
Vasario 26 a,, ąg ,

Kryžiaus Keliai ath

STACIJOS

Graudūs Verksmai 

įima gauti Ameri^ ^ 
rijoje. Dabar Gavėnu 
i geriausia proga 
jkvienam katalikui 
ygą. Kaina tik 15 et.

ŠTAI KAIP
* •!! . I ■■ .....•

60 metų jaunuolis. 
Laukiam daugiau. 
Kur nėra streikų. 
Indai rodo kelkį. 
Neatšaukia šmeižto. PENKTADIENIS, KOVO 5 D., 1937 M. Nr. 10 (158) ' Kaina 5c.

7IAI GYDYTOJAI

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1-9 P. P. 
6—8 rak. 

fiventadieniata smlterai 
Tel.: Evergreen 8-WM

VALANDOS: 
1-9 P. P. 
6—8 rak. 
Ir pagal sutarti 

Tel: HAxufield 6-8787

VALANDOS: 
0-12 ryte 
1— 8 vak ■

Penktadlenlala uždaryta

Tel.: Evergreen 7-8106

•LOWITZ
eton, tai yra:

Brooklyn, N.1
8etaadlia|:

10 įH 12 nl. ryį
laši 2220 Avenue J.

K E R Y, Ine.
SHRUPSKJS 
GAUS SVEIKATA
xl61, kad jie valgo titrą Lietoj 
auslą iletuvUką duoną, kelkiui 

. kitokiems pokyliams 
s miestus.

Brooklyn, N, I

NOTARY PUBLK

NTIEJUS
1 EMBALMERIRAL INSURANCE

Maspeth, N,]

PAL0C1US
§ RŪŠIES
arbata, Hot Chocolate
E Geriausias paslrinkunu
,uslos smetonos. ALUS 16 gerlauitĮ 
ml užsakymai. Kreipkites:

KUS
Brooklyn, N. I

SHALINS
ALINSKAS) 
lALSAMUOTOJAS 
a ir poilsiui gražūs kambariai ta* 
«ms reikalams- Kainos labai pri£i£

Woodhaven, L'

Res. Tel. Elizabeth 2^531 
salikus 

ce— Notary Public 
Elizabeth, N, J.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
įmet gausite gerą patarnarial

LS ir PLATZ 
prūpins Jūsą Namuose 

vlBING 
į APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS^ 
RATORIUS, GAZO PEČIUS 
_ Išmokėjimai per tris metus 
[0 GYVENIMAMS PLANO

Entered as Second - Class matter March 16, 1034 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Kanauninkas Povilas Do
gelis. Lietuvon Katalikų 
Veikimo Centro pirminin
kas, vasario 2 d. sulaukė 60 ' 
metų amžiaus. Tą sukaktį 
kukliai paminėjo Lietuvos 
spauda.

Kan. P. Dogelis nepapras
tai judri asmenybė; jo nuo
pelnais daugiausia naudoja
si jaunimas — jis Pavasari
ninkų įsteigėjas, Ateitinin
kų šelpėjas, darbininkų glo
bėjas, organizuotosios kata
likų visuomenės vadas; pra
eity garbus knygnešis, liau
dies švietėjas; nepriklauso
mybės kovų pradžioje daug 
nukentėjęs nuo vokiečių ir 
bolševikų.

Kan. Dogelis nepaprastas 
jaunimo mylėtojas, jaunat
viškos dvasios entuzijastas. 
Jis visada save laiko jaunuo
liu.

Malonu mums sveikinti š. 
60 metų jaunuolį ir linkėti 
dar daugelio jaunatviškų 
metų!

—o—
Į paklausimą, ar turėtų 

Lietuvos Yyriausybė uždary
ti lenkų mokyklas, jau gauta 
keli atsakymai, apie kuriuos 
teks kitą sykį parašyti ir jų 
turinį paskelbti. Gal dar 
susiras daugiau norinčių pa
reikšti savo nuomonę — ma
loniai laukiam.

Klausimas tokis: ar Lie
tuvos vyriausybė turėtų už
daryti lenkų mokyklas Lie
tuvoje atitinkamai už lenkų 
uždarytas Vilniaus krašte 
lietuvių mokyklas?

Vokietijos spauda, Hitle
rio agentų aštriai valdoma, 
šiuo metu daug rašo apie 
Jungtinėse Valstybėse vyk
stančius darbininkų strei
kus. Žinoma, hitlerininkai 
stengiasi pasigirti, jog Vo
kietijoje streikai dabar ne
žinomi, nes darbininkai esą 
gerai aprūpinti.

Tačiau tas „geras aprūpi-

METAI V

SAVAITES ĮVYKIAI
AMERIKOJE |

Daugiausia ginčų vis dar 
dėl prezidento pasiūlyto tei
smų pertvarkymo. Kovo 9 d. 
vakare Roosevelt pasakys 
radio kalbą, kurioje, mano
ma, jis daugiausia kalbėsiąs 
apie savo pasiūlymą.

Šios savaitės pradžioje 
Roosevelt nusiuntė Kongre
sui savo paskirtos komisijos 
pranešimą apie buvusios 
NRA veiklą. Prezidentas no
ri naujo įstatymo, kurs tvar
kytų darbininkų atlyginimą 
ir darbo valandas.

New York, Minnesota, Illi
nois, Massachusetts, Wis
consin ir Rhode Island gu
bernatoriai savo pasitarime 

’ pasisakė, jog valdžia neturė
tų perdaug sumažinti vie- 

; šiesiems darbams skiriamas 
išlaidas, jog viešųjų darbų 
darbininkus tik tada atleisti, 
kai jie gaus darbo privatinė
se dirbtuvėse.

„Sėdėjimo” streikai ne
sustojo. Connecticut gurber- 
natorius Cross darbininkų 
atstovams pareiškė, jog sa
vo valstybėje jis nepripažins 
„sėdėjimo” streikų, kadangi 
jie užgrobią svetimą nuosa
vybę. Detroite smarkiai strei 
kavo 5 & 10 et. krautuvių 
pardavėjos.

Ispanijos katalikams, nu- 
kentėjusiems nuo bendra- 
frontininkų žiaurumų, su
šelpti Brooklyno vyskupijos 
laikraštis The BrooKlyn Tab
let jau surinko apie 30 tūkst. 
dolerių. Katalikų aukotojų 
sąrašą papildo ir protestan
tai.
UŽSIENY

Anglija nelabai nustebino 
pasaulį, kai paskelbė apie 
didžiulę ginklavimosi pro
gramą, kuri sekantiems 5 
metams skiria pusaštunto bi

nimas” labai aiškus — dar
bininkai nestreikuoja ne tik 
Vokietijoje, bet ir Sovietų 
Rusijoje, ir Italijoje, ir kito
se valstybėse, kur viešpatau
ja diktatūros. Jei ten darbi
ninkai pabando kovoti dėl 
geresnių darbo sąlygų, tas 
„sąlygas” jie atranda kon
centracijos stovyklose, kalė
jimuose ir net „prie sienos”.

Praeitą, savaitę 33 mili j ci
nai indų žygiavo prie balsa
vimo dėžių ir rinko savo at
stovus į vienuolikos provin
cijų seimelius, kurie turės 
teisę leisti įstatymus. Rinki
mus laimėjo tautinė indų 
partija, kuri kovoja dėl Indi
jos nepriklausomybės.

Kai daugely valstybių skel 
biama, jog žmonių masės ne
gali apsispręsti, jog jas ves
ti į šviesesnį rytojų gali tik 
„tautos vadai”, tai Azijos in
dai rodo sukliurusiai Euro
pai kelią.

Nuo klaidų niekas iš mir
tingųjų nelaisvas. Bloga su
klysti, bet nepateisinamas 
klaidoje pasilikimas, kai ta 
klaida aiškiai įrodyta.

Atrodo, jog Vienybės re
daktorius neturi drąsos ar 
nenori prisipažinti padaręs 
klaidą. Jis padarė daug 
skriaudos kun. Pr. Jurui, pa
talpindamas savo nesąžinin
gų korespondentų praneši

mus. Nors tos klaidos aiš
kiai įrodytos, tačiau Vieny
bės redaktorius iki šiolei ne
atšaukė savo laikrašty pa
skelbto šmeižto.

Ne tik šio šmeižto Vieny
bė neatšaukia, bet jau kelin
ta savaitė Tysliava urzgia už 
Matusevičiaus graužiamą 
„lietuvybės kaulą”. Jis pri
sispyręs klausia: Ko Brook
lyn© lietuviai kunigai nori iš 
Matusevičiaus?

Kunigai ir visa doresnė 
lietuvių visuomenė senai 
laukė, kad lietuvių radio 
programų vedėjai (o ypač 
kai kurie) sušvarintų radio 
skelbimus. Patriotinga lietu
vių visuomenė, o ne vien ku
nigai, nori, kad per radio lie
tuviams nebūtų kemšami 
komunistų skelbimai. Tuo 
tikslu padaryti žygiai radio 
stotyj, tuo tikslu buvo su
šaukti pasitarti visi radio 
vedėjai. Jie susirinko ir rim
tai tarėsi; tik Matusevičius 
nerado reikalo kartu tartis 
ir, piktai pašūkavęs, iš susi
rinkimo išėjo.

Ar dabar Tysliava žino, ko 
iš jo norima? Vargiai, nes 
nei Tysliava, nei Matusevi
čius neturi laiko rimčiau 
pagalvoti; jiems daugiau rū
pi, ant patriotizmo pasitū- 
pus, melžti lietuvybės karvu
tę ir svaidytis visokiais žo
džiais kairėn bei dešinėn.

VYSKUPUI REINIUI
IŠSIŲSTAS KVIETIMAS

KOVA DĖL VAIKŲ 
DARBO Plieno Darbininkams

I lijono dolerių. Anglijos at- 
i stovų rūmai tuojau patvirti
no vyriausybės dviejų bilijo
nų dolerių paskolą ginklavi
muisi. Šiuo metu ten kasdien 
pagaminama po 100 tūkstan
čių dujokaukių.

Anglijos paskelbimu nau- nes Valstybes, čia paviešėti 
dodamasi, Italija tuojau irgi ir aplankyti lietuvių koloni 
paskelbė laikysianti didžiau- ; 
šią kariuomenę geriausiame 
paruošime. Valdžios laikraš- ] 
čiai rašo, jog italai atsisa- ; 
kys nuo pilietinių gerybių, 
kad tik kariški reikalai būtų 
tvarkoje. Kadangi reikia 
daugiau kareivių, tai Musso
lini paskelbė beveik įsakymą 
vedusiems turėti daugiau 
vaikų. Nevedusieji apkrauna 
mi didesniais mokesčiais, be
vaikių šeimų turto negalės 
paveldėti giminės, o paims 
valstybė.

Austrijoje lankėsi Vokie
tijos užsienių reikalų minis- 
teris Neurath. Vokiečiai la
bai nenori, kad Austrija at- 
steigtų monarchiją su kuni
gaikščiu Otto karaliaus sos
te. Pranešama, jog Neurath 
mėginęs Austrijos vyriausy
bę atkalbėti nuo monarchi
jos atsteigimo. Monarchijai 
nepritaria ir Italija.

Ispanijoje pilietinis karas 
dar nedavė vilčių greitai už
baigai. Abi kovojančios pu
sės nepasistūmėjo į priekį. 
Kiek blogiau sekėsi sukilė
liams Oviedo mieste, į kurį 
smarkiai veržėsi bendrafron 
tininkai.

Už nužudytą Belgijos at
stovybės sekretorių bendra- 
frontininkai užmokėjo mili
joną frankų ir atsiprašė.

Suomijoje prezidento par
eigas pradėjo eiti buvęs 
premjeras Kallyo, o buvęs 
prezidentas Svinhufvud, 75 
metų amžiaus, išvyko į savo 
ūkį ir dabar džiaugiasi pa
šliūžų sportu.

Vokietijos protestantų baž 
nyčiai paskelbti rinkimai, 
per kuriuos protestantai ga
lėsią laisvai rinkti savo baž
nyčios valdytojus, tačiau ne
bus jokios spaudos bei žo
džio laisvės. Protestantai ir 
smarkiai spaudžiami. Daug 
jų pastorių ir veiklių pasau
liečių sugrūsti kalėjimuose 
ar drausmės stovyklose. Vie
noje stovykloje rastas pa
kartas veiklus pastorius; sar 
gybiniai paskelbė, jog jis 
pats pasikorė. Pastoriaus 
mirtis sukrėtė protestantus.

Austrijoje vasario 28 d. 
surastas nukritęs orlaivis, 
kurs dingo vas. 19 d. Iš 7 ke
leivių gyvi liko 2.

Japonijoj sustreikavo 
stambios laivų kompanijos 
darbininkai, protestuodam 
prieš imperatoriaus įžeidi
mą: šios kompanijos vienas 
laivas neiškėlęs vėliavos, kai 
netoli lankęsis imperatorius

Kunigų Vienybės centro 
pirm., kun. Jonas Balkūnas, 
kovo 2 d. išsiuntė J. E. vys
kupui Ąfečislovui Reiniui ofi
cialų pakvietimo laišką, ku
riuo vyskupas kviečiamas 
šią vasarą atvykti į Jungti-

jas.
Numatoma, jog vysk. Rei

nys kvietimą priims ir galės 
atvykti apie birželio mėnesį

KUNIGŲ VIENYBĖS 
CENTRO POSĖDIS

Thompson, Conn. — Kovo 
d. Marianapolio kolegijoje 

įvyks Kunigų Vienybės cen
tro posėdis, kuriame būsią 
svarstomi svarbūs klausi
mai.
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LAZDOMIS GINKLUOTI 
NELEIDŽIA LIETUVIŠKAI 

MELSTIS

Dienraščio XX Amžiaus 
pranešimu, Dieveniškių (Aš
menos apskr.) parapijoje, 
kuri turi 4,154 lietuvius, 879 
gudus ir tik 512 lenkų, lietu
viams neleidžiama gimtąja 
kalba giedoti rožančių. Sau
sio 24 d. iš ryto lietuviai gies 
mininkai nusiskubino į baž
nyčią, tačiau suoluose jau at 
rado sėdint lenkų „davat
kas” ir lazdomis ginkluotus 
mušeikas, kurie rožančių lie
tuviškai . giedoti neleido. Lie
tuviai, nenorėdami bažnyčio
je kelti triukšmo, nusiuntė 
savo atstovus pas kleboną. 
Tačiau klebonas atstovų ne
priėmė, o juos priėmė klebo
nijos šeimininkė, kuri pasa
kė, kad lietuviai rožančiaus 
bažnyčioje jau nebegiedosią, 
nes, esą, jiems ir be to už
tenką pamaldų.

Kaip Vilniaus Rytojus ra
šo, tos parapijos klebonui 
kun. J. Januševičiui atsta- 

1 čius vargonininką E. Juršą, 
parapijos raštinę veda klebo
nijos šeimininkė, kuri su pa
rapijiečiais savotiškai elgia
si, pav.: lietuvių jaunave
džių užsakus ji užrašo tik 
lenkiškai, o kai ji paprašo
ma tai padaryti lietuviškai, 
teisinasi lietuviškai rašyti 

! nemokanti.
Dėl šių reiškinių Dieveniš

kių parap. lietuviai nusiuntė 
arkivyskupui raštą.

Albany. — New York vals
tybės senatas patvirtino kon 
stitucijos papildymą, kuriuo 
kongresui suteikiama teisė 
apriboti, reguliuoti ir už
drausti darbą asmenims, ne
turintiems 18 metų. Bet šis 
papildymas (amendmentas) 
dar nepatvirtintas atstovų 
rūmuose.

Vaikų darbo amendmentą 
jau patvirtino 28 valstybės; 
kad jis taptų konstitucine 
teise, reikia dar 8-nių vals
tybių patvirtinimo.

New York valstybėje prieš 
šio amendmento patvirtini
mą smarkiai pasisakė visi 
katalikų vyskupai, Columbia 
universiteto prezidentas But
ler, ūkininkų organizacijos. 
Už amendmento patvirtini
mą pasisakė prezidentas 
Roosevelt, gubern. Lehman, 
darbo organizacijos ir kiti.

Katalikų vyskupai nepri
taria šiam amendmentui 
svarbiausia dėl to, jog tas 
amendmentas gali duoti per
daug galios federalinei val
džiai, kuri, bijoma, gali pa
sisavinti ir pagrindines tė
vų teises, pav. vaikų auklėji
mą, jiems mokyklos parinki
mą ir pan.

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
36,573 ŽMONES

KIEK IR KUR 
STREIKUOJA

LAIVYNAS PRAŠO 527 
MILIJONŲ DOLERIŲ

Washington. — Surinkto
mis žiniomis, pernai Jungti
nėse Valstybėse automobilių 
nelaimėse užmušti 36,573 
žmonės, kas yra 550 dau
giau, negu 1935 metais.

Daugiausia žmonių, užmu
šta Californijoj — ten auto
mobiliai nusinešė 3,090 au
kų.

Geriausio saugumo paro
dė New York valstybė ir mie 
stas, kur nelaimingų įvykių 
skaičius žymiai sumažėjo.

Pittsburgh.— Carnegįe — 
Illinois plieno korporacija 
kovo 2 d. pasirašė sutartį su 
plieno ir geležies darbininkų 
organizacijos atstovais; ši 
darbininkų organizacija pri
pažinta kaip unija, kuri tu
rės teisės tartis su darbda
viais visais darbo klausi
mais, liečiančiais unijos na
rius.

Susitarimo turinys tokis:
1. Plieno korporacija pri

pažįsta unijos teises; unija 
pasižada neprirašyti darbi
ninkų dirbtuvėse ir darbo 
laiku.

2. Nuo šių metų kovo 16 d. 
padidinamos algos tokia 
tvarka: darbininkai, kurie 
dabar gauna 4 dol. 20 et. 
dienai, gaus po 10 et. valan
dai daugiau — mažiausiai į 
dieną jie gaus 5 dol. Kurie 
gauna mažiau kaip 4 dol. 20 
et. į dieną, tiems irgi padidi
nama alga po 10 centų valan
dai.

3. Nuo kovo 17 d. įvedama 
40 darbo valandų savaitė, po 
8 vai. kasdien. Už viršlaikį 
mokama pusantro karto dau 
giau.

4. Darbdavių ir unijos at
stovai susitiks kovo 10 d. su
sitarti dėl būdų šiam susita
rimui įvykdyti.

Šis susitarimas pašalino 
didelio streiko pavojų. Ir 
darbdaviai, ir darbininkai 
patenkinti susitarimu. Ge
resnes darbo sąlygas dabar 
gaus apie 120 tūkstančių dar 
bininkų.

Minėtos Carnegie — Illi
nois plieno korporacijos pa
vyzdžiu pasekė ir kitos plie
no dirbtuvės įvairiose vieto
se. Nuo kovo 16 d. padidin
tas algas mokės šios korpo
racijos: ^an Francisco Co
lumbia (5,500 darbininkų). 
Pittsburgh Steel Co. (7,000 
darbininkų), Youngstown, 
Ohio, Sharon Steel Co. (3,- 
000 darbininkų), Cleveland 
Ohio Steel Co. (3,500 darbi
ninkų) ir kelios mažesnės.

Žinios apie algų padidini
mą labai šiltai sutiktos Wa
shingtone. Laivyno vicesek- 
retorius Edison pareiškė, jog 
laivynas tuojau užsakys 25 
milijonus svarų plieno, rei
kalingo laivų statybai.

Portland, Ore, audyklų 
darbininkų Oakland.,

IŠ N. A. LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIO

Iš LIETUVOS

Washington. —. Kongresui 
įteiktas laivyno vadovybės 
prašymas paskirti kitiems 
metams 526 mil. 555 tūkst. 
dolerių.

130 milijonų dolerių ski
riama naujų laivų statybai: 
8 laivams — naikintojams, 4 
povandeniniams ir t.t.

— Rumunijoje žydams ne
duoda ramumo. Degina jų 
namus ir net įvyksta žudy
mų.

— Vokietija stato du di
delius zepelinus, kurie 1938 
m. vežios keliauninkus į A- 
meriką ir atgal.

Minn.

500
Col., automobilių dalių 2,000 
darb. ir geležies dirbtuvių 
2,000 darb.

— Santa Monica, Cal., or
laivių dirbtuvėje 5,600 darb.

— Elgin., Ill., laikrodžių 
700 darb.

— Minneapolis, 
elektros 400 darb.

— La Crosse, Wis., gumos 
4,500 darb.

— Decatur, Ill., 300 popie
riaus dirbtuvių darb.

— Birmingham, Ala., deg
tinės dirbtuvių 600 darb. ir 
pečių dirbtuvių 400 darb.

— Naujoje Anglijoje 1,800 
batsiuvių.

— Syracuse, N. Y., Re
mington dirbtuvių 1000 darb.

— Meyersdale, Pa., marš
kinių 300 darb.

— Reading, Pa., 600 au
dėjų.

— Dalton, Ga., 550 siūlų 
gamintojų.

Daugumoje šių darbininkų 
streikuoja „sėdėjimu”.

— Šventosios uostas per
tvarkomas taip, kad jis liktų ' " 
tikru žv^iy^^M^Rttrtsteie- 
ta Žuvies bendrove, kuri pa
statė naują žuvies *užšaldy-__
mo bei paruošimo fabriką. 
Gerai paruošta žuvis prista
toma ir į tolimiausias Lietu
vos vietas. Ši bendrovė nu
mato steigti žuvies krautu
ves įvairiose vietose. Pernai 
buvo pąstatyti du nauji mo
toriniai žvejybos laivai. Šie
met bus pastatyti trys nauji 
laivai.

— 1936 mt. Lietuvoje bu
vo 18,843 jungtuvių; gimė 
60,446 kūdikiai, mirė 33,440 
žmonių, daugiausia nuo džio
vos. Tais metais priaugo 27.-

RUMUNIJOJE UŽDARYTI 
VISI UNIVERSITETAI

Bucharest. — Rumunijoj 
besiplečiantis fašistinis ju
dėjimas sukėlė daug nera
mumo.

Fašistai turi įsteigę Gele
žinės Sargybos organizaciją. 
Šios nariai bandė nužudyti 
Jassy universiteto profeso
rių Ratu.

Ryšium su neramumais 
tarp studentų, švietimo mi
nisterija uždarė visus uni
versitetus ir studentų na
mus.

Worcester, Mass. — Nau
jos Anglijoj®, liet, katalikų 
seimelis įvyko v« <,ariu 22 d. 
Šv. Kazimiero’ par. salėje. 
Dalyvavo apie 150 atstovų. 
Seimelį vedė A. F. Kneižys, 
Darbininko redaktorius, su
maniai tą darbą atlikęs.

Susilaukta daug nuošir
džių sveikinimų. Paskiausiai 
tarti žodį1 pakviestas kun. 
K. Urbonavičius, paaiški
nant, jog kun. Urbonavičius 
mini kunigystės 40 metų su
kaktį. Dalyviai ovacijomis 
ir atsistojimu pagerbė savo 
vadą.

Kun. K. Urbonavičiaus re
feratas apie spaudą, kolegi
ją ir socialinį teisingumą 000 žmonės. Pernai į užsienį 
davė daug medžiagos seime- iš Lietuvos iškeliavo 1,707 
lio atstovams. Labiausia su
sirūpinta spauda.

Po ilgų pasikalbėjimų 
spaudos klausimu, nutarta 
įsteigti Spaudos Fondą, iš 
kurio skirti atlyginimą Dar
bininko, Studentų žodžio ir 
Vyties laikraščių bendradar
biams. Tai graži mintis, tik 
darbo komisija turėtų būti
nai įgyvendinti praktikoje. 
Kolegijos rektoriaus kun. Dr. 
Jono Navicko patiektas pro
jektas irgi plačiai apsvar
stytas ir pasižadėta uoliai 
padirbėti naujų patalpų sta
tybai.

Jaunimo klausimu priim
ta rezoliucija ir pasižadėta 
suorganizuoti parapijose vy
čių ir studentų kuopas. R.

— Oregone valstybėje, už
ėjus dideliems šalčiams, su
šalo daug paukščių.

— Berlyne yra uždrausta 
pardavinėti užsienio Šerus, 
bonus ir pan.

Wichita, Kansas. — Ūki
ninkas Joseph Backlund, 62 
metų amžiaus , visai aklas 
nuo kūdikystės antrųjų me
tų, kovo 2 d. vėl išvydo švie
są.

Padaryta septinta akių 
operacija buvo sėkminga ir 
aklasis, po 60 metų neregėji- 
mo, išvydo nematytą aplin
kumą.

žmonės, kurių skaičiuje ly
giai tūkstantis moterų.

— Vytauto Didžiojo mu
ziejuje įtaisyti 35 varpai, ku 
rie skambins giesmę Marija, 
Marija ir dainą Lietuviais 
esame mes gimę. Jais bus 
galima skambinti ir kitokias 
meliodijas.

— Šiemet ir kitais me
tais bus tiesiamas Kauno’— 
Klaipėdos plentas, kurio il
gis bus 170 kilometrų (apie 
115 amer. mylių). Paruošta 
programa, pagal kurią visam 
dešimtmečiui numatyti nau
jų plentų tiesimo darbai. 
Per ateinantį dešimtmetį 
numatoma pastatyti 678 ki
lometrai plentų, kurių pasta
tymas kainuos apie 35 mi’i- 
jonus litų.

— Vasario 22 d. į Klaipė
dą buvo atvykę Karaliau
čiaus operos artistai ir čia 
suvaidino operą Martą.

— Pernai Klaipėdos kraš
te buvo 31,850 arklių. 75,669 
galvijai, 102,380 kiaulių, 12,- t 
588 bičių avilių.

— Ginklų Fondui jau su
aukota vienas milijonas 309 
tūkstančiai litų.
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Mažoms valstybėms gerokai sunku turėti įtakos tarptau
tiniame gyvenime, kuriame dažniausiai nulemia jėga. Di
džiosios valstybės neretai pasielgia labai neteisingai mažų
jų valstybių atžvilgiu.

Didžiųjų valstybių politika; nukreipta prieš mažąsias
valstybes, tačiau duoda ir gerų vaisių; mažosios valstybės 
vis labiau ir labiau įvertina reikalą būti savitarpiame susi
būrime.

Lietuvai, Latvijai ir Estijai teko pragyventi geruose 
santykiuose bene 16 metų, bet tik po 16 metų jos galutinai 
suprato, jog reikia turėti tikresnę pajėgą. Štai šios trys 
valstybės ir sudarė Pabaltijo Sąjungą.

Pabaltijo Sąjungos reikšmė jau paaiškėjo ne tik tarpu
savio draugiškuose santykiuose, bet ir tarptautiniame gy
venime. Pabaltijo Sąjungą įvertino Tautų Sąjunga ir štai 
į Tautų Sąjungos Tarybą išrinktas vienas Pabaltijo sąjun
gos narys, Latvija.

Tačiau Pabaltijo sąjunga dar permaža. Tai tik įžanga į 
didesnę sąjungą, į kurią turėtų įstoti dar 3 valstybės: Suo
mija, Švedija ir Norvegija. Šios trys valstybės sudaro va
dinamą skandinavų bloką.

Šios šešios valstybės, kaip žinome, užima Skandinavijos 
pusiausalį ir Baltijos jūros pakraščius. Taigi, susidarytų 
Baltoskandijos sąjunga, kuriai priklausytų apie 20 milijo
nų gyventojų. Tai jau nemaža pajėga, kuri turėtų lemian
čios reikšmės tarptautiniame gyvenime.

Šios sąjungos pirmaisiais šalininkais yra paminėtų kraš
tų jaunuomenė, studentija. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos studentai jau turi sudarę savo sąjungą, kurios 
vienas narys, latvis, pernai buvo Europos studentų sąjun
gos pirmininku.

Jaunuomenės pradėtas artimas bendradarbiavimas tu
rės duoti gražių vaisių ateičiai. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos sąjungos karščiausiais rėmėjai ir tos idėjos platintojais 
buvbirgi.,jaujųmas. Per jaunimą pasiekta ir tikresnių 
vaisių. r...... v>5

Nuoširdžiai linkėtina Lietuvos gabiems politikams ap
vainikuoti savo darbų pastangas ko veikiausiai susilau
kiant Baltoskandijos sąjungos.

Laisvamanių organizacija vėl bandė parodyti savo „lais
vę”. Jos pirmininkas, Joseph Lewis, iškėlė teisme bylą 
prieš New York miesto švietimo tarybą, norėdamas uždrau
sti privatinių mokyklų mokiniams teikiamą autobusais 
pervežimą.

Laisvamanių vadui pavyko kelis mėnesius varginti ka
talikų ir kitų privatinių mokyklų vaikučius, kuriems teko 
pėstiems vaikščioti tolimą kelią į savo mokyklas, tačiau jo 
siekiai jau užkirsti.

Valstybės vyriausias teismas atmetė laisvamanių vado 
reikalavimus ir pripažino, jog valstybės konstitucija ne
draudžia visiems gyventojams naudotis valstybės ar mies
to duodamais patarnavimais.

Prieš kiek laiko minėtas laisvamanių vadas norėjo išme
sti iš mokyklų Bibliją, uždrausti tikybinėms organizaci
joms turėti susirinkimus viešose mokyklose. Dabar jis no
rėjo nuskriausti katalikų, protestantų ir žydų vaikus, lan
kančius privatines mokyklas.

Laisvamanių siekiai visur grobuoniški. Sau jieško di
džiausios laisvės, o kitiems neša žiauriausią vergiją'.

JONAS MOODY
Atsivertėliai neretai rodo 

kelią į Katalikų Bažnyčią. 
Suprasdami tikėjimo vertę 
ir reikalingumą, jie trokšta 
pasidalinti savo laimėjimu 
su kitais.

Gilbert K. Chesterton vie
nas iš žymiausių atsivertė
lių, ypatingai padarė daug 
įtakos. Chestertono raštai 
ypatingai parodė ir Jonui 
Moody tiesų kelią į Kristaus 
prieglaudą.

Jonas Moody yra vienas iš 
šių laikų žymiausių finansis- 
tų. Jis gimė 1868 m. Jersey 
City mieste iš tėvų episkopa- 
lų. Sulaukęs 15-tų metų, Jo
nas buvo priverstas palikti 
mokyklą ir eiti dirbti, nes jo

tėvas 
dėl 
būklės pasikeitimo.

1890 m. Jonas įsigijo dar
bo vietą Spencer-Trask kom
panijoje, kuri buvo garsiojoj 
„Wall Street”. Per dešimt 
metų Jonas perėjo per be
veik visas svarbiausias atsa- 
komingo darbo vietas. Užti
kęs 1900 m. straipsnį, nuro
dantį statistikos vadovėlių 
reikalingumą, Moody susi
ieškojo šįę straipsnio auto
rių ir pristatė jam savo pla
nus, kurie buvo priimti. Tais 
pat metais buvo išleista jo 
vadovėlio pirmoji laida. Vei
kiai Jonas Moody iškilo fi
nansų pasauly ir tapo tur- 1930 m. jis aplankė šventąją 
tingu, šiandie’ jis yra Moo- žemę ir ten „ant kranto Ga-

dy’s Investors’ Service pir
mininku.

Religiniu atžvilgiu, Jono 
Moody gyvenimas nebuvo 
toks sėkmingas. Nors jauny
stėje jis buvo karštas tikin
tis episk., bet apsuptas pa
vojingų abejonių. Vieną kar
tą jo dėdė pareiškė, jog pa
sauly tikrą teisybę skelbian
ti tik Katalikų Bažnyčia. Ši 
pastaba giliai įsirėžė į Jono 
širdį ir neužilgo jis pradėjo 
abejoti savo tikėjimu ir pa
galiau Dievo būtybe.

Kai, sulaukęs 15-kos me
tų, jis rengėsi episkopalų 
bažnyčioje pirmai komuni
jai ir dirmavonei, jis patė- 
mijo, kad jo klebonas ir vys
kupas nesutiko dėl Kristaus 
tikros būtybės Sakramente. 
Jei jie, jis sau manė, galėjo 
pasirinkti savo nuomones to
kiame svarbiame dalyke, ko
dėl gi jis negalėjo taip pat 
daryti. Jis taip ir padarė.

Jonas Moody pradėjo ne
rimauti dėl savo silpno žino
jimo ir pradėjo skaityti mo
derniškos filosofijos knygas. 
Šie skaitymai per trumpą 
laiką visiškai išnaikino, kiek 
tikėjimo į Dievą jis dar turė
jo. Tikėjimas dabar tapo Jo
nui fantazija. Katalikų Baž
nyčia jam atrodė esąs „Mi- 
rusis Įsteigimas”. Kai 1905 
m. jis aplankė Paryžių, Moo
dy nustebo — pamatė tiek 

■ daug katalikiškų bažnyčių ir 
• tokias didžias jose minias.

„Mano nustebimui”, jia 
rašo jo atsivertimo knygoje 
„The Long Road Home” (Il
gas kelias namo), „šios baž
nyčios buvo visados pilnos 
matomai maldaujančių žmo
nių. Aš niekados pirmiau ne
buvau matęs tokio dalyko”.

Bet Paryžiuje matyti gra
žūs dalykai neatvedė jo į ti
krąjį kelią. Ir taip jis sau 
keliavo įprastu gyvenimo ke
liu, kuris niekur jo neišvedė. 
Bet štai į jo rankas pateko 
Chestertono knygos, iš 
kurių jis įsitikino, kad iš vi
sų neištikimiausių dalykų 
neištikimiausi buvo filosofų 
protavimai. Jis dabar aiškiai 
suprato, kad „moderniški” 
filosofai visai nemokė teisy
bės, bet aiškino tik savo nuo
mones. Jis dabar matė, kad 
tas kelias, kuriuo jis taip il
gai keliavo, iš tiesų buvo 
klaidingas ir tikrai vedė į 
neteisingus namus. Chester- 
tonas atidarė Jono akis ir 
parodė jam aiškiai jo vieną 
didelę klaidą, būtent, jo ak
lą tikėjimą į „moderniškos” 
filosofijos netikėjimą.

Kada jo protas buvo šia
me suardytame padėjime, 
Moody gavo žinią iš Messi- 
nos, kad jo sūnus mirė nuol 
karštligės. Tai labai jį pa
veikė. Pirmą kartą Moody 
panoro tikrai gyventi; jis 
tikrai troško Dievo.

1927 mt. Moody aplankė 
Vieną ir dažnai klausė mi
šių. Kiekvienos išklausytos 
mišios įtikino jį, kad yra 
Dievas. Sugrįžęs į Ameriką 
Moody nusprendė ištirti 
Bažnyčios tiesas. Pradėjo 
skaityti tas knygas, kurios 
galėjo pagelbėti. Jis ypatin
gai perskaitė kardinolo 
Newmano Apologiją^ mon
sinjoro Sheen „Dievas ir 
protas”, „Religija be Dievo”, 
ir t.t. Moody susipažino ir 
su šv. Tomo Akviniečio raš
tais.

Nors jis • suprato visus 
svarbius tikybos dalykus pil
nai, bet dar neturėjo valios 
įstoti į Katalikų Bažnyčią.

vis nesudaro amerikiečio.. Aii$AOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ^A ___ _____
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GAMTOS KNYGA

sikūnijusio Dievo, pasaulio 
Šviesos ir Gyvenimo. Dievy
bė yra taip kilni, kad ją te
gali pasiekti dviejų, klasių 
žmonės: prasčiokėliai ir iš
minčiai. Jie turi bendrą ypa
tybę — nuolankumą. Nuo
lankūs prasčiokėliai supran
ta, kad jie nepajėgs išma-

mintį1, galybę ir meilę.
Nelengva suprasti, kaip 

žmogus gali nesuprasti 
Dievo. Garsusis kalbėtojas 
ir rašytojas kun. Dr. Fulton

laikraščių, žurnalų ir knygų, j. Sheen paduoda priežastį, 
Vieni rašiniai skaitytojams kodėl daugelis nesuranda į- 
lengvai suprantami, kiti pri
einami tik mokslo žmonėms.

Spausdiny slepiasi žmo
gaus dvasia. Kaip žmonių y- 
ra gerų ir blogų, taip lygiai 
ir raštų. Su blogais žmonė
mis pavojinga susidėti. Ne 
mažiau pražūtinga draugau
ti su blogais raštais.

Žmogaus rašytiems veika- tuoti Dievo didybes. Jie pa
lams skaityti reikalingas kai 
bos bei rašybos pažinimas. 
Bet yra pasaulyj viena, ne 
žmogaus rašyta, knyga vi
siems bendra kalba, kuria 
gali naudotis bemoksliai, ma 
žamoksliai ir mokslinčiai. 
Tai paties Dievo ranka pa
rašyta pasaulio knyga. Ji y- 
ra didžiausia, įdomiausia, 
gražiausia ir tobuliausia.

(Parašyta ne raidėmis, bet 
medžiaginiais kūnais, prade
dant elektronais ir baigiant 
didžiausiomis žvaigždėmis.

Permenkas yra žmogus ir 
pertrumpas jo gyvenimas, 
kad ją perskaitytų ir supra
stų. Bet jeigu jis yra geros 
valios, toj gamtos knygoj 
moka išskaityti svarbiausią
jį dalyką: savo priklausomy
bę aukščiausiai Esybei. Jis 
sužino, kad „Dangus pasako
ja Dievo garbę ir tvirtuma 
skelbia jo rankų darbus. Die 
na dienai garsina tą dalyką 
ir naktis nakčiai duoda ži
nią” (Ps. 18, 2 — 3).

Visatos knyga rodo jam 
Dievą, kuriam tarnauja vi
sas pasaulis ir ragina žmogų 
atiduoti Jam priklausančią 
garbę. Nereikia mokslo 
akims pakelti į dangaus 
skliautus, išpuoštus mirgan
čiomis žvaigždėmis ir pama
tyti gražiausius kilimais pri
dengtus žemvaizdžius. Stebi
nanti visatoje planinga tvar
ka ir tikslingumas išsamiai

Į įrodo visų daiktų Kūrėjo ir 
Tvarkytojo nepaprastą iš-

sitiki dieviškuoju autoritetu 
ir gyvai tiki. O išminčiai, 
juo toliau savo mokslu sie
kia, juo daugiau suranda ste
bėtinų dalykų. Sužavėti su
tvėrimais puola ant kelių ir 
šv. Povilo žodžiais šaukia: 
„O, Dievo turtų, išminties ir 
žinojimo galybė, kaip nesu
prantami jo teismai ir nesu
sekami jo keliai! Nes kas 
pažino Viešpaties mintį? ar
ba kas buvo jo patarėjas” 
(Rom. 11, 33 — 34).

Prie trečios klasės žmonių 
priklauso nedasimokinę, per
daug savimi pasitikį puiko- 
riai. Juos galima pavadinti 
vienos knygos žmonėmis. 
Visatos knygos jie visai ne
skaito ; su Dievu nenori turė
ti jokių reikalų; Jo neieško 
tad ir nesuranda.

Gali kas man padaryti 
priekaištą, jog ir mokytų 
tarpe yra netikinčių. Taip, 
yra. Ir tai dėlto, kad jų mok
slas siaurai paviršutinis. Jo
kiu būdu jų negalima pava
dinti išminčiais, jeigu savo 
mokslo šakoje nepastebi 
Dievo rankos.

Kristui gimus, Betliejaus 
stainelėn atėjo Dievą pagar
binti piemenėliai ir išmin
čiai, bet ne mokytieji ir Šv. 
Rašto žinovai. „Tiktai būda
mi mažutėliais tegalime su
rasti didelius daiktus”, sako 
Dr. Sheen. „Pažink save”. 
Pažink savo Dievą, nes ki
taip nesuprasi savo gyveni
mo tikslo. P. M. J.

Be dalyvavimo katalikiš
kame veikime, R. K. Bažny
čia reikalauja iš mūsų dar 
mylėti savo tautą ir tėvynę 
labiau už kitus.

Dėl aiškumo, kad ir trum
pai, turiu paaiškinti, ką reiš
kia „tauta”, „tautybė”, „tė
vynė”, „ 
tybė”.

w. žodžiu „tauta” mes su- 
- Įprantame bendruomenę žmo 

nių, susijungusių krūvon 
bendra kilme, bendru istori
niu išsirutuliojimu (išsivys
tymu) ir ypač bendra kalba. 
„Kiek kalbų, tiek tautų”. 
(Visame pasaulyje esama 
per 900 tautų, gi Europoje 
per 90).

„Tautybė” reiškia kiekvie-

nos tautos bendras ir skir
tingas nuo kitų ypatybes 
(kalba, įpročiai, dainos, me
nas, būdas).

„Tėvynė” reiškia tėvų ir 
protėvių buveinę kaip politi
nę, taip ir geografinę.

Iš šio jau aiškėja didelis 
valstybė” ir „pilie- skirtingumas „tautos” — 

„tautybės” nuo „valstybės” 
ir „pilietybės” sąvokos. 
„Valstybė” — žmonių vienon 
krūvon glaudus susijungi
mas politiniais ir ekonomi
niais tikslais, gi „pilietybė” 
— priklausymas tam tikrai 
valstybei. Taigi, valstybė ga
li susidėti net iš kelių tautų. 
Žmogus gali būti tam tikros 
valstybės pilietis, tačiau, pri 
klausyti visai atskirai tau
tai. Pavyzdžiui, žydai pa
prastai esti bet kokios vals
tybės piliečiai, tačiau, pri
klauso žydų tautai. Jungti
nės Amerikos Valstybės su
daro tikrą ir galingą valsty
bę, tačiau nėra Jungtinių 
Amerikos Valstybių tautos, 
kadangi jos piliečiai suside
da iš kelių dešimčių atskirų 
ir skirtingų tautiečių: lietu
vių, anglų, airių, vokiečių, 
prancūzų, indėnų, juodukų, 
lenkų ir t.t.

Taigi, ir gimęs Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse lietu-

liliejos”, jis rašo, „mano il
gas ginčijimas, kaip su sa
vimi, taip ir su mano prieta
rais, pasibaigė”.

Sugrįžęs į Ameriką, jis iš
laukė beveik visus metus, 
bet 1931 mt. birželio 6 d. 
pralotas Arcisė įvedė jį į ka
talikų tikybą. Ir taip pasi
baigė jo ilgas keliavimas į 
Kristaus prieglaudą. Tą ra
mybę, kurios jis negalėjo 
rasti turtuose, nežinojime ir 
netikėjime, jis dabar rado 
Katalikų Bažnyčioje.

vos tautos tautiečiu).
Kokiu būdu atsirado tau

tos, tai mums labai aiškiai 
pasako šventasis Raštas. 
(Už nepasitikėjimą Dievu ir 
puikybę, Dievas sumaišė sta 
tančių Babelio bokštą žmo
nių kalbas). Net ir mokslo 
tyrinėjimai įrodo, jog visos 
pasaulio kalbos atsiradusios 
iš kelių pirmykščių kalbų. 
Pavyzdžiui, beveik visos Eu
ropos kalbos išsivysčiusios 
iš pirmykštės arijų (san
skrito) kalbos. Spėjama, jog 
iš pat pradžių žmonių kalbė
ta tik vienui viena kalba. 
Rasit, tolimesni šiuo atžvil
giu tyrinėjimai ir pilnai įro
dys šių spėliojimų tikrumą.

Štai, R. K. Bažnyčios mok
slas ir moko mus, jog kiek
vienas žmogus ne tiktai gali, 
bet ir privalo mylėti savo 
tautą daugiau, kaip kad ki
tas, kadangi ši meilė paties 
Dievo yra įskiepyta mūsų 
prigimčiai.

Kaip kad amžinasis Kūrė
jas yra įdaiginęs mūsų pri
gimčiai meilę gymdytojams 
didesnę, kaip kad kitiems 
žmonėms, taip lygiai Jis į- 
skiepino mūsų prigimčiai ir 
didesnę meilę savajai tautai, 
kuriai mes priklausome. Dėl 
to mums nesunku suprasti, 
kodėl glaudžiai susišlieja 
krūvon žmonės, kalbantieji 
ta pačia kalba. Tauta sudaro 
lyg kad vieną didelę šeimą, 
vieną didelę giminingų sielų 
ir kūnų santarą. Jei tad gi
mines mes mylime labiau, 
kaip kad svetimus sau žmo
nes, tai jau aišku, jog ir sa
vąją tautą mes turime mylė 
ti labiau, kaip kitas tautas.

Me§ jauw minėjome, jog 
pats Dievas liepė mums my
lėti ir rūpintis savo tikėji
mu (religija); lygiai taip 
pat ir meilė tėvynei (tautai) 
eina irgi iš Dievo įstatymo. 
Šiedvi meili yra lyg kad dvi 
seserį, kurios turi tą patį 
Tėvą — visatos Kūrėją. Jos 
dvi ne tiktai nesipriešina 
viena antrai, bet dar taip 
glaudžiai yra susijusi, kad 
visados eina greta: kur 
yra tikroji meilė tikėjimui, 
tenai turi būti ir meilė tau
tai (tėvynei); kur tikroji 
meilė tėvynei, ten turi būti 
ir meilė tikėjimui; o antrą 
vertus — kas nemyli Dievo 
apreikšto ir paduoto mums 
tikėjimo, tas negali mylėti 
tikrai ir savo tėvynės; kas 
tikrai nemyli tėvynės, tas 
tikrai nemyli ir tikėjimo.

Ir pats Jėzus Kristus, ir 
Švenčiausioji Mergelė Mari
ja, ir Apaštalai, ir pranašai, 
ir visi šventieji karštai my
lėdavo savo tėvynę (tautą). 
Šiam įrodyti pakanka įsi
skaityti į jų gyvenimą, įsigi
linti į jų žodžius.

R. K. Bažnyčia savo apaš
talavimo darbe (misijose) 
visados atsižvelgdavo tautos 
jausmų. Ji tai pirmoji susta
čiusi maldą už tėvynę. Kam 
ši malda būtų buvusi reika
linga, jei mes neturėtume 
(neprivalėtume) mylėti savo 
tėvynės, rūpintis jos gero
ve?!

Meilė tautai (tėvynei) yra 
tad būtinas, atitinkąs mums 
Dievo duotąją prigimtį jaus
mas. Kad kiekvienas žmogus 
ir žino, jog pasauly yra daug 
moteriškių, šviesesnių ir ge
resnių už jo motiną, tačiau, 
savo motiną jis myli ir ger
bia labiau už jas; taip lygiai 
ir mes visi turime labiau my
lėti savo tautą (tėvynę), kad

Kiek yra ašarų, kartybių, 
dagių šiame gyvenime žino 
tik tas, kas šiuo akimirksniu 
verkia, šiuo akimirksniu ge< 
ria nuodus ar usnimis kruvi
na sau kojas. Niekas negali 
teisti ir smerkti kito, nes 
niekas nėra tuoju kitu. 0 
tik tas gali jausti skausmą, 
kas pats tą skausmą patiria. 
— Krasinskis.

Be tikėjimo nėra pasiseki
mo. Bet tikėjimas be darbo 
nieko nereiškia; darbas gi 
be tikėjimo nedaug ką dau
giau reiškia. Tik darbas 
drauge su tikėjimu duoda 
geras pasekmes. — Harvey.

Neapribota veikla, nežiū
rint kokios rūšies ji būtų, 
galų gale baigiasi bankrūta- 
vimu. — Goethe.

Mokėjimas gyventi parei
na nuo mokėjimo sunaudoti 
laiką. — Franklin.

Nuo mažo prasideda vis
tas. Juo didesnis ir tvirtes
nis daiktas turi atsirasti, 
juo ilgiau ir sunkiau jis au
ga. — Gotthefl.

Tikėjimas be meilės — 
svajonė. — Hercenas.

ir matome, jog daug tautų 
yra ir šviesesnių, ir turtin-

1 gesnių, ir išmintingiau susi
tvarkiusių, kaip mūsų. Mes 
ją turime mylėti visų pirma 
dėl to, kad ji yra mūsų tau
ta, mūsų tėvynė! Privalome 
mylėti bendrataučius, kadan 
gi jie yra mūsų artimiausie
ji broliai ir seserys! Jie rei
kia mylėti ne dėl to, kad jie 
yra geri, bet dėl to, kad jie 
yra savi!

Tačiau, tai dar nereiškia, 
jog mes turime gerbti ir jų ' 
ydas ir aklai priimti visa, 
kas yra sava, o niekinti visa, 
kad ir gera, kas svetima. Tai 
būtų labai neišmintinga, ka
dangi negalima ir gera, ir 
bloga laikyti vienodai geru, 
priimtinu. Pikta yra pikta 
— gera yra gera.

Kaip savo artimuosius I 
mes mylime ir jais rūpina- į 
mes, tačiau, nepagiriame jų I 
ydų, bet stengiamės pašalin
ti jas kiek įmanydami, taip 
lygiai ir mylėdami ir rūpin
damies savo tauta (tėvyne), 
mes turime stengtis pataisy
ti jos ydas, pašalinti jas, kel 
ti jos gerovę ir dvasinę ir fi
nansinę, ir ekonominę — 
mes turime branginti savą
ją tautą ir tautybę, visomis Į 
leistinomis priemonėmis rū- ' 
pintis jos klestėjimu ir visa
dos ginti ją nuo priešų. Ir 
šv. Paulius laiške į galatie- 
čius ragina mus daryti gera 
visų pirma savo bendratau- 
čiams ir bendratikiams (kri
kščionims).

Tačiau, čia savaime gims
ta klausimas: kokiu būdu 
mes gyvenimiškai (praktiš
kai) turime branginti savo 
tautą, rūpintis jos klestėji- Į 
mu, ginti ją?! Meilė tik tada 
yra tikra, kai ji gyvai, išori
niai (darbais) apsireiškia.

Kadangi, kaip jau minė
jau, negalima kas mylėti, j 
pirma nepažinus jo, tai jau 
aišku, jog negalima pamylė
ti savo tauta, jei mes nesu- 
sipažinsime su jos ypatybė
mis, jos istoriniu išsirutulio
jimu, jos kovomis, vargais 
ir kentėjimais. Iš šio išplau
kia antroji išvada, būtent: 
mes privalome skaityti lie
tuviškas knygas ir laikraš* 
čius. Kito kelio susipažinti 
su Lietuva nėra!

Snaudalis.

dryžių... kapų... Vas 
gėlių roįus\ 0 hem 
šo statulos tylios, t 
0 po jomis sudėta 
gyvenę kalbos... K 
mėse kaukuolės tw 
fa. Aldų duobė 
grumstais užgrūs 
minčių protai susno 
liejo su žeme amz 
čia atklydęs keleivi 
pasaulio svečias — 
vo menkumų... Tie 
mauzolėjai, lyg pil 
tik dulkes, tik pal 
juodus aptrūnijusi! 

’ bus, pelėsius ir u 
gaiš blizgučiais išn 

0, vėl, kitoj pusė 
vargšų kvartalas. K 
skurdžių ir elgetų. I 
išguitų ir paklydėlių 
rasim kapo ilgo, plat 
įvijusio vėjale, sni 
gėlėmis. Vasarų čia i 

' augus aukščiau metro 
savo šešėliuose smulki 
taus nušutintas balanė 
garsų, be gražių įrasi 
dos, kad šis kvarta 
dulkėto karavano pė 
Čia nėra tokių varti 

’ prie mauzoliejiskių. Ti 
mas paminklas beveik 
sius remia. Blizga, 
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MARIJA AUKŠTAITE

Našle Tarp Kryžių Siluetų

me, jog daug tautų šviesesnių, ir turfin- ir išmintingiau surisiu, kaip mūsų. Mes ne mylėti visų pirma kad ji yra mūsų tanių tėvynė! Privalome bendrataučius, kadan ra mūsų artimiausie- ai ir seserys! Jie rei- lėti ne dėl to, kad jie ri, bet dėl to, kad jie i!iu, tai dar nereiškia, s turime gerbti ir jų aklai priimti visa, . sava, o niekinti visa, gera, kas svetima. Tai įbai neišmintinga, ka- negalima ir gera, ir laikyti vienodai geru, nu. Pikta yra pikta a yra gera.i savo artimuosius nylime ir jais rūpina- ačiau. nepagiriame jų et stengiamės pašaliu- kiek įmanydami, taip | ir mylėdami ir rūpiu- | j savo tauta (tėvyne), I irime stengtis pataisy- ydas, pašalinti jas, kel gerovę ir dvasinę ir fi- ę, ir ekonominę - urime branginti savą- itą ir tautybę, visomis omis priemonėmis rujos klestėjimu ir visa- ginti ją nuo priešų, h lulius laiške į galatie- maginą mus daryti gera pirma savo bendratau- j ir bendratikiams (kri- nims).ciau, čia savaime gims- laušimas: kokiu būdu gyvenimiškai (praktiš- turime branginti savo į, rūpintis jos klestėji- ginti ją?! Meilė tik tads .ikrą, kai ji gyvai, išari- (darbais) apsireiškia, idangi, kaip jau minė- negalima kas mylėti, ia nepažinus jo, tai jau u, jog negalima pamylėjo tauta, jei mes nesu- žinsime su jos ypatybe- jos istoriniu išsirutulio- i, jos kovomis, vargais :entėjimais. Iš šio išplau- antroji išvada, būtent:» privalome skaityti lie- iškas knygas ir laikraš s. Kito kelio susipažinti Lietuva nėra!

Dungso kalnas kaip milži
nas vakarų pusėj. Ant akme
ninių uolų pakraščių apsivi
ję nepermatomo ledo gurvo- 
lai. Jie balti kaip porcelanas 
blizga išsiraitę, išsikraipę 
visais kalno pakraščiais. Iš
kyšuliuose styro smailos le
dų žvakės. Visu kalno ap
skrituliu linguoja medžiai. 
O ten... Kalno viršūnėje — 
kryžių kryžiai... Milijonai 
kryžių... kapų... Vasarą ten 
gėlių rojus! O žiemą? Gum
šo statulos tylios, be garsų... 
O po jomis sudėta visos at
gyvenę kalbos... Kiurkso že
mėse kaukuolės tuščios, išse
kę... Akių duobės smėliu, 
grumstais užgrūstos... Iš
minčių protai susmego, susi
liejo su žeme amžiams... Ir 
čia atklydęs keleivis, gyvojo 
pasaulio svečias — randi sa
vo menkumą... Tie išdidūs 
mauzolėjai, lyg pilys, siūlo 
tik dulkes, tik pabaisą, tik 
juodus aptrūnijusius gra
bus, pelėsiais ir nurūdiju- 
siais blizgučiais išraitytus...

O, vėl, kitoj pusėj kalno, 
vargšų kvartalas. Kvartalas 
skurdžių ir elgetų. Benamių, 
išguitų ir paklydėlių. Čia ne
rasim kapo ilgo, plataus, ap
sivijusio vėjale, sniegu, ar 
gėlėmis. Vasarą čia žolė iš
augus aukščiau metro, slepia 
savo šešėliuose smulkias, lie
taus nušutintas balanėles, be 
garsų, be gražių įrašų... Ro
dos, kad šis kvartalas tik 
dulkėto karavano pėdsakai. 
Čia nėra tokių vartų, kaip 
prie mauzoliejiškių. Ten pir
mas paminklas beveik debe
sius remia. Blizga, tviska 
marmuras kavinės spalvos. 
Šiam paminkle žiba įspaus
tos aukso raidės, žiūri į pra
eivį ir savo išdidumu nusa
ko, kad čia ilsisi buvęs aukso 
saikuotoj as. Čia nereikia nė 
skurdaus, išsekusio, išsiken- 
tėjusio Jėzaus kaulėtojo, Nu
kryžiuotojo — čia stovi gra
nitinės spalvos taurė ant 
marmurinės papėdės... Iš jos 
sustingusiai liejasi išgyven
tų metų sakai...

Balanėlių kvartale nėra 
granitų, nei taurių. Išgyven
tą skurdžiaus kančią nenu
sako sustingę, išsirpę sakai: 
čia dažnos našlės nubučiuo
tas skurdus, mažas kryželis 
įsmeigtas prie balanėlės, 
toks menkas ir nusiminęs 
styro žolių pavėsy... O skruz 
dėlės vis suka naujus lizde
lius ir ruošia gyvenimą ant 
žmogaus griuvėsių.

Vieną pavasarį, kada van
duo čiurleno iš kalnų, kada 
saulė šildė žemę, ir medžių 
spurgos ruošėsi išsiskleisti 
—■ plačiu, smėliuotu kapų 
keliu atsirito keturi dideli 
ratai. Ant jų užmestos dvi 
lentos, ir juodas, prastas, il
gas grabas slinko į amžino 
poilsio vietą. Ant grabo plok
ščio voko, kryžiaus vingiu 
išsiraitę, žiba gelsvo popie
riaus blizgučiai, kurie, taip 
pat kvailai suskurdę, žiūri į 
debesius, ir, lyg išverkus 
našlaitė, skundžiasi visatai 
nelygybe... Kaulėtas kuinas 
tingiai ropoja kapinyno ke
liu, kanopomis klimpdamas į 
šlapią smėlį. Jis rodos jau
čia, lyg supranta, kad Lau
ras Dailėnas taip pat nuola
tos buvo vargų priplaktas, 
kaip jis pats, kaip jo surem
bėjusi nugara nuo pakinkių.

Paskui vežimą seka Dailė- 
no našlė. Viena ranka ji šiuo 
sto išverktas akis, kurios 
jau tuščios, tik išsigandę ir 

saulėtos dienos šviesa joms 
perstipri, perryški. Antra 
ranka ji vedasi kūdikį Pau
liuką. Pauliukas, įvilktas į 
lapuotą švarkelį, dribsi pas
kui vežimą, akeles įrėmęs į 
balanoms nusmaigytus varg
šų kapus... Našlės žvilgsnis 
panertas juodam grabe... 
Kurs neša jos meilę... Meilę 
tyro džiaugsmo, moterystės 
džiaugsmo per dešimts metų 
justą, išsaugotą, išugdytą.

Platus, ilgas, ilgas griovis 
iškastas... Šis kuinas šian
dien atropojo jau dvidešimtą 
kartą nuo kapų lavoninės su 
skurdžių lavonais. Vienus iš 
jų kai kas lydėjo, o kitus nie 
kas. Gal niekas jiems nė 
švelnesnio žvilgsnio nenume
tė, nepažiūrėjo į apšepusį 
karstą, tik kuinas, atvilkęs 
prie griovio, apsiblausė, pa
karpė ausimis ir, atsikratęs 
našta, dūlino atgal prie lavo
ninės.

Dailėno grabas papildė 20- 
tą šios dienos numerį. Jis, 
kaip neverta dėžė, išsirikia
vo šalia kitų devyniolikos, 
prie kurių jau nebuvo atly
dėjusių, tik duobkasiai taisė 
virves, ir skubėjo paslėpti į 
žemę tą, kas į ją pavirto.

Našlė su kūdikiu dar pa- 
tupeno prie išrikiuotų gra
bų... Kažkoks pabaisis įsikni
so į jos drebantį kūną, ji at
siklaupė ant išmestų grums
tų šalia griovio, išvyniojo iš 
baltos skarelės smūtkelį, pa
bučiavo, priglaudė Pauliukui 
prie virpančių lūpelių, nusi
šluostė naują ašarų srovę, 
peržegnojo grabą, ir uždėjo 
ant jo voko smūtkelį, kurį 
Dailėnas gyvas būdamas 
pats išdrožė. Duobkasiai, il
gą laiką kuždėjęsi, prabilo į 
našlę:

— Tamsta, malonėk jau 
palikti grabą! Mes visą va
landą laukiame. Matote, dar
bo visa eilė... Juk nestovės 
ant viršaus.

— Dievulėliau mano! — 
vaitojo našlė. — nors pasku
tinį kartą pasitarnaučiau, 
nors grumstelį numesčiau, 
nors kryželį įsmeigčiau...

— Ne, ne. Matote, čia to
kia tvarka: atvešt, palikt, o 
mes sutvarkom, uždailinam, 
ir kryželius susmeigiam.

— Tik toj pačioj vietelėj... 
Kad nors rasčiau... — su
gniužo našlės kūnas plačiam, 
nuplikusiam apsiauste, ji su
griebė kūdikį už rankelės ir 
nutraukė nuo tėvo karsto.

— Motinėle, nepalikim tė
velio... — melsvos kūdikio 
lūpelės maldavo: — Bran
gus tėtušėlis... Ar jis nesu
grįš, mamyte?!

— Sūnau, mes pas jį nuei
sim... Ateis metai, ateis va
landa, atsivers amžinybės 
vartai, tu, ir aš pas tėtelį...

— Kokia amžinybė, kokie 
vartai, matušėle, kur, ka
da?!...

— Po mirties. Po šio trum 
po vargų tako. Poilsis ir vil
tis Dievuje. Visatoj, vande
ny ar žemėj, viskas Dievo ir 
Dievuje. Skriaudų pasaulis 
liks...

Kūdikio mintys neaprėpė 
motinos paliestų gijų. Jis 
nusišluostė veidelį rankoga
liu ir vėl dribsėjo šlapiu, 
smėliuotu keliu. Tik kada iš- 
kiurę batai prisisunkė šalto 
purvo ir ėmė gelti kojeles, 
jis skundėsi motinai šalčiu 
ir alkiu.

Valė tyli, kaip žemė. Ji 
grįžta į gyvenimą, nešdamo- 
si sieloj liepsnojančią gėlą. 
Jos akių lėlelėse skendi tik 

vienas, vienas juodo grabo 
taškas, kurs, rodos, visą jos 
gyvenimą užbaigė tašku... 
Be slenksčio, be ateities, be 
vilčių!

Prieš dešimts metų ji su
situokė su mylimu Lauru 
Dailėnų. Abu buvo skaistūs, 
judrūs, pilni gyvumo, vilčių 
ir laimės. Abu bėgo, dirbo, 
turėjo pinigų ir prietelių. 
Vėliau jų šeimos džiaugsmą 
papildė Pauliuko vežimėlis. 
Motina Valė stumdė jį po 
erdvius, švarius kambarius, 
dainavo lopšinę, ir vakarais, 
ant minkštos kanapos suvir
tę su Lauru, spėliojo kuo bū
siąs Pauliukas?

— Žinoma, kad leisiu į 
mokslą, — didžiuodamasis 
sakydavo Lauras Dailėnas. 
— Pašaukimą pats pasi
rinks. Negi vaiką stumsi 
ten, kur jam bus svetima.

Motina Valė užrausdavo. 
Ji visa siela siektų pamaty
ti, kuo būsiąs Pauliukas? Ji 
pribėgdavo prie vežimėlio 
šilkais apripuoto, įsmeigda
vo akis į ramų, miegantį vei
delį, ir jos lūpose, jos sieloje 
saulėtos viltys kalnais su- 
griūdavo: Ji matydavo Pau
liuką medicinos sidabriniais 
įrankiais apsistačiusį profe
sorių. Ji matydavo Pauliuką 
teisme žmonių teises ginantį. 
Ji matydavo susimąsčiusį 
inžinierių, šriubelius sukinė- 
jantį, lankstantį, rakinėjan
tį. Ji matydavo ilguose rū
buose, sutanoj auksu siūtoj 
arnoto j prie altoriaus, prie 
Dievo stalo jai ir milijonams 
žmonių nešantį dalinantį 
baltą, šventą Skritulėlį. Ji 
matydavo jį laivo kapitonu, 
kurs neša per bangas ją pa
čią į motinų džiaugsmo šalį. 
Ji matydavo Pauliuką prie 
didžiulio teleskopo skaitantį 
žvaigždes... Bet Valė nieka
dos nepamanė apie Pauliuką 
našlaitį... apie jo lapuotus 
drabužėlius, nes banke gulė
jo Pauliuko ateičiai Dailėnų 
gražios sutaupos.

Metai be širdies. Jų neat
siprašysi, nepakeisi, nepa
suksi, nesugrąžinsi. Jie atne
šė į Dailėnų gyvenimą vienų 
nusivylimų. Pirmas smūgis 
jiems krito, kada užsidarė 
bankai, nunešdami visas Dai 
lėnų sutaupąs. Valė liko 
parblokšta. Bet kažkaip jos 
vyro paguoda, jo brangi sie
la, mokėjo viską užglostyti, 
paguosti, suteikti vilties ir 
Valė persilaužė. Apsiprato, 
susitaikė su likimu. Kas ki
ta Lauras. Jis, vyrišką va
lią sukaupęs, užsidarė tik 
savo pasaulėly, surakinda
mas save rūpesčiuose. Pra
žilo jo galva, kūnas virto ske 
lėtu, bet Valės rūpesčius jis 
pajėgė išblaškyti visuomet 
nuduotu linksmumu ir dirb
tinomis šposų manieromis. 
Jis su skaudančia širdimi, 
vienas, su nieku nepasidali
nęs, žvelgė į savo kūdikio 
pirmus žingsnelius... Ir su 
kiekviena augančia diena 
augo jo vidujis graužulys, 
kad jo kūdikis liks beširdžių 
skriaudėjų auka, kurie susi
grobė auksą ir jo prakaitą, 
paskelbė „krizę”, apdangstė 
melais, išvogė iš jo kūdikio 
taurę neišgertų mokslo ži
nių...

(Bus daugiau)

Dr. E. McKinley, Manilos 
universite profesorius, sura
do vaistų piktosioms raup
lėms gydyti.

Australijos angliakasiai, 
kasdami auksą 870 pėdų gi
lumoj, užtiko gyvą baltą var 
lę. Varlė ne tik balta, bet ir 
permatoma.

Julius Baniulis

Aleksandras Puškinas - Didysis rusų poetas
Minint jo 100 metų mirties sukaktį *

Sakoma, kad moderniškoji 
rusų tautos grožinė literatū
ra prasidėjusi nuo Puškino 
ir daugumoje kilusi jo kūry
bos įtakoje. Puškinas buvo 
žinomas, mėgiamas ir ger
biamas ne tik savo gimtojo
je Rusijoje, bet taip pat ir 
visame kontinente, ypač 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Italijoje.

Bet anglų kalba kalban
čiame pasaulyje, anot Ale
xander Kaun, rusistikos pro
fesoriaus Kalifornijos uni
versitete ir veikalo „Maxim 
Gorki and His Russia” (Mak
simas Gorkis ir jo Rusija) 
autoriaus, ligi paskutinių lai
kų maža ir iškreiptai tebuvo 
žinoma apie Turgenevo, Tol
stojaus ir kitų įžymiųjų ru
sų rašytojų pirmtaką. Mat, 
Puškinas visų pirma yra poe
tas, o kitų tautų poetams 
anglų kalba vertimuose ne 
kažin kaip sekėsi, išskyrus 
persų poeto Omaro Khayya- 
mo „Rubajatą”, gana lais
vai išverstą Edvardo Fitz- 
Geraldo. (Rašančiam šiuos 
žodžius atėjo į galvą mintis 
ir apie musų kalba išverstą 
ar dar vis tebeverčiamą, at
sieit, tobulinamą „Rubaja
tą”. Literatūros Naujienos 

"Per 11 metų aš gėrėjuos! Luckies” 
rašo Ezio Pinza Metropolitan

Operos Basas

GARSUS METROPOLITAN OPERA 
KOMPANIJOS ŽVAIGŽDĖ

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga 

PRIES KNITĖJIMUS PRIES KOSULĮ

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Pinza kaip 
ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

1 nr. 1935 m. taip rašė: „Kl. 
Jurgelionis, be kitų savo 
poezijos darbų, gali pasigerė
ti itin gražiu Omar Khayamo 
poemos „Rubajata” vertimu, 
kurį tikimės neužilgo galėsią 
ir Lietuvoje skaityti”. Ir 
mes amerikiečiai lietuviai 
norėtume tą vertimą skaity
ti ir pasigėrėti sava „Ruba
jata” (beje, angliškai rašo
ma „Rubaiyat”, abi „a” kir
čiuojant dešiniuoju kirčiu), 
bet nedrįstame vertėjo ra
ginti parodyti savo vertimą 
lietuviškajam pasauliui, nes 
gerai žinome, kad tos rūšies 
darbas ne per mėnesį kitą, 
ne per metus kitus nudirba
mas, ypač kai siekiama įma
nomai didžiausio tobulumo. 
Visa, kas galima p. Jurgelio- 
niui priminti, tai, kad — 
laukiame).

Kritiko Lewis Gannetto 
nuomone, kalbant apie verti
mus, ypač poezijos, galima 
pareikšti, kad pasaulyje yra 
vos tik keli vertimai, ku
riuos tenka laikyti tiesiog 
stebuklais, tai — vokiečių 
kalba išversti didžiojo anglų 
poeto Šekspyro (Shakes
peare) raštai ir minėtoji 
anglų kalba išversta „Ruba
jata” Pasak jo — poezija y-

EI. Bartkevičiūtė
KARVELĖLI...

O, karvelėli, meilus paukšteli, 
Pas mano langą netupėk — 
Į mano brangią tėvų šalelę, 
Linksmai burkuodamas, nulėk.

Tenai močiutė, sengalvėlė, 
Dejuoja manęs laukdama. 
Ją nuraminki ir pasakyki, 
Kad aš sugrįšiu dar pas ją.

Tik nutylėki, kad mano akis 
Papuošė gaili ašara, 
Ir nesakyki, kad jau nutilo 
Mano sieloj linksma daina.

O, karvelėli, meilus paukšteli, 
Pas mano langą netupėk — 
Į mano seną tėvų šalelę^ 
Linksmai burkuodamas, nulėk!

ra tarsi sniegas ir lengvai 
nesiduoda svetur išvežama. 
Verčiant poetinį kūrinį, be
veik visados žūsta lyriškoji 
eilutė, nes pati poezijos es
mė nėra vien tik idėja. Bet 
matuojant tuo mastu, beveik 
jokia tauta, išskyrus vos ke
lias — pačias laimingiau
sias, neturėtų nei Homero, 
nei Šekspyro, nei Dantės, nei 
Goethės, nei Virgilijaus, nei 
Horacijaus (kurio 2000 me
tų gimimo sukaktį 1935 m. 
minėjo visas kultūrinis pa
saulis), nei kitų klasikų. Ta
čiau čia ne vieta apie tai gin
čytis.

t(Rašydamas šį pareiškimą aš esu 
Metropolitan Operos persirengimo 
kambaryje. Aš ką tik baigiau *Le Coq 
d’Or’ sėkmingą perstatymą. Lucky 
Strike, kurį dabar rūkau yra viena iš 
laimėjimo dovanų! Bet ar aš jaučiu 
nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 
pakenktų po labai varginančio persta
tymo mano gerklei? Visai ne! Nes aš 
atradau, jog lengvas užsirūkymas yra 
tinkamas ūbiems, mano skoniui ir 
mano gerklei. Per vienuolika metų aš 
gere juosi Luckies šioj šalyj ir net savo 
gimtoj Italijoj.”

Knygų leidykla Random 
House yra išleidusi „The 
Poems, Prose and Plays of 
Pushkin”, suredaguotą Av- 
rahm Yarmolinskio, kuris 
daugiausia rėmėsi Babette 
Deutsche vertimais; prof. 
Ernest J. Simmons parašyti 
puiki biografija „Pushkin”, 
kurią išleido Harvard Uni
versity Press; Boris Brasol 
išvertęs menkomis eilėmis, o 
Paisly Press išleidusi „The 
Russian Wonderland”; pa
galiau — „Pushkin: Homage 
by Marxist Critics”, kuria
me įdėti raštai Gorkio, Lu- 
načarskio, Zęitlino ir, Vino- 

(Tęsinys 4 psl.)
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Į JAUNIMO BROADWAY
SPORTININKŲ DĖMESIUI) Tamulis, kurs lietuviškai vi- 

--------  įsiems dėkojo.
Am. Lietuvių Sporto Ko

mitetas sparčiai ruošiasi di
džiulei sporto šventei, įvyk
siančiai šią vasarą Chicago- 
je. Šventėje dalyvaus Lietu
vos geriausi sportininkai ir 
du lakūnai (J. Pyragius ir 
Br. Ožkinis).

Šventę sudarys tokia pro
grama:

1. Lengvos atletikos rung
tynės, dalyvaujant Lietuvos 
ir Amerikos lietuviams spor
tininkams. šias rungtynes 
sudarys sekanti žaidimai:

a) Trumpo tolio bėgimai 
(dash) 100 jardų, 220 jardų 
ir 440 jardų.

b) Barjerinis arba su kliu 
timis bėgimas (hurdles) 110 
jardų ir 220 jardų.

c) Estafetės arba pamai
nomis bėgimas (relay race) 
4x110 jardų.

d) Švedų estafetės (med
ley relay race) bėgimas 400, 
300, 200 ir 100 jardų.

e) Šokimas į tolį (broad 
jump).

f) Šokimas aukštyn -su 
kartim (pole vault).

g) Metimas disko (disc 
throwing).

h) Rutulio stūmimas 
(shot put).

i) Metimas ieties (javelin 
throwing).

2. Krepšinio rungtynės 
(basket ball)* kuriose daly
vauja Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai sportininkai.

3. Bokso arba kumštynių 
rungtynės:

a) Įžanginės kumštynės į- 
vairaus svorio Amerikos lie
tuvių kumštininkų.

b) Lengvo svorio kumšty
nės tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių kumštininkų.

c) Sunkaus svorio kumš
tynės tarp Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių kumštininkų.

4. Teniso rungtynės tarp 
Lietuvos ir Amerikos lietu- 
vių tenisininkų, pavienių ir 
poromis.

5. Oro švente, kurios pro-t i 
gramą sudarys Amerikos ir! 
Lietuvos lakūnai; Lietuvos 
lakūnai sklandys ore bemo- 
toriniais orlaiviais — sklan- ' 
dytuvais, kuriuos jie atsiveš < 
iš Lietuvos.

Komitetas kviečia lietu
vius sportininkus ko veikiau 
šiai registruotis ir ruoštis 
dalyvauti. Registruotis pra
šoma šiuo adresu:
Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas
2201 W. Cermak Rd., 

Chicago, Ill.

NENUVEIKIAMAS
MERGINŲ RATELIS

Merginų ratelis kamuolių 
žaidime nenugalimas — dar 
nei karto nepralošė.

Vasario 25 d. jos buvo nu
vykę į Norwood, Mass., kur 
žaidė su vyčių rateliu ir iš
ėjo laimėtojomis. So. Bosto
no merginų ratelį sudarė: 
S. Mickevičiūtė, J. Jankaus
kaitė, M. Matuzaitė, G. Zo- 
vytė ir F. Karlonaitė. Nor
wood© merginų ratelį suda
rė: A. Gaidelytė, N. O. Ku- 
lovičiūtė, A. Jasionytė, V. 
Adomaitytė ir H. Zimlecky- 
tė.

Prieš porą savaičių vyčių 
merginų ratelis žaidė su lie
tuvių moterų rateliu, kuris 
jau seniai žaidžia ir kad 
pliekė savo priešininkes, tai 
net dūmai rūko!

Vyčių rately žaidė ir N. 
Marksaitė. Moterų klubo ra
telį sudarė R. Bagočienė, C. 
Karbauskaitė, H. Stukienė, 
B. Pašakarnienė, F. Zalets- 
kienė ir B. Cūnienė. Vyčių 
merginų ratelis laimėjo net 
93 punktais. Laikykitės, 
mergaitės! Z.

SUSIŽIEDAVO

Jonas Preskinis, veiklus 
parapijos choro narys ir da
bartinis raštininkas, susižie
davo su Marijona Sabaite, 
veiklia choro nare, buv. val
dyboj. Juozas Kasperas, gra 
borius, veiklus parapijos 
darbuotojas, ypač labdarin
gose draugijose, susižiedavo 
su F. Venyte, gražiai daly
vavusia su lietuviais.

Šioms porelėms linkėtina 
sudaryti gražius, lietuviškus 
šeimos židinius!

Daugiau teks sužinoti vė
liau apie „didelius 
kurių dar bus.

tūzus”, 
D.

KREP-

SO. BOSTON, MASS.

Išleistuvių puota
Vasario 24 d. Levagges 

klube įvyko iškilminga puo
ta pagerbti mūsų įžymų 
sportininką, Vytautą Tamu-

Vytautas išvyko į Floridą 
pradėti sviedinio sezoną su 
New York Yankees sviedi
nio komanda.

Žiemą Vytautas praleido 
linksmai su vyčių sportinin
kais, bežaisdamas kamuo
liais.

Išleistuvių puotą jam su
rengė vyčių 17 kp. Prie gra
žiai paruoštų stalų visi link
smai praleido vakarą. Be vy
čių, dalyvavo Vytauto sesuo, 
jo švogeris ir artimiausi 
draugai.

Kalbas pasakė kp. pirm. 
Pr. Karlonaitė ir Vyt. K.

VYČIAI UŽBAIGĖ
ŠINIO SEZONĄ ANTROJE 

VIETOJE

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
krepšinio ratelis vasario 27 
d. turėjo žaidimą su Maple 
A. C. italų rateliu iš E. Bos
tono ir lengvai nugalėjo ita
lus 32 prieš 10. Šį žaidimą 
vietos amer. spauda plačiai 
aprašė ir vyčius gerai įver
tino.

Per visą sezoną vyčiai 
pralošė du žaidimus ir už
ėmė lygoje antrą vietą.

Valio mūsų sportininkam!
R.

ATSIGULĖ LIGONINĖJE

kius, p. J. Dilis, laikrodinin- [ | 
kas, seniausias kuopos na-j; 
rys, pats pirmutinis paauko
jo penkis dolerius šokių ren
gimo komisijai. J. Dilis nuo
latos vyčiams aukoja. Vyčiai 
savo gerajam rėmėjui labai 
dėkingi! V-tis.

NEWARK, N. J.

L. Vyčių kuopa kovo 7 d. 
per 8 vai. mišias priims Ko
muniją, minėdami šv. Kazi
miero šventę. Mišias atna- 

Išaus kleb. kun. I. Kelmelis. 
Po to bus bendri pusryčiai.

Kuopa smarkiai ruošiasi 
šokiams, kurie įvyks balan
džio 25 d. Šv. Jurgio salėje.

Sporto komisija su Ad. 
Biekša priešaky ruošia įdo
mų sporto vakarą, apie kurį 
bus pranešta.

L. Vyčių kuopa maloniai 
primena Newark apylinkės 
lietuvių jaunimo tėvams, jog 
geriausia jų vaikams orga
nizacija yra vyčiai; susirin
kimai būna kiekvieno mėne
sio antrą pirmadienį, 
Jurgio salėje.

HUDSON, MASS.

Šv.

Vy-Susiorganizavo nauja L. 
čių kuopa

Vasario 28 d. čia įvyko 
prakalbos, kurias surengė 
Moterų Sąjungos kuopa, tik
slu suorganizuoti L. Vyčių 
kuopą.

Žmonių prisirinko pilnutė 
Elks salė, didelė dalis jauni
mo. Nors ir maža lietuvių 
kolonija, bet čia gyvuoja lie
tuviška dvasia, jaunimas 
gražiai kalba lietuviškai. 
Kalbėtojai buvo: vyčių cen
tro vicepirm. Pr. Razvadau- 
skas, apskr. pirm. V. Kerei- 
šis, centro ižd. J. Bačinskas, 
ir 17 kp. ižd. D. Averka.

Julija Stanytė, kuri pa
kvietė minėtus kalbėtojus, 
buvo šių prakalbų vedėja ir 
iniciatorė.

Po prakalbų susiorganiza
vo vyčių kuopa, įsirašė per 
15 narių, kurie užsimokėjo 
ir duokles visiems metams.

Į valdybą išrinkta Ant. 
Kerdukas — pirm., J. Stany
te — vicepirm., Ant. Kerdu- 
kaitė — nut. rašt., J. Sedle- 
vičius — ižd., V. Stanytė — 
korespondentė.

Vincas Kereišis, N. A. 
apskr. pirm., suteikė prie
saiką naujajai valdybai ir 
nariams.

Į prakalbas buvo atvyku
sių svečių vyčių iš Bostono 
ir Worcester, Mass.

Jaunieji vyčiai hudsonie- 
čiai, pasiteiravę apie vyčių 
org. iš svečių, geroje nuotai
koje skirstėsi, pasižadėdami 
išugdyti gausingiausią i> 
veikliausią kuopą. Geros klo
ties! R.

Vasario 23 d. Naval Hos
pital atsigulė vytis Antanas 
Gaputis, valstybinės aviaci
jos tarnautojas, kuriam ren
giasi daryti kojoje operaci
ją. Antanas, belankydamas 
aviacijos mokyklą, pernai 
koją kažkaip nelaimingai už
sigavo. Sveik, Antanai, grei
tai, nes pavasario artėjimas 
ir su juo įvairūs kuopoje 
darbai tavęs laukia. Laimin
go išsveikimo.

STAMBUS VYČIŲ 
RĖMĖJAS

Gal ne daugelis kuopų gali 
didžiuotis turėdamos tokių 
stambių rėmėjų, kaip vyčių 
17-ta kuopa, štai, beren
giant L. V. N. A. apskr. šo-

LAWRENCE, MASS.

Sodalietės
Darbštaus klebono kun. 

P. M. Juro išugdyta jaunų 
mergaičių sodaliečių draugi
ja su per 80 narių.

Kas antras ir trečias tre
čiadienis, vakarais, bažnyčio 
je klebonas pasako pamoks
lus ir suteikia palaiminimą 
Švč. Sakramentu. Po to sa
lėje būna susirinkimai, ku
riuose klebonas duoda pa
skaitas ir pamokymus. Ga
vėnios metu suvaidinamas 
koks svarbesnis veikalas.

Parapijos parke Palango
je, prie ežero kranto, turi sa
vo vasarnamį, kuriame jos 
praleidžia vasaros atosto
gas. Jame gali apsigyventi 
apie 30 mergaičių.

Svečias.

IŠ TOLIAU 10 IŠ TOLI
fį ALEKSANDRAS PUŠKKI- 

NAS — DIDYSIS RUSŲ 
POETAS

(Tęsinys iš 3 psl.)
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LAWRENCE, MASS.

Protestas prieš šmeižtus
Lietuvių masiniame susi

rinkime, įvykusiame 1937 m. 
vasario 21 d. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėj, 94 Brad 
ford St., Lawrence, Mass., 
dalyvaujant apie 500 vietos 
lietuvių miniai, vienbalsiai 
nutarta pareikšt protesto re
zoliuciją prieš laikraštį Vie
nybę ir jos korespondentus, 
ypatingai K. Vidūną.

Kadangi p. K. Vidūnas ne
teisėtai šmeižia kun. P. M. 
Jurą, kaltindamas neleidimu 
minėti Lietuvos Nepriklau
somybės ir

Kadangi Vienybės redak
torius mato šv. Pranciškaus 
parapijos Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo apra
šymus lietuvių katalikiškoje 
spaudoje ir

Kadangi talpina savo re
daguojamam laikrašty ne
teisingus aprašymus ir mela
gingus šmeižtus prieš kun. 
P. M. Jurą ir Šv. Pranciš
kaus parapiją,

Todėl lai būna nutarta, 
kad mes, šv. Pranciškaus pa
rapijiečiai, reiškiame protes
tą prieš Vienybę ir jos ko
respondentus ir griežtai rei
kalaujame šmeižtus atšaukt.

F. A. Krancevičius, 
Susirinkimo vedėjas.

Vincas Černiauskas, 
Kom. narys.

S. Prašome šią rezoliu- 
atsispausdinti irciją 

katalikiškų laikraščių.

BALTIMORE, MD.

kitų

— Pereitą savaitę automo 
bilis sužeidė p. p. Čirvinską; 
gal greit pasveiks, atrodo 
nepavojingai.

— Kelios moterys lietuvės 
gatvėje susipešė dėl kažko
kių savo naminių reikalų, 
nugabentos į policijos stotį 
užsimokėjo pabaudą. Gėda 
savo vardą žemint peštynė
mis!

— Kai kurios lietuvės pa- 
gonėja. Vasario 19 d. lietu
vių draugysčių salėje, baro 
kambaryje daug moterų, ap
sėdę staliukus, vaišinosi 
alum, o vienam kampe mu
zikantai grojo šokius ir kai 
kurios moterys ėjo patrep- 
sėt. Vis dėlto gavėnioj toks 
elgesys visai netinka ir že
mina mūsų moteris. Tą va
karą bažnyčioj giedota Kris
taus kančios giesmės, o ki
tur moterys kojas miklina! 
Tikrai gaila, kad ne visi mel 
džiasi, o ypač prie Aušros 
Vartų Dievo Motinos, kad 
grąžintų Lietuvai Vilnių.

WATERBURY, CONN.

šventę 
Lietuvos 
19 metų

jos choras su didžiausiu pa
rašu „Lai gyvuoja laisva ir 
nepriklausoma Lietuva”. 
Priešaky stovėjo du skautai 
su Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Galingai sudainuo
ta Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir „Ginkim šalį Lie
tuvos” Dainuojant choristai 
plevėsavo tautiškas vėliavu- 
tes, kas darė į žmones labai 
gilų įspūdį. Klaipėdos kraš
to sukilimo vadui, pulk. J. 
Budriui, įteikta kopija „Gin
kim šalį Lietuvos” su visų 
choristų parašais.

Be svetingos mayoro kal
bos, pakalbėjo aldermanas 
J. Bendleris, kun. Dr. Star
kus, vaistininkas J. Tareila, 
gydytojai M. J. Colney ir 
Frank J. Hill, notaras J. 
Žemantauskas, policijos Įeit. 
M. Balanda, šerifas A. Fran
cis, komp. A. Aleksis ir kiti

Trumpai, bet jautriai ir 
tikrai kareiviškai kalbėjo 
garbingasis svečias, p. Jonas 
Budrys. Nurodė Lietuvos di- ' 
dėlę pažangą.

Vilniaus našlaičiams su- ' 
aukota per 50 dol. Parduota 
įvairių knygų, Vilniaus pasų 
ir ženklelių.

Valio mūs Tauta ir Bran- ' 
gio j i Tėvynė Lietuva!

Lietuvaitė.

Vasario 21 d. įvyko Vaiz
bos buto pirmutinė moksliš
ka programa. Dr. Matthew 
Colney, vakaro vedėjas, per
statė kalbėtojus. Dr. John S. 
Staneslow kalbėjo apie pro
to ligas, Dr. Frank Hill apie 
nosies, akių ir burnos higie
ną ir J. Mačiulaitis apie ap- 
draudą. Rodyti krutami pa
veikslai apie įvairius apsi
saugojimus.

Kita panaši programa į- 
vyks kovo 7 d. Lietuvių Vaiz 
bos Butas kviečia visas drau 
gijas atsilankyti ir pasinau
doti. Korespondentė.

Petro Rimšos veikalų paroda
Įžymaus skulptoriaus Pet

ro Rimšos artistinių rank
darbių paroda įvyksta kovo 
7 — 21 dd. Mattatuck Histo
rical Art Society Museum 
patalpose. Iškilmingas paro
dos atidarymas su kalbomis, 
dainomis ir muzika įvyks 
kovo 7 d. 3 vai. popiet.

Parodą bus galima lanky
ti kasdien nuo 10 vai. ryte 
iki 5 vai. vak., o trečiadienį 
ir šeštadienį tik vakarais.

Vietos ir apylinkės lietu
viai kviečiami pasinaudoti 
šia nepaprasta proga. Įžanga 
dykai.

Minėjome tautos
Vietos lietuviai 

nepriklausomybės 
sukaktį minėjo vasario 19 d.
par. didž. salėje. Atvykus 
Lietuvos gener. konsului, 
pulk. J. Budriui, miesto ma- 
yorui p. Frank Hayes, kleb. 
kun. J. Valantiejui, kun. Dr. 
J. Starkui, aldermanui Ben- 
dleriui ir kitiems garbin
giems svečiams, tuoj pasi
girdo iškilmingas Prezidento 
Smetonos maršas. Publika 
pakilo ir triukšmingai sve
čius pasveikino.

Pasakęs labai nuoširdžią 
įžanginę kalbą, kun. J. Va- 
lantiejus vakaro vedėju pa
kvietė komp. A. Aleksį.

Scenoje pasirodė parapi-

SO. BOSTON, MASS.

Sveiksta kleb. kun. F.
Virmauskis

Petro parapijos kleb.
F. Virmauskis, kuris 
smarkiai susirgęs, jau

gradovo. Bet, anot p. Gan- 
netto, nei viename iš tų vei
kalų nėra nei vienos eilėraš
čio eilutės, kurią būtų verta 
pacituoti. Net ir prof. Sim- 
monsui šiuo atveju ne ge
riau pasisekė už kitus Puški
no poezijos vertėjus.

Dabar, kai minima Alek
sandro Puškino 100 metų 
mirties sukaktis, ruošiamasi 
išleisti keletą naujų knygų, 
bet ar jose atsispindės Puš
kino kaip poeto genijus, tai 
problematiškas dalykas. Nes 
tarp rusų ir anglų poezijos 
pasaulių yra labai platus 
tarpeklis, palyginti, labai di
delė skirtybė tiek skambėji
mo, tiek struktūros atžvil
giais, o tam tarpekliui pra
eiti, poetiniam grožiui per
kelti iš vienos kalbos į kitą 
— iš originalinės į verstinę 
kalbą, — taip pat reikalin
ga, kad ir vertėjas būtų be
veik genijus. Tačiau rusai 
šiuo atžvilgiu yra buvę lai
mingesni, nes jie savo kalbo
je turi puikių vertimų Šeks
pyro, Shelley, Poe, Whitma- 
no ir kt.

Jeigu neimsime dėmesin 
ankstybesnių Puškino eilė
raščių, parašytų dar pačioje 
ankstyboje jaunystėje, Puš
kinas pradėjo savo literatū
rinę karjerą 1820 m. Prof. 
Kaun’as laiko Puškiną pir
muoju tautiniu rusų tautos 
poetu. Nors Puškinui, kaip 
pionieriui, teko grumtis su 
bendrais pionieriams sunku
mais ir kliūtimis, tačiau jis' 
mokėjo ir sugebėjo panaudo
ti savo naudai visa tai, ką jo 
pirmtakai buvo sukūrę tiek 
gimtajam krašte, tiek sve-

girdėjosi

šv. 
kun. 
buvo 
baigia išsveikti. Dėl buvu
sios plaučių uždegimo ligos 
reikalinga didelė atsarga, to
dėl kun. Virmauskis turi pri
silaikyti gydytojo įsakymo 
būti namie, nors jam tas 
sunku išlaikyti, nes parapi
jos reikalų tvarkymas jam 
labai arti širdies. Turėda
mas jauną pavaduotoją kun. 
K. Jenkų ir garbųjį kun. K. 
Urbonavičių, gali ir ilgiau 
pailsėti. Linkime visiškai iš
sveikti ir vėl stoti į sunkų 
parapijos tvarkymo darbą.

J.

Vasario 17 d. Lietuvių sa
lėje įvyko antras Lietuvos

tur — rytuose ir vakaruose. 
Palyginti trumpu savo kūry
bos laikotarpiu, netrukusiu 
ilgiau kaip 15 metų, Puškinui 
vis dėlto pasisekė atsipalai
duoti nuo pasenusių kliūčių 
ir trukdysenų, ir anais lai
kais vyraujančių įtakų, kad 
tuo būdu laimėtų Rusijai 
vietą pasaulinėje literatūro
je.

O kliūčių ir svetimųjų įta
kų buvo visa galybė. Prade-, 
kime nuo jo šeimos. Puškinų, 
šeima išveda savo pradžią iš 
13 amžiaus, bet poetas di-{ 
džiavosi tiek savo rusiškąja 
kilme, tiek savo etiopiškuo- 
ju krauju, tekančiu jo gyslo
mis. Puškino protėvis atvy
kęs iš Etiopijos į Rusiją Pet
ro Didžiojo valdymo laiku ir 
patekęs į caro dvarą; jis tar
navęs rusų kariuomenėje ge
nerolo laipsniu „Jis (Puški
nas) didžiavosi savo airišką
ja kilme iš motinos pusės; 
jo fragmentas „Petro Di
džiojo negras”, tai žėrintis 
mokestis savo protėviui Ibra- 
himui Hannibalui, abisiniš- 
kam princukui, atvežtam į 
Rusiją iš sultono seraglio” 
(haremo), sako prof. Sim
mons. „Tai vienas dominan
čių gyvenimo paradoksų, 
kad pirmasis Rusijos tauti
nis poetas kilęs iš suprancū- 
zintų namų bajoriškai-etio- 
piško melanžo” (mišinio), 
pažymi prof. Kaun’as. Apie 
100 metų prieš Puškino gi
mimą rusų aristokratija jau 
buvo persiėmusi vakarietiš
kąja kultūra — rėdėsi ir kal
bėjo prancūziškai ir išvirši
niai atrodė daugiau panašūs 
prancūzų ci-devant, negu 
rusams. Taigi ir pirmajam 
tautiniam rusų poetui teko 
augti ir auklėtis poniškoje 
aplinkumoje, kultūringuose 
namuoše, kur ir elgsenos k 
kalba buvo prancūziška — 
Corneille ir Racine, o dau 
giausia moderniškojo Vol
taire pavyzdžiais. Todėl ne
nuostabu, kad pirmieji Puš
kino eilėraščiai ir pjesės, ra- i 
šytos prancūzų dramaturgo 
Moliere pavyzdžiu, buvo 
prancūzų kalba parašytos. 
Puškino mokyklos draugai 
vadindavo jį „prancūzu". 
Puškinas mokslinosi caro li
ce j ūme, kurį lankydavo iš
imtinai aukštojo luomo su
nūs. Net ligi paties gyveni-1 
mo galo Puškinui esą buvę 
lengviau kalbėti ir susiraši
nėti prancūzų kalba. Rusą 
kalbos meilės dvasią Puški
nui įkvėpusi beraštė kaimie
tė, jo auklė, Arina Rodijo- * 
nonvna, kuri sekusi jam pa
sakas, pasakojusi mįsles ir 
burtus, palikdama jauname ^Qeg be Vilniaus 
būsimame didžiajame rusą 
tautos poete neišdildomą įs
pūdį.

(Bus daugiau)
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nepriklausomybės paminėji
mas, kurį suruošė Lietuvių 
Piliečių D-jos tam tikslui iš
rinkta komisija. Žmonių bu
vo pilna salė. Programą vedė 
d-jos pirm. Al. Bernotas. 
Kalbėjo Dr. Landžius ir ko
misijos nariai adv. Cūnys, J. 
Romanas ir adv. Bagočius. 
Gaila, kad ne visi kalbėtojai 
ištęsėjo prisilaikyti lietu
viams brangios šventės dva
sios. Paskutinis kalbėtojas 
kažkodėl rado reikalo „pasi
girti” savo socialistiškumu 
ir „pagąsdinti” klausytojus 
kažkokiais „lietuviškais žan
darais”, kurie esą žiauresni 
už rusiškus. Baigė oratorius 
vildamosi šviesesnės ateities 
žmonijai (ne Lietuvai).

Klausytojuose
nepasitenkinimo balsų dėl 
tokio kalbėtojo išsišokimo. 
Paminėjime dalyvavo ir bū
rys uniformuotų Dariaus 
posto legijonierių. A.

—o—
Antras gedulo šydas

Neseniai p.p. Juškus ap
lankė mirties angelo šešėlis, 
pasiimdamas iš gyvųjų tar
po ponios Juškienės mamy
tę, a. a. P. Labeskienę, gy
venančią Hartford, Conn. 
Bet šio liūdesio neužteko. 
Vasario 21 d. Juškų namuo
se mirė ir Juškienės tėvelis, 
a. a. Kostas Labeskis, kurį 
jie buvo parsivežę iš Hart
fordo slaugyti pas save.

K. Labeskis buvo parali- 
žiuotas prieš porą metų ir 
sunkiai kankinosi, kol mir
ties angelas atskyrė jį iš my 
limųjų tarpo. Velionis paliko 
nuliūdime tris dukteris ir sū
nų.. Dvi dukterys vedę, ku
rių viena p. Juškienė, muz. 
Rapolo žmona. Ponams Juš- 

■ kams reiškiame gilios užuo- 
i jautos.

h žilio vyrą choru ga- ? 
hiąsiii rodytis, o jeir 

tai turėsime
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LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS 
LAIKRAŠČIUS

’’AMERIKA”, savaitraštis. iXdBi I 
Lietuvių Universalis Biuras, Inc. SUM | 
metams $2.00. 423 Grand Street, Brook-1 

lyn, N. Y.
"DRAUGAS”, vienintelis AmetiW I 

lietuvių katalikų dienraštis, išeinąs 3JM H 
South Oakley Ave., Chicago, DI. Metsai | 

$6.00

"GARSAS”, LRKSA organas, * i 
vaitraštls, 73 E. South Street, WllkM- 
Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. |

R sėdamas į New 
p Woi Vaduoti s-gos 
1V. DMavinys buvo

Tėvų Marijonų 
i seminarijoje, Hins- 
linr auklėtiniams 
Jfeig paskaitą apie

tos 
Palu

V. 
nevc 
nuli.

[i S&i buvo nuvykęs 

Bkipids.lfidt; čia 
[^suaukota 22 dol.

6 d. atsilankė į 
R ha, kur per va 

Jpkojo apie Vil- 
’’MOTERŲ DIRVA”, ALRK MoWI į

Sąjungos mėnesinis žurnalas, 2334 O’
Oakley A ve., Chicago, UI. Metams $3$

"VYTIS”, Lietuvos Vyčių mtarf- 
nls žurnalas, 4736 So. Wood Street, CM-į 

cago, UI. Metams $1.80.

"STUDENTŲ ŽODIS", Am.
K. Studentų organizacijos žurnalas, M* 
rlanapolls College, Thompson, Ooffl\ 

Metams $2.00.

rą ir 
ną si 
Kana 
(broli 
eiūnif

Nul 
kns.

^OOKLVN SA1
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P ^DEST SAVINGS BANK
Ginton and Pierrep 

^®tbance AT 300 FU 

I BROOKLYN, N. I
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jo fragmentas „Petro i 

džiojo negras”, tai žėriu 
mokestis savo protėvio 
himui Hannibalui, abisa 
kam princukui, atvežtąjį 
Rusiją iš sultono serą 
(haremo), sako protą 
mons. „Tai vienas domiu 
čių gyvenimo paradob 
kad pirmasis Rusijos lit 
nis poetas kilęs iš supinti 
zintų namų bajoriškais 
piško melanžo” (miširi 
pažymi prof. Kaun’aa. i) 
100 metų prieš Puškino; 
mimą rusų aristokratija) 
buvo persiėmusį vakariai 
kąja kultūra — rėdėsi ir b 
bėjo prancūziškai ir isrii 
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tautiniam rusų poetui Ii 
augti ir auklėtis poni 
aplinkumoje, kultūrinę 
namuose, kur ir elgsenos 
kalba buvo prancūziški 
Corneille ir Racine, o I 
giausia moderniškojo I 
taire pavyzdžiais. Todėl 
nuostabu, kad pirmieji E 
kino eilėraščiai ir pjesės,’ 
šytos prancūzų dramai! 
Moliere pavyzdžiu, k 
prancūzų kalba parašu 

’Puškino mokyklos die 
vadindavo jį „prancč 
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— rytuose ir vakaru

VIETOS ŽINIOS
NAUJIENA VISAM 

BROOKLYNUI

Amerika pirmoji brookly- 
niečius supažindino su Penn- 
sylvanijos juokdariais ir jų 
šyva kumele anais metais. 
Dabar Amerika Brooklynui 
parūpino dar prašmatnesnę, 
daug didesnę sensaciją — 
Amerika pakvietė garsią 
kompozitoriaus A. Aleksio 
vaidintojų grupę iš Water- 
burio, Conn., kurie į Brook- 
lyną atvyksta balandžio — 
April 25, 1937 m.

Jie perstatys puikią mu
zikalią komediją „Farmeriai 
mieste”. Ją suvaidins apie 30 
dainininkų — juokdarių. Tas 
parengimas įvyksta didžiu
lėj Grand Paradise salėj, 
Brooklyne.

Visi ruoškitės į Amerikos 
Pavasario Juokų Balių ba
landžio 25 (ketvirtą sekma
dienį po Velykų). Po kome
dijos bus šokiai, grojant di
džiuliam orkestrui, apie 
rį paskelbsim vėliau.

BRONX LIETUVIŲ 
IŠKILMĖS

i A. L R. K. Federacijos New Yorko Apskritis
Lietuvių Draugijų Istorija
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' Vasario 28 d. Bronxo 
lios draugijos (šv. Izido
riaus, Piliečių klubo, šv. Jo
no ir kitos) suruošė Lietu
vos nepriklausomybės 19 
metų sukakties minėjimą, į- 
vykusį Chester Palace salė
je, 1930 Boston Rd.

Programą vedė p. Kava
liauskas ; kalbas pasakė 
kleb. kuri, šeštokas, D. Klin- 
ga, adv. Jurgėla ir redakto
rius Laučka.

Bronxiecius labai pradžiu
gino Angelų Karalienės par. 
vaikų orkestras, kun .J. Lau- 
rynaičio vedamas ir P. Dul
kės vyrų choras.

Vaikų benas nepaprastu 
sutartinumu išpildė savo 
programą, susilaukdamas 
nuoširdžiausio pritarimo.

P. Dulkės vedamas 16-kos 
vyrų choras savo galingais 
balsais sudainavo keletą 
smagių, tautinių dainų. 
Choras tikrai gražiai pasi
rodė. Linkėtina p. Dulkei šią 
choro grupę išlaikyti; jau 
dabar su šiuo vyrų choru ga
lima drąsiai rodytis, o jei 
dar padirbės, tai turėsime 
puikų vyrų chorą.

Gražiai pasirodė su solo 
dainomis p. Ad. Jonavičiūtė.

Iškilmės baigtos mišriam 
chorui galingai sugiedojus 
Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim.

ke-

IŠ UŽDAVINIO KELIONĖS

Vasario 14 d. p. Uždavi
nys lankėsi Detroite, Mich., 
ir čia dalyvavo šv. Jurgio 
par. klebono, kun. J. čižaus- 
ko, suruoštame Vasario 16- 
tos minėjime. Detroitiečiai 
.Vilniaus reikalams suaukojo 
66 dol. 57 et.

NAUJAS VARDAS

Trijų kunigų nupirktai 
vaikams vasaros stovyklai 
pavadinti yra pareikšta įvai
rių pasiūlymų, tarp kurių pa 
žymėtinas Amerikos skai
tytojo A. J. Klimaičio iš 
Bridgeport, Conn.

Klimaitis siūlo stovyklą 
pavadinti Lietuvių Tautos 
Gaivinimo Daržu — Lithua
nian Nation Vigor Park.

ADV. VOKETAITIS 
PERSIKĖLĖ

Adv. Clement Voketaitis, 
keletą metų turėjęs savo ofi
są 113 W. 42nd St., New 
York City, dabar persikėlė į 
Brooklyną, kad patogiau ir 
tinkamiau lietuviams galėtų 
patarnauti. Adv. C. Voketai- 
čio ofisas dabar yra 50 
Court St., Brooklyn, N. Y., 
Room 712.

MIRĖ

Kovo 1 d. staiga mirė Ado
mas Ginkus, 51 mt. amžiaus, 
gyv. 710 Grand St., Brookly- 
ne. Dideliame nuliūdime liko 
žmona, duktė, du sūnūs, bro
liai Juozas (Brooklyne) ir 
Pranas (Baltimorėje). Palai
dotas kovo 4 d. Laidotuves 
tvarkė J. Garšva.

Velionis kilęs iš Joniškio 
miesto, Šiaulių apskr. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

Prisidėkime
Prieš porą savaičių gavau 

iš J. E. Baltimorės Arkivys
kupo Curley laišką, kuriuo 
jis kreipiasi į mūsų Federa
ciją, prašydamas prisidėti 
prie pastatymo Vašingtone 
rūmų Apaštališkajam Dele
gatui. Arkivyskupas nurodo, 
kad dabartinė vieta, kurioj 
gyvena Šventojo Sosto Dele
gatas, yra nebepakenčiama, 
permaža. Tą klausimą svar
stė Federacijos centro valdy 
ba ir nutarė prašyti Federa
cijos apskričių ir skyrių 
šiam tikslui parinkti aukų 
arba kreiptis tuo reikalu į 
draugijas. Taip pat prašyti 
ir kunigų klebonų, kad į tai 
atkreiptų savo dėmesį. Au
kas reikia siųsti Federacijos 
centrui arba tiesiog: Most 
Reverend Michael J. Curley, 
Archbishop of Baltimore, 
408 N. Charles Street, Balti
more, Md. Būtų gražu, jei lie 
tuviai prie šio reikalo prisi
dėtų pagal savo galimumus. 
Amerikos Lietuvių Muziejus

Centro Valdyba pritarė 
dienraščio „Draugo” iškel
tam klausimui steigti Ame
rikos Lietuvių Muziejų prie 
Marianapolio Kolegijos, jei 
bus susitarta su Tėvais Ma
rijonais. Skyriai prašomi tą 
klausimą apsvarstyti ir savo 
nusistatymą pranešti cen
trui, nes šių metų kongrese 
reiks jį vienaip ar kitaip iš
rišti.

Centro sekretorius.

klausomybės šventės minėji
mas praėjo labai įspūdingai, 
nes šį kartą susirinko tūks
tantinė lietuvių minia, kuri, 
išklausiusi patriotingų kal
bų, priėmė protesto rezoliu
ciją prieš lenkų žiaurų elgi
mąsi Vilniaus krašte. Tarta
si apie ateities veikimą. 
Kreipta . ypatingo dėmesio 
į propagandą, raginančią 
draugijas priklausyti Fede
racijos apskričiui.
Atrodo, kad, įžengiant į 

naujų metų veikimo dirvą, 
taip pat atsiranda ir naujų 
pasiryžimų dar sparčiau 
žengti pirmyn. Po apskri
ties vėliava spiečiasi visa ei
lė organizacijų ir reikia tikė
tis, kad ateity ši šeima žy
miai padidės. Veiklos prie
šaky vėl pasiliko neišsemia
mos energijos kun. Norber
tas Pakalnis.

Renkant naują apskrities 
valdybą, visais balsais nutar 
ta palikti senąją valdybą, 
kurią sudaro: pirm. kun. N. 
Pakalnis, vicepirm. — K. 
Vilniškis, sekret. V. Žalnie- 
raitis, ižd. V. Vitkus. Į v-bą 
naujai išrinkti: II vicepirm. 
J. Laučka, II sekrt. A. Pūke- 
nytė.

Sekantis posėdis įvyks ko
vo 31 d.

• PADĖKA

Metinis susirinkimas
Vasario 24 d. Apreiškimo 

par. salėje įvyko Federaci
jos Apskrities metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
20 draugijų atstovai.

Pranešta apie Vasario 16 
d. minėjimą, kuris įvyko va
sario 14 d. Grand Paradise 
salėje. Reikia pažymėti, kad 
šiais metais Lietuvos nepri-

Kviečiame
Šios draugijos kviečiamos 

užsimokėti Apskričiui nario 
mokestį už 1936 metus:

Apreišk. par. — Rožan
čiaus, Tretininkų, Choras

Angelų Kar. par. — Ro
žančiaus, Tretininkų, Cho
ras, Mot. S-gos 24 kp., Vaik. 
Jėz. D-ja, Apaštalystės Mal
dos;

Šv. Jurgio par. — Treti 
ninku, Choras, Sodalietės;

Maspethho — Studentų.
Apskr. sekretorius.

Širdingai dėkoju savo dūk 
relėms ir žentui už surengtą 
man „surprise party” vasa
rio 23 d. Taipgi dėkoju vi
siems atsilankiusiems sve
čiams už dovanas ir p. Cin
kui ir jo šeimynai už paskel
bimą per radio apie mano 
gimtadienį. Ilgai tai pasi
liks mano širdyje.

B. Razevičienė.

KORESPONDENCIJOS
JERSEY CITY, N. J.

simoti. Jis galėtų mums išdėstyti 
kiek kuri draugija dėjosi prie vi
suomenės ir tautos reikalų ir 
prie kokių reikalų. Būtų galima ,. 
patirti, kas buvo pirmųjų draugi
jų kūrėjai, kas buvo pirmininkai, 
kas buvo vadai ir kokia dvasia 
veikla ėjo.

Pavyzdžiui, kun. Milukas įre
gistruoja faktą, kad 1894 metais 
susikūrė United Mine Workers 
unijos lietuvių skyrius Shenando- . 
ryje, kuris vėliau išaugo į 5,000 
narių. Mums būtų įdomu pažin
ti to skyriaus kūrėjus, jų apšvie- 
tos ir išsilavinimo būklę. Arba. 
1896 metais, sako, Shenandoryje 
įsikūrė Šv. Cecilijos giedorių 
draugija. Kas buvo organizato
rius, ar daug priklausė, ar, be 
bažnytinės muzikos, rūpintasi ii 
tautine?

Tikiu, visuomenė, į kun. Milu
ko prašymą, ypatingai šita kryp
timi atsilieps. Datos ir metai 
svarbu, tačiau, dar svarbiau isto
rijos turinys, kurį gyvenimas ir 
visuomeninė veikla sudarė. Čia 
ne vieno žmogaus darbas. Vadi
nasi, mūsų laikraščiai privalėtų 
rimtai į tai atsižiūrėti ir Ameri
kos lietuvių istorijos dirvą pla
čiomis vagomis arti.

Vyt Sirvydas

(Tęsinys)
New York, N. Y.

Naujų Metų (1875) dieną New 
Yorko miesto nedidelis lietuvių 
būrelis, Juozų Adomavičių na
muose besisvečiuodami, sukūrė 
pirmą grynai lietuvišką Ameri
koje susišelpimo draugiją —‘ šv. 
Kazimiero vardu. Tik 7 vyrus 
narius teturėjo ta draugija pra
džioje, bet newyorkieciai jau ži
nojo apie savo draugi} Shamoki- 
ne sugyvenimo su lenkais pasek
mes, tad pasiryžo savo draugijo
je vien lietuviškai tvarkytis. Vie
tos šv. Stanislovo parapijos len
kams nariams apsirašius bendrą 
parapiją vien savo vardu, šv. Ka
zimiero draugijos nariai sudarė 
(1884) „šv. Traicės parapijos 
draugiją”, kurios siekis buvęs į- 
kurti New Yorke lietuvišką para
piją ir gauti lietuvį kunigą.

1885 m. susibūrė Lietuvos My
lėtojų draugija „Lietuviškajam 
Balsui” leisti. Ji pakriko 1888 
m., perkėlus „L. Balso” spaustu
vę ir redakciją į Shenandoah, Pa. 
Jos turto likučiais, ir šenadoriš- 
kei Vytauto draugijai prisidėjus, 
išleista Mažojoj Lietuvoj pamfle
tas „Lietuvos Mesijas”.

1894 m. sukurta Mildos Giedo
rių Draugija Eremino rūpesčiu. 
Chicago, UI.

1884 m. sukurta šv. Jurgio su
sišelpimo draugija, greit pakri
kusi, vietos lietuviams išvažinė- 
jus į kitus miestus.

1886 m. (Dr. Kasakauska rū
pesčiu) sukurta šv. Kazimiero 
susišelpimo draugija, kurios du 
atstovai dalyvavo tų pačių 
(1886) metų rudenį kuriamaja
me Susivienijimo Visų Lietuviš
kų Katalikiškų Draugysčių suva
žiavime.

t

1889 m. susikūrė Lietuviško 
Varpo Draugija, greit pakrikusi.

1891 m. susikūrė 2 draugijos: 
Dievo Apveizdos ir Gedimino.

1892 metais chicagiečiai susi
laukė 3 naujų lietuviškų draugi
jų: šv. Jurgio, Keistučio ir Lietu
viškos Teatrališkos Draugijos 
(žr. 1892 „Varpo” Nr. 12); pas
kutinioji veik pakriko.

1893 m. sukurta dvi naujos 
draugijos: šv. Jono Krikštytojo 
ir Simano Daukanto.

(Bus daugiau)

gadynės istorijai būtų labai nau
dinga pasižiūrėti į visų kun. Mi
luko suregistruotų ir aprašomų
jų draugijų protokolų knygas, į 
kasdienę veiklą. Labai gražią tuo 
atžvilgiu istoriją yra išleidusi 
Clevelando kolonija. Tai „Cleve- 
lando Lietuviškų Draugijų Isto
riška Peržvalga”, išleista 1917 
metais. Redagavo I. K. Sakalas, 
dabartinis Draugo redakcijos na
rys, Juozas Šalčius ir Ant. Zda- 
nis. Teko jos egz. matyti Dirvos 
redaktoriaus dėka. Ten draugijų 
istorija surašyta iš draugijų pro
tokolų knygų, vadinasi, origina
lių šaltinių.

Žinoma, suieškoti 1871 — 1898 
meti} mūsų draugijų protokolų 
knygas, ir jas istoriniai išstudi
juoti, ne lengvas darbas. Jis pa
lengvėtų, jei Amerikoje susikur
tų, visuomenės patikėta, istori
nėms liekanoms ir dokumentams 
rinkti bei globoti draugija (su 
Lietuvos istorininkų ar vyriausy
bės priežiūra). Ta draugija galė
tų Amerikos lietuvių draugijas 
paprašyti susiųsti į jos archyvą 
visus senus protokolus ir kitokią 
istorinę medžiagą. Tada tyrėjas 
galėtų plačiau ir nuodugniau už-
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50c.
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Tel. STagg 2-7177STagg 2-5043 Notary Public

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 

(Williamsburgh Bridge Plaza'

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-49K

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

Tel. EVergreen 7-4335 . ;
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NAUJAS GIESMYNĖLIS
V.

žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 

harm. J. Žilevičius. 34 giesmės —...—
II dalis Gavėnios ir Velykų giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių 
HI dalis a) Gegužės mėn. giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės....
m dalis b) Šv. Sakramento giesmės, 

harm. AI. Kačanauskas. 9 giesmės__
HI dalis c) Birželio mėn. giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 36 giesmės__
IV dalis a) Giesmės į Dievą, 

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių__

Dėl šių giesmynėlių kreipkitės į 
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TAUPYK — BŪK NEPRIKLAUSOMAS

THE DIME SAVINGS BANK — 
OF

- WILLIAMSBURGH
209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

nesiniame susirinkime kovo 
1 d. atsilankė ir kun. J. Bal- 
kūnas. Nutarė rengtis pove
lykiniam parengimui.

— Už Federacijos gyvus 
ir mirusius narius Great 
Necke bus atlaikytos mišios 
kovo 14 d. 12:30 vai. p. p. šv. 
Aloyzijaus bažnyčioje.

— Bal. 11 d. Šv. Pranciš
kaus draugija rengs balių 
Kasmočiaus salėje.

— Buvęs brooklynietis 
Kasmočius nupirko biznį 
Steamboat Rd. ir čia apsigy
veno.

— Sunkiai serga Žibartas.

— Šv. Onos par. bažny
čioje, Grand St. ir Manning 
Ave., rekolekcijos prasidės 
kovo 7 d., sekmadienį, ir už
sibaigs kovo 14 d., sekma- 
nį, 4 vai. popiet. Mišios kas
dien 9 vai. ryte, vakarais 
7:30 vai. pamokslai ir palai
minimas. Rekolekcijas ves 
pats klebonas, kun. S. Sto
nis. Rekolekcijos yra Dievo 
malonių ir gailestingumo lai
kas. Kviečiama visus lietu
vius, kaip jersiečius, taip ir 
apylinkės atsilankyti.

— Praeitą savaitę palai
doti Jersey City lietuviai 
Aleksandras Pranaitis ir 
Jurgis Sadauskas. Teilsisi 
ramybėje.

— Nuo kovo 1 d. vargoni
ninko pareigas pradėjo eiti 
muz. Vincas Justas. Buvęs 
vargonininkas, muz. A. Ka
minskas, pasitraukė.

— Kozyrių vakaras gerai 
pavyko. Žmonių susirinko 
pusėtinai. Gryno pelno pada-

PASTABOS DĖL
ISTORIJOS

STagg 2-4409 Notary Public

Amerika, pradėjusi dėti
A. M. Miluko „Lietuvių Draugijų

kun. •STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Istoriją”, pasuks lietuvių dėmesį 
gadynčn, kuria, regis, tik vienas 
kun. Milukas dabar tesirūpina. 
Tos gadynės svarbumas aiškus, 
nes jis nutiesė pagrindą visai mū
sų visuomeninei veiklai. Daugelis 
tos gadynės žmonių jau mirę, do
kumentai ir laikraščiai sunaikin
ti, ar išmėtyti, ir sunkiai priei
nami. Todėl tyrėjui darbas ne 
engvas. Ne lengvas jis ir kriti
kui, kuris norėtų rimtai tos ga
dynės darbą įvertinti, bei klaidas 
nurodyti. Ir jis susiduria su do
kumentų neprieinamumu. Gal dėl 
to kun. Miluko pirmesnieji leidi
niai, kiek man žinoma, mūsų 
spaudoje dar nesulaukė kritingo 
vertinimo.

Kiek matyti iš Amerikoje vas.
9 d. įdėtos pradžios, kun. Milu

kas vartoja tą pačią medžiagą, be 
naujų priedų, kuri pažįstama jo 
pirmųjų leidinių skaitytojams. Ji 
randama knygose: 1) Pirmieji 
Amerikos Lietuvių Profesiona
lai, Tomas I; 2) Amerikos Lietu
vių Kronika; 3) Spaudos Lais
vės ir Amerikos Lietuvių Organi
zuotos Sukaktuvės. Pirmoji iš
leista 1929 metais, antroji 1931, 
trečioji nežinau kada.

Man rodos, datos, nors istorijai 
labai svarbios, gilesnio istorinio 
turinio nepavaduoja. Mūsų tos

Duodu automobilius vestuvtas Ir 

visokiems pokyliamsJraborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Nuoširdžiai dėkoju visiems da
lyvavusiems mano žmonos ir ma-

I no sūnų motinos, Rozalijos Zup- 
Į | kienės, laidotuvėse; visiems pri- 

siuntusiems gėlių vainikus, vi
siems išreiškusiems užuojautos.

Širdingas ačiū graboriui Le
vandai už gerą ir sąžiningą pa
tarnavimą laidotuvėse, kurios į-j 
vyko iš jo koplyčios vasario 13 
d.; gedulingos 3 mišios atlaiky
tos Apreiškimo par. bažnyčioje. 
Palaidota Šv. Jono kapinėse.

Velionė kilus iš Ramygalos, Pa
nevėžio apskr. Paliko dideliam 
nuliūdime savo mylimą vyrą 
Zigmantą Zupkų, du sūnus, Pet
rą ir Juozapą, vieną brolį ir vie
ną sesutę Amerikoj, du brolius 
Kanadoje ir du brolius Lietuvoje 
(broliai — Marozai, sesuo — Bal
čiūnienė).

Nuliūdęs vyras Zigmantas Zup- r^a $50.63. Gera parapijai 
kųs.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Prieš sugrįždamas į New 
York, Vilniui Vaduoti s-gos 
atstovas, V. Uždavinys buvo 
apsilankęs Tėvų Marijonų 
kunigų seminarijoje, Hins
dale, Ill., kur auklėtiniams 
turėjo įdomią paskaitą apie 
Vilnių.

Sausio 31 d. buvo nuvykęs 
į Grand Rapids, Mich.; čia 
vilniečiams suaukota 22 dol. 
3 et. Vasario 6 d. atsilankė į 
Sioux City, Iowa, kur per va

"gamas", imu karienę papasakojo apie Vil- 
vaitraštis, 73 E. South 
Bane, Pa. Kaina 32.00 metu#

“MOTERŲ DIRVA", 
Sąjungos mžneslnls fcn® 

Oakley Ave., Chicago, m

"VYTIS”, Lietow W® 

nls žurnalas, 4736 So. Wo®1 

©ago, Hl. Metams 31$'

"fiTDDENTŲ ZODff'
K. Studentų arganM®1*9 

rianapolls College, 

Metams 32.00.

KEARNEY - HARRISON,
EVergreen 8-9770

LIETUVI, SKAITYK*
LAIKRAŠCHS

)nn. 
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1UO- 
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kurį 
lart-

i n
” ĄMIMCA” anltn®! 

Lietuvių Universalis Biurai 

metams 12.00. 423 Grand 

lyn, N. Y.

"DRAUGAS“, vieniu® * 

lietuvių katalikų dlenraSti 
South Oakley Ave., ChW>11 

ee.oo
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mir- 
š my 
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IT SŪ- 
!, ku- 
muz.
Juš- 

UŽUO-

nių ir Lietuvą. parama.

Vasario 21 d. šv. Vardo 
salė buvo pripildyta publi
kos, susirinkusios paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
19 metų sukaktį. Vakarą 
pradėjo J. Šilkaitis, o progra 
mą vedė V. Grinevičius, čia 
gimęs ir augęs jaunuolis. 
Hodelio vedamas choras su
dainavo kelias dainas.

Kalbėtojais buvo kui. Vai
cekauskas, konsulas Daudž- 
vardis, miesto tarybos na
rys Healey ir adv. K. Pau
lauskas. Priimta protesto re
zoliucija prieš lenkus.

Eilėraštį pasakė Jankaus
kaitė, padainavo sesutės Ba- 
čenytės. Gražiai pasirodė ir 
mažųjų choras. Viskam 
akompanavo p. Hodelienė.

GREAT NECK, L. L

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

1

The BROOKLYN SAVINGS BANK
CHARTERED 1827

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN
Corner Clinton and Pierrepont Streets

ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 
BROOKLYN, N. Y.

— Vyčių 109 kp. švęs šv. 
Kazimiero šventę bendra 
Komunija ir pusryčiais. Mi
šios šį sekmadienį, kovo 7 d., 
10:30 vai. Pusryčiai lietuvių 
restorane prie stoties.

— Federacijos 51 sk. mė-

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas
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6 AMERIKA Kovo 5 d., 1937 m.

ir

Katalikų 
Savaitraščio SPAUDOS VAJUS AMERIK0Snaudai

BINGO ir BUNCO PARTY
Sekmad., Kovo - March 14 d., 1937 m

Ruošia Maspetho Kat. Draugijos

PARAPIJOS SALEJE, 64-25 Perry Avenue, Maspeth, N. Y
Pradžia 5 vai. p. p. Įžanga 25 centai

Amerikos pagerinimo 
stiprinimo reikalams.

Kun. Jono Balkūno veda
mos Maspetho parapijos 
draugijos seimelio nutari
mus vykdo garbingai ir są
žiningai : ten paskelbtas 
spaudos platinimo vajus, 
per kurį užrašyta 44 Ame
rikai skaitytojai.

Maspetho draugijos dabar 
ruošia Amerikos naudai bin- 
go ir bunco balių, kuris į- 
vyks kitą sekmadienį, kovo 
14 d., parapijos salėj.

Taigi, garbė Maspetho pa
rapijos draugijom, jų valdy
bom, vikarui kun. Pijui Le- 
kešiui ir ypatingai didžiajam 
Amerikos bičiuliui, klebonui 
kun. Jonui Balkūnui.

Administracija.

MERGINŲ PARENGIMAS
Long Island Birutės mer

ginų klubas šį šeštadienį, 
kovo 6 d., ruošia bingo vaka
rą 38-19 — 36 Avė. ir Stein
way St., Astoria. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga 35 et. Bus 
užkandžių.

Laukiama viešnių — sve
čių ir iš Brooklyno.

Kryžiaus Keliai arba

STACIJOS
ir

Graudūs Verksmai

galima gauti Amerikos adminis- 
traijoje. Dabar Gavėnios laikas, 
tad geriausia proga įsigyti Ką 
kiekvienam katalikui reikalingą 
knygą. Kaina tik 15 et.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
8—10 ryte

Šventadieniais sualtanu
Tel.: EVergreen 8-0220

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 8-8787

miuip
plįjsls demokratas.

Buliški ryšiai. 
goniuninnui talka- 
Skandalų mėgėjas.

Praeitą sekmadienį 
7 d., draugi lietuvi 
tai Čekoslovakija m 
yo pirmojo preadei 
Kassaryko, 87-tą gi

VISI TĄ DIENĄ ATEIKITE Į PARAPIJOS SALŲ, CIAIŠGIRSITE KO DAR NEGIRDĖJOTE, GAUSITE DOVA
NŲ, KOKIŲ NESITIKĖJOTE. O DAR SVARBIAU — SAVO ATSILANKYMU PAREMSITE GERĄ SPAUDĄ! 
TAIGI KOVO — MARCH 14 DIENĄ VISA DIDŽIOJI APYLINKĖ Į MASPETHĄ. |

jau pargrįžęs namo prie sa
vo pareigų, šiuomi noriu iš
reikšti savo nuoširdžiausią 
padėką: visų pirmiausia, 
broliams kunigams už pagel- 
bą, suteiktą parapijai; vi
siems geradariams, kurie 
lankė mane arba asmeniškai 
ligoninėje arba laišku (iš vi
sų parapijų), ypatingai gerb. 
Seserims Dominikonėms ir 
Pranciškonėms, aukotojams, 
kaip tai Šv. Jurgio parapi
jos chorui už pintinę vaisių, 
už gėles, kitas dovanas, mal
das, Mišias, 
ką išreiškiu 
tojui, gerb. 
Petrauskui.

Dabar, Dievo sveikaton 
sugrąžintas, atsidėkodamas 
savo geradariams, steng
siuos jų labui toliau darbuo
tis, tarpininkaujant tarp jų 
ir Dievo. Visuomet atjaučiau 
sergantiems, dabar, patyręs 
nors ne rimtą ligą, steng
siuos ypatingai rūpintis ser
gančiais.

Kun. C. E. Paulonis.

MASPETHO ŽINIOS mas. įvyks penktadienį, kovo 
5 d., Zabielskio salėj, 61-38 
— 56 Rd., Maspeth, N. Y., 8 
vai. vak.

Bus kalbama apie klubo 
naujų kambarių paėmimą ir 
kitus svarbius dalykus.

Visi ateikite ir naujų na
rių atsiveskite. Narys.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

LANKĖSI
DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

Komunija ir

serga Ant. Ur- 
Urbonas taipgi

— šį sekmadienį, kovo 7 
d., parapijos salėje altoriaus 
vaikai turės bunko ir bingo 
\ aidimus. Pelnas — įsigyti 
sutanėles.

— Amerikos naudai kovo 
14 d. parapijos draugijos 
’engiąs^ bunko ir bingo va
karui. Darbininkai išrinkti: 
P. Kubilius, D. Čerebėjus, K. 
Galčius, R. Niedzinskiene, 
Vyšniauskienė, Šimkienė, 
Kurienė, Ražickienė, Bago- 
čiūnaitė, Bružaitė ir kt.

— Kovo 7 d. vyčių 110 
kp. švęs šv. Kazimiero šven
tę — bendra 
pusryčiais.

— Sunkiai 
bonienė. M.
nesijaučia gerai.

— Buvo klaidingai pra
nešta, kad varg. J. Tamošai
tis atsisakė nuo savo parei
gų Maspethe. Tikrumoj, jį 
kun. klebonas atleido.

— Spaudos vajus Maspe
the dar bus tęsiamas ligi 
Velykų. Rėmėjų būrelis ruo
šiasi prie bunko. Vasario 
mėnesį gauta keliosdešimt 
Amerikos prenumeratų, apie 
35 žvaigždei ir kelios Pran
ciškonų Pasaulio, Darbinin
ko, Laivo ir kt. Manoma,' 
kad tikrai kiekviena trečia 
šeima skaito kurį nors kat. 
laikraštį.

— Choro pratybos įvyks
ta : pirmadieniais vyrams, 
antradieniais merginoms, o 
penktadieniais bendrai. A. 
Visminas per porą savaičių 
suorganizavo per 40 asmenų 
chorą. Ruošiasi choras 40 
vai. atlaidams.

— Kovo 7 d. prasideda ga- 
vėninės rekolekcijos, kurias 
ves kun. Andriušis, Marijo
nas. Pamokslai rytais (9 v.) 
ir vakarais (7:30 vai.). Re
kolekcijos baigsis kovo 14 d. 
ir tuoj prasidės 40 vai. atlai
dai. Išpažintys rytais ir va
karais.

— K. Susivienymo 134 kp. 
užprašytos mišios už gyvus 
ir mirusius narius bus šį sek
madienį, kovo 7 d., 11 vai. 
ryte. Po mišių mėnesinis su
sirinkimas.

— Parapijos berniukų be- 
nas visada užimtas — visur 
maloniai kviečiamas, visur 
džiaugsmingai sutinkamas. 
Su benu visada dalyvauja jo 
vadas, kun. Laurynaitis.

— Choro 16-ka vyrų su sa 
vo vadu, varg. Dulke, sėk
mingai koncertavo 
Bronx lietuvius.

— Šv. Vardo vyrai ir Ro
žančiaus dr-ja pasiryžę veik
ti už radio programų pager
bimą.

choras, vadovaujant muz. 
J. Jankui, pasiryžęs šį vei
kalą paruošti tikrai įspūdin
gai. Solistais bus operos dai
nininkai, o parapijos choras 
tikrai sužavės klausytojus 
savo gražiu giedojimu.

Ši kantata, paruošta, lietu
vių kalboje, bus sugiedota 
Verbų sekmadienio vakare 
Apreiškimo bažnyčioje.

Klebonas kun. Pakalnis 
daug rūpinasi, kad ši kanta
ta pilnai pasisektų.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Maspetho Lietuvių Pilie
čių klubo svarbus susirinki-

pas

Bingo bus po Velykų
Praeitą sekmadienį bingo 

vėl gerai praėjo. Žmonių bu
vo daugiau, negu praeitus 
kartus. Išdalinta ir daugiau 
dovanų.

Bingo iki Velykų nebus. 
Nors žaidėjai ir labai prašė, 
bet klebonas, atsižvelgda
mas į kaimyninės parapijos 
rekolekcijas ir keturdešimtę, 
patarė atidėti bingo iki po 
Velykų. Pasakykit savo 
draugams ir kaimynams, 
jog bingo bus pirmą sekma
dienį po Velykų, balandžio 

dieną Spindulys.
—o—

Vyrų dėmesiui
Kovo 7 d. įvyko Šv. Vardo 

draugijos susirinkimas, o ki
tą sekmadienį nariai kvie
čiami bendrai priimti Komu
niją; po to bus bendri pusry
čiai (kainuos 25 et.). Įdomūs 
paveikslai bus rodomi kovo 
13 d.

4

APREIŠKIMO PARAPIJA ŠV. JURGIO PARAPIJA

Septyni žodžiai nuo kryžiaus
Tai nepaprastai įdomi 

kantata, kompozitoriaus Du 
Bois parašyta, šios kantatos 
gražioms melodijoms išpil
dyti reikalinga gerų solistų 
ir galingo choro. Parapijos

Klebonas pasveiko
Klebonas kun. K. Paulo- 

nis, po sunkios operacijos, 
sirgęs apie 5 savaites, jau 
sugrįžo į parapiją ir pradėjo 
eiti savo pareigas.

Parapijiečiai džiaugiasi 
sulaukę pasveikusio klebono 
ir linki visiško sustiprėjimo.

KADA MĄSTAI APIE GERUS CEVERYKUS, IR TIKRAI 
TEISINGĄ PIRKINIO VERTŲ, 

MĄSTYK APIE MILČIŲ
Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
yra tokia: vyrams, pirmos rū
šies — RackOak padai, Am-0- 
Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo 
arba Calf. Odos viršeliai ir stip
riai pasiūti.

Moterims bateliai madai, gra
žūs, su arch support ir ,Air-Tred’

ir minkšti kaip zomčius, tokius čeverykus avėdamas kojos 
niekuomet nežinos — corns, calouses, bunions ir daugel ki
tų kojų nesmagumų.

„Bonnie Laddie” — bateliai — jaunuolių augančiom ko
jom, stiprūs ir geri kokybe. Avalinės reikale prašome ko
operuoti lietuvio S. A. Milčiaus krautuvėse:

Milchus Shoe Shops, Inc.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue..................................Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue.....................................Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue................................ Maspeth, L. I.

Misijos
Praeitą savaitę kun. J. 

Vaškevičius, M.I.C., vedė mi
sijas; pamokslai buvo gau
singai klausomi. Visus žavė
jo jaunojo pamokslininko 
pamokslų turinys, iškalba ir 
graži lietuvių kalba.

—o—
Paveikslai

Šį sekmadienį, po vakari
nių pamaldų, bus rodomi į- 
domūs paveikslai apie Kris
taus kančią.

VIEŠA PADĖKA

Massarykas neseni 
trankė nuo Cekosl 
vairo, prie kurio ji 
daugiau kaip 15-ka j 
pasitraukė savo no 
sakydamas valstybei 
čia savo jėgą silpr 
prašydamas jo įpėd 
rinkti savo buvus; 
daugelio metų bene 
Dr. Benešą.

Senelio president 
buvo patenkintas, 
dradarbis išrinktas 
deniu, o jis atleistai

Vykdamas į L. K. Susivie
nymo centro posėdį, redak
cijoje lankėsi p. K. Vencius, 
Susivienymo iždo globėjas.

K. Vencius gyvena Law
rence, Mass., kur veikliai da
lyvauja parapijos ir šiaip 
visuomeninėje veikloje, yra 
Amerikos skaitytojas ir nuo
širdus jos bičiulis.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
INTERCITY BAR & GRILL INC.

61 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Havetneyer St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN 
(Bob’s Tavern)

4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
—

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1284—East 15 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CROSWELL 
1234—E. 15 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4657 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGNES MATHEWS
392 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT 
(Grocery and Dairy) 

139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4112 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

W. and S. DAIRIES, INC.
4112 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2560 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILHELMINA HODL 
2560 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 925 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM ERNST & JOE ZWICKLBAUER 
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 320 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI
320 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A _of the Alcoholic Beverage^ Control 
““ ” “* XXVO.UV XI, XJVXVUgll VI X>1 WAI y ll,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar and Grill)

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

GERARD MOSCOSO 
„ ,. — - — „ (Jerry’s Tavern)
Brooklyn, N. Y. 56 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

Ypatingą padė- 
savo pavaduo- 
kun. Antanui

VALIO, MASPETH!

Daug kas moka gražiai 
pie visokius reikalus šnekėti, 
bet nedaug tokių, kurie savo 
kalbas įvykdo.

Šių metų apylinkės Kata
likų Seimelis svarstė spau
dos reikšmės klausimus ir 
nutarė šios apylinkės kata
likų organą Ameriką parem
ti moraliai ir materialiai. 
Nutarta prašyti net bažny
čiose padaryti rinkliavas

a-

Y.

Išbuvęs Nekaltosios Mari
jos ligoninėje, Jamaica, nuo 
sausio 29 d. iki vasario 17 d., 
o iki dabar stiprinęs savo 
sveikatą, kuri buvo perblok
šta galvos odos užkrėtimu,

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 7297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES H. BRENNAN
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2051 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DAVIDOWSKY 
D-B-A Izba Bar and Grill

2051 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 173 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM J. ADAMS 
D-B-A Happy Hour Cafe

173 Washington St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
■ RL 2865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under i non isz-a oi tne Aiconoitc Beverage Control 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I Law at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
trol Law at 674 Central Ave., Borough of " 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALSH
D-B-A Evergreen Garden 

674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132rA of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 794 Flatbush Avenue, Borough of -------
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' on the premises, 
off the premises. ,
CATON WINE and LIQUOR STORE, TNG. 
794 Flatbush Ave., - ‘' — —

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-8105

muas

Tel. EVergreen 7-1312 |
Dr. H. MENDLOWITZ ,1

Persikėle naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. I,

VALANDOS:
X iki 8 ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 iki 13 vai. ryto
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Massarykas per 
vo vertingą gyveni 
ištikimas demokrai 
šiandie tebereiškia d

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir J kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. E

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

5 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
| PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AI8KRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
? bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
|495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. L

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

'Standard"

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIUS, GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO
(Housing Plan)

Mes Bvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

SAVAGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

nuo demokratijoj lai 
Ne be reikalo jis pr 
mas didžiuoju demo.

Gražūs užsimojime 
laukia ir gražių p 
Dar tik mėnuo, kai 
Dr. J. Navickas iškė 
Marianapolio koleg 
talpų padidinimo n 
jau atsirado apie 201 
džių, kurie iki kitų :

kori po šimtinę ir 
Penkta programos 
siekta per vieną m 
nėra abejonė Jį 
tūnos dalys bus lei 
pildytos per likusiu 
tiesių

Jungtinių Valstyb 
oloje ambasadorius 
neseniai karštai kalt 
Meksikos tariamą

aką ir jo atstovauja 
Btybę jungią broliški 

Ponui ambasador 
riau negu kam kiti 
iinoma, kokia tvarka 
viešpatauja Meksike 
medžiaginė gerovė ga 
M. bet ar tai sudi 
stybės pažangos tiki 

Pagaliau, kol 
ryšiai gali 1 
kur tikinti! 

Jojami ir šaudomi 
bei klausymą 

^broliškumas ga 
8,1 valstybe, kurios va 

verčia katalik 
leisti savo vaikiu 
mokyklas, kurios 

^Priešingos katalikų

^ai vedama prop 

visose mokykla 
komimizn 

jo pražūtinga i 
u į to siūlymai 

yra ir kita me 
. ; ^Biai gausinga 
Sys*imaS pa 

u ^ininkų uuiji 

mol 
ar nenor 

susic

komunizmui

J18 labai nesmagu 
u511 žmonėmis, kur 
J? “ieko nereiškia 
M galima ir nut; 

iJ11^ faktorius, 
sienos, niekt


