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Praeitą sekmadienį, kovo 
7 d., drauginga lietuvių tau
tai Čekoslovakija minėjo sa
vo pirmojo prezidento, T. 
Massaryko, 87-tą gimtadie
nį.

Massarykas neseniai pasi
traukė nuo Čekoslovakijos 
vairo, prie kurio jis išbuvo 
daugiau kaip 15-ka metų. Jis 
pasitraukė savo noru, pasi
sakydamas valstybei, jog jau 
čia savo jėgų silpnėjimą ir 
prašydamas jo įpėdiniu iš
rinkti savo buvusį mokinį, 
daugelio metų bendradarbį, 
Dr. Benešą.

Senelio prezidento 
buvo patenkintas. Jo 
dradarbis išrinktas 
dėntu, o jis atleistas į 
poilsį.

Massarykas per visą sa
vo vertingą gyvenimą liko 
ištikimas demokratijai ir 
šiandie tebereiškia nuomonę, 
jog pasaulio taika priklauso 
nuo demokratijos laimėjimo. 
Ne be reikalo jis pripažįsta
mas didžiuoju demokratu.
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Gražūs užsimojimai susi

laukia ir gražių pasekmių. 
Dar tik mėnuo, kaip kun. 
Dr. J. Navickas iškėlė mintį 
Marianapolio kolegijos pa
talpų padidinimo reikalu, o 
jau atsirado apie 20 kilniašir
džių, kurie iki kitų metų va
sario 16 d. pasižadėjo paau
koti po šimtinę ir daugiau.
Penkta programos dalis pa
siekta per vieną mėnesį, tad 
nėra abejonės, ,jc£ J itos ke
turios dalys bus lengvai už
pildytos per likusius 11 mė
nesių.

LIETUVA TAIKINGOS
POLITIKOS NEPAKEIS

Lietuvos
Washingtone
Lietuvos Seime buvo patiek
tas užsienio ministeriui pa
klausimas apie santykius su 
lenkais.

Užsienių Reikalų Ministe- 
ris p. St. Lozoraitis kovo 6 
dieną kalbėjo Seime ir prie 
tos progos atsakė į lenkų už
sienio ministerio p. Becko ne 
seniai padarytą pranešimą 
Varšuvos Seime.

Lietuvių Katalikų Studen
tų ir Profesionalų sąjungos 
metinis seimas šiemet įvyks 
liepos 7 — 8 d. Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn.

Seimo darbotvarkė bus pa
skelbta vėliau.

Centro Valdyba.

Lozoraitis pažymėjo, kad 
Beckas savo kalboje nutylė
jo, jog visa Lietuvos Lenki
jos problema glūdi pačios 
Lenkijos padaryto j Lietuvai 
skriaudoje. Toliau Lozoraitis 
priminė 1920 m. įvykius, 

. kada Želigovskio kariuome
nės dalys, pradžioje paskelb
tos sukilėliais, paskui paties 
Pilsudskio pripažintos veiku 
sios jo įsakymu, užėmė Vil
nių.

Lozoraitis pabrėžė, kad jei 
tie įvykiai nebūtų įvykę, tai 
nebūtų dabartinės santykių 
padėties, • pridurdamas, kad 
Lietuva statė ir ateityje sta
tys savo santykius su kito
mis valstybėmis, jų tarpe ir 
su Lenkija, ant teisės ir tai
kos pagrindo.

—O—
Jungtinių Valstybių Mek

sikoje ambasadorius Daniels 
neseniai karštai kalbėjo apie 
Meksikos tariamą pažangą 
ir stengėsi įtikinti, jog Mek
siką ir jo atstovaujamą val
stybę jungią broliški ryšiai.

Ponui ambasadoriui, ge
riau negu kam kitam, yra 
žinoma, kokia tvarka šiandie 
viešpatauja Meksikoje; jei 
medžiaginė gerovė gal ir pa
žengė, bet ar tai sudaro val
stybės pažangos tikrąjį pa
grindą? Pagaliau, koki „bro
liškumo” ryšiai gali būti su 
valstybe, kur tikintieji me
džiojami ir šaudomi už tar
navimą bei klausymą mišių? 
Koks broliškumas gali būti 
su valstybe, kurios valdovai 
verste verčia katalikus tė
vus leisti savo vaikus į to
kias mokyklas, kurios griež
tai priešingos katalikų tiky
bai? .

—o—
Plačiai vedama propagan

da, kad visose mokyklose bū
tų aiškinama komunizmo pa
grindai, jo pražūtinga veikla 
žmonijai. Tas siūlymas vie
toje, bet yra ir kita medalio 
pusė: neseniai gausingas mo 
kytojų susirinkimas pasisa
kė prieš darbininkų unijas!

Mokyklos, kurių mokyto
jai nesupranta ar nenori su
prasti darbininkų susiorga- 
nizavimo reikalo, yra geriau
sia talka komunizmui plės
tis.
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Nors labai nesmagu gin
čytis su žmonėmis, kuriems 
faktai nieko nereiškia, bet 
ne visada galima ir nutylėti.

Vienybės redaktorius, pri
spirtas prie sienos, nieko ne-

Atsakydamas į Becko žo
džius, dėl to kad jis laiko at
šaukimu kredito Lietuvos vy 
riausyb., Lozoraitis pareiškė, 
kad „jei jie reikštų atsklei
dimą Lenkijos noro šitokiu 
būdu sudaryti sau progą
prieš Lietuvą, tai turėčiau! 
čia pat atkreipti pasaulio 
opinijos dėmesį į šitokių 
Lenkijos planų tikslus ir į 
tai, kad minėti tikslai nesu
derinami su visuotiniu žmo
nijos troškimu bei darbų ra
mumui, pastovumui ir taikai 
saugoti”.

Po to Lozoraitis minėjo 
paskutiniais metais abiejų 
šalių darytus mėginimus 
abiejų valstybių santykiuose 
įnešti ką naujo, pridurda
mas, kad tuos kontaktus ly
dėjo smūgiai į jautriausią 
lietuvių širdies vietą — per
sekiojimai Vilniaus lietuvių. 
Toliau pabrėžė, kad tarsi 
koks likimas vertė anoje pu
sėje kaskart radikališkai pa
neigti dešiniąją ranka tai, 
kas kairioje galėjo pasirody
ti kaip geros valios pasireiš
kimas.

Lozoraitis pridūrė, kad, 
nepaisydama tų skaudžių pa 
tyrimų, Lietuva savo taikin
gos politikos nepakeis.

Londonas. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Eden atstovų rūmuose pa
reiškė, jog vyriausybė negal
vojo ir negalvoja perleisti 
Vokietijai dabar Anglijos 
valdomų kolonijų.

Ta pačia proga Eden pasa
kė, jog Anglijos ginklas už
stos Prancūziją ir Belgiją, 
jei šios bus užpultos.

VOKIEČIAI ATIMINĖS 
SVETIMŠALIŲ TURTĄ

Berlynas.- — Hitleris pasi
rašė naują įstatymą, kurs 
leidžia vidaus reikalų minis
teriui konfiskuoti svetimša
lių turtą, jei tų svetimšalių 
valstybė imsis kokių prie
monių prieš vokiečius.

Naudodamasi šiuo įstaty
mu, Vokietija galės žiauriai 
persekioti joje gyvenančius 
svetimšalius kitataučius, jei 
kurioje nors valstybėje bus 
„persekiojami” vokiečiai.

Worcester. — Kovo 7 d. 
iškilmingai pašventinta Auš
ros Vartų bažnyčia ir pakon- 
sekruotas didysis altorius. 
Šias reikšmingas apeigas at
liko J. E. Springfieldo vys
kupas O’Leary.

Mišias atnašavo vyskupi
jos generalinis vikaras prel. 
Phelan; pamokslininku buvo 
kun. Dr. J. Starkus.

Iškilmingų apeigų metu 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių; buvo suvažiavę iš apy
linkės ir iš toliau daug dvasi-

Washington. — Kovo 9 d. 
vakare iš Baltųjų Rūmų pre
zidentas Roosevelt kalbėjo 
per radio į visą tautą, kvies
damas pasitikėti juo ryšium
su jo pastangomis pertvar- ninku, 
kyti teismus ta prasme, kad 
prezidentas turėtų teisę pa- steigta 1925 mt. ir iki 1926 
skirti po naują teisėją šalia Pit. spalių mėnesio pastaty- 
kiekvieno sulaukusio 70 me
tų amžiaus teisėjo.

Prezidentas aiškiai pasisa
kė, jog jis nori duoti Vyriau
siam Teismui naujų ir jaunų 
jėgų, kurios geriau suprastų 
dabarties gyvenimo reikala
vimus ir laisviau aiškintų 
konstituciją.

Savo kalboje Roosevelt su
minėjo, jog Vyriausio Teis
mo teisėjų skaičius nebuvo 
vienodas; jis irgi nenorėtų 
padidinti; jei iš teismo pasi
trauktų 6 teisėjai, kurie turi 
po daugiau kaip 70 metų 
amžiaus, tai Roosevelt pa
skirtų 6 naujus teisėjus.

Kovo 10 d. Senate prasidė
jo vieši ginčai dėl preziden
to siūlymų. _

toje bažnyčioje įrengta tik 
žemesnė dalis — rūsys. Pir
muoju klebonu buvo kun. J. 
Čaplikas, kurs mirė 1929 mt.

Nuo 1929 mt. liepos mėne
sio klebonu paskirtas kun. 
K. A. Vasys, kuriam teko di
deli rūpesčiai: klebonijos sta 
tymas, bažnyčios baigimas ir 
užtrauktų skolų mokėjimas.

1936 mt. pradėtas energin
gas bažnyčios užbaigimo fon 
do kėlimas ir štai per metus 
sukelta per 40 tūkst. dolerių, 
bažnyčia įruošta be naujų 
skolų užtraukimo.

Naujoji Aušros Vartų baž
nyčia dabar viena iš gra-. 
žiausių lietuvių bažnyčių.

bemini apie jo paskleistas 
neteisingas žinias ryšium su 
Vasario 16-tos minėjimais 
Lawrence, o vietoj to klau
sia Vilniškį ir Laučką apie 
„skandalą” Maspetho para
pijoje.

Tysliavai gerai žinoma, 
jog jokio skandalo Maspethe 
nėra, tačiau jam niežti kaip 
nors skandalą surasti ar iš 
nieko sudaryti. Jei būtumėm 
skandalų mėgėjai, tai galėtu
mėm Tysliavai labai „malo
nių” dalykų papasakoti. Štai 
komunistų Laisvė paskelbė, 
jog Vienybė gavusi „skam
bučių” iš Tysliavos uošvio; 
na, galėtumėm paklausti, iš 
kurio uošvio — ar iš to, kurs 
Lietuvoje, ar iš kurio

Pagaliau, Tysliavai 
gu prisiminti dainelę 
gaidukus ir žirnius —
tumėm jam ir jo artimiau
siai bendradarbei Vaivadai- 
tei priminti tos pačios dainos 
žodžius apie ožį, kurs malė 
ir ožką, kuri pikliavojo. Bet 
kas iš to? Ar tai pagerins 
lietuvių visuomenės santy
kius, kuriuos drumsčia viso
kį perėjūnai, garbėtroškos ir 
savo asmenį aukščiau visko 
laikantieji ?

Malaga. — Generolo Fran
ko kariuomenės užėmimas 
šio svarbaus ispanų miesto 
per 3 savaites davė visai ki
tokį vaizdą — gyventojai vėl 
turi užtenkamai maisto, ku
ro ir šviesos.

Prieš sukilimą Malagoje 
buvo apie 200 tūkstančių gy
ventojų, kurių ketvirtadalis 
pabėgo su bendrafrontinin- 
kais.

Šiuo metu mieste atstaty
ta tvarka, vyrauja ramu
mas; mieste šiurpų vaizdą 
sudaro sunaikintų 43 bažny
čių bei vienuolynų griuvė
siai.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, jog Sovietų Rusijoje su
imti žydų autonominės Biro- 
Bidžan kolonijos preziden
tas, prof. Lieberberg, įžymus 
žydų mokslininkas. Drauge 
su juo suimti ir jo pagelbi- 
ninkai.

Visi suimtieji žydai kalti
nami kaip trockininkai.

Biro-Bidžane gyvena per 
19,000 žydų, kurių daugumas 
užsiima žemės darbu.

Detroit. — Chrysler auto
mobilių dirbtuvėse kilęs dar
bininkų streikas, šiuos žo
džius rašant, dar nebuvo iš
spręstas. Darbininkai turi 
užėmę 9 dirbtuves.

Streikui vadovaujanti A- 
merikos Automobilių Darbi
ninkų unija reikalauja, kad 
darbdaviai tiktai su ja tar- 
tųsi dėl darbininkų atlygini
mo.

„Sėdėjimo” streikas yra 
palietęs ir Hudson Motor 
Car 3 dirbtuves, kur darbi
ninkai reikalauja didesnio 
atlyginimo: moterims į va
landą mažiausia 75 centų, 
vyrams — 85 et.

Peiping. — Szechwan pro
vincijoje per sausio ir vasa
rio mėnesius daugiau kaip 
3000 kiniečių mirė badu.

Bado kaltininkais misijo- 
nieriai laiko kiniečių turtuo
lius dvarininkus, kurie varo 
biaurią spekuliaciją su ja
vais, sukraudami juos sandė
liuose ir parduodami labai 
aukšta kaina.

Maskva. — Komunistų par 
tijos komitetas pašalino iš 
partijos buvusį premjerą 
Rykovą ir buvusį Izvestijų 
redaktorių Bukhariną. Jų 
abiejų laukia teismas už 
„valstybės išdavimą”.

Savo posėdyje komitetas 
nutarė paskelbti partijos že
mesniųjų vadovybių rinki
mus, kurie įvyksią netolimo
je ateity.

Londonas.— Anglijos pre
kybos departamentas turi pa 
sitarimus su Ispanijos gene
rolo Franco vyriausybės at
stovais.

Sukilėlių centraliniame 
Burgos mieste yra atvykę 
anglų atstovai ir vedą „ne
formalius pasikalbėjimus” 
prekybinių santykių reika
lu.

Kaunas. — Vasario 16 die- ' 
nos išvakarėse Karo Muzie- j 
juje įrengti 35 varpai, ku
riais bus skambinama iškil
mėse ir paprastose dienose. < 
Prieš varpus sudedant į ati
tinkamas vietas, pasirašytas 
raštas, kuriuo tie varpai pa
skelbti Kovų Varpais.

Štai tas raštas:
1937 metų nuo Kristaus gi

mimo vasario 15 dieną, de
vynioliktosios Nepriklauso
mybės šventės išvakarėse, vi 
suomenei savo iniciatyva iš
kėlus, specialei komisijai ap
tarus, Karo Muziejaus kole
gijai priėmus pagal karo mu
ziejaus statuto 1 str. ir ka
riuomenės vadovybei patvir
tinus, Karo Muziejaus bokš
te įrengiamieji 35 varpai pa
vadinti Kovų Varpais.

Tie Kovų Varpai, pavadin
ti žuvusiųjų Lietuvos vaduo
tojų — gynėjų ir Lietuvos 
laisvės kovų vietų vardais, 
kas rytą ir kas vakarą, die
ną ir naktį iš Tautos švento
vės — Karo Muziejaus bokš
to savo skambiomis širdimis 
kalbės į tave, lietuvi, vardu 
tų, kurie krito ties Vilniumi, 
Klaipėda, Širvintomis, Gied
raičiais, Radviliškiu, Aly
tum, Daugpiliu ir visose to
se vietose, kur tik siekė prie 
šo kulkos ir kur tik Lietuvos 
sūnus vedė šventa Tėvynės 
meilė.

/

Lietuvi, savo žemei laisvės 
susilaukęs arba jau laisvoje 
Lietuvos žemėje gimęs! Tavo 
broliai, laisvės pasiilgimo ve 
darni, Lietuvos atstatymo 
metais ėjo į kovą drąsūs, 
ryžtingi, be abejojimų ir bai
mės, pasiryžę verčiau laisvi 
numirti, negu gyvi vergauti.

Daug jų padėjo jaunas savo 
galvas kovų laukuose už Tė
vynę, už tavo, lietuvi, laisvę. 
Daug jų krito vieni va
duodami Gedimino sostinę 
kiti keldami Klaipėdos var
tus, treti Radviliškio ir Kė
dainių laukuose, o dar kiti 
Nemuno ir Dauguvos kran
tuose. Jie paaukojo savo gy
vybę, — tai, kas brangiausia 
pasaulyje — kad tu, lietuvi, 
laisvai ir garbingai gyven
tum.

Kabiname tuos 35 Kovų 
Varpus štai čia, šitame Lais
vės bokšte, šalia Nežinomo
jo Kareivio kapo ir Nepri
klausomybės paminklo, gre
ta Tautos garbės palaikų ir 
ženklų šventyklos — Karo 
Muziejaus, Tautos įkurdinto 
Vytautui Didžiajam pagerb
ti. Iš čia jie žuvusiųjų vardu, 
lyg ir aidėdami iš anapus, 
amžinai mums kalbės apie 
kilniąją Tėvynės meilę, apie 
uždedamas pareigas ir tei
kiamą garbę. Iš čia jie visa
da — ar didingą Tėvynės 
himną giedodami, ar saulė
tas Tautos giesmes garsin
dami, ar galingas karo žy
gių dainas dainuodami, ar 
griaudžią maldą į Dangų sių
sdami, šauks mums: — Neuž 
mirškite, neužmirškite, lie
tuviai, švento atminimo tų, 
kurie garbingai žuvo dėl Tė
vynės, žuvo, kad jūs laisvi 
gyventumėte. Jie — Kovų 
Varpai žuvusiųjų vardu visa
da mums primins, kad mes, 
lietuvių tauta, „Amžius bu
dėję, laisvę laimėjome per 
aukas ir pasišventimą” ir 
kad tą mūsų laisvę išsaugoti 
Tautos ateičiai galėsime ir
gi tik aukomis ir pasišventi
mu.

Arcacchon. — Generolo 
Franco sukilėlių karo laivas 
Canarias suėmė bendrafron- 
tininkų laivą Mar Cantabri- 
co, kurs vežė daug ginklų iš 
Jungt. Valstybių ir Meksi
kos. Šis laivas iš New York 
uosto išplaukė sausio 6 d., iš- 
veždamas daugybę karo or
laivių.

Laivas Mar Cantabrico bu
vo perdažytas ir pavadintas 
kitu vardu, kad galėtų slap
ta nuvykti į Valenciją, bet 
sukilėliai žinojo laivo slapta- 
ženklius ir visą kelią atidžiai 
sekė, kol jis pakliuvo į jų 
spąstus.

Sukilėliams šio laivo pa
grobimas suteikė stiprios 
ginklų paramos ir entuziaz
mo kovai.

Washington. — Lapkričio 
mėnesį įvykusiems rinki
mams partijos išleido 23,- 
973,329 dolerius, apie ką pra 
nešta senatui. Į šią sumą į- 
trauktos partijų visos išlai
dos prezidento, kongresma- 
nų, gubernatorių ir kitų rin
kimams.

Daugiausia išleido respub
likonų partija — daugiau 

'kaip 14 milijonų dolerių. 
Respublikonai gavo 16,679,- 
583 balsus, tad jiems vienas 
gautas balsas kainavo 85 cen 
tai.

Komunistų partija išleido 
beveik 271 tūkst. dolerių ir 
gavo 80,159 balsus, taigi, ko
munistams vienas balsas kai 
navo 3 dol. 27 et.

Panašus apskaičiavimas 
rodo, jog demokratams vie
nas balsas kainavo 33 cen
tai, socialistams — 20 et., 
vienybės (kun. Coughlin — 
Lemke) partijai — 11 et.

New Haven.— Naujos An
glijos katalikų studentų su
važiavimas vieningai pasisa
kė už demokratiją ir pasiry
žo kovoti prieš demokratijos 
priešus šioje šalyje.

Suvažiavime atstovauta 20 
universitetų studentų orga
nizacijų. Jam vadovavo ka
talikų taikos federacija.

ORLAIVIAI TURĖJO
1,147,969 KELEIVIUS

Washington. — Valdžios 
surinktos žinios rodo, jog 
pernai Jungtinėse Valstybė
se įvairių bendrovių orlaiviai 
pervežė 1,147,969 keleivius.

1935 metais orlaivių susi
siekimu naudojosi 860,760 
keleivių.

Iš LIETUVOS
— Vasario 16 d. proga pa

leisti iš kalėjimo: buvęs ge
nerolas Kubiliūnas, buvęs 
pulk. Bačkus, K. Druskius, 
A. Pupaleigis, J. Vaitkevi
čius ir kiti.

— Nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti sudary
ti visuose Klaipėdos krašto 
didesniuose punktuose komi
tetai. Krašto direktorija pa
skelbė, kaip ir paprastai, šią 
dieną nedarbo diena. Vietos 
spauda, lietuvių ir vokiečių 
kalba, plačiai apibūdino lie
tuvių tautos kovas Nepri
klausomybei atgauti. Kartu 
plačiai paminėjo prieš 10 me
tų mirusį mūsų tautos pa
triarchą Basanavičių.

— Kaune Prisikėlimo pa
rapijoje yra apie 20 tūkstan
čių gyventojų, iš kurių apie 
4 tūkst. vargšų. Vargšų šel
pimu rūpinasi šv. Vincento 
Pauliečio dr-jos skyrius, ku
ris turi 7200 nuolatinių rė
mėjų. Pernai šis skyrius šel
pimo reikalams išleido apie 
56 tūkst. litų.

— Per 1936 m. Lietuvoje 
degtinės bei spirito pagamin 
ta puspenkto milijono litrų.

— Norima įsteigti aukso, 
sidabro ir bronzos medalius, 
kurie būtų duodami darbinin 
kams bei tarnautojams už 
darbštumą, ilgą ir gerą dar
bą, sąžiningumą ir kitokius 
pasižymėjimus darbo metu.



Kovo 12
Kovo 12 d., 1937 m.

Našlė T

VAIKO DARBO KLAUSIMU

Etiopija, Etiopija - ir po Etiopijos

su šventu

P. M. J.
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MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Rafifrus ir žindąs Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.
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Nuo 1916 metų Kongresas mėgino kontroliuoti mažame- 
ių darbą, bet Vyriausias Teismas du sykiu nusprendė, kac 

Kongreso įstatymai nebuvo teisėti.
1924 mt. Kongresas pravedė pasiūlymą papildyti valsty

bės konstituciją tokiu priedu (amendmentu): Kongresas 
turi galios apriboti, reguliuoti ir uždrausti darbą asmenų, 
jaunesnių kaip 18 metų.

Šis amendmentas tuojau susilaukė didelio pasipriešini
mo. Kad jis taptų šalies įstatymu, jį turėjo patvirtinti 36 
valstybių įstatymų leidžiamos įstaigos — legislatures.

Iki 1933 metų už amendmentą pasisakė tik 6 valstybės. 
Nuo 1933 mt. prasidėjo didelė agitacija ir dabar jau yra 
28 valstybės, patvirtinusios šį amendmentą, taigi, dar trūk
sta 8 valstybių.

Amendment© šalininkai didžiulį savo jėgų išmėginimą 
šiomis dienomis turėjo New York valstybėje. Senate jiems 
pavyko, bet atstovų rūmai kovo 9 d. 102 balsais prieš 42 

' pasisakė kitaip — New York valstybė nepatvirtino šio 
amendment©.

Prieš amendmentą buvo pasisakę visi New York vysku
pai, įžymūs mokslo žmonės, ūkininkų tvirtos organizacijos 
ir kitos jėgos.

Amendment© šalininkai ir priešininkai vienodai sutinka, 
kad mažamečiams nereikėtų dirbti, kad jie nebūtų išnau
dojami, bet jie nesutaria dėl priemonių vaikų darbui paša
linti.

Amendment© priešininkai tiki, kad atskiros valstybės 
turi pakankamai jėgų mažamečių darbui panaikinti ir be 
federalinės valdžios įsikišimo; jie nuoširdžiai nenorėjo, 
kad federalinė valdžia turėtų perdaug teisių į kelių dešim
tų milijonų mažamečių gyvenimo tvarkymą.

Katalikų vyskupai drauge su kitais amendment© nerėmė- 
jais nurodė, jog šis amendmentas suteikia federalinei val
džiai perdaug galios, pažeidžia tėvų pagrindines teises ir 
pareigas, ištraukia šeimos apsaugą iš atitinkamų valsty
bių globos ir paveda valdžios biurui.

Amendment© nerėmė j ai nurodė ir gręsiantį diktatūros 
pavojų dėl per didelių galių suteikimo centralinei valdžiai.

Auklėjimo bei švietimo vadovai numatė iš amendment© 
galintį kilti pavojų ryšium su tėvų teise parinkti vaikams 
mokyklas; kongresas, turėdamas teisę tvarkyti vaikų dar
bą, galėtų panorėti ir vaikams mokyklų parinkimą „tvar
kyti”.

New York valstybė turi savo gerą įstatymą vaikų darbui 
tvarkyti; iki 16 metų mažamečiai negali dirbti, o 16 — 17 
metų, jei dirba, vistiek turi eiti į mokyklas. Panašius įsta
tymus turi ir daugelis kitų valstybių.

Katalikų vyskupai nuoširdžiai remia New York valsty
bės vaikų darbo įstatymą, bet jie dėjo visas pastangas, 
kad Kongresas negautų monopolio diktatoriškoms galioms. 
Jų žodžio New York atstovų rūmai paklausė.

mo tvirtovę, kol galų gale 
tvirtovė suiro. Malonės švie
sa apšvietė jo apšalusį pro
tą ir netrukus Henrikis 
Gheon grįžo į tikybą. Jo at
sivertimui paveikė vieno ka
rininko gražus ir pavyzdin
gas gyvenimas.

Vieną dieną, 1915 m. jau 
minėtas rašytojas Gide su
pažindino Henriką su kari- 
rininku domininkonu Petru 
Dupauey. Šis trumpas susi
pažinimas buvo Gheono pir
miausias žingsnis į atsiver
timą. Du kartu jis susitiko 
su domininkonu po to. Tuo
jau mirtis juos atskyrė. Di
džiojo šeštadienio vakare, 
prieš vidurnaktį, kulka už
mušė kapitoną domininkoną. 
Henrikas sužinojo apie drau
go mirtį savaite vėliau. Jis 
apverkė jį kaip mažas vaiku
tis. Tuojau nuskubėjo į Bel
gijos kapines paklūpėti prie 
draugo kapo.

Vėliau jis susipažino su 
kapitono kapelionu, kuris iš
aiškino jam šio narsaus ka
reivio gyvenimą, ypatingai 
kaip kapitonas domininko-

kištų. Šie be ramybės žmo
nės įneša suirutę ir netvar
ką į kiekvieną bendruomenės 
židinį.

Smuklių kiekis pasibaisė
tinai auga. Auga ir ėda kaip 
kerpės ant medžių žmonių 
gyvybes.

Jei žmonės nesisaugos 
smuklių epidemijos ir nevar
tos antidotų, busimųjų kartų 
išsigimimas neišvengtinas.

Nuo maro, bado, ugnies ir 
girtuoklysčių išgelbėk mus, 
Viešpatie!

—o—
Saugokis

Vieną kartą tarnas 
šė Egipto karalienei
pintinę. Joje tarp gėlių buvo 
pasislėpusi gyvatė. Kaip tik 
karalienė paėmė pasigerėti 
gėlių puokštę, gyvatė įleido 
nuodų į jos krūtinę, nuo ko ji 
neužilgo pasimirė.

Patraukiančiai žibučiais-

Skulptorius Petras Rimša 
iškalbingame medalijone „U- 
nijos nori” yra parašęs: 
„Nuo maro, bado, ugnies ir 
nuo lenkų unijos išgelbėk 
mus, Viešpatie”. Ant kiek
vienos smuklės virš durų rei
kėtų padėti parašą: „Nuo 
maro, bado, ugnies, karo ir 
smuklių išgelbėk mus, Vieš
patie”.

Nesu fanatikas. Nesmer
kiu stiklelio vyno, degtinės ir 
alaus bonkos. Bet smerkiu 
girtuoklystę ir tas vietas, į 
kurias sueina jauni ir seni, 
vyrai ir moterys girtuokliau
ti.

Smuklė yra velnio spąstai, 
kilpa ir būčis. Kas suskaitys, 
kiek nelaimingų sielų čia jis 
pagauna?!

Smuklė yra nedorybių mo
kykla. Jų lankytojai prisi
klauso visokių pliauškalų blizgučiais ir iškabomis iš- 
ir išmoksta visokių šelmys-| puoštos smuklės (saliūnai) 

nas buvo prisiruošęs praleis- C1U-
Smuklė yra baisi klampy

nė, iš kurios mažai kas teiš
eina nesusitepę.

Smuklė yra skaudus erškė
tynas. Belandžiodami susi
drasko ne tik rankas bei vei
dą, bet ir širdį.

Smuklė yra širšių lizdas. 
Kas iš ten išeina be geluo
nie?

Smuklė yra latrų lindynė. 
Ten kriminalistai turi savo 
susirinkimus.

Smuklė yra motina anar-

yra panašios į aną gėlių pin
tinę, kurioj slėpėsi nuodin
goji gyvatė. Jos karalienė 
nematė. Mirė nuo kirmino 
nuodų.

Nepasitikėk gražia smuk
lių išvaizda. Gali ten sutikti 
nelaimingąją mirtį. Jei mėg
sti prie valgio išgerti bonką 
alaus, tai padaryk namuose 
prie valgio. Tik saugokis, 
kad neįprastum į gėrimą. 
Blogas įprotis visada pražū
tingas.

Brooklyn, N. Y. 
—o—

Reikia kultūringumo
Vis dėlto lietuviai negali 

sekti lenkų žiauriu elgesiu. 
Lietuviams visad buvo sveti
mas keršto jausmas. Lietu
vių pusėje yra tiesa, o tiesa 
visada laimi. Gal ir ilgai rei
kės laukti, bet tiesa laimės. 
Lietuviai savo teisėtos kovos 
neturėtų susilpninti nevyku
siomis priemonėmis.

Kun. J. V—čius.

Kam laikyti?!
Lenkai spaudžia lietuvius, 

tai kodėl lietuviams atsilik
ti? Siūlyčiau visas lenkų 
mokyklas Lietuvoje tuojau 
uždaryti, nes jos nieko gera 
Lietuvai neduoda. Lenkų gy
venimą Lietuvoje irgi reikia 
pasunkinti. Taip daryti, kol 
Vilniaus krašte lietuviai at
gaus laisvą4 gyvenimą.

Pranciška ir Gabrielius 
Matusevičiai, 
Maspeth, N. Y.

Nejau lenkai pavyzdys?
Uždarymas mokyklų tau 

tai yra labai skaudus smū
gis. Vieton uždaryti, valdžia 
galėtų jas taip sutvarkyti, 
kad per jas negalima būtų 
skleisti lenkiška propagan
da, priešinga Lietuvos vals
tybei. Mokykla, kokios tau
tos ji būtų, privalo tarnauti 
valstybei, kurios ribose ji 
randasi. Tokios, svetimkal- 
bių mokyklos, savąjį tautiš
kumą privalo taip auklėti
niuose apibūdinti, kati jie 
būtų geri tautos vaikai ir iš
tikimi valstybės piliečiai.

Kad lenkai Vilniaus kraš
te uždarinėja mokyklas, tai 
ne lenkų tautos nusikalti
mas, o tik lenkų valdžios 
aparatas taip veikia. Lenkų 
valdžia, tuo labiau, neturėjo 
teisės Vilniaus krašte lietu
viškų mokyklų ne tik užda
ryti, bet net pertvarkyti, ka
dangi lietuviai ten nėra at
eiviai.

Jei Lenkijos valdžios apa
ratas netikusiai veikia, ne
jaugi Lietuva, į jį pasižiūrė
jusi, ir savąjį taip užsukti 
mėgintų ?

J. Mykolaitis.

Pasaulinis karas Dievui 
sugrąžino daug buvusių ne
tikinčių. Vienas iš jų buvo 
Henrikas Gheon, gimęs 
Prancūzijoje 1876 m. Jo mo
tina. mėgino išauginti ir iš
auklėti jį kataliku. Tų laikų 
nuotaika, ypač neapykanta 
kunigams, sykiu su jo neti
kinčio tėvo įtaka, atitraukė 
Henrikį nuo Bažnyčios. Bū
damas dar studentas, jis su
sibičiuliavo su bedievybe.

Baigęs medicinos mokslą 
1901 m., Henrikis ėjo gydy
tojo pareigas Bray-sur-Seine 
mieste. Bet jo uolumas ir dė
mesys daugiau buvo nukreip
tas į meną, negu į mediciną. 
Per šiuos metus jis parašė 
du veikalus, priklausė prie 
artistų grupės, piešė, parašė 
knygą apie teatrą, mėginda
mas įtikinti kitus, kad teat
ras reikėtų atnaujinti pagal 
žymaus rašytojo Andriaus 
Gido nuomones.

Sykiu su Andrium Gide, 
Henrikas aplankė Italiją 
1912 m. Kai jis pamatė me-

nišką Italijos miestą Floren
ciją, jo entuziazmas jį apsu
pę. Visas miestas jam įrodi
nėjo tą tikrą tikybą, kuri į- 
kvėpė ir sukūrė tas grožy
bes. Tačiau jis garbino tą ti
kybą, nors netikėdamas ja.

Nebaigęs dar savo kelio
nių, Henrikas skubiai buvo 
atšauktas į Prancūziją, nes 
sunkiai susirgo jo brolio 
duktė. Keletą savaičių vėliau 
jo motina netikėtai užmušta. 
Šie nuotykiai paskatino jį pa 
sidaryti daug daugiau prie
šingu tikėjimui. Savo moti
nos laidotuvių mišių metu 
Henrikas, žiūrėdamas į pa
keltą Ostiją, niekindamas 
nepripažino Joje Kristaus.

Neužilgo atėjo karas. Hen
rikas įstojo į kariuomenę. 
Karo šiurpūs vaizdai vis dėl
to nepaveikė jo. Tūkstančių 
tūkstančiai žmonių, kuriuos 
'jis matydavo Notre Dame 
katedroje maldaujančių Die
vo pagelbos, jam nedarė jo
kio įspūdžio. Jis buvo atkak
lus savo netikėjime. Bet ma
lonių jėgos grūmėsi bango
mis į jo netikėjimo ir išdidu-

ti Velykų dieną ir kokiu bū
du jis mirė Velykų išvakarė
se. Kapeliono aiškinimas su
judino Henriką giliai. Jis 
suprato dabar, kodėl visus 
traukė šis atviros širdies 
kapitonas. Henrikas Gheon 
tvirtai tikėjo, kad jis tikrai 
buvo susipažinęs 
žmogum.

Gheon negalėjo 
per vieną dieną,
nebuvo prisiruošęs prisipa
žinti klaidose. Jo siela turė
jo būti scena daug sielvar
tingų kovų ir pastangų. Ne
trukus tos kovos pradėjo 
smarkiau vykti ir tapo nepa
kenčiamai žiaurios. Henri
kas neiškentėjo šių kovų ir 
galutinai turėjo stengtis gau 
ti kapitono žmonos pagelbą. 
Ponia Dupauey nuoširdžiai 
mėgino pagelbėti jam viso
kiais būdais. Savo laiškuose 
ji mėgino išaiškinti visas jo 
abejones ir išvaikyti visas 
jo baimes. Ji paskolino jam 
savo vyro kapitono dienoraš
tį, kuriame Henrikas atrado 
tikrąjį kapitoną Dupauey.

Kapitono skaistus šventu
mas išsklaidė abejonių de
besis, 
buvo 
Vieną 
Naują
galutinai suprato Kristų, y- 
patingai Jo gailestingumą ir 
Jo stebuklingus darbus. Pra
švito jam protas ir jis dabar 
aiškiai matė, kad Kristus 
tikrai įsteigė Katalikų Baž
nyčią, kad Katalikų Bažny
čia tikrai yra teisybės ir gro
žybės namai.

Išaiškindamas visus savo 
mąstymus rašytojui Gide, 
Henrikas Gheon sugrįžo į 
katalikų tikėjimą 1915 m. 
per Kalėdas.

Sugrįžęs į tikėjimą, Gheon 
gerai suprato, kad prancūzai 
garbino ir meldėsi į šventuo
sius, visai mažai suprasda
mi jų gyvenimus. Todėl jis 
nutarė supažindinti Prancū
zijos gyventojus su šventųjų 
gyvenimais. Jis parašė apie 
25 gražius veikalus, kurie iš
aiškino šventųjų gyvenimus 
taip, kad visiems būtų ge
riausiai suprantama.

Tarp Gheono rašytų ypač 
pažymėtinos knygos apie šv. 
Joaną D’Ark ir apie šv. Tere
sėlę. Savo atsivertimo istori
ją aprašė knygoje „žmogus 
gimęs kare”. Ši knygas pa
skirta „kapitonui dominin
konui Petrui Dupauey, did
vyriui ir šventajam... kuris

Mano nuomone, mes, lietu
viai, turėtumėm , ne kerštu, 
bet sveiku protavimu vado
vautis. Lietuviams laukiniš
kumas nieko -nepagelbės, bet, 
priešingai, pakenks: nu
kreips viso pasaulio politi
kos ir mokslo žmonių užuo
jautą lietuvių tautai. Nors 
užuojauta ne kariuomenės 
korpusai, kurie galėtų skriau 
dą išlyginti, bet vis dėlto tai 
didelė jėga.

Daug geriau būtų, kad 
Lietuvos vyriausybė paliktų 
Lietuvos lenkams pradžios 
ir vidurines mokyklas, jei jie 
jas savo lėšomis išlaikys. Iš 
valstybės iždo nė cento. Len
kų mokyklose turi būti gerai 
mokoma ir lietuviškai.

Jei Lietuva didvyriškai 
1934 mt. stojo prieše 65 mili
jonų gyventojų Vokietiją 
dėl savo teisių Klaipėdos 
krašte, tai kodėl neturėti ati
tinkamos drąsos prieš 33 mi
lijonų Lenkiją? Perdaug pa
tenkinti lenkus nėra pras
mės, nes tada reikės daryti 
įvairių nuolaidų gudams, ru
sams, žydams, karaimams, 
totoriams. Lietuvoje gal dar 
perstipri jogailonių dvasia.

Ant. Žiemys, 
Rochester, N. Y.
—o—

Kodėl pataikauti?
Labai stebėtina, kodėl Lie

tuvos vyriausybė toleruoja 
lenkus Lietuvoje, jiems duo
dama visokias privilegijas. 
Net valdžia laiko kai kurias 
lenkiškas įstaigas. Dvarinin
kams net grąžinamos žemės 
iš išparceliuotų dvarų. Ar 
tai ne stebėtinas dalykas!

Kur tik sutiksi lietuvį, kuris 
seka spaudą, tai tiesiog 
spjaudos, negali nė kalbėti 
dėl tokių lenkams pataikavi
mų. Dažnas pasako, jog ar 
tik nesitaikoma su Lenkija 
ir pan.

Lietuvoje lenkams visai 
neturėtų būti jokių privile
gijų, kol negrąžinamas Vil
nius. Ko tik lenkai užsimano, 
tą ir gauna Lietuvoje ar iš 
Lietuvos be jokių sunkumų! 
Vilniaus krašte, uždarant 
kultūrines, idėjines, mokslo, 
net pašelpines organizacijas 
ir tremiant, kalinant, areš
tuojant niekuo nenusikaltu
sius lietuvius, nusavinant jų 
turtus, nuosavybes ir t.t., ką 
turi daryti Lietuvos vyriau
sybė?

Štai: sekti kiekvieną len
kų žingsnį. Ką tik jie padaro 
Vilniaus krašte, tai ir Lietu
voje gyvenantiems lenkams 
tą patį padaryti. Jei jie užda
ro kokią mokyklą, tai ir Lie
tuvoje uždaryti. Jei jie įkali
no. kokį lietuvį, tai ir Lietu
voje taip padaryti. Jei jie 
daro kratas ir konfiskuoja 
knygas ar ką kita, tai ir Lie
tuvoje turi būti taip pat pa
daryta.

Visos mūsų organizacijos 
per kiekvieną susirinkimą 
turi atitinkamai protestuoti 
ir, siųsti Lietuvos vyriausy
bei reikalavimą, kad ji ne
garbintų ir nepataikautų len 
kams Lietuvoje, neteiktų vi
sokeriopos pagalbos, nekur
tų jiems lizdų — dvarų, ku
rių Lietuva jau buvo nusi
kračiusi per pirmuosius Ne
priklausomybės metus.

J. K. M. „
Calif.

Kai neseniai Smilgiuose 
žiaurus plėšikas įsiveržęs į 
svetimus namus išžudė visą 
šeimą, norėdamas prisigrob
ti svetimo turto — visi žmo
nės vienbalsiai šaukė: mir
tis tokiam kraugeriui!

Tačiau kai irgi neseniai 
Italija įsiveržė į Etiopiją ir 
ėmė grioztis svetimuos na
muos, išžudydama ne 5, o 
tūkstančius niekuo nedėtų ša 
lies teisėtų šeimininkų — 
pasaulio tautos, kad ir ne iš 
karto, bet pamažu ima patei
sinti tą tarptautinį krimina
lą.

Stebimės, laikraščiuos 
skaitydami, kaip Amerikos 
banditai dienos metu didelių 
miestų centre apiplėšia ban
kus ir paskum nepagauti dai
liai pasprunka. Sakome: tai 
amerikoniška! Betgi pasta
ruoju metu Europa šioj sri
ty toli pralenkė Ameriką: 
Italijos drąsus banditizmas 
kol kas neturi kito lygaus 
pavyzdžio. Vienas Tautų Są
jungos narys nei iš šio, nei iš 
to ėmė ir nužudė, prarijo ki
tą narį, ir už tai jis tik dar 
labiau gerbti, šauniu imperi
jos vardu vadinti pradeda
ma...

išniekintos tautos tragedija 
ir pranašystė ateities pana
šių įvykių.

O laikai, o papročiai! Šis 
nebeamerikoniškas, bet jau 
grynai europietiškas triukas 
sakyte sako, kad ir šiais lai
kais teisybė ir teisė tebėra 
ten, kame jėga ir galybė. 
Anot Graziani: „...nėra ki
tos išeities... reikia nuošir
džiai. klausyti galingosios 
Italijos"* (sakykim: Vokieti
jos, Lenkijos, Anglijos ir p.

(Tęsinį
Lauras nors * 

4ą,bet,ne!Dy^' 
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Ljieiik? užkampi1 
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Lauras P® 
taupus, net 
nuo savo 
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ejjįai^p^^^ 
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nepajuto Lauro] 
^susimetė džiova.

įkyrios kandys, 
rinko visi vargaiįDa 
gyvenimą ir naikino, gi 
geimos romi iš pamatų.' 
na skeleto išvaizdos i 
{tyrinėjo sulinkęs ant 
M. VSiau pragulėjo i 
das kietoj, geležinėj lovoj 
kada kosulys msinešė pas 
tinę plaučių dalelę, liko i 
gaudę jo dvi didelės pil 
akys, atsirėmę baime į Vi 
gyvenimu, į Pauliuko taki

Pasikvietęs Valę prie i 
ties patalo, nedrįso savo 
pomis, džiovos bacilų ap; 
tomis, paliesti jos rank 

Nedrįso ištiesti kaulėtą 
bj ir priglausti paakį 
tartą, lis didelėmis, y 
akių gęstančiomis švies 
bubėsi į jos širdį, nešda 
pėdę ir padėką, o suv 
lūpos, kaip ruduo genan. 
lap®, pynė žodžius:
- Vate, tu neliksi viens 

Liks mano meilė ir ilgėsi 
salia tavęs. Kada pra 
skleis debesys, ir saulė i

prisimii 
mm visatoj už tave ma 
liaujantį..

Šie paskutiniai žodžiai pa 
liko Uuro lūpas kaip dieno 
P^oe etero banga, misi 
W Valės sieloje ir įsmige 
11*1 H į pat atsivėrusią 
Wj|ža^ ir prikalė

Valstybės viena po kitos 
ima pripažinti Italijos impe
riją. Atrodo, nebus kitos iš
eities — ir Lietuvai teks tai 
padaryti, juoba, kad Lietuva 
su Italija, berods, itin drau
giškuose santykiuose. Betgi prie kryžiaus,
šis Lietuvos pripažinimas R geleanės lavono lovos’ 
kartu būtų ir liūdnas prisi
pažinimas: „Iš anksto sutin
kame, kad kuri nors galin
gesnė valstybė užkariautų 
kurią mažesniąją, sakysim, 
kad ir Lietuvą”...

žodžiu, komedijų pasauly 
tuo tarpu netrūksta.

K. J. Ragauskas.

ištarė man keletą žodžių, ku
ris pasižiūrėjo į mane keletą 
kartų ir permainė gyvenimo 
ragavimą”.

Pasijuokė, biauriai, ciniš-1 
kai pasijuokė Italija iš žmo
giškumo, iš artimo meilės, ir 
teisingumą apvertė aukštyn 
kojomis. Štai Italijos teis
mas mirti pasmerkė ras Ka
sos sūnus už tai, kad jie ne
pasidavė užgrobikų valdžiai 
ir iš paskutiniųjų gynė savo 
tautos laisvę. Vadinasi, teis
mas randa, kad mirties bau
smės vertas ne tas, kurs ne
teisėtai puola, o tas, kurs 
teisėtai ginasi. Ir įvykdžius 
šį niekšingą mirties sprendi
mą, Etiopijos vicekaralius 
Graziani drįso viešoje kalbo
je teigti, kad „jų kelią saugo 
pats Dievas”.

O tas vargšas negusas pa
saulio akyse pasidarė tarsi 
cirko klounas. Žmonėms jis 
juoką kelia: imperatorius be 
imperijos, karalius be sosto, 
kuriam ir Tautų Sąjungos 
posėdžiuose vietos nebėra, 
— na, kaipgi čia nesijuok
ti?... Vienok šitame neguso

rytą Vilniaus krašte lietu- asmeny telkiasi visos etiopui

Los Angeles, 
—o—

Uždaryti!
atsakymasMano 

trumpas: už kiekvieną užda-
labai

Gyvenime baisiausiu da
lyku yra ne rūpesčiai ar ne
turtas, ne kančios ar liga, 
net ne mirtis, tik — nuolan
kumas. — Leonardo Da-Vin- 
či.

Žmoguje ir per žmogų vi
sada reiškiasi . toji žmonių 
aplinkuma, kur jis yra išau
gęs ir toliau gyvena. — Šal
kauskis.

Savo valdžios, savo galy
bės bei įtakos pajautimas j 
kiekvieną žmogų labai nei
giamai veikia. Tvirkina jo 
sielą, užkietina širdį, ugdo 
jame neribotą egoizmą ir ki
tas neigiamas savybes. — 
Foersteris.

Medis gaivina ugnį, kuri jį 
naikina. — Leonardo Da
Vinci.

Mieliausia žmogui atmi
nus ne tas valandas, kuriose 
jis linksminosi ir puošėsi, 
bet tas, kuriose apgalėjo 
pats save. — M. Pečkauskai- 
te.
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lenkai pavyzdys?

mas mokyklų la
ibai "skaudus smū- 
n uždaryti, valdžia 
3 taip sutvarkyti, 
as negalima būtų 
ūkiška propagau- 
iga Lietuvos vals- 
tykia, kokios tau- 
I, privalo tarnauti 
kurios ribose ji 
Tokios, svetimkal- 
klos, savąjį tautiš- 
zalo taip auklėti- 
pibūdinti, kSid jie 
tautos vaikai ir is- 

Istybės piliečiai.

tikai Vilniaus M- 
neja mokyklas, tai 
į tautos nusikalti- 
tik lenkų valdžios 
taip veikia. Lenkų 

tuo labiau, neturėjo 
ilniaus krašte lietu- 
okyklų ne tik uždą- 
; net pertvarkyti, ka- 
ietuviai ten nėra at-

Kovo 12 d., 1937 m.

VMARIJA AUKŠTAITE
Našlė Tarp Kryžių Siluetų

J. Mykolaitis.

enkijos valdžios 
netikusiai veikia, ne- 
ietuva, į jį pasikūrė- 
savąjį taip užsukti 
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įtos tautos tragedija 
lašystė ateities pana- 
kių.
ikai, o papročiai! Šis 
įerikoniškas, bet jau 
europietiškas triukas 
sako, kad ir šiais lai- 
teisybė ir teisė tebėra 
me jėga ir galybė. 
Graziani: „...nėra ki- 

įeities... reikia nuošir- 
klausyti galingosios 
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ripažinti Italijos impe- 
\_trodo, nebus kitos iš- 
— ir Lietuvai teks tai 
yti, juoba, kad Lietuva 
ilija, berods, itin dren
ose santykiuose. Betgi 
Lietuvos pripažinimas 
i būtų ir liūdnas priffl- 
dmas: „Iš anksto sutin- 
j, kad kuri nors galiu- 
ė valstybė užkariautų 
ą mažesniąją, sakysim, 
ir Lietuvą”...
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žmoguje ir per žmogų vi
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Savo valdžios, savo gal? 
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ekvieną žmogų labai 
amai veikia. Tvirkina ji 
žlą, užkietina širdį, ugi 
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(Tęsinys)
Lauras nors juto skriau

dą, bet, nemylėdamas keršto, ; 
jis pasiryžo su Vale būti du
kart taupesniais. Jie pametė 
gražų butą, išpardavė pui
kius baldus, pasilikę stalą ir 
porą kėdžių, susirietė į pra
stą, menką užkampį. Mito pi
giomis maisto liekanomis... 
Lauras pasidarė pernelyg 
taupus, net šykštus. Dažnai 
nuo savo lūpų traukė ir vis
ką, viską skyrė Pauliuko at
eičiai. Taip besivaržant, besi- 
spaųdžiant, bebadaujant, nė 
nepajuto, kaip Lauro plau
čiuose susimetė džiova.

Kaip įkyrios kandys, susi
rinko visi vargai į Dailėnų 
gyvenimą ir naikino, graužė 
šeimos rūmą iš pamatų. Lau
ras skeleto išvaizdos ilgai 
styrinėjo sulinkęs ant laz
dos... Vėliau pragulėjo žaiz
das kietoj, geležinėj lovoj, ir, 
kada kosulys išsinešė pasku
tinę plaučių dalelę, liko išsi
gandę jo dvi didelės pilkos 
akys, atsirėmę baime į Valės 
gyvenimą, į Pauliuko takus...

Pasikvietęs Valę prie mir
ties patalo, nedrįso savo lū
pomis, džiovos bacilų apsės
tomis, paliesti jos rankas... 
Nedrįso ištiesti kaulėtą glė
bį ir priglausti paskutinį 
kartą. Jis didelėmis, pilkų 
akių gęstančiomis šviesomis 
siurbėsi į jos širdį, nešdamas 
jai meilę ir padėką, o suvytę 
lūpos, kaip ruduo genamus 
lapus, pynė žpdžius:

— Vale, tu neliksi viena... 
Liks mano meilė ir ilgesiai 
šalia tavęs... Kada prasi
skleis debesys, ir saulė už
klys tau ant tako, prisimink 
mane visatoj už tave mal
daujantį...

Šie paskutiniai žodžiai pa
liko Lauro lūpas kaip dienos 
paskutinė etero banga, nusi- 
rangė Valės sieloje ir įsmigo 
į pat širdį, į pat atsivėrusią 
joje naują žaizdą, ir prikalė 
jos kūną kaip prie kryžiaus, 
prie geležinės lavono lovos. 
Vėliau ji išgirdo klykiantį 
Pauliuką, įsisegusį į tėvo su
stirusias kojas. Užmiršo Va
lė savo kančią ir prisišliejo 
prie gyvos, sukniubusios 
statulėlės. Ką ji kuždėjo?... 
Nežinia. Tik tyli žvakės liep
snelė klaidžiojo jos ašarų pil
nose akyse, o mintys, lyg 
erdvių dienos, uždanga prili
po prie kūdikio gyvenimo 
atklydusios nakties — ji pa
siryžo tik jam gyventi!

Miesto vežimas išvežė 
Lauro Dailėno kūną. Žiemos 
ledai sukaustyta žemė ilsėjo
si nuo duobkasių, o kapų la
voninė kasdien pilnėjo lavo
nais. Susigužusiuose me
džiuose, šaltomis geležinė
mis durimis, pasitiko Lauro 
grabą ir, nuskandinus į dul
kėtas lentynas tarp kitų gra
bų, užsidarė prieš Valės iš
tiestas rankas ir užtinusias 
akis. Sniego kuokštai grei
tai užlygino miesto vežimo 
ratų pėdsakus ir Valės pėdas. 
Ji nešėsi sunkią gėlą į’ nekū
rentą lūšną, kur laukė Pau
liukas. Milijoninio miesto 
skurdžių kvartalas nugulęs 
kairėj miesto daly — čia ir 
Valės išnuomotoji lūšna, už 
kurią Laurui sergant Valė 
užtęsė nuomą. Kaip Valė nu
stebo! Nusigando!.... Grįžus 
iš kapų, rado gatvėj išmes
tus jos rakandus, ir ant ge
ležinės lovos griaučių susi
rietusį, šalty virpantį Pau-

liuką.
Tarpdury pasirodė stora, 

apvali lūšnos savininkė ir, ' 
pagrūmojus’ kumščia Valei, 
užtrenkė duris. Su durų įpra- 1 
stu girgždesiu sudrebėjo Va
lės siela. Ji pasijuto kaip kla- 
jojąs šiukšlynuos šuo neda- 
ėdęs, susnigtas, ir suskurdęs. 
Baltos pūkų plaštakės suka
si prieš jos akis, į kurias įbe
dęs Pauliukas skundžiasi šal
čiu ir alkiu.

— Eikš, kūdiki, — ji pa
reiškė aukštu, išdidžiu tonu, 
pro kurį nusiraitė atodūsis. 
Ji pratysė Pauliuką pro ke
lias krautuves, iš kurių kve
pėjo šilta duona ir rūkyta 
silkė. Užsukus į vieną kepyk
lą, Valė pasisiūlė darbinink

— Och! Tai Lauro Dailė- 
no, džiovininko žmona?! — 
Ironija vėpčiojo raudor 
skruostų savininkas. — Džio
vininkams darbų nėra! 
Jiems reik vaistų, ligoninės!

— Pone, mano alkanas kū
dikis...

— Och! Tai jau, kaip aš 
žiūriu, pradedi žebravoti! — 
Atrinkęs susenusią bulkelę, 
numetė į Pauliuko ištiestą 
glėbelį ir, koliodamas Valę, 
išvarė pro duris. Valė ėjo du
rys nuo durų ieškodama bu
to, prieglaudos ar darbo, bet 
jos žingsniai veltui ją vedė 
prie naujų ir naujų namų: 
Nieks jos neėmė į darbą. Iš
vargęs kūnas, skeleto duobių 
akys — už ją kalbėjo kaip 
geriausi liudininkai, kad ji 
prasta, silpna darbininkė. 
Buto jai nieks neišdavė, nes 
Valė neturėjo pinigų ir kliu
dė Pauliukas. Priklajojus, iš
siblaškius, išvargus, ji nuta
rė eiti į tą patį kalną, kur 
išvežė Laurą. Gulti šalia la
voninės durų ir numirti, kaip 
miršta atstumtieji!

Ir štai ji pasileidžia kapi
nyno takais... Pauliukas vos 
velka tirpstančias kojeles... 
Kryžių siluetai mirga Valės 
akyse... Jie keičiasi mažais 
ir dideliais, retesniais ir tan
kiais, marmuriniais aukštais 
ir prastučiais mediniais. Ap- 
raibsta Valei akys... Ji su
spaudžia kūdikio rankelę sa
vo delne ir suklumpa po vie
nu mediniu prastučiu kry
žium. Jos vaidentuvė veikia, 
akys stačiai žiūri į kryžiaus 
papėdę, prie kurios susirietė 
Pauliukas. Valė melstis ne
pajėgia. Ji sunkų žvilgsnį 
nukelia prie Išganytojo kojų 
ir klausia:

— Jėzau, ar čia durys į iš
ganymą?! Jeigu taip, tai aš 
visa Tavo! Ir mano kartu
mai, ir mano alkio, ir mano 
alkis, ir mano siela sumušta, 
žaizduota nuo žmonių smū
gių... Dieve, ar įpilsi džiaugs
mo kibirkštėlę į mano ligotą 
sielą?! Pasigailėk, Jėzau, ma 
nęs ir mano kūdikio! Nu
šviesk, mūsų takus!... Dieve, 
nušviesk...

Gauruoti debesys atneša 
naktį. Tylus, gelsvai juod
bruvas mėnuo spogso pro 
kapinyno medžių šakas į var 
gų prablokštą našlę. Kreivai 
perkreipęs veidelį snaudžia 
Pauliukas. Nusiritus ašara 
ant jo noselės ir sušalus bliz
ga, sidabruoja mėnesienoj. 
Valė nusisupa apsiaustą, 
nors pati dreba, virpa, užklo
ja, įsuka Pauliuką, nuima su
stirusią ašarėlę ir paslepia 
prie savo širdies. Ji pakyla 
ir slenka prie lavoninės. Ji 
nori nunešti Laurui savo ak
menėjančią širdį. Kapų sar
gas ją sulaiko. Pamišėle, be-

prote išvadina ir išvaro iš 
kapų. Vėl slenka Valė tysda- 
ma gūkčiojantį' Pauliuką. 
Praslinkus kapų vartus, ji 
pasineša į ledų gruvolais ap
augusį kalno pakriaušį. Už
lenda į snieguotą akmeninę 
olą, apkabina kūdikį į glėbį, 
ilgai, ilgai linguoja, ilgai iš
vargę akys grožisi mirgan
čiais miesto žiburiais, ir bai
sisi žmonių žiaurumu.

Balti ledų pilioriai, kaip 
griausiu rūmų, nutysę nuo 
akmeninių pakriaušių, nusi
leidę žemiau Valės kojų, pa
sirėmę į sniegu padengtas 
pakrantes. O baltais liemeni
mis beržai, ištiesę rankas, 
kaip lunatikai, į Valę, pila 
mirgančius mėnesienos mo- 
nus ir migdo jos akis.

Ryte Valė vėl kapuose. Ji 
slenka į kapų administraci
jos butą, bent sušilti... O gal 
kas nors pasiūlys darbą, glo
bą... Ji vėl sutinka tą patį 
kapų sargą, kurs netikėtai 
Valei pasiūlo savo kiaurėtoj 
malkinėj pastogę. Sužinojus 
administracija nutaria kas
dien Valei duoti šiek tiek 
maisto, už kurį vasarą ati
dirbs ravėdama kapus. Kūdi
kį norima iš jos paimti ir 
atiduoti į našlaičių prieglau
dą. Valė nesutinka. Ji žada 
dirbti kaip mulas, kad tik 
paliktų jai jos džiaugsmą. Ji 
atsikariauja kūdikį ir gauna 
kapuose darbą. Prašvitus pa 
vasariui, administracijoje 
darbas kunkuliuoja kaip ka
tilas. žmonės plaukia kaip 
vanduo: vieni perka savie
siems žemę, kiti pratęsia mo
kestį, treti dar gyvi būdami 
užsiperka kapą, ar šiaip įvai
rius reikalus užpildo. Lavo
ninės tuštinamos. Grabų gra
bai leidžiami į žemę, į amži
ną poilsį...

Valė liūdi. Ji Laurui nega
li išpirkti žemės. Ji turi jį 
palydėti į skurdžių kapų 
kvartale iškastą griovį. Na, 
ir nulydėjo... Aprūpino... Ji 
grįžta, tolinasi nuo griovio, 
nuo Lauro grabo, nuo skur
džių kapų... Prieš jos akis iš
sitiesia kaip gulbė balta ka
pų koplyčia. Valė su kūdikiu 
įslenka į tylų šventnamį. Pro 
šoninį koplyčios langą, tie
siasi gražus auksinis saulės 
spindulys. Jis lengvai atsire
mia į didįjį altorių... Klai
džioja po evangelijų lente
les, nukrypsta prie cimbori- 
jos durelių ir, plačia kasa 
susivijęs, pakyla aukštyn, 
kur paveiksle klupo šv. Mag
dalena apkabinus Nukryžiuo
tojo kojas. Valės sielą pasie
kė kažkoks kilnus jausmas, 
džiuginantis, drąsinantis, ra
ginantis... Ji paseka saulės 
spindulį neaiškia, tylia mal
da:

— Jėzau, tegu užklysta 
Tavo meilės spindulys į ma
no apleistą pasaulėlį... Tu, ži
nai, Jėzau, kaip aš Tave my
liu! Tik užmirštu... Užmirš
tu, kad Tu esi mano geriau
sias prietelius, draugas ir 
Viešpats! Kodėl aš užmirštu, 
kad Tu esi neišsemiama 
džiaugsmo ir vilties versmė. 
Bėgu pas Tave klajojantis, 
padykęs kūdikis... Neatmesk, 
išklausyk... Pasotink, Jėzau, 
mano dvasinį alkį, juk aš be 
Tavęs nieko negaliu... Ištiesk 
savo palaimintąją dešinę ant 
mano kūdikio takų... — Va
lės ašaros pabyra. Ji uždeda 
savo ranką ant sukniubusio 
šalia jos rūbų Pauliuko gal
vos ir laimina:

— Vardan Visagalio, ke
liu tavo, kūdikėli, mažą sie- 
lukę prie Didžiojo Viešpaties 

(Tęsinys 5 psl.)

Julius Baniulis

Aleksandras Puškinas - didysis rusų poetas

(Tęsinys)
Dar mokyklą lankydamas 

jau pradėjo rašyti eilėraš
čius, kuriuos spausdindavo 
žymiausieji anų laikų žurna
lai. Tuos eilėraščius skaitė ir 
jais gėrėjosi jo amžininkai. 
O tai buvo nemažas sunku
mas, taip pat nelengvas nu
galėti, kaip ir prancūziškoji 
aplinkumos įtaka. Pasiseki
mas, anų laikų garsenybių 
gyrimas masinte masino jau
nuolį eiti pradėtuoju kitų se
kimo keliu. Senas ir išgarsė
jęs anų laikų rusuose poetas 
Deržavinas, gyvenęs carie- 
[nės Katarinos II valdymo 
laikais, palaimino jaunąjį 
Puškiną drebančia savo ran
ka kaip paskutinis Mohika
nas iš pseudoklasikinės mo
kyklos. Puškinas buvo dar

balsu tokia kalba, kuri lai
mingai derino pravoslaviško
sios bažnyčios iškilmingumą 
su senoviškuoju rusiškuoju 
atsparumu, polyglotiškąjį 
eclecticizmą post-Petrine sa- 
lionų su spalvingu plastišku
mu plebėjiškos kalbos mieste 
ir laukuose. Puškino rusų 
kalba, ypač jo eilėraščių, vis 
dar pasilieka pavyzdžiu 
krypčiai, precizijai, sugesti- 
jonavimui ir melodiškam 
turtingumui”.

Gimtajai jo literatūrai 
esant tik dirvonais, Puški
nas kreipėsi į kitataučių lite
ratūrą. Jis kruopščiai ir 
daug skaitė, o tai kūrybiniu 
atveju buvo didis akstinas. 
Tiesiog nuostabu, kiek Puš
kino kūriniuose yra literatū
rinių atgarsių, neskaitant 

visai jaunas, kai jį priėmė į tautinių temų. Jo raštuose 
rasime dalykų, kuriuos jam 
įkvėpė Biblija ir Koranas, 
graikai ir romėnai, persai ir 
arabai, viduramžių ir mo
derniškieji europiečiai; nuo 
Dantės ir Ariosto ligi Alfred 
de Musset ir ežerų poetų žy
mu jo raštuose. Gerai susi
pažinęs su 17 ir 18 amžių 
prancūzų rašytojais, jis pas
kui susipažįsta su anglų, pra 
dedant Byronu ir jo amži
ninkais, ir grįžta atgal prie

savo draugiją neginčijami' 
sentimentalistų ir romanti
kų vadai Karamzinas ir Žu
kovskis. Jiedu prisikalbino 
Puškiną savo karčiai kovai 
su reakcininkais pūristais, 
Reikalaujančiais, kad litera
tūrine ekspresija nepereitų 
pravoslaviškosios bažnyčios 
tarpininkavimo ribų. Bet 
Puškinas vis dėlto nuo jų pa
vojingos įtakos atsipalaida
vo ir „prabilo garbingu savo

Šekspyro. Jo literatūrinės (nuo Puškino ir Gogolio ligi 
pažintys ir radiniai paragi
no jį užkimšti esamąją spra
gą, kaip kelionės po sveti
mus kraštus akstino Petrą 
Didįjį stengtis įsigyti trijų 
amžių vakarų kultūrinės pa
žangos vaisių. Bet Puškinas 
neimitavo, kaip tai darė Pet
ras. Puškinas gausiai skoli
nosi metodus ir priemones iš 
visų jam prieinamų vers
mių; nors jis skolingas By- 
ronui, bet tai neliečia „Euge
nijaus Oniegino” originalu
mo; taip pat žymu šekspy- 
rizmas jo „Borise Goduno- 
ve”, bet tai neatima iš tojo 
veikalo tautinio tikrumo. 
Tenka atsiminti, kad tarp 
kitų sugebėjimų, Puškinas 
buvo ir pastabus kritikas. 
Jo entuziazmas nenugalėda
vo jo sprendimo, ir jis mokė
jo rinktis ir sijoti. Nors 
daug jis pasimokė iš Racine, 
Byrono ir Šekspyro, tačiau 
jis sugebėjo atmesti tas jų 
savybes,' kurios jam pasiro
dė ar tai nusenusios ar iš vi
so netinkamos ir nesuderina
mos su rusų dvasia.

Visų pirma Puškinas buvo 
rusų realistas, žiūrint tuo 
pažiūriu, kuriuo vertinami jo 
pirmtakai ir sekėjai. Tai sin
tetiškas realizmas, pavaiz
duojąs gyvenimą visame pil- 

. nume, suderinant tikrovinį 
• su įsivaizduotiniu, sąmonini 
i su pasąmoniniu, individuali

nes išdavas su socialine sce
na. Tokia tai rusų mokykla tūkst. litų.

Neseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies - lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

Čekovo ir Gorkio, ir geriau
sių sovietų rašytojų, vadina
mų socialistiniais realistais. 
Ir šituo tai atžvilgiu Puški
nas buvo pionierius ir naujų 
kelių atradėjas.

Savo lyrikoje, pasakose, 
poemose, pjesėse ir proza pa
rašytose apysakose, neskai
tant straipsnių (paskutiniu 
savo gyvenimo metu jis bu
vęs ir redaktorium), laiškuo
se ir dienoraščiuose Puški
nas pilnai pavaizduoja savo 
laikų Rusiją, prikelia praei
tį su Borisu Godunovu, Pet
ru ir Katarina, ir kartas nuo 
karto meta žvilgsnį į ateitį, 
atsipalaidavusią nuo auto
kratijos .ir išsilaisvinusią iš 
priespaudos. Bet jo gyveni
mo siūlas staiga nutraukia- 

1 mas, ambicingi jo planai lie
ka neįvykdyti. Palikti jo už
rašai ir škicai rodo, kad jis, 
tarp kitų, buvo ruošęsis pa
pildyti „Borisą Godunovą” ir 
kitas, istorines pjeses, pagal 
Šekspyro kronologiją.

. (Bus daugiau)

— Ministeris pirm. Tūbe
lis, atostogaudamas Italijo
je, aplankė Popiežiaus sekre
torių kard. Pacelli.

— Praeitais metais į Lie
tuvą pašto perlaidomis iš 
užsienio atsiųsta pusšešto 
milijono litų, o išsiųsta 652

mano gerklei
**Iškalbumas ir geras tabakas yra 
dvi Pietų tradicijos. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip atsiduoti abiem iš 
jų. Nes šis lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skonį, bet ir palieka 
mano gerklę gerame stovyje.,Pereitą 
rudenį North Carolinoj — kada man 
teko turėti virš 100 kalbų — aplan
kiau Lucky Strike dirbtuvę. AŠ manau, 
jog Lucky Strike ‘Toasting’ procese 
atradau paslaptį to, kas padaro šiuos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 
Nuo pamatymo kiek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luckies jūsų gerklei švelniais, aš tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai, 
lengvo užsirūkymo šalininku”,

GERB. ROB’T R. REYNOLDS, JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NO. CAROLINA

PUIKIAUSIAS TABAKAS
“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga 
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Copyright 1987. The American tobacco Company
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NĖRA BIZNIO — NEREI
KIA LIETUVIŲ KALBOS!

Sausio mėnesio Vyties nu
mery atspausdintas Joe Bo
ley straipsnis apie lietuvių 
kalbos naudingumą ameri
kiečių lietuvių jaunimui. 
Straipsny labai drąsiai rašo
ma, jog jaunimui nereikalin
ga lietuvių kalba, jei ji ne
duoda apčiuopiamos naudos.

Nežinome, ar straipsnis pa 
rašytas iš įsitikinimo ar tik 
ginčams iššaukti, bet vis dėl 
to jo turinys keistas.

Į tą straipsnį Drauge Ant. 
Dranginis parašė atitinkamą 
atsakymą, kurio kelias iš
traukas čia perspausdiname:

„J. Boley viso argumento 
pamatas yra materialinis 
naudingumas. Toks pamatas 
patogus bent tuo, kad že
miau materialinio naudingu
mo sunku žmogui ir nusi
leist. Jo argumentas, trum- 
oai suglaustas, šitaip skam
ba: Jaunam Amerikos lietu
viui lietuvių kalba tiek terei- 
įsalinga, kiek ji jam materia
linės naudos neša. Bet ka
dangi daugumai Amerikos 
lietuvių iš lietuvių kalbos jo
kios materialinės naudos 
nėr, todėl, ji ir nereikalinga. 
Klysta J. Boley. Lietuvių kai 
bos mokėjimas neša ir mate
rialinės naudos, nebent tam, 
kuris ja taip kalba, kad 
nieks negal pažinti jį lietu
viu esant”.

„Šis motyvas palaikyti gy 
vą lietuvių kalbą, žinoma, y- 
ra pats žemiausias ir tik at
sitiktinis, nes Vyčių organi
zacija, iš esmės, yra idėjinė, 
o ne materialinė. J. Boley 
siūlo pakeisti Vyčių organi
zacijos esmę, duodant jai, 
užuot dvasinio - kultūrinio 
pagrindo, materialinį - dole
rinį pagrindą; paminėti tra
diciniai idėjinės Lietuvos 
Vyčių organizacijos 25 metų 
sukaktį josios, kaip idėjinės 
organizacijos, laidotuvėmis. 
Tenepamiršta J. Boley, kad 
idėja yra dvasinė, todėl am
žina.”

VYČIAI NEPRITARIA!

mokiniams skiriamos tiky
bos pamokos. Tėvai turėtų 
paraginti savo vaikus lanky
ti tas pamokas.

— Krepšinio komanda va
sario 27 d. buvo nuvykusi į 
Waterbury. Nors ir nelaimė
jo, bet visi grįžo patenkinti, 
Svarbu, jog lietuviai gražiai 
draugauja.

— Vyčiai kovo 21 d. turės 
bingo vakarą, o balandžio 4 
d. — „minstrel show”. Per 
šv. Kazimiero šventę vyčiai 
ir šiaip jaunimas bendrai 
priėmė Komuniją.

SO. BOSTON, MASS.

— Katekizacijos ir lietu
vių kalbos pamokas kun. K. 
Jenkaus vadovybėje, veda 
Jėzaus Nukryžiuoto seserys 
iš Cambridge, Mass. Vasario 
27 d. vaikučiai pagerbė savo 
mylimą dvasios vadą, kun. 
Kazimierą Jenkų. Sutiko jį 
sveikinimo dainele. Buvo ei
lėraščių, sveikinimų ir dai
nelių. Kun. Jenkus apie šį 
malonų vaikučių „šposą” nie 
ko nežinojo.

— Bostone yra abiejų di
džiųjų baseball lygų koman
dos, būtent Red Sox ir Bees. 
Lig šiol tik Red Sox turėjo 
lietuvį metiką naujoką, A. 
Musteikį, kurį dar tebelavi- 
na. Šį pavasarį ir Boston 
Bees komanda įsigijo lietuvį 
naujoką, Adolfą Čijunskį iš 
Bridgewater, Mass., ūkinin
kų sūnų. Jį išsivežė į Floridą. 
Čijunskis, kaip ir Mustekis, 
yra metikas, 19 m. amžiaus. 
Savo tautiečiams linkime pa
sisekimo. A.

KEARNEY, N. J.

Vasario 28 d. šv. Vardo 
salėje sodalietės turėjo kor
tų vakarą, gerai pasisekusį. 
Sodalietėms linkime sutrauk 
ti visas mergaites į savo gra
žų būrelį.' Kiekvieną mėnesį 
bendrai priimdamos Komuni 
ją, jos žygiuoja prie alto
riaus su savo vėliava, kurią 
įsigijo savo lėšomis.

CHICAGO, ILL.

Kun. J. Simonaitis, Eliza
beth, N. J., klebonas, kurio 
kunigystės 15 metų sukak
čiai paminėti dėkingi parapi
jiečiai ruošia pagerbimo va
karienę, įvyksiančią kovo 14 
d.

Sveikinimas klebonui kun. 
J. Simonaičiui

Nors 15 metų gyvenime 
nėra didelė skaitlinė, bet 
Dvasios Vado pareigose yra 
reikšminga. Mums yra dide
lis džiaugsmas, kad beveik 
nuo pirmos dienos įšventini
mo į kunigus, kun. J. Simo
naitis visą laiką mums vado
vauja. Nesugebame išreikšti 
savo pagarbos už Dvasios 
reikalų aprūpinimą. Mes vi- 
sada jaučiame jo rūpestingu- 
mą. Mes jaučiame ir matome 
didelį pasiaukojimą mūsų 
sielų gerovei. Mes žinome, 
kad ar tai būtų naktis ar 
šiaip koks nepatogus laikas, 
jo asmenyje visada rasime 
sielos paguodą, jei tik į jį 
kreipiamasi. Nors mes žino
me, kad kunigo pareiga yra 
sielos reikalais rūpintis, bet 
mes žinome, kad šiame dar
be nevienodas yra rūpestin
gumas savo parapijiečiams.

Labai svarbu pastebėti jo 
didelį rūpinimąsi mūsų vai
kučiais. Neatsižiūrint sunkių 
gyvenimo aplinkybių, kurios 
kai kada labai kliudo lietu
viškai mokyklai palaikyti, 
jis visada randa išeitį, iš ku
rios mums tik džiaugsmas 
lieka.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
HAMTRAMCK, MICH.

Vasario m. randame Vytyje 
penkių vyčių laiškus, kuriuo
se aiškiai pasakoma, jog ame 
rikiečiams lietuviams būtina 
mokėti ir lietuvių kalbą.

Tuos laiškus —• straips
nius parašė Jieva Norinkevi- 
čiūtė, Ad. A. Aleliūnas, Ad. 
Baranauskaitė, J. Baltrušai
tis ir J. Boley (Bulevičius), 
kurs pereitame Vyties nume
ry parašė ankščiau minėtą 
straipsnį.

Labai įdomiai parašė J. 
Norinkevičiūtė (So. Bostono 
kuopos f in. raštininkė), kuri 
pažymi, kad lietuvių kalbos 
mokėjimas būtinas bent dėl 
dviejų priežasčių: išsaugoti 
savo tautybę ir būti kultūrin 
gesniais.

HARTFORD, CONN.

— Hartford Times laikraš
ty tilpo jaunuolių J. Gim- 
baus ir T. Špelio paveikslai; 
jie pasižymėjo kaip orlaivių 
modelių gamintojai. T. Špe- 
lis yra prekybininko Špelio 
sūnus; J. Gimbaus sesutės 
pasižymėjusios piešime, mu
zikoje, smuikavime. *

— Ketvirtadienių vakarais 
mokyklos kambary būna lie
tuvių kalbos pamokos.

— Pirmadienių vakarais 
viešųjų vidurinių mokyklų

Kat. Susiv. 163 kuopa Švč. 
Pan. Gimimo par. salėje su
ruošė didelį vakarą, kuriame 
suvaidinta komedija Užkerė
tas Jackus. Programą vedė 
Dr. J. Poška. Dainų progra
mai vadovavo varg. B. Janu
šauskas. Red. Šimutis pasa
kė kalbą.

Vaidinime gerai pasirodė 
K. Skelly, žolanda, Mickeliū- 
nas, Rukštalis, Dubokas.

~ Jieva Lukošiūtė.

SO. BOSTON, MASS.

Tamulis populiarus
Kaip seniau Jack Sharkey- 

Žukauskas Bostono sporto 
pasauly savo populiarumu 
užimdavo pirmą vietą, taip 
dabar kitas lietuvis jaunuo
lis į tą vietą sparčiai kopia. 
Tai Vytautas Kazimieras 
Tamulis, New York Yankees 
metikas. Vietos amerikonų 
spauda labai mėgsta jo at
vaizdu puoštis ir apie jį ap
rašymus dėti.

Boston Traveler laikrašty 
vėl tilpo didelis Tamulio at
vaizdas ir ilgokas straipsnis, 
kur iškeliama jo lietuviška 
kilmė ir net bandoma aiš
kinti, ką reiškia vardas Vy
tautas, pažymima, kad jo tė
veliai Lietuvoje buvę ūki
ninkai caro priespaudos lai
kais.

Mes labai vertiname jo di
deles pastangas mokyklos su 
lietuvinime, parkviečiant lie
tuvaites mokytojas, pranciš
konės sesutės.

Mūsų sielą džiugina, kai 
pažvelgiame į jo, kaip klebo
no, rūpestingumą, pavyzdin
gai parapijos nuosavybę pa
laikyti. Tas daroma atvira 
širdimi vien tik dėl to, kad 
sielai būtų malonu žengti į 
Dievo Namą. Todėl nuolat į- 
vedama įvairūs pagražini
mai, patobulinimai, patogu
mai.

Šiose trumpose pastabose 
negi galima viską išreikšti, 
kiek jis yra pasidarbavęs 
per tą keliolika metų. Bet 
mes norime pareikšti, kad 
mes gerbiame, vertiname, 
matome visas pastangas mū
sų gerovei jo, kaipo Dvasios 
Vado, daromas ir už tai, nau 
dodamasi šia proga, sveiki
name mūsų garbingiausį 
Dvasios Vadą ir meldžiame 
Dievo, kad ir toliau Aukš- 
čiausis nepašykštėtų savo 
malonių Jūsų asmeniui, per 
kurį Dievas siunčia mums.

Tad, gyvuok, mūsų Dva
sios Vade, ilgus metelius ir 
vesk mūsų sielas į gerą ke
lią, rodydamas dangaus Ka
ralystę! Nemokėdami kaip 
pareikšti savo prisirišimą ir 
pagarbą ir padėką, kad su- 
teiktumėm Jums malonumą, 
malonėki nuo mūsų priimti 
Jūsų pagarbai rengiamą vi
sų Jus gerbiančių parapijie
čių vardu vakarienę, įvyk
siančią kovo 14 d.

Didelė auka Vilniaus 
Geležiniam Fondui

Tyliai užsidaręs čia gyve
na vaistininkas J. J. Smailis. 
Jis laiko tik vaistus ir vietos 
žmonių remiamas ir mėgia
mas. Jo šeima grynai lietu
viška. Jo duktė Birutė moky
toja ir sūnus Vytautas suau
gę, puikiai lietuviškai kalba 
ir galvoja.

Kai pereitą rudenį atsilan
kė čia WS delegatas V. Už
davinys, tai p. M. Smailienė 
vežiojo svečią po lietuvių biz 
nierius, padėdama jam pa
rinkti prenumeratos Mūsų 
Vilniui; nors ir teko jai ir 
svečiui susidurti su kai ku
riais nemalonumais, bet, 
anot p. Smailienės, „tautos 
labui reikia viską pakelti”.

Vasario mėnesį, besilan
kant čia V. Uždaviniui antru 
kartu, J. J. Smailis pasikvie
tė pas save svečią ir per jį 
paaukojo Vilniaus Geleži
niam Fondui 50 dolerių. Iš 
vieno žmogaus tokia auka 
tikrai didelė. Tai gražus pa
vyzdys kitiems. Už tą auką 
J. J. Smailis būsiąs įrašytas 
į Vilniaus Geležinio Fondo 
Aukso Knygą, kuri yra Kau
ne prie Vilniui Vaduoti Są
jungos centro.

Turėtų ir kiti turtingesnie
ji Amerikos lietuviai savo 
vardą įrašyti į garbingą 
Aukso Knygą, kuo sunkų, 
skaudų Vilniaus reikalą pa
remtų. WS delegatas, kiek 
teko girdėti, dar čia, Ameri
koje, prabus ligi gegužės mė
nesio. Išvažiuoja Lietuvon 
gegužės mėnesio viduryje. 
Galima pasinaudoti jo tarpi
ninkavimu ir siųsti aukas 
Vilniaus Geležiniam Fondui 
per jį, kad įrašytų į Aukso 
Knygą. Nebūtinai kiekvienas 
turi aukoti po tiek, kiek pa
aukojo p. J. J. Smailis, ir už 
mažesnes sumas Aukso Kny- 
gon įrašo, tik į kitus sky
rius. WS delegato V. Užda
vinio adresas šitoks:

Mr. V. Uždavinys, 46 Fifth 
Ave., New York City.

Pasinaudokite, kol jis dar 
čia. Pasekite gražiu ham- 
tramekiečio provizoriaus pa
vyzdžiu.

Ona Pucetaitė.

[na apščiai žalios spalvos. Šie
met šiame parade dalyvaus 
ir lietuviai — St. Dariaus 
posto legijonieriai.

—o—
Dalyvavo bendrose mišiose

— Vasario 28 d., prieš šv. 
Kazimiero šventę, Susiv. L. 
Šv. Kazimiero D-ja, didžiau
sia vietinė vyrų draugija, tu
rėjo savo intencijai mišias, 
kuriose nariai gausingai da
lyvavo ir puikiai pasirodė, 
bendrai maršuodami į bažny
čią su savo vėliava ir žen
klais. Mišias laikė ir atitin
kamą pamokslą pasakė kun. 
K. Jenkus. Susirinkime įteik
ta rašomoji plunksna Stasiui 
Mockui, finansų raštinin
kui, pažymint ir įvertinant 
jo 25 metų, darbuotę draugi
joje, einant įvairias pareigas 
valdyboje. Prakalbėlę pasa
kė rast. Alb. P. Neviera.

nimo. Didesnėse dirbtuvėse 
išmokomos jaunos merginos, 
kurios dirba labai pigiai; 
unija nekontroliuoja, todėl 
darbdaviai įsteigia dirbtuves 
kur kaimeliuose ir gauna pi
gų darbą, J. K.

HARTFORD, CONN.

— Šiemet mūsų parapija 
turi vajų skoloms apmokėti 
Šiemet yra kun. J. Amboto 
klebonavimo 25 metų ir pa
rapijos 35 metų sukaktys, 
tad vajui labai gera proga. 
Hartfordiečiai nenori atsi
likti nuo Rochester, Provi
dence, Maspeth ir So. Wor
cester lietuvių.

— Į šv. Jono draugiją įsi
rašė Dr. M. Mikolainis.

— Jack Sharkey — Žu
kauskas šiomis dienomis bu
vo čia atvykęs ir buvo rung
tynių teisėju.

reikalais. Džiaugėmės, kad 
jis iš mūsų mažas Lietuvon 
išvykęs mūsų neužmiršo, iš 
Lietuvos atvežė tos šilumos, 
kurios mes taip alkstame. 
Lietuvos vaizdai vėl pirmie
ji mūsų padangėje. Sutrau
kė daug žmonių ir prakalbos 
ir paveikslai. Per V. Uždavi
nį suaukota vilniečiams 19 
dol. 40 et. (kai p. Uždavinys 
buvo pirmą kartą, suaukojo
me apie 20 dol.).

Dar tenka paminėti, kad 
pas mus gražiai veikia lietu
viška mokykla, pereitais me
tais savo medinę bažnytėlę 
padarėme mūrine ir visi iš
vien dirbdami gražiai sugy- 
vename.

Didiką ir Leonavičius.

ELIZABETH, N. J.

t

SO. BOSTON, MASS.

OMAHA, NEBRASKA

Vakarienės Parengimo 
? , Komitetas.

Vasario 7 d. veikli šv. Ka
zimiero R. K. vyrų draugija 
bendrai dalyvavo savo inten
cijai mišiose. Gražiai pasiro
dė.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 21 d. vietos lietu
viai par. salėje iškilmingai 
minėjo Lietuvos neprikl. 19 
mt. sukaktį. Kalbėtojais bu- 

|vo vietos kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis, kun. K. Urbonavičius 
ir adv. A. Mileris. Dainų pro
gramą atliko M. Karbausko 
vedamas choras.

Po kun. Juškaičio kalbos 
priimta protesto rezoliucija 
prieš lenkų terorą Vilniaus 
krašte.

MELROSE PARK, ILL.

Aplankė ir išvažiavo svečiai'
Veikėjo J. Žvirblio inicia

tyva ir pastangomis vasario 
10 d. įvyko prakalbos ir pa
veikslai iš Lietuvos. Vietos 
italų Mt. Carmel parapijos 
salėn susirinko nemažas bū
rys Melrose Parko lietuvių, 
kurie išklausė V. Uždavinio 
puikių kalbų ir pamatė Mo
tuzų rodomus Lietuvos judo- 
mus paveikslus. Visi džiau
gėsi kalbomis ir paveikslais.

Vargstantiems vilniečiams 
suaukota 19 dol. 19 et.

K. Pakraštinis.

Omahiečiai gražiai gyvena
Ilgai vargome tautiškai, 

kol susilaukėme kun. J. Ju- 
sevičiaus. Seniau beveik nie
kas mūsų nežinojo. Dabar vi
sai kas kita. South Omahos 
lietuvius žino ne tik lietu
viai, bet ir kiti. Didžiųjų A- 
merikos dienraščių korespon 
dentai yra dažni svečiai lie
tuvių tarpe. Aprašo mūsų 
sportininkus, kurių turime 
visai gerų. Plačiai pamini 
mūsų iškilmes ir pas mus 
atsilankančius mūsų svečius, 
kaip vysk. Matulionį, dr. Lei- 
moną su J. Laučka ir dabar 
VVS delegatą V. Uždavinį 
ne tik gražiai aprašė, bet ir 
nufotografavę didžiuose dien 
Paščiuose padėjo... Vis tai 
nuopelnai vienintelio vietos 
inteligento, kun. J. Jusevi- 
čiaus.

Kad pas mus daug kas 
pasikeitė gerojon pusėn, visi 
mato, kas tik buvo seniau ir 
dabar atsilanko. Tai patvir
tino ir mūsiškis „omahietis” 
V. Uždavinys, kuris čia buvo 
mažas būdamas, buvo 1936 
m. liepos mėnesį ir dabar, 
vasario 7 d. vėl atsilankė 
pats ir brolius Motuzus su 
Lietuvos filmais pas mus at
sivežė.

Džiaugėmės „savojo” V. 
Uždavinio kalba Vilniaus

Išleistuves
Pas Pavaikius suruoštos 

Bijutiškio kleb. kun. J. Zabu
lionio išleistuvės. Svečias pa 
sidalino savo įspūdžiai iš 
Lietuvos, iš Vilniaus krašto 
pasienio.

Išleistuvėse dalyvavo Ap- 
švietos moterų klubas ir 
kviesti svečiai. Visi linkėjo 
kun. Zabulioniui laimingos 
kelionės. Žilvytis.

GREAT NECK, L. I.

— Rožančiaus Draugija 
turės nepaprastą susirinki- j 
mą kovo 14 d. lygiai 12 vai.

— Visi lietuviai kviečiami į 
atsilankyti į bažnyčią kovo 
14 d. 12:30 vai., kai bus lai- ; 
komos pamaldos už Federa
cijos 51 sk. gyvus ir miru
sius narius. Federacijos 51 
sk. jau yra užsimokėjęs savo 
duokles į centrą.

JERSEY CITY, N. J.

kaim

KovolTd^W 
WS Maspetbo skyrius ruo- 
^ia Vilniaus reikalams pra- 
kalbas psr.sal^ Kaltės p.
y, Uždavinys ir kun. J. Bsl* 

Visa visuomenė kvie- 
diama atsilankyti

ANGELŲ KABAMENES
parapija

Kovo K 
benas minėjo avogyvavimo 
vienerii/mėty sukaktj savo 
mylimo vado ir organizato
riaus, km J-W* 
vadovaujami, berniukai gra
bai vaisiDO avo tėvelius ir 
artimus pažįstamus skaniais 
užkandžiais ir linksmino, iš-

Dėlę.
Programa susidarė iš mu

zikos, dainelių ir trumpučių 
ialty Is kalbų, turininges
nę, papuošta gražia jumoris- 
tika, kalbą pasakė km J. 
Laurynaitia. Prieš metus lai
ko buvo grupelė vos H* 
vaikučiu, šiandie jau yra 4? 
o ateity, numatoma, bus da 

daugiau.
Raibėjo svečias kun. An

driušis, MIC. Tarp kita ko 
reiškė aro pasigėrėjimą,! 
linkėdamas benui su jo myli-l 

numiki sėkmingai dirbti1 
Ksktą žodžių tarė ir patsl^

Pasidarė muzikalus
Čia išsykio net du lietuvių 

benai organizuojasi. Ameri
kos Legijono S. Dariaus pos
tas paskelbė, kad jie jau su
organizavo karo veteranų 
beną (vadovauja muz. Pr. 
Kriaučiūnas) ir ruošiasi da
lyvauti įvairiose iškilmėse ir 
Legijono suvažiavimuose.

Energingasai muzikas R. 
Juška organizuoja iš para
pijos jaunimo stiprų beną. 
Kad šiai lietuvių parapijai 
benas buvo reikalingas, tai 
nėra nei klausimo. Sveikin
tinas p. Juškos toks užsimo
jimas. Kai nebuvo, tai nebu
vo, o kai Dievas davė, tai net 
drybtelėjo — iš sykio net 
du. Sveikinu abu!

—o—
Lietuviai legionieriai parade

Kovo 17 d. S. Bostone būna 
dvilypė šventė — minimas 
anglų išvijimas iš Bostono ir 
švenčiama airių tautinė šven 
tė. Miestas tirštai airiais ap
gyventas; jie į istorinės šven 
tės minėjimą — paradą įpi-

Nuo kovo 7 iki 14 d. par. 
bažnyčioje eina rekolekcijos. 
Jas veda pats klebonas kun. 
S. Stonis. Žmonių atsilanko 
pusėtinai. Iškilmingas jų 
užbaigimas įvyks kovo 14 d. 
4 vai. popiet. Kviečia visus į 
užbaigą atsilankyti.

BALTIMORE, MD.

— Šv. Kazimiero šventė 
tinkamai paminėta, tik ne
daug lietuvių lankėsi pamal
dose.

— Viešajame knygyne, 
Cathedral gatvėje, lange iš
statyta keletas lietuviškų 
knygų ir įvairių lietuvių iš
dirbinių. Reikėtų .tą langą 
įdomiau papuošti. Lietuviai 
galėtų susitarti su knygyno 
vadovybe.

— Laivų ir plieno dirbtu
vėse darbas gerai eina — 
priima naujus darbininkus, 
savaitėje 40 vai. darbo, algos 
pakeltos 10 proc.

— Mažesniose siuvyklose viškai atspausdintą konstituciją 
tikras skurdas su darbais, ir užvedė lietuvišką* tvarką savo 
Žydeliai darbdaviai už švar-' mitinguose.
kų siuvimą nepakelia atlygi- Cleveland, O. 1885 m. susikūrė

pasWity džiaugsmą ir 
dwg graĄ MėjimŲ.
Bertlami nepa- 

prastaigražioje dvasioje; jie 
O Milkų būti dė-

n

— Vietiniai lietuviai . ■!, 1 B
jo ripe^ignmą ir nenuils- 
tatjiiiiiųsL

L M. Laitis.

biau ir labiau susipranta ir s 
nesilanko į komunistų pejen-,I 
gimus ar prakalbas. Reikštą 
daugiau turėti tikrų patrio
tiškų parengimų, taipgi ka
talikiškų, tai komunistams 
tektų visai užsidaryti. Da
bar dėl nuobodumo nuslenka 
kai kas į bolševikų vakarė
lius.

KBIOPARAPUA

-Ifitayjfos 35 kp.su-

ta1 Petrauskas.
vK Janavičienė

— Vyčiai gražiai veikia. HMtaeuė; V. Fogel-
1 r, j I m® pavyzdiūga njire;!

I ^'priklauso jos 2 dūk-L
Į ^Hjsūs-niąat-L6 

H jos marti. A Kariaus-L? 

į pavaišino saldai-,
51 i^jodvi naujos na-

I /'^kaniarodienė ir Pi
7^- Užkandžius pa- j

Kačinskienė su M. 1
W . R 

laukia marJ^j 
rota J“

, lJ* M sehuJ ® 
j Wsumos. r®D

115 kp. t„

n 
: rašyt

Puikiai pasirodė kovo 7 d. 
Geras jaunimas stoja prie 
vyčių, tik blogas šalinasi, 
arba bando kenkti.

Lietuvių Draugijų Istorija
1894 m. chicagietės lietuvės su

sibūrė j šv. Onos Moterų draugi
ją, o vyrai sukūrė Vytauto Drau
giją (2 dr.).

1895 m. sukurta trys draugi
jos: Dovydo Karaliaus, šv. Juo
zapo ir Tautiška Lietuvos Sūmi 
Draugija.

1897 m. keturios naujos drau
gijos sukurta: šv. Mato, Teisybės 
Mylėtojų- ir Liuosybės draugijos, 
taipgi Keistučio Budavojimo ir 
Paskolinimo Draugija.

1898 m. Chicagos lenkuojantys 
lietuviai susibūrė į Towarzystwo 
Narodowe Litewsko Polskie 
Rzymsko Katolickie Bratniej Po- 
mocy Krola Wladyslawa Jagiel- 
ly. Vienų lietuvių draugija tvar
kėsi lenkiškai.

Bene 1897 metais suorganizuo
tas Chicagos lietuvių — Lithua
nian Republican Club of the 
State of Illinois turėjo 8 šakas 
tame didmiestyje, beje ward’uose 
(miesto kvartaluose) 6, 7, 9, 10, 
16, 33 po vieną, o 29-oje dvi.

Nanticoke, Pa. 1885 m. susibū
rė Jagėlos gvardija su lenkiška 
konstitucija ir tvarka, gi 1892 m. 
tos draugijos nariai įsitaisė lietu-

šv. Jurgio, o 1887 m. šv. Kazimie
ro draugijos.

Pittston, Pa. 1885 m. Sukurta 
šv. Kazimiero draugija, padėjusi 
susikurti to paties vardo parapi
jai — pirmai lietuvių parapijai 
Amerikoje.

1888 m. įkurta šv. Jurgio Ka
reivio draugija su uniformomis ir 
kardais.

1892 m. čia sukurta trys (3) 
susišelpimo draugijos: šv. Anta
no, šv. Juozapo ir Klubo draugi
ja.

1897 m. sukurta Blaivybės 
draugija ir du Politiški klubai.

Plymouth, Pa. 1886 m. sukurta 
šv. Kazimiero susišelpimo, šv. 
Vaitiekaus ir Blaivybės. Dvi pas
kutinės iširo.

1886 ra. lapkričio menesio 22 d. 
buvo čia Susivienijimo Visą Lie
tuviškų Katalikiškų draugijų su
važiavimas.

1889 m.
šv. Jurgio 
greitu laiku

Tų pačių 1889 m. susibūrė Te-J 
atro Draugija, vaidinusi tą mėty | 
pabaigoje pirmąjį Amerikoje lie- I 
tuvišką scenišką veikalą. Ji P** | 

kriko jos 
Lietuvnikų” redaktoriui A. Tuf| 

kini, iškeliavus kitur.
(Bus daugiau) I

pa] 
IVil 
‘vat

nesulai-
Al Mui

H- siseke
Amerikos 600 d

• I L %' ^an(^° PPiUDM 
plymouthiefiai sukt* Į *3 Hni, 

draugiju, pakriki

'ninku j

IO^savi
įkūrėjui, „Wienib® K. 182 
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lais. Džiaugėmės, kad 
mūsų mažas Lietuvon 

:ęs mūsų neužmiršo, g 
tvos atvežė tos šilumos 
»s mes taip alkstant 
ivos vaizdai vėl 
ūsų padangėje. 
lug žmonių ir prakalboj 
iveikslai. Per V. Uždavi- 
lankota vilniečiams U 
40 et. (kai p. Uždaviny 
> pirmą kartą, suaukojo, 
tpie 20 dol.), 
ir tenka paminėti, kad 
mus gražiai veikia lietu, 
a mokykla, pereitais mo 
savo medinę bažnytėlę 

arėme mūrine ir visi iį 
i dirbdami gražiai sugy. 
ame.

Didiką ir Leonavičių

Kovo 12 d., 1937 m. 5

ELIZABETH, N. J.

Išleistuvės
as Pavaikius suruošta 
utiškio kleb. kun. J. Zita 
iio išleistuvės. Svečia^ 
ilino savo įspūdžiai ii 
tuvos, iš Vilniaus knfe 
įienio. * T 
šleistuvėse dalyvavo Ai 
etos moterų klubas j 
esti svečiai. Visi liuke 
i. Zabulioniui laiminga 
ionės. Žilvytis,

GREAT NECK, L L

— Rožančiaus Draugę 
rėš nepaprastą susirinki 
į kovo, 14 d. lygiai 12 ta
— Visi lietuviai kviečia 
silankyti į bažnyčią h

d. 12:30 vai., kai busk 
•mos pamaldos už Feden 
jos 51 sk. gyvus ir w 
us narius. Federacijon 
t. jau yra užsimokėjęs m 
lokles į centrą.
— Vietiniai lietuviai į 
au ir labiau susiprant. 
isilanko į komunistų pa į 
imus ar prakalbas. Reil 
augiau turėti tikrų pat 
iškų parengimų, taipgi« 
alikiškų, tai komunisto 
ektų visai užsidaryti DĮ 
jar dėl nuobodumo nusies 
rai kas į bolševikų vah 
Liūs.

— Vyčiai gražiai veli 
Puikiai pasirodė kovo! 
Geras jaunimas stojarf 
vyčių, tik blogas šalis 
[arba bando kenkti.
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VIETOS ŽINIOS
APIE VILNIŲ 

KALBOS

Kovo 17 d. 8 vai. vakare 
WS Maspetho skyrius ruo
šia Vilniaus reikalams pra
kalbas par. salėje. Kalbės p. 
V. Uždavinys ir kun. J. Bal- 
kūnas. Visa visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

Šis balius įvyks ketvirtą 
sekmadienį po Velykų, bal. 
25 d., Grand Paradise salėje, 
318 Grand St., Brooklyne.

SUSITUOKĖ TURTUOLĖ

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Kovo 4 d. vakare berniukų 
benas minėjo savo gyvavimo 
vienerių metų sukaktį savo 
mylimo vado ir organizato
riaus, kun. J. Laurynaičio, 
vadovaujami, berniukai gra
žiai vaišino savo tėvelius ir 
artimus pažįstamus skaniais 
užkandžiais ir linksmino, iš- 
pildydamži vakaro progra
mėlę.

Programa susidarė iš mu
zikos, dainelių ir trumpučių 
kalbų. Iš kalbų, turininges
nę, papuošta gražia jumoris- 
tika, kalbą pasakė kun. J. 
Laurynaitis. Prieš metus lai
ko buvo grupelė vos iš 19 
vaikučių, šiandie jau yra 48, 
o ateity, numatoma, bus dar 
daugiau.

Kalbėjo svečias kun. An
driušis, M.I.C. Tarp kita ko 
reiškė savo pasigėrėjimą, 
linkėdamas benui su jo myli
mu vadu sėkmingai dirbti. 
Keletą žodžių tarė ir pats 
klebonas, reikšdamas savo 
pasitenkinimą, džiaugsmą ir 
daug gražių linkėjimų.

Berniukai lavinami nepa
prastai gražioje dvasioje; jie 
ir jų tėveliai turėtų būti dė
kingi kun. Laurynaičiui už 
jo rūpestingumą ir nenuils
tantį darbavimąsi.

J. M. Laitis.

Turtuolė našlė, Amerikos 
skaučių vyr. komiteto pirmi
ninkė, Genevieve Brady kovo 
6 d. ryte susituokė su W. J. 
Babington Macauley, Airijos 
atstovu prie Vatikano. Mo
terystės sakramentą suteikė 
St. Paul, arkiv. J. G. Murray.

Tuojau po šliūbo jaunave
džiai išvyko į Romą.

JAUNAS REDAKTORIUS

ŠV. JURGIO PARAPIJA

— Moterų s-gos 35 kp. su
sirinkimas buvo įdomus. Da
lyvavo kun. A. Petrauskas. 
Kalbėjo M. Levanavičienė ir 
M. Fogelmanienė; V. Fogel- 
manienė pavyzdinga narė; 
kuopai priklauso jos 2 duk
terys; su jomis į sus-mą at
ėjo ir jos marti. A. Kazlaus
kienė visas pavaišino saldai
niais. Įstojo dvi naujos na
rės — M. Mamarodienė ir P. 
Mineikienė. Užkandžius pa
ruošė M. Kučinskienė su M. 
Brangaitiene.

Dabar kuopa 
gučių baliaus, 
bal. 3 d.

—o-
— Rožančiaus draugijos 

susirinkimas bus šį sekma
dienį, tuoj po sumos.

— Susivienymo 115 kp. 
kovo 14 d. per 9 vai. mišias 
bendrai eis prie Komunijos, 

po to turės pusryčius.

laukia marr 
įvyksiančio 
Sąjungiete.

0

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CONNECTICUT

NAŠLĖ TARP KRYŽIŲ 
SILUETŲ

Muz. Jonas Jankus, kurio 
vedamas Apreiškimo par. 
choras kovo 21 d. stato nepa
prasto grožio kantatą Septy
ni Kristaus žodžiai Nuo 
Kryžiaus.

(Tęsinys iš 3 psl.) 
ir Karaliaus sosto. Jis uždės 
savo pasigailėjimo vainikus 
tavo takams... Kur Dievas — 
ten būk ir tu. Aš dirbsiu kaip 
mulas, kad tu, kūdikėli, su
prastum darbo vertę, pajus
tum, atsimintum savo moti
ną, tau gyvenančią... Kad 
tau būtų artimesni, supran
tamesni darbo žmonių keliai.

Valės siela kažkuo pasiso
tino. Pauliukas spogso. Ne
supranta motinos gestų. Jam 
rodosi žaismas, ar klajonė.

būtų kuni- 
tylų minčių

melskis. — 
pakyla. Jos

NEW YORK — SAUGIAU
SIAS MIESTAS

Scarsdale, N. Y. gyvenąs
Carl Limbacher, 12 metui IŠLYDĖJO KUNIGĄ

'/ATrnTTnvTmokinys, leidžia savo mėne
sinį 6 puslapių laikraštį, ku
rio užsimokėjusių prenume
ratorių jis turįs 85.

Savo pagelbininkams — 
jų yra du — redaktorius mo
ka „algą” — po 15 centų sa
vaitei; kitiems savo bendra
darbiams jis ir apmokąs, bet 
ne tokias „geras” algas.

JAU PRAŠO TIKIETŲ!

Maspethietis Gabr. Matu
sevičius praeitą šeštadienį 
buvo užėjęs į Amerikos ad-j 
ministraciją ir pareikalavo 
tikietų Amerikos ruošiamam 
pavasario baliui, įvyksian
čiam balandžio 25 d.

Administracijai teko ap 
gailestauti, jog tikietai dar 
neparuošti, bet jie veikiai 
bus. Džiugu, jog nuoširdūs 
Amerikos bičiuliai iš anksto 
ruošiasi pavasario baliui, 
kurs turės daug naujybių.

Jau visiems žinoma, jog 
baliaus svarbiausia progra
mos dalimi bus waterburie- 
čių vaidu toju pasirodymas.

KUN. MILUKO PASKAITA

ZABULIONĮ

Kun. J. Zabulionio, Biju
tiškio par. klebono, artimi 
bičiuliai su p. Šimkiene prie
šaky kovo 4 d. vakare Mas
petho par. salėje suruošė at
sisveikinimo vakarienę, į ku
rią atsilankė kelios dešimtys 
kun. Zabulionio pažįstamų.

Vakarienę vedė pats kleb. 
kun. J. Balkūnas. Iš kunigų 
atsilankė kun. P. Lekešis ir 
kun. J. Alesiūnas.

Kun. Zabulioniui laimin
gos kelionės ir geriausių 
linkėjimų pareiškė kunigai, 
p.p. Šimkienė, Vyšniauskie
nė, Ružickai, Paulauskai, 
Bagočiūnas, Petrulienė, var
goninkas Visminas, 
kis, Laučka ir kiti.

Kun. Zabulionis 
džiai dėkojo visiems
kiusiems ir geros širdies jam 
parodžiusiems, kviesdamas, 
atvykus į Lietuvą, atlankyti 
ji'

Kun. Zabulionis išvyko į 
Lietuvą kovo 9 d. vakare, 
palydėtas savo bičiulių. Įspū 
džius iš kelionės pažadėjo 
aprašyti Amerikoje.

Vilniš-

nuošir- 
atsilan-

10,000 STUDENTŲ
Kovo 3 d. vakare Angelų 

Karalienės par. salėje kun. 
Milukas turėjo paskaitą iš 
lietuvių išeivijos istorijos. 
Kun. Miluko paruoštą pa
skaitą perskaitė, prelegento 
paprašytas, p. Uždavinys, 
Vilniui Vaduoti s-gos atsto
vas.

Paskaitoje buvo daug ži
nių apie pirmuosius lietuvių 
išeivius, jų skaičių, kuriais; La Guardia savo kalboje Vo- 
metais kiek atvyko ir t.t. kietijos diktatorių Hitlerį 
Kun. Milukas naudojo davi
nius, gautus iš valstybės de
partamento.

Kun. J. Balkūnas perskai
tė Dr. Šliupo laiškus, rašy
tus Aušrai, padarydamas 
kritiškų pastabų, kurios vi
siems įrodė, jog Dr. Šliupo 
daug netiesos anais laikais 
rašyta ryšium su jo pažiūro
mis į tikybą.

Brooklyn College šiuo me
tu turi daugiau kaip dešimt 
tūkstančių studentų, iš kurių 
5,125 lanko vakarais, o 5,126 
— dienos metu.

LA GUARDIA SUPYKDĖ 
VOKIEČIUS

New York, miesto may oras

SUĖMĖ ŠMUGELNINKUS

pavadino rudmarškiniu fana
tiku, kenkiančiu pasaulio 
taikai.

Dėl tokio pasakymo Vo
kietijos spauda pakėlė di
džiausią triukšmą, išvadin
dama mayorą silpnasmege- 
niu, gengsteriu, biauriu žy
du ir t.t.

La Guardia savo pareiški
mą dar sykį pakartojo, pa
sakydamas, jog vokiečiams 
nemalonu girdėti tiesos žodį.

Tautinė saugumo taryba 
1936 metų saugiausio trafi- 
ko pirmą dovaną pripažino 
New York miestui, kuriame 
pernai žymiai sumažėjo au
tomobilių nelaimių skaičius.

Pernai New York ribose 
automobiliai užmušė 838 
žmones, kas yra 12-ka pro
centų mažiau, negu 1935 mt.

Antra saugumo vieta pri
pažinta Philadelphijos mie
stui.

CEPELINAS LANKYSIS 
18-KA KARTŲ

Vokiečių cepelinas Hin
denburg šiais metais pralėks 
virš New Yorko dangoraižių 
18-ka kartų, atvykdamas iš 
Vokietijos ir 18-ka kartų 
grįždamas atgal.

Pirmą kartą šiemet Hin
denburg atvyks gegužės 6 d. 
Cepelinu galės vykti 70 ke
leivių.

NUBAUDĖ GYDYTOJĄ

Brooklynietis gyd. Ren- 
koff, 34 mt. amžiaus, už ne
teisingo liudijimo išrašymą, 
nubaustas 30 dienų darbo na 
muose.

SKAUČIŲ SUKAKTIS

Kovo 12 d. Brooklyno skau 
tės minės savo organizacijos 
25 metų sukaktį.

Įvairiose vietose bus pa
maldos, susirinkimai, paskai 
tos.

NUSIŽUDĖ PO
TRAUKINIU

Pulkininkas F. B. Keech, 
76 metų amžiaus, turtingas 
agentas, kovo 9 d. puolė po 
ITR traukiniu, kurs mirtinai 
jį suvažinėjo.

Pulk. Keech buvo kaltina
mas savo brangių namų su
deginimu 1932 mt., kad gau
tų gerą apdraudos atlygini
mą.

ŽINUTĖS

kus gelsvu viduriu ramunė.

— Sūnau, Dievo tarne, — 
kalba motina — apžvelk šį 
kapų kvartalą, kur linguoja 
tik žolės... Beveik virš galvų 
išaugę žolės... supasi lyg ru
gių varpos — tai mūsų skur
džių sugrūdėję ašarų karo
liai... Pats iš vargo kilęs, var
ge auklėtas, su alkiu karia
vęs — mylėk vargo žmones!

— Taip, matušėlė. Jeigu 
pasaulis duotų kilnias moti
nas auklėtojas — žemė pasi
keistų... Išbustų sąžinės... 
Vieni nesigrobtų fabrikams, 
marmurams ir liuksusui, an
tri nekęstų alkio, šalčio ir 
juodų dienų...

šaukimo sėkla. Priimk...
Iš kažkur žolėmis atklydęs 

vėjas Valei šnara:
— Vale, tu motina laurea

tė... — Ji kyla ir eina. Eina 
sulinkus, sukumpus skurdžių 
kapų kvartalais. Lenkiasi į 
ją šnarančios rasotos žolės, 
žiūri suskurdę, nublukę ba
lanėlės, pralydi susmegę į 
smėlį tylūs smūtkeliai... Vė
liau baltosios koplyčios bok
štas ją laimina ištvėrusią, 
nepalūžusią, įnešusią garbės 
vėliavą į Kristaus kareiviją! 
Kryžių siluetai sustirę mar
murais, beria ant Valės rūbų 
brilijantinius blizgesius... Vė 
liau, didžiulėj katedroj, su
linkus, pražilus našlė Valė, 
sudėjus, kerpėtas rankas 
klūpo prie altoriaus, o jos 
sūnus kunigas
pirmų šventų mišių, laimina 
didingą, kilnią motiną.

Liepos mėnesį jie abu nu
ėjo prie tėvo kapo. Sudėjo 
glėbį nemirštuolių ir prisimi
nimų. Nemirštuolės blai
viais, eikliais žiedeliais, nu
skendo linguojančių smilgų 
varpose... Iš jų šypsosi, kaip 
menkas saulėgrąžis, palin

Jis nusišypso į motiną, ją pa
lieka ir nutripinėja prie gro
telių. Čia smalsiai seka žai
džiantį saulės spindulį. Tuo 
tarpu Valei kažkas švapena 
pasąmonėj:

— Šią valandą maldauk... 
Aš suprasiu tavo sielos troš
kimus... Ko nori?! Mano duk
ra!... — Valė virpa... Jos sie
loj taškosi daug maldų, 
daug prašymų, daug reikala
vimų, bet ji pasirenka vieną:

— Visagali, Kūrėjau, leisk, 
kad mano sūnus 
gas. — Ji girdi 
kutenimą:

— Dirbk, ir 
Valė nusilenkus
akys kupinos pasiryžimo. Ji 
išsiveda Pauliuką į orą lyg 
naujai atgimus. Pauliukas 
jai dabar brangesnis... Kaž
kas Valės sieloje dvelkia... Ji 
nebijo vargo nei kliūčių. Jos 
valia virsta geležine. Ji sku
ba pro kryžių siluetus į kiau- 
rėtą malkinę, kur jos laukia 
grėblys, šakės ir pintinė.

Metų eilė bėga. Valė su
kumpė nuo darbų. Ji dirba 
kapuose kas pakliuvo: jos 
visi žymesni kapai apibėgti, 
apravėti, apgrėbti. Žemė iš
purenta, iškratyta, susodin
tos rožės, ašarėlės, tulpės, 
lefkonijos, vijoklėliai, jos 
rankomis aptulkenti, apčiu
pinėti. Puikūs mauzolejai ap
valyti nuo dulkių... Ant jų 
kabančios kiparisų šakos su
pintos vainikais, aplaistytos, 
apkarpytos. Takeliai nugra- 
cuoti, nugreboti, žolės išvilk
tos, sudžiovintos, sudegintos. 
Žmonės Valę myli, atsilygi
na... Jos skardinėj kasdien 
auga centai ir žyla plaukai 
— Pauliukas jau baigia kuni
gų seminariją. Tik meteliai, 
tik ištuštės iš skardinės stam 
besnieji ir Pauliukas bus ku
nigas.

Motina Valė užmiršta sa
vo kerpėtas rankas. Per die
ną dirbus bėga į skurdžių 
kapų kvartalą pas Lauro ka
pą. Išsikalba, pasiguodžia, ji 
lieka vėl patvaresnė, atspa
resnė... Kryžių siluetai jai 
tokie artimi, susigyvenę, sa
vi kaip broliai, kaip draugai. 
Šnara medžiai, žolės ir gė
lės. Taip jauku ir šventa sie
loje. Rodos, nežinomasis pa
saulis kažką atvers, pasa
kys... Rodos, išeis mėnesie
noj milijonais vėlių statulė
lės, prašliauš tyliai be žings
nių pro kryžių siluetus, ap
sups didįjį gyvųjų miestą, 
giedos himnus, psalmes virš 
aukštabokščių katedrų, virš 
varpų, virš monumentų, sta
tulų, virš kalnų... Vėliau su
sups jų baltus rūbus debesys, 
pranyks, užges, tik erdvėj, 
tik visatoj, iškils rūkų takai, 
dangiškų kodylų palaima, 
žvaigždžių sparais išramsty- 
ti, ir žengs Palaimintieji... 
Žengs ir Lauras... Jo rūbas 
gal bus iškilmingesnis, nes 
nuolatos krito brilijantais 
Valės ašaros ant jo kapo su
simaišę su malda.

Vieną gražų gegužės mėn. 
rytą Valė irgi užsivilko gra
žų, iškilmingą juodą rūbą. Ji 
pasuko į skurdžių kapų kvar
talą, kai dar buvo nenubyrė
jusios rasos. Perliniai lašai 
nusvirę žolėse, tik primena 
jos išverktas ašaras, šian
dien Valės siela kupina lai
mės ir džiaugsmo. Ji bučiuo
ja Lauro kapą ir kužda:

— Laurai, pajusk... pa
jusk, subendrink mūsų sielų : 
šventę... Aš tave pavadavau... j 
Štai nutirpę rankos, nuo grė- ; 
blio, šakės, ir grumstų, bet ; 
aš einu į tavo sūnaus sielos ; 
pokylį... Tavo nebaigtas dir- ; 
vas aš užsėjau savo širdies ;

Sulingavo visos žolės, vi
sos nusvirę stambių smilgų 

Paulius, po varpos, palinko į kunigo Dai- 
lėno siluetą. Sušniokštė me
džiai, sušnarėjo vijokliai, iš-
rėpliojo būželiai, sujudo 
čirkšleliai, nutilo žiogai, bal
toji ramunė prisiglaudė prie 
Valės surembėjusios rankos. 
Iš ten... Iš toli tiesėsi ilgais 
šešėliais kryžių ir monumen
tų siluetai — užgrabinis gy
venimas atsiduso viena su
tartina tonacija.

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

harm. J. Žilevičius. 34 giesmės.... .......................50c.

JI dalis Gavėnios ir Velykų giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių .....__ _50c.

III dalis a) Gegužės mėn.. giesmės, _

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės................ ......35c.

HI dalis b) Šv. Sakramento giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės _ ____ 15c.

III dalis c) Birželio mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 36 giesmės __ .____ .... 50c.

IV dalis a) Giesmės į Dievą,

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių 25c.

Dėl šių giesmynėlių kreipkitės į -
'■ * AMERIKA į

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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► TAUPYK — BOK NEPRIKLAUSOMAS j

t THE DIME SAVINGS BANK :
: QF^_— J
► - - - WILLIAMSBURGH :
► 209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y. 
iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <

Tel. EVergreen 7-4335 . ;

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas £
MODERNIŠKA KOPLYČIA į

<STagg 2-4409 Notary Public;

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

! Duodu automoblUus vestuvėms Ir ;

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)423 Metropolitan Avė., ?

Brooklyn, N. Y. . >

EVergreen 8-9770

Phone Night

STagg 2-0783 JUniper 5-49 R

•

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

— Osaka, Japonijoje, su
streikavo 300 merginų, ku
rios tarnauja budistų mald- 
namy. Visos susėdo maldna- 
my ir reikalauja palankesnių 
gyvenimo sąlygų.

— Iš Genevos praneša, 
kad apie 5 milijonai žydų ne 
žino, kur ateityje savo galvą 
priglausti. Kalbama, kad 
Lenkija pasiryžus išvaryti 3 
milijonus žydų. O kur dar 
Rumunija, Austrija, Vengri
ja, Irakas ir Syrija. Kalba
ma, kad ir Lietuvoje žydams 
nelabai gerai gyventi.

— Texas valstybėje juda
mų paveikslų teatre „sustrei 
kavo” 700 vaikų. Jie reika
lauja daugiau paveikslų.

jei ir būtų, tačiau nesulai
kytų kompozitoriaus Al. 
Aleksio vadovaujamos juok
darių grupės, kuri Amerikos 600 dėžes rūkomo tabako 
pavasario baliuje, balandžio opiumo, kurį įšmugeliavo ke- 
25 d., suvaidins nepaprastai Ii kiniečiai ir amerikiečiai, 
įdomią komediją „Farmeriai Suimtų kaltinamų šmugeli- 

ninkų yra 7.

Muitinės valdininkams pa 
sisekė Brooklyne surasti

REIKALAUJA NAUJOS
LIGONINĖS

veda

M1889 m. mieSte”
šv. Jurgio draugija 

greitu laiku
Tų pačių 1889 m- 

atro Draugija, vai^' 

pabaigoje pirmąjį . 
tuvišką scenišką v® 

kriko jos W’Ji 
, Lietuvnikų”^0 

kiui, iškeliavus
. (Bus dai/

•1 *

greitu laiku The BROOKLYN SAVINGS BANK I
CHARTERED 1827 I

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets 
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Įvairios draugijos 
smarkią kovą, kad Queens 
apylinkėje būtų pastatyta 
nauja ligoninė džiovinin
kams bent iš 500 lovų.

Naujos ligoninės pastaty
mas kaštuotų trys milijonai 
dolerių.

Miesto taryba galutinai 
paskyrė beveik tris milijo
nus dolerių Brooklyno nau
jos kanalizacijos darbams ir 
gatvėms pataisyti.

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177 :

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

j ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) :

ADVOKATAS :

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. > 
(Williamsburgh Bridge Plaza'^



Kovo 12 d., 1937 m.

. SPAUDOS VAJUS AME“Snaudai

BINGO ir BUNCO PARTY

— Maspetho bažnyčioje 
novena prie šv. Juozapo pra
sidėjo rytais nuo trečiadie
nio.

— 40 valandų atlaidai pra
sidės Verbų sekmadienį, ko
vo 21 d. Pamokslus sakys 
kun. Dr. A. Jagminas, M.I.C. 
Jis sakys visus pamokslus 
visą Didžiąją Savaitę ir Ve
lykų rytą.

be dainų ir muzikos, atsi
žvelgiant į gavėnios laiką.

P. Kivytienė nuoširdžiai 
dėkinga visoms viešnioms ir 
svečiams už' atsilankymą, o 
ypač už įteiktą jai gražią 
dovaną, taip pat savo dukre
lėms už paruošimą gardžios 
vakarienės.

Kryžiaus Keliai arba

STACIJOS
ir

Graudūs Verksmai

galima gauti Amerikos adminis. 
traijoje. Dabar Gavėnios laiką 
tad geriausia proga įsigyti siį 
kiekvienam katalikui reikalingą i 
knygą. Kaina tik 15 et.

ŠTAI KAIP

šlykščios priemonės.
Kur gi dauguma?
Kovoja dėl taikos.- 
Kreiptis į žmonija 
Gelbsti „demokratiją".

Sekmai, Kovo - March 14 i, 1937 m.
Ruošia Maspetho Kat. Draugijos

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

MINĖJO VARDINES * BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

Septyni Kristaus Žodžiai nuo Kryžiaus
Šią puikią Kantatą, kurią 

parašė garsus prancūzas 
■ omp. Dubois ir žodžius su- 
ietuvino kun. Serafinas, per
statys Apreiškimo par. cho- 
as, vad. muz. Jonui Jankui, 
\preiškimo bažųyčioje, Ver
bų sekmadienį, 7:30 vai. va
kare.

Ši kantata vaizduoja pa
saulio Išganytojaus gyvybės 
paaukojimą už žmoniją ant 
Kalvarijos Kalno. Todėl, 
kaip tik tinka gavėnios metu 
perstatyti.

Štai patiekiamas ir turi
nys:—

Po trumpos vargonų įva- 
dos pasigirsta soprano bal
sas žodžiais:—
„Visi žmonės, kurie tuo keliu 

einat, 
Tėmykite ir žiūrėkit 
ar yra skausmas 
panašus į mano?”

Pirmas žodis, pradedamas 
baritono balsu:—

„Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino ką daro”.

Gi tenoro balsui ištarus žo
džius:—
„Tad visi suriko!”

Minios vardu choras triuk 
šmingai gieda:— 
„Kaltas Jis mirties, veskit 

nukryžiuoti. 
Te jo kraujas bus ant mūsų 

ir ant vaikų mūsų”.
Antrą žodį pradeda tenoro 

balsas:—
„Šiandieną būsi drauge su 

manim Rojuj.
Tiesą Aš tau sakau”.

Sekant baritono balsui:— 
„Viešpatie, atsimink ir ma
ne, kuomet būsi karalijoj sa
vo Tėvo”.

Šie žodžiai išreiškiami pui
kiu duetu, pritariant chorui 
ir vargonais.

Trečią žodį' pradeda bari
tono balsas:— 
„Moteriškė, štai čia, tavo

Sūnus”.

Sekant soprano balsui:— 
„Stovi motina verkdama, 
Štai ant kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą”. 
Tenoro balsas:—

„O kaip širdį jai skaudėjo, 
kada mirštant Jį regėjo, 
tokiuose tai skausmuose”.

Čia taipgi gieda choras.
Ketvirtą žodį vien barito

no balsas labai gražiai iš
reiškia žodžius:—
„Mano Dieve, dėlko apleidai 

Tu mane? 
Visi prieteliai mano toli sto

vi nuo manęs, 
užmetinėjo jie man visokius 
melus ir išdavė kuriems ti

kėjaus”...
Penktą žodį pradeda teno- 

noras:—
„Žydai eidami pro šalį ant 

jojo burnojo;
kraipydami savo galvas ir 

pašiepdami”.
Gi choras triukšmingai iš

reiškia minios pasityčiojimą 
žodžiais:—
„Ah! Kurs ardai šventyklą

Dievo, 
Jei esi Kristus, Sūnumi

Dievo, 
Nuženk dabar nuo kryžiaus, 
mes tai išvydę, Tau tikėsim. 
Jei esi žydų karalius, išsigel- 

bėk. Ah!” 
Šeštą žodį pradeda teno

ras:—
„Tėve, į Tavo rankas pavedu 

Mano dvasią. 
Tėve, esi mano Dievas”.

Chorui sekant: — „Išga
nymas mano tikras ir viltis. 
Į Tavo rankas pavedu Savo 

dvasią, esybę Mano”. 
Septintą žodį' pradeda so

prano balsas:—
„Šaukdamas garsiu balsu 

Jėzus tarė!” 
choras:

Tenoras: — „Tuomet bu
vo valanda šešta ir saulė veik 
užtemo ir tapo visur tamsu 
iki valandai devintai. Šyras 
plyšo bažnyčioje, drebėjo že
mė, plyšo uolos ir visi karš
tai atsivėrė!”

Choras baigia giesme:— 
„Garbinam Tave Kristau, 

nuoširdžiai šlovinam Tave. 
Nes Tu per Savo šventą kry

žių atpirkai pasaulį”.
Nedažnai šis puikus veika

las statomas dėl to, kad rei
kalinga gerų solistų ir stip
raus choro jam išpildyti. Pa
tariama šia puikia proga pa
sinaudoti ir aeiti į šią baž
nyčios meno šventę ir išgirs- 
sti kaip harmoningai, triukš
mingai Apreiškimo choras 
su gerais operų solistais įs
pūdingai 
dys.

Gerb.
Pakalnis
džiai paaiškins kantatos tu
rinį.

Parapijos berniukų benui 
paremti nutarta kovo 19 d. 
ruošti įdomų vakarą su už
kandžiais. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 25 et. Tai įvyks 
par. salėje. T. K.

Kovo 1 d. vakare p. Anta
ninos Kivytienės, gyv. 62-24 
— 60 Avė., Maspethe, dukre
lės Stasytė, Onutė ir Marytė 
(visos jau vedusios) savo 
mamytei jos vardinių proga 
suruošė gardžią vakarienę, 
kurioje dalyvavo artimos bi
čiulės ir bičiuliai: p.p. Mičiu- 
liai, Zeikuvienė, Cedronai, 
Kirvelienė, Butauskienė, Sku 
čiūtė, Kairis, Siderevičius ir 
kt. Vardinių vakarienė pra
ėjo jaukioje nuotaikoje, bet

DR, JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

Ispanijos brolžudiškas l 
jy tebevyksta visu smarl 
įjudindamas visą pai 
į tys pasidalino į du fi 
į g generolo Franko 
^jnsir už vadinamus 
riį®bininkus — „loji

MASPETHO ŽINIOS

šią kantatą išpil-

klebonas kun. N. 
iš sakyklos vaiz-

— Brooklyn© Vienybė ypa 
tingu malonumu užpuola vie
tinį kun. kleboną. Užklaus
tas klebonas, kodėl neatsako, 
pataria V. redakcijai pasi
skaityti žinomą eilėraštį 
„Keleiviai ir šunes”.

— Gyvai dirba draugijos, 
kad bunco parengimas Ame
rikai būtų sėkmingas. Gera
dariai aukoja dovanas. Tikie 
tai platinami. Visas Brook- 
lynas prašomas atsilankyti 
ir paremti Ameriką.

— Blissvillėj sunkiai serga 
Al. Kunickienė.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 89 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINGO VIEIRO CIVIDANES 
& ANTONIO SANCHEZ

89 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 76 
Miller Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NOMAN GINSBURG
(Norman’s Cut Rate Food Market)

76 Miller Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 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 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON KROPF
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7341 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 2028 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH and PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

APREIŠKIMO PARAPIJA
Rekolekcijos, 

buvusios kovo 1 — 7 d., la
bai sėkmingai praėjo. Jas 
vedė pats klebonas, kun. Pa
kalnis. Ypatingai gausingai 
lankėsi žmonės vakarais. 
Buvo daug jaunimo. Reko
lekcijų pamokslų turinys į- 
domus, patraukiantis.

Parapijiečiai labai džiau
gėsi gražiai vykusiomis re
kolekcijomis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7355 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 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD and 
GEORGE H. GRUNEWALD

1201 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7343 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 1664 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5149 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 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

MAX GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

i; Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 Iki 3 Ir nuo 

į 7-8 vai. vakaro
FLATBUSH

Sekmadieni:

Tel. EVergreen 8-702?

jin frontai atitinka) 
stengiasi įrodyti savo t< 
bįū teisingais ir visus t 
įtikti, šioms pastango 
pįjiifiitoDOs tačiau la 
Šykščios priemonės.

V&lendįos „vyriausy 
paskleidė pasaulii 

je spaudoje paveikslų ne 
iš kovų fronto prie Madrič 
rodydami tarini 
raity vaizdus Madrido ga 

rase. Bet dabar vienas pra 
tūzų laikraštininkas įroc 

’ jog tie vaikį žudynių p 
įlai ne iš Madrido, b 

įi vaizdai iš didžiojo kai 
bi vokiečiai puolė Paryž 

j ft paveikslai tilpo 1933 r 
$uks mėn. išleistame 1 
ty „Karo slapti daviniai

Seka baritonas ir 
— „Išsipildė jau”.

Vėl sopranas: — 
kė galvą mirdamas, 
pats save”.

„Nulen- 
atiduod

NOTICE is hereby Riven 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 178 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 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
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-

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lletuvlttą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS m
UNDERTAKER and EMBALMER M

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE f .
£.; -ji

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Šis įrodymas geriau 
folija, kokių priemonių -! 
laši bendrafrontininkai,
ftusiai meluodami ap« 
suolo Franko kariuor
koma, jog karas neis 
pinas be žiaurumų, b( 
i sukilėliai tuomi pas

Ispanijos bendrafrontir 
h togai visur (ir ti 
Stovių) bando šauk

KADA MĄSTAI APIE GERUS ČEVERYKUS, IR TIKRAI 
TEISINGĄ PIRKINIO VERTĘ,

MĄSTYK APIE MILČIŲ
Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
yra tokia: vyrams, pirmos rū- 
sies — RackOak padai, Am-0- 

x ",'".3 Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo 
arba Calf. Odos viršeliai ir stip- 
riai pasiūti.

Moterims bateliai madni, 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.

Choro Komunija
Šį sekmadienį, kovo 14 d., 

per 8 vai. mišias choras ben
drai eis prie Komunijos, o 
po to turės pusryčius. Visi 
choristai prašomi dalyvauti.

—o—
Vaikelio Jėzaus Draugi

jos susirinkimas įvyko 
kovo 5 d. Kun. Kartavičius 
pareiškė naudingų patarimų.
P. Zaneckienė pranešė apie
K. Federacijos veiklą; nutar

. vo och aim uųuui av ician uhuvi

ta uoliai dalyvauti Federaci- 'ion 13.2'^o?f ™e.KA1iohoįic Bever®ge Co"tro] J Law at 794 Flatbush Avenue, Borough of
jos veikloje ir remti laikraš- ofTthe"^^ of Kings’ t0 1x5 consumed 

tį Ameriką.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5265 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 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR and 
FRANK C. TREUBIG 

D-B-A McDougal Bar and Grill
131 McDougal St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2094 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 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS O’HALLORAN 
D-B-A Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
RL 5815 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 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLE 
D-B-A L. and S. Bar and Grill

168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

CATON WINE and LIQUOR STORE, INC.
794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7159 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 2707-09-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
D-B-A Beverly Bar and Grill 

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

geriausios RŪŠIES 
ANGLYS

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

TREASURE FOOD MARKET. INC.
1599 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY EIS
708 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS DANN
(Dann’s Cut Rate Dairy and Grocery) 

703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 

J of the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-1090 Flushing Ave., Borough of Brook

lyn, County of Kings, to be consumed on 
<the premises.
, HYMAN COHEN

1088-1090 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

s Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

5 AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios smetanos. ALUS Iš geriausių 
? bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

11 tops. Bet štai fakta 

w l^itnsan'o 16 d. įvyk 
j rinknai; balsuoti turėjo te;

sę U ii pusė milijono žmo 
fo; ii į) balsavo 9,266,00C 
^dešiniąsias partijas pasi 
akė Imi! 910 tūkstančių 
Motojų, o už „bendrą 
M”mil 356 tūks- 
tato hą taigi dešinie
ji ir rato įmonės gavo aiš
kią daugumą, bet į tautos) 
dtoyfy, dėl keisto rinki-

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kalnas labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. 1

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

• 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 Išvalome Garo Boilerius
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nie- 
kuom. Tik pašaukite ar para.
Syklte adresuodami:

Standard"

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

Tel. GLenmore 5-8733

R įstatymo, kairieji prave- 
itagiau atstovų ir taip 

sudalyti „bendro fron 
^ijriausybę. 

jfelavf 1 milijonai jo-' 
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^petai(lrafrontininkų;P 

elementai visados 
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pliai Ispanijos gyven- 
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R te pasigailėjimo de- 
Rarikiiiti vienuolynus, 
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m, grasinti šaliai ne 
pįmii ir net rimtu Pu 
| Etinės revoliucijos pa n 
h tatiški ir kariški
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Į Ali neatiduoti savo I 

pakistų, socialistų/Jau 
Ipi gaujos rankas. J? I 
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k^ja kovai prieš
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įžymių žmonių, 
“Šioje komunis-

v ••• wiujama uei amai
i k* vadov 
k M ir prieš ko- trauki 

i JJJ3 Aunasi rankų 
^^doge-lo savo 

santykius hnku.,** •Whs. Vilniai


