balius 
geg. 24 d. buvo skaitlingas. 
Svečiai smagiai linksminosi, 
vieni prie šokių, kur grojo 
geras orkestras, kiti prie sta
lų, kur netrūko užkandžių, 
žodžiu, parengimas pavyko.

Draugija nuoširdžiai dėko
ja visiems atsilankiusiems 
svečiams, kurių tarpe matėsi 
ir kitų parapijų Šv. Vardo 
draugijos narių.

ta laiku, kas labai sveikinti
na. Pradžioje suvaidinta 
vieno veiksmo komedija 
„Kuprotas Oželis”. Vaidino: 
Vyt. Raudonaitis—Jonelis, 
Elz. Smetonienė—Onytė, P. 
Starkiūtė—motina, Ant. Os- 
teika—piršlys ir Pr. Kizis— 
našlys. Buvo daug dainų. 
Publika turėjo progų smar
kiai pasijuokti. Vaidinimo 
sklandumui, matyti, kenkė 
skambinimas pianu scenoje. 
Vaidintojai stropiai stengė
si savo vaidmenis geriausiai 
atlikti.

Gražiai pašoko Dulkių vai
kai, Pankevičiūtė ir Stančai- 
tytė. Solo, kaip visuomet, 
puikiai atliko A. Kizienė. 
Daugiausiai prijuokino visus 
komiškas duetas „Marijo
na”, kurį sudainavo muz. 
Pr. A. Dulkė ir Jonas Ma
žeika. Vyrų choras ir visas 
Angelų Karalienės par. cho
ras tikrai vertas pagyrimo. 
Tokių dainų, kaip Strolio 
,Valiok dalgeli’ ir Sasnausko 

i „Siuntė mane motinėlė” no
rėjosi klausytis ir klausytis. 
Džiugu, kad choras smarkiai 
didėja savo narių skaičiumi. 
Gabiam choro vadui muz. 
Pr. A. Dulkei ir visam cho
rui tenka palinkėti gražios 
ateities. Stančaitytė vyku
siai padeklamavo.

Visiems patiko Dulkučių 
vaidinimas „Kas geresnis ir 
kas drūtesnis?”, bet „ko
miškame šokyje” komišku
mo nebuvo. Visi Dulkučiai 
turi gabumus, tad ateityje 
lauksime daugiau naujieny- 
bių.

Prieš uždarant muzikalę 
programą kalbėjo kleb. kun. 
J. Aleksiūnas, pabrėždamas 
svarbą tokių puikių koncer
tų mūsų išeivijai- Ypač da
bar reikalingas's^O’rumas ir 
pasiruošimas lietuvių kultū
riniuose reikaluose. Per dai
ną galime platinti ir palai
kyti lietuvišką žodį jaunimo 
tarpe. Visiems padėkojo už 
atsilankymą, o chorui palin
kėjo geriausios darbuotės ir 
ateityje, susilaukiant daž
nesnių koncertų.

Programa baigta įspūdin
gu visos publikos ir choro 
„Pavasario 
navimu.
navimas tikrai gražus 
sveikintinas paprotys, 
programos tęsėsi 
griežiant Avižonio 
trui.

Šiandien, penktadienį, mū
sų bažnyčioje bus gegužinių 
pamaldų 
procesija, 
Sodaliečių 
draugijos.

užbaigimas. Bus 
kurioje dalyvaus 
ir Angelo Sargo

Parapijos ekskursija į Rye 
Beach jau tik už poros savai
čių. Pasiskubinkite nusi
pirkti bilietus, nes gali jų 
pritrūkti.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį. Nariai prašomi 
atsilankyti. Bus išklausyti 
Seimo atstovų pranešimai.

UŽKANDŽIŲ VA

Moterų S-gos 29 kpl 
gia linksmą pobūvio va 
penktadienį, birželio I 
Apreiškimo parapijos a 
Visi, kurie norite ling 
laiką praleisti, esate k\| 
mi atsilankyti. Bus I 
skanių užkandžiii visiem 
kuopoj yra daug moterų 
kančių skaniai valgiusi 
minti, tad skanėsiai jai 
tikrinti. Įžanga pigiam 
bų. Tik 25 centai.

Visą gautą pelną iš šį 
kandžių vakaro nuošir 
sąjungietės skiria „A 
kos” Naujų Patalpų Fd 
Visi Brooklyn© lietuvią 
pamirškite birželio 7 di 
skaitlingai atsilankykili 
daug žadantį pasitinka 
mą. Pradžia lygiai 8:31 
vakare. Širdingai visus ■ 
čia Moterų S-gos

SERGA

įjjrgumo.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 25c.

Rengia Moterų Sąjungos 29 kuopa. L'®uoj
Gyv. Rožančiaus draugijos 

bendra Komunija įvyks šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Narės prašomos dalyvau
ti.

ŽAIDIMŲ IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Sekmadienį

Birželio - June 9d., 1940
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

207 York Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 25c.

Rengia Moterų Sąjungos 35 kuopa
RENGĖJOS VISUS MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI

—r-" ■ • i ~ ’■

AMERIKOS
LIKŲ VISI
TŪRINIO

EINA K/

Entered as Sec 
Office at Broc

. Galinis, lietuvių 
Lažai žinomas,

■ artimas bičiu
ly d. Harvardo

susilaukė gar- 
i! įvertinimo— 

hs Filosofijos 
hgnis, Plačiau 
Lnį ir veikalą 
lįs „Amerikos”

■sveikindami Dr. 
Įame jam stam- 
įštą geriausių 
Lrai žinome, kq- 
jflrgo ir prakai- 
pjo, iki pasiekė 
•Lino, kurs vai- 
I jiiraus lietuvio, 
Į darbštaus as
ilus žmogaus
■ pasiektus laimė
liam neskolin
amu visose dar-

Sunkiai serga „Amer 
skaitytoja A. Samulevii 
gyv. 95-19—124th St., L^uvo gili mei- 
mond Hill, N. Y. Nii^ 
džiai linkime greit pasviri Tavimi 

lir didžiuojamės.
k lai būna Tau 
kis. Tavo darbš- 
Hys lai šviečia 
hi kartai.

MOTERŲ PRAMO

dainelės sudai- 
Toks bendras dai- 
tikrai gražus ir 

Po 
šokiai, 
orkes- 

Rep.
MIRĖ

Antanas Kateliauskas, 56 
metų amžiaus. Geg. 21 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios 
palaidotas Šv. Trejybės ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi grab. Aromiskis.

New Yorko Brooklyno-Bat- 
tery tunelio pradėjimas kas
ti sulaikytas. Negaunama 
paskolos.

XAVERAS STRUMSKI_S_
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AVĄ

Pereitą sekm. 9 vai. mišių 
metu, mūsų parapijos vaiku
čiai priėmė Pirmą Šv. Komu
niją. Sesutės pranciškonės 
nesigailėjo savo darbo juos 
prie taip svarbios jų gyveni
mo valandos prirengti.

CHORO PRAMOGA

Gegužės 26 d. Angelų Ka
ralienės par. choras Transfi
guration par. salėje surengė 
savo pramogą—vaidinimą ir 
koncertą. Programa pradė

Birželio 
sukako ly 
šiai, kai 
naujas ka 
lauš pagi 
labai mž 
Hitleris i 
vo grąžir 
ir uostą 
laisvą su 
cigo kori 
sija. Le: 
glijos ir 
dais, atsi 
lavimus 
18 dienų

Rugsėj 
siuntė lė 
riuomem 
enkus, (

Gegužės 24' d. Mcl 
viešbutyje Moterų Vie 
buvo suruošus pavasari 
kius, kurių pelnas, 
skelbta, skirtas vilniec 
lietuviams. Į pramogą j 
lankė daug publikos. I 
ir programa, tik gaila,Leniniame gyve- 
daugiausia dainuota anJulė spraga— 
kai. Kitataučių šiame ^Vyriausios Amė- 
re buvo tik keletas, tap Tarybos, ku- 
verta tarp savųjų skleisfliryti katalikai, 
kas svetima? šiaip pralįeralai ir sočia,~ 
pasisekė. Dalyvių tarpi 
vo ir gen. konsulas J. lamu daug rašy- 

su žmona. l ;ėta, bet į prieit;rys

at- 
as-

laikraščių
■o įžymaus 
pis, kuriame nu- 
i amerikiečių lie-

ja ir Pr: 
rijos 34 
jų Hitle 
22 milij' 
jai, o 12 
vietų Ri 
kijos va 
lis atite 
žesnė—1

kad Lie 
visuonu 
simu yi 
didysis 
mažesn; 
ti, aišk 
(atras.

PARAMA AUGA Oos visuo- 
 •Simo dalia, kad 

'lietuvių tautai 
įsolaidų ištikimi

Kalb
VOS ; 
griežtu 
vijos ] 
išimtie 
tinimą 
net su 

I atžvilgBrangaitienė, n e n u i lg 
veikėja, pirmoji išpl ®nda apčiuo-1 nįsį-aį 
penkias Liepos 4 dieno) iro pagrindo nors 
mėjimų knygutes. Jos pu 
dys davė gražių pasėkų 
lime pranešti, kad pan 
pasielgė ir PI. Žemeck ®nę nepriklau-1 
Žodžiu, parama savo 
raščiui auga ir didėja v 
frontais. Šiemet Apyli 
Lietuvių Diena turės 
lenkti visas buvusias. ( 
nebūtų gera, kad ji, būd 
jau vienuolikta iš eilės, ] 
sektų bent šešis kartus 
riau, nei pirmoji. Tai ; 
ma, jei tik visi „Amerii 
bičiuliai išsijudins į'vieri 
darbą.

ki klausimu ben- 
. Toks bendras 
-ginti ir saugoti

jos teritorinį ne-

su ku< 
duota 
dis. Ji 
užsim:

tariau 
riai 
Mask1 

į gryna 
I Kaun

m, kad švariau- 
iir gryniausia są- 
: svarbiu klausi- 
k darbui-prita-l“;““ 7 
I <v. . . . I UJLCLO .m tarpe api- 
ptiringais kal- 
fcirdi, jie paveikti 
j’ net skambučių! 
Liko amerikiečiai,

tad t: 
tas.

Ir 
vedži

I ir labai artima, 
įbuvo teisus.
L ~ reti
I ‘venii

žiūra 
mo

išgrobimų. Girdi, 
1 'simt

nula 
verž 
kant

Ba.isley parkas, 
baigiamas įrengti. Busi valdžia paruošei Y* 
graži vieta žaidimams, filį kaltinimą dėl 
taisymas kaštuos 25,000 It. Rusijos karių

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TeL EVerpreen 8-9229

i buvę pagrobti, 
■Markiai kankinti, 
I slaptingai žuvęs. 
Ištariamų pa- 
rWytojai naudo
jas vyriausybės

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Ši 
nias 
krei 
kas, 
gyv 
kur 
lis 
kas 
viri 
gat 
bor 
sva 
siu

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi utkandtlal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — pietus — VAKARIENE Geriausiai paslrinkUn*?
AISKRYMA8 gamintas namie 18 geriausios snietonM. ALU8 !A jerlnu*1*1 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITB8:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, ) Brooklyn, N.

1— ----------------------------------- ----------------------d

■ vyriausybė atsa- 
yriekaištus ir pa- ( 

pižamą komisiją 
pii ištirti ir iš
krutąs sveikas 
I kad minėti kal- 
p nerimti. Kū
pi būtų grobiami 
R kurie įsileisti 
į-Ttą sutartį ? Ko- 
hprasti kareiviai
pi Lietuvos ka- 
[ kmi ir taip gerai 
Į ^vi Rusijos ka- 
I Lietuvoje? Koks 
rtnvos vyriausybei 
bitelius, jei tokių 
į pačioje Lietuvoje 
r kariuomenė ?
I'kčti, kad bus gau- 
f žinių apie taria- 
iUrių pagrobimus. 
Rar atbodo pa- 
fjl valgios kibi- 

atitinkamos 
posnieitig veiks- 
F kariuos Mask-

siu 
už: 
na 
ap 
sil 
tu 
Ji 
ks 
ai 
P< 
m 
k{ 
te 
vi 

-------- B
1 Gihįi tikime, I g(
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