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Ispanijos brolžudiškas ka
ras tebevyksta visu smarku
mu, jaudindamas visą pašau 
lį, kurs pasidalino į du fron
tus: už generolo Franko se
kėjus ir už vadinamus vy
riausybininkus — „lojalis- 
tus”.

Abu frontai atitinkamai 
stengiasi įrodyti savo teisę 
būti teisingais ir visus taip 
įtikinti, šioms pastangoms 
pasirenkamos tačiau labai 
šlykščios priemonės.

Valencijos „vyriausybi
ninkai” paskleidė pasaulinė
je spaudoje paveikslų neva 
iš kovų fronto prie Madrido, 
rodydami bombų užmuštų 
vaikų vaizdus Madrido gat
vėse. Bet dabar vienas pran
cūzų laikraštininkas įrodė, 
jog tie vaikų žudynių pa
veikslai ne iš Madrido, bet 
tai vaizdai iš didžiojo karo, 
kai vokiečiai puolė Paryžių. 
Tie paveikslai tilpo 1933 mt. 
gegužės mėn. išleistame lei
diny „Karo slapti daviniai ir 
paveikslai”.

Šis įrodymas geriausiai 
liudija, kokių priemonių grie 
biasi bendrafrontininkai, aiš 
kiaušiai meluodami apie ge
nerolo Franko kariuomenę. 
Žinoma, jog karas neišven
giamas be žiaurumų, bet ar 
tik sukilėliai tuomi pasižy
mi?

Maspeth,
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Cleveland© sukaktis
Kovo 16 d. sukako 100 me

tų nuo buvusio Jungtinių 
Valstybių prezidento Grover 
Cleveland gimimo; šią su
kaktį paminėjo spauda ir at
skiros organizacijos. New 
York universitetas savo gar
bės salėje įkurdino Clevelan- 
do biustą.

Cleveland© gyvenimas 
bai įdomus. Jis kilo iš 
turtingos šeimos, savo
stangomis prasimušė į gyve
nimo viršūnes, vadovauda
masis vienu svarbiu dėsniu 
— visados būti ištikimam 
savo sąžinei, savo princi
pams.

Išrinktas prezidentu antrą 
kartą, 1893 mt., jis rado 
valstybę užkluptą didelės 
krizės, nusiminimą, nepasi
tikėjimo. Nepasiduodamas 
savo partijos vadų nuotai
kai, jis paliko ištikimas sa
vo šalies reikalų gerovei ir 
sėkmingai ištvėrė prie vals
tybės vairo.
Draus šmugelį

Jungt. Valstybes ir Pran
cūzija pasirašė sutartį ben
drai kovai prieš įvairių nuo
dų šmūgelninkus ir šiaip 
kontrabandininkus; abi val
stybės pasižadėjo viena ki
tai pagelbėti įvairiausiomis 
priemonėmis.

Orlaivių stočių statyba
Viešų j ų darbų *administra- 

cija orlaivių stočių (aero
dromų) statybai yra išleidu
si daugiau kaip 80 milijonų 
dolerių; šiais pinigais pasta
tyti 534 aerodromai, prie ku 
rių statybos turėjo darbo 45 
tūkst. darbininkų. Daugiau
sia pinigų teko Pennsylvani- 
jos valstybei — 13 milijonų 
dol., New York — 11 mil. 
dol.

„Valymas” sulaikytas
Komunistų partijos vado

vybė Rusijoje buvo užsimo
jusi smarkiai „apvalyti” sa
vo pakalikų eiles, bet miestų 
ir mažesnių apylinkių vado
vai pasirodė perdaug paklus
nūs ir „iššlavė” daug gerų 
narių; partijos vadovybė da
bar įsakė „valymo” darbą 
sulaikyti, šiuo metu partijo» 
je esą apie 2 milijonai narių.

Nusavino ginklų dirbtuvę
Prancūzijos vyriausybė 

nusavino garsias Creeusot 
ginklų dirbtuves, kurios vei
kia nuo 1785 mt. Jos buvo 
Schneider šeimos nuosavy
bėje. Dirbtuvės užima 417,- 
400 kvadratinių jardų pločio 
žemės; kasmet jose sunau
dojama apie 450 tūkstančių 
tonų anglies; kasdien trau
kiniai į dirbtuves atveža a- 
pie 7,000 tonų įvairios žalia
vos, reikalingos ginklų ga
mybai.

Afrikoje
savaitę Italijos 

Libiją (Afrikoje) 
pats diktatorius

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE

—o—
Ispanijos bendrafrontinin- 

kų draugai visur (ir tarp 
mūsų lietuvių) bando šaukti, 
jog Ispanijoje jų šulii^nkų 
dauguma. Bet štai faktai: 
1936 mt. vasario 16 d. įvyko 
rinkimai; balsuoti turėjo tei
sę 13 ir pusė milijono žmo
nių; iš jų balsavo 9,266,000. 
Už dešiniąsias partijas pasi
sakė 4 mil. 910 tūkstančių 
balsuotojų, o už „bendrą 
frontą” — 4 mil. 356 tūks
tančiai žmonių, taigi dešinie
ji ir centro žmonės gavo aiš
kią daugumą, bet į tautos 
atstovybę, dėl keisto rinki
mų įstatymo, kairieji prave
dė daugiau atstovų ir taip 
galėjo sudaryti „bendro fron 
to” vyriausybę.

Nebalsavę 4 milijonai jo
kiu būdu negali būti priskai- 
tyti prie bendrafrontininkų; 
kairieji elementai visados 
veiklūs, todėl jie visi žygia
vo prie rinkimų dėžių.

Neperdėtas apskaičiavi
mas rodo, jog prieš „bendrą 
frontą” buvo apie trys ket
virtadaliai Ispanijos gyven
tojų. Ir kai tas „frontas” 
pradėjo be pasigailėjimo de
ginti ir naikinti vienuolynus, 
bažnyčias, žudyti savo idė
jos priešus, grasinti šaliai 
netvarkingumu ir net rimtu 
komunistinės revoliucijos pa 
vojumi, tautiški ir kariški 
tvirti sluoksniai pasirūpino 
energingai neatiduoti savo 
šalies į anarkistų, socialistų, 
ir komunistų gaujos rankas, pražudė komunistiniai gai

kovos organizacija prieš ka
rą, fašizmą ir komunizmą.

—o—
Šiame numery mūsų ben

dradarbis Amerikonas kelia 
mintį, jog Vilniaus skriaudą 
reikia skelbti ne valstybėms, 
bet pasaulio žmonijai, ši 
mintis labai sveika. Įvairūs 
protestai dėl lenkų žiaurumų 
turėtų būti siunčiami ne tiek 
valstybių atitinkamiems de
partamentams, kiek įtakin
goms organizacijoms, didžia
jai spaudai.

—o—

Lietuvių komunistų spau
da džiaugiasi suklaidinusi 
nemažą lietuvių būrį ir išlu
pusi du tūkstančius dolerių 
iš darbininkų santaupų neva 
Ispanijos demokratijai gel
bėti...

Ispanijoje demokratija 
jau žlugus ilgiems laikams,

Mussolini
Praeitą 

koloniją 
aplankė
Mussolini, šią koloniją Itali
ja įsigijo 1912 mt.; joje da
bar gyvena apie 60 tūkstan
čių italų ir apie 700 tūkstan
čių arabų. Libija yra Afri
kos šiaurinėje dalyje; jos 
pakraščiai siekia 1300 mylių 
ilgio ir labai tinkami oro ir 
jūrų laivynui.

Paryžius. — Kovo 16 
vakare darbininkų apgyven
tame kvartale kilo didelės 
riaušės, kurias sukėlė komu
nistai prieš fašistiniai nusi
teikusią pulkininko Rocque 
socialinę partiją.

Olimpios teatre pulkininke 
Rocque šalininkai žiūrėjo 
vieno judomo paveikslo, ko
munistai labai nekentė, kam 
jų priešai pasirinko teatrą, 
kurs yra darbininkų apgy
ventose vietose.

Kai iš teatro pradėjo eiti 
žiūrovai, juos pasitiko kelio
likos tūkstančių minia su 
akmenimis.

Šūviai buvo paleisti iš 
miesto salės ir iš kitų namų, 
kur buvo susispietę komuni
stai. Nušauti 5 žmonės ir 
apie 350 sužeistų.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
ir Prancūzijos premjero Blu- 
mo sekretorius Blumel, kurs 
mėgino kalbėti; į jį paleisti 
du šūviai.

Atvykus dideliem polici
ninkų būriams, komunistų 
minia buvo išsklaidyta. Riau 
šės tęsėsi dvi valandas.

Komunistai, kurie patys 
pradėjo kruvinas riaušes, 
tuojau apkaltino užpultuo
sius „fašistus” ir policiją, 
tačiau nešališki /liudininkai 
parodo, jog pirmieji šūvius 
ir akmenis paleido komunis
tai.

MASKVOJ? PONIOS
MĖGSTA BALIUS

d.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI SUSITARĖ DĖL 

PENSIJŲ

Washington. — Valdžiai 
tarpininkaujant, geležinke
lių darbininkų unijos ir darb 
daviai susidarė dėl pensijų, 
kurios turės būti mokamos, 
darbininkams pasitraukus iš 
darbo, šis susitarimas palie
čia pusantro milijono darbi
ninkų.

Susitarimo turinys tokis:
1. Į pensijų fondą mokama 

5 procentai algos; mokestis 
didėja iki 7 procentų po 12 
metų; vieną mokesčio dalį 
sumoka darbdaviai, kitą 
darbininkas.

2. Pensijos mokesčiai 
mokami iš valstybės iždo.

3. Pensijų reikalą tvarko 
atitinkama geležinkelių ta- 

i ryba.
4. Darbininkas gali pasi

traukti į pensiją iš darbo, 
sulaukęs 65 metų amžiaus; 
gali pasitraukti sulaukęs ir 
60 metų, jei darbe išbuvo 30 
metų.

5. Darbininkai gali, ištar
navę 30 metų, pasitraukti į 
pensiją dėl ligos ir gauti pil
ną pensiją.

iš-

DETROITE STREIKŲ
BANGA NESIBAIGIA

Lietuvoje Statys Vilniaus Kryžius
Dienraščio XX Amžiaus 

pranešimu, Vilniaus Geleži
nio Fondo Komitetas nutarė 
įvesti Vilniaus mėnesį ir juo 
pasirinko gegužės mėn. Su
daryta Vilniaus mėn. komi
sija, į kurią įeina: kan. Do
gelis (pirmininkas), prof, 
kan. Kemėšis, kun. Švogžlys 
— Milžinas, Dr. Kauza. Ko
misijos tikslas — kviesti vi
sus lietuvius katalikus gegu
žės mėnesį jungti savo mal
das prie Aušros Vartų Dievo 
Motinos.

Komisija kreipsis pas ar
kivyskupą ir visus Lietuvos 
vyskupus, kad tą mėnesį ku
nigai, sakydami pasmokslus, 
primintų tautos ilgesį Auš
ros Vartams, gilią pagarbą 
Vilniaus Kalvarijoms ir ypa
tingą meilę Šv. Kazimierui, 
Lietuvos Globėjui.

Taip pat nutarta išleisti 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslą su Vilniaus malde
le ir jį paskleisti kiekvienoje 
šeimoje.

Komisija išleis atsišauki
mą į visuomenę, ragindama 
ypatingai paminėti Vilniaus 
mėnesį, statant Vilniaus kry 
žius Aušros Vartų Dievo 
Motinos garbei ir prašant 
jos, kad palengvėtų sunki 
vilniečių būklė ir greičiau bū 
tų grąžinta lietuvių tautai 
jos Sostinė su visomis religi
nėmis šventenybėmis ir tau
tinėmis brangenybėmis. Ta 
proga bus išleista ir Aušros 
Vartų aprašymo knyga, ku
rią parengė kun. Švogžlys — 
Milžinas. Komisija kreipsis 
ir į Vilniaus Vadavimo S-gos 
skyrius, kad įsitaisydami vė
liavas, vienoje pusėje išsiūtų 
Aušros Vartus.

Iš Tėvų Žemes

Potvynio aukos
Jau tiksliai suskaičiuota, 

jog Mississippi ir Ohio upių 
potvyniuose žuvo 832 žmo
nės; dąugiausia žuvo Ar
kansas valstybėj — 215, po 
to Kentucky — 115.

20 metų nuo caro nuvertimo
Praeitą savaitę sukako 

lygiai 20 metų kaip nuvers
tas Rusijos caras Nikalojus, 
Aleksandro sūnus, Romano
vas, vėliau susilaukęs su vi
sa šeima liūdno galo. Kai 
1913 mt. Rusija minėjo Ro
manovą dinastijos 300 metų 
sukaktį, buvo išleisti pinigai 
su pirmo Romanovo ir Nika- 
lojaus atvaizdais; rusai tada 
pradėjo pranašauti, jog tai 
pirmo ir paskutinio caro pa
veikslai. Jų pranašystės iš
sipildė.

Streiko auka
Topton, Pa., streikan iš

ėjusių darbininkų vadas, 
Clarance Snyder, nusižudė 
teismo išvakarėse; jis ir 16 
kitų darbininkų buvo pa
traukti į teismą ryšium su 
buvusiomis streiko metu 
riaušėmis.

Maskva. — Sovietų Rusi
jos premjero Molotovo žmo
na savo puošniame vasarna
my suruošė Jungtinių Vals
tybių ambasadoriaus Davies 
žmonai prašmatnų, priėmi
mą.

Priėmime dalyvavo žyme
sniųjų komisarų žmonos, ku
rios labai palankiai palaiko 
santykius su kapitalistinės 
Amerikos atstovo žmona.

Komisarų pirmininko Mo
lotovo žmona vadovauja 
stambiam parfumų bei kos
metikos fabrikui, kurį nese
niai apžiūrėjo ponia Davis.

Kovo 19 d. Amerikos am
basadoriaus rūmuose kelia
mas pokylis, kuriame daly
vaus komisarų žmonos.

MIRĖ ANGLIJOS POLITI
KAS CHAMBERLAIN

—o—
Yra Jungtinėse Valstybė

se organizacija kovai prieš 
karą ir fašizmą. Į jos veiklą 
įtraukta ir žymių žmonių, 
bet ji yra aiškioje komunis
tų įtakoje. Jei kovojama dėl 
pasaulinės taikos, tai būti
nai reikia kovoti ir prieš ko
munizmą, nes jis braunasi 
visose valstybėse ir ardo ge-j 
rus tarptautinius santykius.! 
Ta organizacija turėtų būti!

valai, tačiau jų pakalikai 
Jungtinėse Valstybėse nesi
gėdi apgaudinėti darbinin
kus.

Su komunistais sudarę 
„bendrą frontą” socialistai 
aklai pasiduoda komunistų 
vadovavimui ir 
traukti uždarbį iš lietuviškų 
rankų svetimiems reikalams, 
o savo tautos reikalų, pav. 
Vilniaus vadavimo, visai ne
paiso.

padeda

Mahometonų gynėjas
Diktatoriui Mussolini lan

kantis Afrikoje, italai išlei
do tūkstančius arabų kalba 
parašytų atsišaukimų, ku
riuose iškilmingai rašoma, 
jog Mussolini yra didžiau
sias Mahometo tikybos sekė
jų gynėjas ir sargas. Visų 
šalių mahometonai kviečia
mi glaustis po italų globos 
vėliava. Tuo atsišaukimu la
bai nepatenkinti prancūzai 
ir anglai, kurių žinioje yra 
milijonai mahometonų.

Londonas. — Kovo 16 d. 
vakare širdies liga staiga 
mirė Austen Chamberlain, 
73 metų amžiaus, įžymus 
Anglijos valstybininkas, 
daug kartų buvęs vyriausy
bėje.

Anglijos atstovų rūmuose 
jis išbuvo nuo 1892 metų iki 
šiol, visad laimėdamas rin
kimus. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu jis buvo nuo 1924 
iki 1929 metų, kada turėjo 
geriausios progos savo ga
bumams ir rūpestingumui 
pareikšti.

Lietuvai Chamberlain y- 
pač žinomas iš 1927 metų 
Tautų S-gos posėdžio, kuria
me akis į akį prof. Voldema
ras buvo susitikęs su Pilsud
skiu.

Graikų kalba yra senesnė 
už lotynų kalbą.

Detroit. — Chrysler auto
mobilių aštuonias dirbtuves 
yra užėmę daugiau kaip 
6000 darbininkų, kurie yra 
gerai apsiginklavę įvairiais 
daiktais — lazdomis, gežga- 
liais ir t.t. Teismas įsakė 
jiems išsikraustyti iš dirb
tuvių kovo 17 d. ryte. Strei- 
kieriai griežtai atsisakė 
klausyti teismo įsakymo.

Visame Detroite pasilieju- 
si streikavimo banga. Di
džiųjų viešbučių tarnautojai 
ir buvo išėję į „sėdėjimo” 
streiką. Apskritai, mieste 
gresia visuotinis streikas.

Gubernatorius Murphy 
dėjo visas pastangas strei
kus geruoju užbaigti, bet iki 
kovo 17 d. jam tai nepavyko.

PAJAMŲ MOKESČIAI
SMARKIAI PADIDĖJO

— Verslininkų sąjunga 
ruošiasi Kaune statydinti sa 
vo namus, kurie kaštuosią a- 
pie 100 tūkst. dolerių.

— Suomijos so: tinėje Hel
sinkyje buvo suruošta daili
ninkų R. Kalpoko ir M. Min- 
ginaitės kūrinių paroda, apie 
kurią daug ir palankiai rašė 
suomių spauda.

— Šiaulių apylinkės teis
mas vienos pašto agentūros 
vedėją nubaudė 2 paromis 
arešto už pavadinimą vieno 
piliečio bolševiku. Įžeistasis 
teismui nurodė, jog jis yra 
praktikuojantis katalikas ir 

karstas; Umestau-^ Pavadinimas jo bolševi- 
<ku yra didelis įžeidimas.

— Vasario 17 d. valstybės 
teatre iškilmingai įteiktos 
dovanos 1936 metų geriausių 
knygų rašytojams. Dovanas 
laimėjo šie rašytojai: valsty
binę dovaną (5000 litų) _
L. Dovydėnas už 
Brolįai Domeikos, 
bendrovės: pirmą 
(1000 litų) poetas 
das Brazdžionis už 
čių knygą Ženklai ir Stebuk
lai, antrą dovaną — Ant. 
Vaičiulaitis už romaną Va
lentina, trečią dovaną poetė 
Br. Buivydaitė už knygą 
Auksinis Batelis; Raudonojo 
Kryžiaus dovaną (1000 litų) 
gavo Bern. Brazdžionis už 
vaikams skirtą knygą Kiškio 
Kopūstai. Kiti laimėtojai: 
K. Plačenis (už romaną Pul
kim ant kelių), amerikietis 
rašytojas Ant. Tulys (už 
apysakų rinkinį Aš bučiavau 
tavo žmoną), J. Talmantas, 
Petras Cvirka (už romaną 
Meisteris ir sūnus), Al. K. 
Puida (už romaną Magnus 
Dux), V. Mykolaitis-Putinas 
(už eilėraščių knygą Keliai 
ir Kryžkeliai).

— Katalikų Veikimo Cen
tro vyriausioji valdyba pasi
skirstė pareigomis šitaip: 
kan. P. Dogelis — dvasios 
vadas ir pirm., prof. Dr. Pr. 
Dovydaitis — vicepirm., Dr. 
Ign. Skrupskelis — II vice
pirm., Dr. Pr. Dielininkaitis 
— sekr., vDr. O. Labanaus
kaitė — II sekr., Dr. J. Lei- 
monas — iždin. ir direkto
rius ; kiti — valdybos nariai.

Washington. — Pajamų 
mokesčių biuras šiemet nuo 
kovo 1 iki 15 d. sulaukė pa
jamų mokesčio beveik 382 
mil. dolerių, kas yra beveik 
visu šimtu milijonų dolerių 
daugiau, negu pernai tuo 
laiku.

Dabar įplaukusių mokes
čių suma rodo, jog per vi
sus metus valstybės iždas 
pajamų mokesčio surinks 
pie tris bilijonus dolerių.

PREZIDENTAS MOKA 
MELŽTI KARVES

iš
a-

Washington. — Du Gran
ton, N. Y., berniukai susi
ginčijo tokiu klausimu: vie
nas iš jų tvirtino, jog prezi
dentas Roosevelt niekad ne- 
melžė karvių, o kitas prie
šingai.

Ginčas pasiekė patį prezi
dentą, kurio vyresnysis sū
nus parašė berniukams laiš
ką, kuriame pažymi, kad 
prezidentas vaikystės lai
kais tikrai mokėjo melžti 
karves.

— Stropiai ruošiamasi 
Kauno arkivyskupijos eucha 
rištiniam kongresui, kurs į- 
vyks Kėdainiuose birželio 27, 
28 ir 29 d.

— Vilniuje gerai veikia 
lietuvių studentų draugija, 
kurios trys nariai ką tik įsi
gijo gydytojo laipsnius. Nau
jais gydytojais yra St. Če
pulis, P. Čibiras ir J. Kaz
lauskas. » .* < ..

— Du policininkai, sumu
šę suimtąjį žmogų, nubausti 
kalėjimu ir atleisti iš polici
jos.

— Žagarėje žiauriai išnie
kintas Barboros Umestaus- 
kaitės
skaitė mirusi prieš 300 me
tų; prie jos karsto daug 
žmonių melsdavosi, nes vieti
niai ir apylinkės žmonės lai
ko ją šventąją.'

— Netoli Dusetų, Ugašilio 
vienkiemy, revolveriu išžu
dyta visa Kesylių šeima — 
5 žmonės.

— Pradėta bausti Kauno 
namų savininkai, kurie savo 
kiemsargiams duoda nežmo
niškus, visai nepakenčiamus 
butus. Vienas beširdis savi
ninkas nubaustas 500 litų pi
nigine bauda.

— Ryšium su didėjančiu 
ginklavimusi Europoje labai 
pakilo miško kainos ir Lie
tuvoje. Daugiausia reikalau
jama .pušinių ir ąžuolinių 
rąstų laivų statybai, uosinių 
— orlaiviams, liepinių — ki
tokiems pabūklams.

— Vasario mėnesio gale 
Kaune lankėsi Latvijos teat
ro vadovai ir turėjo pasita
rimą su Lietuvos artistais 
dėl artimesnio bendradar
biavimo. Rygos valstybinio 
teatro artistų grupė suvaidi
no latvių rašytojo Rainio 
veikalą „Pūsk, vejeli”.

— Kariuomenės 
tris Kapčiamiesčio 
jus už šnipinėjimą 
valstybės naudai
kalėjimu ligi gyvos galvos.

— Kipras Petrauskas savo 
jubiliejaus proga gavo daug 
sveikinimų ir iš užsienio — 
Maskvos, Paryžiaus, Talino, 
Rygos, Romos, Milano ir ki
tur.

teismas 
gyvento- 
svetimos 
nubaudė

romaną 
Sakalo 
dovaną 

Bernar- 
eilėraš-
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NETEKUS KUNIGO KURO

‘Kovo 13 d. vakare atsiskyrė iš gyvųjų pasaulio Scranto- 
no šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas, kun. Jonas Ku
ras, palikęs tikrame nuliūdime gausingą parapiją ir visą 
lietuvių sąmoningą visuomenę.

Kun. Kuras, 73 metų amžiaus vyras, savo tvirtu kūnu ir 
nepaprasto tvirtumo lietuviška dvasia buvo neabejotinu 
Lietuvybės ir Katalikybės palaikymo simboliu šioje šalyje.

Kun. Kurui, atvykus į Scrantoną, teko vesti kovą dėl 
katalikų bažnyčios išlaisvinimo; tikinčiųjų santaupomis 
bei sunkiu darbu pastatydinta graži bažnyčia buvo pate
kusi į laisvamanių — nezaležninkų rankas. Tačiau kun. 
Kuras atkovojo.

Nereikia užmiršti, jog kun. Kurui teko dirbti Scrantone, 
kur tuo metu gyveno Dr. šliupas; šliupui išvykus, kun. Ku
rui daug vargo teko pakelti, kol Dr. šliupo įraugtas laisva- 
manybės raugas liko likviduotas.

Ypač visus žavėjo kun. Kuro kova dėl lietuvybės. Jo 
priežiūroje buvusi parapijos mokykla be abejonės lietuviš
kiausia mokykla visoje išeivijoje. Dėl lietuvybės jam tek
davo susidurti ir su dvasine vyriausybe, bet jis nepripaži
no jokio kompromiso, jokių nuolaidų.

Šiuos žodžius rašančiajam dar ir šiandien gyvas vaizdas, 
kurį teko matyti pernai pas kun. Kurą mokslo metų už- 
baigtuvėse. Mokinių turiningoje programoje nepraskam
bėjo nė vienas svetimas žodis, viskas lietuviškai. Teko 
stebėti, kaip Senelio Klebono akyse spindėjo džiaugsmo 
ašaros, kai ir iš mažiausių mokinių lūpų skliejosi aiškios 
tarmės lietuviški žodžiai.

Iš mokyklos mokytojų, savo vikaro, parapijos jaunimo 
visada reikalaudavo lietuvių kalbos vartojimo. Bažnyčio
je savo pamoksluose nuolat ragindavo parapijiečius su lie
tuvių kunigais ir Seselėmis Mokytojomis kalbėti tik lietu
viškai. x

Kun. Kuras buvo nepaprastai labdaringas. Jo duosni 
ranka pasiekė lietuvių vienuolynus, lietuvišką spaudą, kul
tūrines įstaigas, atskirus asmenis. Ne sykį garbusis Lab
darys buvo apviltas tų, kuriuos jam teko sušelpti, bet tai 
nesulaikė jo tęsti gerus darbus.

Kas tik gerai pažino kun. Kurą, tam Jis atrodė nepaju
dinama ir nepalaužiama Lietuvybės atrama, nekalbant jau 
apie jo nuolatinį budėjimą Katalikybės sargyboje.

Jis nuėjo pas Aukščiausiąjį pasiimti paruošto tinkamo 
atlyginimo, palikdamas mūsų gyvenime didelę tuštumą, 
kuri vargu ar bus pilnai uždengta. Visada jusime kunigo 
Kuro nebuvimą, tačiau jausime jo nepaprastą dvasią, įsa
kančią visad ir be jokių kompromisų budėti Katalikybės ir 
Lietuvybės sargyboje.

JIE SURADO TIESĄ 
(Čia yra ketvirtas’rašinys iš garsiųjų atsivertėlių 

gyvenimo istorijos)

SIGRID UNDSET

Gal ir keista, bet tikrovė 
rodo, jog mūsų valstybės 
daugelis nekatalikų susipa
žino su katalikų tikyba iš 
turiningų raštų, kurie atplau 
kė į šį kraštą iš Norvegijos, 
kur gyvena viena iš įžy
miausių pasaulio rašytojų. 
Jos vardas — Sigrid Undset.

Sigrid Undset gimė Kal- 
lundborg, Norvegijoje, 1882 
mt. gegužės 20 d. iš tėvų 
protestantų. Jos tėvas dak
taras Ingvaldas Undset, bu
vo vienas iš žymesnių arche
ologų. Kai dar buvo visai 
jauna, jos tėvai persikėlė į 
Oslo miestą ir čia ji buvo iš
auginta ir išauklėta. Baigus 
kolegiją 1899 m. Sigrida ga
vo sekretorės darbą vienoje 
prekybinėje įstaigoje, kur 
išbuvo iki 1909 m.

Tarnaudama įstaigoje pra
dėjo rašyti įvairius kūrinė
lius, kurie parodė joje esan
čius rašytojos gabumus. Ji 
paliko sekretorės darbą ir 
nuo 1909 m. iki 1911 m. po 
du sykius aplankė Vokietiją, 
Italiją ir Prancūziją. Antros 
kelionės pradžioje ji susituo

kė su vienu iš žymesnių Nor
vegijos dailininkų, Anders 
Svarstod. Šios sutuoktuvės 
buvo panaikintos 1922 m.

Tarp 1912 ir 1918 m. pasi
rodė jos dvi didesnės apysa
kos ir mažesnių raštų rinki
mai, kurie laimėjo Sigridai 
svarbią rašytojos vietą. Sa
vo raštuose daugiausia ji 
palietė klausimus, artimus 
moterų gyvenimui. Kiekvie
noje knygoje Sigrid Undset 
parodė gilų ir sumanų mo
ters širdies supratimą. Jos 
svarbiausiu rašymo tikslu 
buvo išaiškinti ir aprašyti 
moterį ne taip, kaip vyrai 
norėtų ją matyti, ne kaip mo 
teris pati norėtų pasirodyti, 
bet taip, kaip ji tikrovėje 
yra.

Sigridos Undset literatiš
ko veikimo antras laikotar
pis pilnas jos gabumų pasi
žymėjimo ir kelias į jos atsi
vertimą. Kada ji buvo dar 
jauna mergaitė, Sigrida ne
nuilstančiai mėgino pagelbė
ti savo tėveliui jo archeolo
giškame darbe, kurs supažin
dino ją su Skandinavijos pra 
eitimi, davė jai medžiagos 
jos geriausiai apysakai ir

nušvietė kelią į katalikybę •^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Plytaitis
Sigridos Undset platus su

sipažinimas su Skandinavi
jos senos gadynės mokslu į- 
tikino ją, kad senovės Skan
dinavijos tikėjimas iš tikrų
jų buvo Jėzaus Kristaus į- 
steigtas tikėjimas. Kai jos 
visų šauniausia novelė „Kri
stin Lavrandatter” pasirodė 
apie 1922 m., ši knyga aiškiai 
parodė Sigridos Undset įdo
mius ir nuostabius literatūri
nius gabumus ir taipgi jos 
būsimo atsivertimo ženklą.

Novelė „Kristin Lavrandt- 
ter” aprašė vienos mergai
tės gyvenimo istoriją nuo 
pat gimimo iki pat mirties 
pagal Norvegijos 14-to am
žiaus socialinį ir religinį gy
venimą. Kai ši knyga buvo 
išversta į anglų kalbą, ji bu
vo priimta su tikru literatiš
ku entuziazmu ir susilaukė 
visuotinio susižavėjimo.

Knyga buvo plačiausiai 
skaitoma; žmonės, kurie pir
miau visai mažai arba nieko 
nesuprato apie katalikų 
Bažnyčią, dabar apie ją suži
nojo iš šios knygos. Jiems 
buvo pareikšta tikras kata
likiškas gyvenimas taip gy
vas 14-me amžiuje, kaip ir 
šiuose laikuose. Jie liko su
pažindinti, gal ir pirmą kar
tų jų gyvenime, su tikrais 
katalikiškais papročiais, su 
žmonėmis, su katalikų doro
vės mokslu, su jų kunigais.

Vienok, ši novelė jokiu 
būdu nebuvo istorinė šalta 
praeities tiesa. Ji turėjo di
desnį ir platesnį tikslą. Ji 
parodė, kad katalikų tikėji
mas išmintingiausia išspren
džia žmogaus kasdieninius 
klausimus. Ji ypatingai įro
dė, kad katalikų tikėjimas 
yra vienintelis išmintingai 
išsprendžiąs tą klausimą, 
kuris rūpinasi moters vieta 
visuomenėje.

Sigridos Undset veikalai, 
abejonės, nepatiko „moder
niškiems” protams, nes jie 
turėjo kitokias nuomones 
apie katalikybės vertę. Kai 
kurie kritikai išreiškė nuo
monę, kad katalikiškas tikė
jimas gal ir galėjęs išspręsti 
svarbius klausimus prieš 700 
metų, bet šiame moderniška- 1 
me pasaulyje jis beveik be 
naudos, išskiriant gal jo ver
tę, kaipo tik senovės liekaną. 
Undset atsakė į šį priekaiš
tą savo sekančiose knygose, 
kuriose ji aiškiai parodė, 
kad žmonės kiekviename am
žiuje privalo j ieškotis to pa
ties religinio apšvietimo, 
kurį jos veikalas „Kristina” 
nurodė. Kiti kritikai nurodė, 
kad Sigrid Undset neišreiš
kė tikrai ir pilnai to, ką ji 
norėjo, bet jie galutinai buvo 
priversti pripažinti jos rim
tumą, kada pati Undset liko 
katalike.

Dviems metams po jos šau 
niausios knygos praėjus 
(1924 m.), Sigrid Undset į- 
stojo į Katalikų Bažnyčią. 
Nusižeminus, klūpodama 
prieš Kristaus kunigą mažo
je koplyčioje, Hamar mieste, 
Undset ištarė viešą tikėjimo 
išpažinimą: „Aš, Sigrid 
Undset, turėdama mano aki
vaizdoje Šventą Raštą, esu 
įsitikinusi, kad žmogus nega
li būt išganytas be Šventos 
Katalikiškos ir Apaštališkos 
Bažnyčios”.

Sigrid Undset bus atminta 
ir pažymėta istorijoje ne tik 
kaip rašytoja, ne tik kaip 
pasaulinės rašytojos vardą ir 
Nobelio dovaną laimėjusi, 
bet — kas daug svarbiau 
Dievo akyse — ji bus atmin-| nebuvo domininkonas, bet 
ta kaip narsi ir dievobaimin- jo vardas buvo Domininkas.

KUNIGUI KURUI MIRUS

TEISINGUMAS

Šv. Juozapo diena (kovo 
mėn. 19 d.) skatina mane į 
laikraščio audinį įsprausti 
posmelį Teisingumas. Tai 
moralinė dorybė, kuria pasi
puošęs Dievo Motinos Sužie
duotinis, Kūdikėlio Jėzaus 
Tėvas-Globėjas pasiekė auk
štąjį šventumo laipsnį.

Apie šv. Juozapo gyveni
mą mažai ką težinome. Bet 
kadangi šventoji Dvasia pa
vadino jį teisingu vyru (Ma
to 1, 19), lengva suprasti, 
kad jis paveldėjo visas kitas 
dorybes, nes teisingumas y- 
ra krikščioniškųjų dorybių 
visuma. Jis ieškojo visų pir
ma Dievo karalystės ir jos 
teisybės; jis alko ir troško 
teisybės ir už tai liko laimin
gu per amžius. „Palaiminti, 
kurie alksta ir trokšta teisy
bės, nes jie bus pasotinti” 
(Mato 5, 6), sako Išganyto
jas.

Teisingumas tikrąja pras
me yra moralinė viršgamti- 
nė dorybė, kuri lenkia žmo
gaus valią atiduoti kiekvie
nam tai, kas jam priklauso: 
kam mokestis — mokestį, 
kam muitas — muitą, kam 
baimė — baimę, kam pagar
ba — pagarbą (Rom. 13, 7).

Teisingas žmogus reiškia 
tą pat, ką dievotas ir doro
vingas žmogus. Visame ir 
visur jis pildo Dievo valią; 
gerbia kiekvieną teisėtą vy
riausybę; žodžiu, užlaiko 
Dievo duotus įsakymus ir a- 
tiduoda ciesoriui, kas cieso
riaus, ir Dievui, kas Dievo 
(Luko 20, 25).

Socialinė tvarka, piliečių 
gerovė ir asmens šventumas 
remiasi teisingumu. Kur jis 
viešpatauja, ten ramybė ir

taika žydi. Kur jo nėra, ten 
anarkija, silpnesniųjų prie
spaudos, ir neišbrendamas 
visokių blogybių klanas. 
„Teisybė kelia tautą” (Pat. 
14, 34), neteisybės ją pražu
do.

Babilonija, Mediją, Persi
ja, Graikija ir Romos impe
rija tol buvo galingos, kol 
užlaikė pagrindinius teisin
gumo dėsnius. Kaip tik pa
mynė teisingumą, susmuko 
jų galybė ir jos žuvo.

Šv. Augustinas sako: „Jei 
Jėzaus Kristaus teisybės įsa
kymų klausytų ir juos pildy
tų valdovai ir pavaldiniai, 
kunigaikščiai ir teisėjai, se
ni, jauni ir vaikai, mokesčių 
rinkikai ir kareiviai, tai lai
mingoji krikščionių viešpa
tystė taptų pasaulio ir amži
nybės pažiba. Priešingai, pa
šalinus teisybę, 
beliks plėšiku ir 
dai”.

Griuvo didysis tautos veteranas, 
Vadas lietuvių prityręs ir senas, 
Patriarkas, kaip medis šimtametis girioj... 
Griuvo prie Altoriaus, kur jisai tarnavo, 
Kur malonės, stiprybės kasdieną ragavo... 
Ir guli tenais, bažnyčioj brangioj, 
Bet ne savo šalelėj, ne Lietuvoj.
Netekome vado ... jaunieji tai jaučiam, 
Ir dar vieno šulo nebuvimą mes kenčiam. 
Bet ačiū Dievui, jog pavyzdys pasiliks 
Ir sekdami jįjį lietuviai neapsiriks!

A. A. KUN. J. KURUI PRISIMINTI

valstybėje 
vatriu Ii z-

Lygiai tas pats 
ir pavienių žmonių gyveni
me. Tol žmogus daro dvasi
nę pažangą, kol jis laikosi 
teisingumo. Kaip tik nebe- 
paiso kitų nuosovybės teisių 
ir pradeda vagiliaut ir pri
gaudinėt, meluot ir apkalbi- 
nėt, šmeižt ir liežuvaut, pa
tampa blogybių vergu ir dva
sios ligoniu.

Negana norėti įgyti tei
singumo dorybę. Reikia alk
ti ir trokšti teisingumo ir jį 
pareikšti gyvenimu ir dar
bais. „Kas daro teisybę yra 
teisus” (1 Jono 3, 7).

Sekime šv. Juozapo, teisin
gojo vyro, pavyzdį, o tada 
lengvai atsipalaidosime nuo 
puikybės ir godulystės, visų 
piktumų šaknies.

reiškiasi

P. M. J.

Ar Uždaryti Lenkų Mokyklas ?
„GALYBĖ TAI TEISYBĖ”

Didžiosios valstybės pasi
tiki karine galybe. Per per
eitus 2 metus valstybės išlei
do 11 bilijonų dol. ginklavi
muisi, kas yra du sykiu dau
giau negu per 5 metus prieš 
tai.

Lenkija didesnė valstybė 
už Lietuvą, ji gali daugiau 
ginklų nusipirkti.

Didelės valstybės taisyklė 
— galybė tai teisybė; akis už 
akį ir pan. Tai pagoniškos 
taisyklės.

Valstybės ginkluojasi kaip 
banditai; žmonės seniai ne
nešioja ginklų. Valstybės dėl 
tėvynės priverčia savo di
plomatus meluoti, o melagy
stė tarp žmonių nepriimtina. 
Valstybės nepaiso tarptauti
nių teismų.

—o—
Teisybė — tikra galybė
Italija, užpuldama Etiopi

ją, teisinosi savo žmonėms, 
būk Etiopija verčianti žmo-

ga moteris, kuri nesibijojo 
priimti Kriste us tiesų pilnu
mo.

ATITAISYMAS

apra- 
Gheon 
Gheon

Pereitame numery 
šyme apie Henriką 
įsibrovė dvi klaidos: 
parašė knygą ne apie šv.
Joaną D’Ark, bet apie D’Ars 
kleboną ir to paties Gheon 
draugas kapitonas Dupauey

nes vergauti ir todėl Italija 
atliekanti gailestingą darbą.

Anglija teisinosi žmonėms 
būk užtarianti neteisingai 
užpultą Etiopiją.

Taigi, valstybės teisinosi 
savo žmonėms, kurie be gin
klų ir be fizinės jėgos, bet 
dori, teisingi.

Valstybės remiasi savo 
žmonių pritarimu. Žmonės 
nuvaro nuo sostų tironus, 
kaizerius, carus ir t.t.

Istorija rodo, kaip ginkluo 
tos tautos žuvo, nes teisybė 
yra tikra galybė.

—o—
Belgijos teisingas protes

tas prieš Vokietiją, kuri su
laužė sutartį, išjudino pašau 
lio žmones — ir Jungtinės 
Amerikos Valstybes — ir 
belgai moraliniu būdu lai
mėjo pasaulinį karą.

Lenkija sudraskė Suvalkų 
Sutartį; lietuviai turėtų 
šauktis ne į valstybes, nes 
jos pagoniškos, nes jos tiki, 
jog „galybė tai teisybė”, bet 
į žmones, į pasaulio žmoniją, 
į Lenkijos žmones. Žmonija 
padės mums laimėti kovą 
prieš neteisybes.

Tačiau patys nedarykime 
neteisybės, būkime dori, drą
sūs ir teisingi.

Amerikonas.

— Estijos nepriklausomy
bės šventė vasario 24 d. la
bai iškilmingai paminėta 
Kaune. Buvo atvykę Esti
jos vyriausybės atstovai, ke
li mokslininkai, artistai.

1936 m. gegužės mėn. pa- kytas...
■ baigoje lankiau Pennsylvani- 

jos lietuvių kolonijas. Buvo 
karštos dienos. Traukiau ar
čiau Scrantono, kur klebona
vo kun. J. Kuras.

— Geriau nevažiuok ten. 
Nieko nelaimėsi. Kun. J. Ku
ras labai keistas senis. Su 
juo niekas nesusikalba, — 
taip kalbėjo man * kai kurie 
iš Pennsylvanijos lietuviai 
inteligentai.

Nesitikėdamas ką nors ge
ra, važiavau su Pittstono 
vargonininku p. Kudirka. 
Radome senuką kunigą išsi- 
rėdžiusį. Karšta diena buvo. 
Ir kaip aš nustebau, kai šis 
senukas mane maloniai pri
ėmė; kiek džiaugsmo buvo 
man, kai išgirdau iš jo tiek 
gražaus palankumo mano, 
Vilniaus,'misijai...

— Matai, tamsta, — kal
bėjo jisai vaišindamas alu
čiu, — dabar prakalbas 
rengti neverta, karštos die
nos, į svetaines žmonės nesi
renka, važinėja po piknikus, 
kiekvienas ištrūkęs nuo dar
bo bėga Jš miesto. Atvažiuok 
kada rudeniop. Parašyk man 
prieš tai."*

Suplanavęs savo rudens 
maršrutą, pasiūliau a. a. 
kun. J. Kurui lapkričio 15 d. 
Gavau atsakymą, kad lauks. 
Tą pačią lapkričio 15 d. kal
bėjau Binghamton, N. Y. ir 
baisiai biauriu, slidžiu keliu, 
sningant turėjau važiuoti į 
Scrantoną. Kun. Kuras nesi
tikėjo, kad aš tokiu keliu at
vyksiu. Skambinau telefonu 
iš pakelės, kad atvykstu. 
Nudžiugo, sulaikė besiskirs
tančią publiką.

Pats šiltais žodžiais pri
statė mane klausytojams. 
Pats su ašaromis akyse sekė 
mano kalbą apie vilniečių 
vargus lenkų 
Pats paaukojo 
vilniečių laisvės 
remti. Tai buvo 
kutinę auka i 
lams...
- Lapkričio 16 d. dalyvavau 
didžiulėje jo mokyklos šven
tėje. 450 vaikučių, jų tarpe 
keliolika svetimtaučių, pasi
rodė man, ką moka lietuviš
kai apie Vilnių. Nesijaučiau 
esąs Amerikoje. Neblogiau 
pasirodė vaikučiai už ge- žmoniškumas. — Vydūnas, 
riausią lietuvišką mokyklą 
Lietuvoje. Dainos, deklama- norite — tik ne mano laiko, 
cicjos, prakalbos, insceniza- — Napoleonas, 
vimai įvairių eilėraščių ir 
net 10 Vilniaus įsakymų, ku
riuos spausdinau Mūsų Vii-, 
niuje.

Niekas iš vaikučių nekal
bino manęs svetima kalba. 
Visi puikiausiai mokėjo lie-

• tuviškai. Džiaugėsi a. a. Kle
bonas savo sunkaus darbo 
vaisiais. Pasakojo man, jau
nos kartos žmogui, kiek jis 
patyrė vargo, kiek bylinėjo
si dėl parapijos, dėl bažny
čios, dėl mokyklos ir kaip 
visa tai pasiekta, skolos iš
mokėtos, lietuviškas jo pa
rapijiečių gyvenimas sutvar-

okupacijoj.
25 dolerius 
kovoms pa- 

i jo gal pas- 
šiems reika-
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Metate f
Minint jo

i

(Pabaiga:

pažino 
savyje

patys 
lietu-

J. Kuras buvo

Su pagarba žiūrėjau į se
nelį, tiek daug lietuviškumui 
padariusį. Nemėgo jo tie, 
kurie jautė sąžinės nerimą 
nepadarę tai, ką galėjo pa
daryti, ką velionis padarė. 
Lietuvių tauta tačiau jį įver
tins. Neužmirš jo ir tūkstan
čiai jo mokykloje buvusių 
mokinių, kurie per jo moky
klą, per jo bekompromisinį 
lietuviškumą 
save, surado 
vius.

A. a. kun.
pagyvenęs, bet dar stiprus 
vyras. Nesitikėjo jis užmerk 
ti taip greit akis, neatėjo 
niekam į galvą iš jį lankan
čių, kad jis arti pabaigos 
gyvenimo kelio. Jis dar tiek 
daug galėjo, jis dar tiek 
daug žadėjo savo parapijai, 
o per parapiją ir lietuvių 
tautai.

Išsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Paliko geroką spragą, ku
riai užtverti reikės naujų jė
gų. Tačiau jo graži atmintis, 
jo nepaprastas tauraus lie
tuvio pavyzdys, reikia ma
nyti, ves tuo pat keliu ir jo 
pavaduotojus. Jo kultūrinis 
lietuvių tautai palikimas di
delis. Reikia negriauti, bet 
tęsti jo pradėtąjį statybos 
darbą Scrantono lietuviško
je padangėje.

Tebūnie lengva Jam sveti
moji žemelė, kurioje jis gy
vendamas apie savąją svajo
jo ir jai dirbo.

V. Uždavinys.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks, 
Kas turi noro kovoti, tas nie
kad nepails. — Huteris.

Nėra pasaulyje tokios jė
gos, kuri galėtų įveikti ma
žos tautos valią, jei toji va
lia yra patvari. — Putvins
kis.

Kas nori pakilti iš šio pa
saulio į kitą, tas pirma turi 
pereiti iš „aš” į „tu” — kito 
tilto nėra. — Fosteris.

Pirmas ir vyriausias žmo
nių santykių pagrindas tu
rėtų būti atskiro žmogaus

Iš manęs reikalaukite ko

Kai dangų turėsi savo vi
duje, dangumi bus tau visas 
pasaulis. — Aistis.

Išauga kai kada ir geras 
vaisius ant blogo medžio ir 
ne visada bloga gimsta pik
tais laikais. — Walter Scott

Ramunės, nors mindžioja
mos, keroja ir auga. Su jau
nyste yra atbulai: juo labiau 
ji mindžiojama, juo greičiau 
ji nyksta. — Šekspyras.

Tėvynės meilė nemari. Tai 
vienintelė amžinai gyva idė
ja, gimusi kartu su pasauliu 
ir išnyksianti kartu su juo, 
— Puidienė.

Bergždžias būt 
spręsti, kuris vien 
kino kūrinių yra 
Kai kurie jo ketur 
nepalyginamai' pi 
jo ilgesniųjų poei 
zos raitininkas", ti 
tobuliausias savo 
giliausias savo su 
vaizdavimu konflil 
atskiro asmens ir v 
Pats stambiausias 
žymiausias Puškino 
„Eugenijus Oniegii 
riam poetas pašven 
lį metų, nes tai bu 
ties mėgiamiausias 
Šiame veikale sk 
mato poetą visai 
spindėjime ir sub 
šitas veikalas iškeli 
tę poeto troškimus 
nes. „Eugenijus 0 
paruošė kelią visan 
lyje giriamai rusų 
Kai kas vis dėlto ,į. 
Ohieginą” laiko Pu 
devru, kuris anglų 
verstas trijuose va 
se, bet žinovai sako, 
trys vertimai poezij 
giu, reliatyviai kalt 
anot italų pašau 
duttore traditore.

Trumpas Puškino 
mas (mirė sulaukęs 
metų amžiaus) buve 
gae, neramus, ir ne 
pelinis buvo išbarstj 
va. „Pats kipšas įsi 
į galvą leisti man g 
sijoje su talentu”, j 
dėsi. Caras Aleksa 
kurį Poškinas vieni 

epigramoj,' nepaprasį 
tai ir plačiai pask 

j praminė „plikagalvi 
ir veidmainiu", nela 

:į jaunąjį poetą ir įtar 
selėjantį liberališka 

/ Dėl to Puškinas buv(

I

tas j pietinę Rusij( 
Bet kad ir ten gyve 

jis nepasitaisė, nuolat 
dė ir erzino viršinin 
to ištvirkavimais, tri 
rimais, dvikovomis, 
skaudžiau kandančion 
pumomis, tai jį išt 
imtąjį kaimą Michai 
je. Ten, atskirtas nuo 
Ik) ir vienišas, šeimin 
jaut senajai jo auklei, 
rašė kai kuriuos savo 
te aiškių subrendim 
R veikalus. į Rusi j 

sostą atsisėda cars
I, peržengęs pi 

'W penkių Puškino į 
K. vadovavusių gru 
^ssio sukilimui, pas 
^gyvybę į.dar d 
*iMų. Sulaukęs 26i

Puškinas jauri 
Ponias Įžymiausiu Rui 
J te jam buvo ati 
įgyventi sostinėje — 
*ge. Nors jis H 
JW, bet tuo pj 
uja? jaunuolis „mai 

gyveno Psk 
IMichailovs 

« P’o leidimą sun

4 Paras, pagal 
į’gydamas j

^J/^^buvo

taw. U.U
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Julius Baniulis

Aleksandras Puškinas - didysis rusų poetas

itametis girioj. 
jisai tarnavo, 

isdieną ragavo, 
rangioj, 
stuvoj, 
ii tai jaučiam, 
ą mes kenčiam.

MINTI

>u pagarba žiūrėjau į * 
į, tiek daug lietuviškumui 
dariusį. Nemėgo jo tie, 
rie jautė sąžinės nerimą 
padarę tai, ką galėjo p, 
ryti, ką velionis padarė, 
stuvių tauta tačiau jį įver- 
ls. Neužmirš jo ir tikį, 
ii jo mokykloje tay 
akinių, kurie perįoBky. 
ą, per jo bekomprou^ 
stuviškumą pažino patjj 
•ve, surado savyje lietu, 
us.

įgyvenęs, bet dar stipri 
yrąs. Nesitikėjo jis užmerk 

taip greit akis, neatėjo 
iekam į galvą iš jį lankau- 
ių, kad jis arti pabaigos 
yvenimo kelio. Jis dar tid 
aug galėjo, jis dar tiek 
.aug žadėjo savo parapijai, 
per parapiją ir lietuviu 

autai.
Išsiskyrė iš mūsų tarpo, 

’aliko geroką spragą, ko
lai užtverti reikės naują jė 
jų. Tačiau jo graži atmintis 
o nepaprastas taurausi 
;uvio pavyzdys, reikia ma- 
iyti, ves tuo pat keliu ir ja 
lavaduotoįus. Jo kultūra 
ieiuvių tautai palikimas di
lelis. Reikia negriauti, bet 
ęsti jo pradėtąjį statyta 
iarbą Scrantono lietuviško 
je padangėje.

Tebūnie lengva Jam sveti 
moji žemelė, kurioje jis gy
vendamas apie savąją svajo 
jo ir jai dirbo.

V. Uždavinys.

Minint jo 100 metų mirties sukaktį *

pats caras buvo 
Puškino raštų 
Dabar Puškinas

gyveni- 
vos 37 

audrin-

malonių. Prof. Simmons nuo
mone, caras žinojęs apie į- 
vyksiančią dvikovą ir leng
vai galėjęs ją pašalinti, jei
gu jam būtų rūpėjusi Puški
no gyvybė ir būtų norėjęs 
apsaugoti jį nuo galimo į- 
vykti pavojaus. Nikalojus 
sutikęs su generolo Paškevi
čiaus nuomone, kad poetas 
yra „piktas žmogus”.

G. K. Chesterton

ASILAS

Kai žuvys lekiojo ir vaikščiojo girios, 
O fygos erškėčiuose augo,

Vienu metu, kai mėnulis buvo kraujas, 
Iš tikrųjų tada aš gimiau;

vyksta? Sužinoję Jėzų Naza- 
retėną praeinant, prisipildė 
tikėjimu ir viltimi pakėlę sa
vo balsus šaukia: „Viešpatie, 
Dovydo Sūnau, pasigailėk 
mūsų!”

Einantieji pirma pasiruo
šę kiekvieną kliūtelę, nors 
mažiausiai valandėlei sutruk 
dančią arba prailginančią ke 
lionę, pašalinti, draudžia 
vargšams elgetoms šaukti. 
Tildomi vargšai atsako dar 
didesniu šauksmu, kuris pa
siekia Tą, į Kurį buvo šau
kiamasi.

Išgirdęs Jėzus, nepraleido 
jų šauksmo, pasišaukė juodu 
prie Savęs ir rimtu tonu, 
meilinga kąlba paklausė: 
„Ko norite, kad jum dary
čiau?” „Viešpatie! Kad regė- 

• tumėm!” — atsako. Pasigai
lėjęs Viešpats, paliečia jų
dviejų akis ir tuoj aklieji 
praregi.

Pilni tikėjimo ir neapsako
mo džiaugsmo garbina Die
vą ir, susivieniję su minia 
seka Jėzų.

i Visu keliu besidauginanti 
, minia prisiartina Jeruzalės 
į priemiestin ir prie Alyvų kal- 
. no apsistoja.

Džiaugsmo pilna minia ne- 
1 kantrauja, geisdama ko vei

kiausiai įžygiuoti miestan ir 
atsiekti savo tikslą... Vieš
pats gi, kaip visuomet, taip 
ir šioj valandoj, rimtas, be 

, jokio susijaudinimo. Jis vyk- 
, do darbą, kuris seniai supla-

nuotas, išpranašautas, užra
šytas šventose įstatymo kny- 
gose. Pasišaukia du iš savo 
mokytinių, įsako atvesti asi
lę ir asilaitį, kad išsipildytų 
žodžiai: „Sakyki Siono duk
teriai: štai tavo Karalius 
tau ateina ramus, sėdėda
mas ant asilės ir ant pajun
giamosios asilaičio’.

Viešpaties mokytinių ir 
su Juo esančios minios 
džiaugsmas išsiveržė ir vir
to energingu veikimu: tiesia 
savo rūbus, kerta nuo medžių 
šakas ir kloja po Viešpaties 
kojų galingai šaukdami: 
„Osanna sūnui Dovydo... 0- 
sanna aukštybėje!”

Taip Viešpats, garbingai 
minios lydimas, įkeliauja 
miestan. Traukia tiesiai ar
tyn šventyklos, kuri yra 
vaizdu būsiančios tikrosios 
šventyklos, iš gyvųjų akme
nų sukurtosios, kurios kam
piniu akmeniu yra Jisai 
pats.

Atvykęs šventyklon randa 
nešvarius elgesius — šven
tykloj prekiaunama dėl pel
no! Išganytojas imasi darbo 
apvalyti ją, nes parašyta: 
„Mano namai vadinsis mal
dos namais”, o Čia paversta 
į pelnagaudžių įstaigą — iš
varo prekiaujančius laukan, 
išvarto stalus pinigų keitėjų 
ir t.p.

Dar ne viskas. Čia daug 
aklų, raišų ir kitokių ligonių, 

(Tęsinys 4 psl.)

Su bjauriausiu riksmu ir galva baisiausia, 
Lyg išklypę sparnai ausimis,

Tarsi vaikščiojanti velnio parodija, 
Galinti eiti tik ropomis.

Aleksandras Sergejevičius 
Puškinas mirė 1837 m. va
sario mėn. 10 d. Neseniai 
padarytas tyrinėjimas paro
do, kad jo žaizda nebuvo pa
vojinga jo gyvybei, ir kad 
privatinis caro gydytojas, 
patikimas ir artimas caro 
asmuo, dr. Arendt, galėjo 
bet kurį esantį pavojų poeto 
gyvybei pašalinti. Todėl gy
dytojo gydymas šių dienų 
specijalistų laikomas įtarti
na nuostaba — tikra mįsle, 
kurios, turbūt, jau niekas 
neatspės, nes mirusieji tyli. 
Nėra abejonės, kad caras 
lengviau pasijautė mirus ne
ramiajam, visados pavojin
gam dainiui. Jis jo bijojo net 
ir mirusio; kad nekiltų de
monstracijų, caras įsakęs 
nakties metu išnešti mirusio
jo poeto kūną į caro dvaro 
bažnyčią. Spaudai neleido 
pranešti apie poeto mirtį per 
keletą savaičių.

Prof. Simmons biografijo
je „Pushkin” sako, kad ru
sams Puškinas buvo tuo, kuo 
anglams buvo poetas lordas 
Byronas. „Jeigu išskirsime 
Goethę, neperdėtai bus pasa
kyta, kad 19 amžiaus 40 me
tų laikotarpiu joks vakarų 
Europos poetas neprilygo 
Puškinui genijalumu ar iš
laikyta literatūrinio laimėji
mo kokybe”. Tai buvo laiko
tarpis, kada gyveno ir rašė 
anglų poetai Wordsworthas 
ir Coleridge, Shelley ir 
Keats, Byronas ir dar jau-; 
nas Tennysonas, vokiečių 
Schilleris, ir prancūzų de 
Musset, de Vigney ir Lamar
tine.

Be to, Puškinas ne tik as
meniškai pažino garsųjį poe
tą, deja, rašiusį apie Lietu- 

1 vą tik lenkų kalba, Adomą 
Mickevičių, bet ne kartą už
taręs jį caro valdžios aki
vaizdoje. Puškinas taip pat 
stengėsi gauti leidimą Micke
vičiui grįžti į tėvynę, nes 
Mickevičius buvo ištremtas 
į Rusiją už nelegalų veikimą. 
Bet kai 1828 m. pasirodė 
Mickevičiaus „Konradas Va
lenrodas”, tai Mickevičiaus 
vardas caro akyse dar la
biau pablogėjo ir Puškino 
užtarimas nutrūko. Mickevi
čius turėjo išvykti į užsienį, 
kur gyvendamas be galo il
gėjosi tėvynės ir savo ilgesį 
išliejo veikale „Pan Ta
deusz”. Adomo Mickevičiaus 
„Pan Tadeusz” anglų kalba 
yra išvertęs George R. 
Noyes; vertimas atliktas 
proza.

Pagaliau, šia proga dar 
tenka pažymėti, kad Lietu
voje būsiąs, rodos, dar šiais 
metais išleistas stambus vei
kalas, į kurį būsią sudėti vi
si Puškino raštai išversti 
lietuvių kalba. Ruošiant tą 
veikalą spaudai, būsią jieš- 
koma net ir plagijatų.

Aš žemės beteisis, skarmaluotas visas, 
Dėl senoviškos valios piktos;

Dvasinkite, plakit, išjuokit: aš kvailas, 
Bet neišduodu aš paslapties.

sušaudyti 5 dekabristus — 
Puškino bičiulius. Bet su 
poetu Puškinu caras kalbė
josi ištisą valandą, o paskui, 
pristatydamas poetą grupei 
savo dvariškių, pareiškė: 
„Ponai, štai jums naujas 
Puškinas; apie senąjį pa
mirškime”.

Nuo tada 
oficialiniu 
cenzorium,
buvo mažiau laisvas, negu 
pirmiau; caras davė jam 
laisvės keliauti kur tik nori, 
bet susaistė jį šilkiniais raiš
čiais politiniam konservatiz
me. „Vanago nagai buvo ap
karpyti”.

Paskutiniuosius 10 savo 
gyvenimo metų, nors jie ir 
pasižymėjo literatūrine veik
la, Puškinas praleido paauk
suotame narve. Jo vedybos 
su gražia, bet tuščiagalve 
mergaite, jo paskyrimas ca
ro rūmų dvariškiu, tai pas
kutiniai caro Nikalojaus I 
mostų bruožai. Pakliuvęs į 
socialinių dykaduonių tušty
bių pinkles, varginamas ir 
žeminamas šnipinėjimu ir 
smulkiu persekiojimu paties 
caro ir jo palydovų, negalė
damas iš savo poetinės kūry
bos patenkinti savo ambicin
gos žmonelės materi j alinių 
reikalavimų ir pageidavimų, 
poetas jautėsi tarsi skęstąs 
žmogus. Toliau jo egzistenci
ja buvo nuodijama anonimiš
kų laiškų ir be pertrūkio 
sklindančių gandų apie jo 
žmonos neištikimybę. Vė
liausių laikų duomenys meta 
žvilgsnį į rimtą nuožvalgą, 
kad tarp kitų meilužių, norė
jusių įsigyti jo žmonos sim
patijų, buvęs ir pats caras, 
paskilbęs profligatas. Prof. 
Simmons teigia, kad ponios 
Puškinienės flirtavimai buvę 
nekalto pobūdžio, bet vis dėl
to jie teikę aukštojo luomo 
rusų visuomenės pletkinin- 
kams pakankamai medžiagos 
nuodyti poeto egzistenciją. 
Siunčiami jam anonimiški 
laiškai, kuriuose nurodoma 
apie artimus santykius tarp 
jo žmonos ir caro, nemaža 
jaudino poetą. Kad ponia 
Puškinienė galėtų dalyvauti 
caro dvaro bankietuose, Puš
kinas buvo pakeltas caro Ni
kalojaus pažu (kamerjunke- 
riu), bet tai tiesiog įžeidžian
čiai menkas laipsnis asme
niui, palikusiam savo jau
nuoliškąsias dienas užnuga
ryje. Puškinas už tokią pa
šaipą tiek buvęs įpykęs, kad 
net nepadėkojęs carui už su
teiktą jam „malonę”. Vieno
je iš paskutiniųjų savo poe
mų, adresuotų savo žmonai, 
Puškinas prašo ją bėgti iš 
sostinės į kurį nors „ramų 
meilės ir darbo vienuolyną”. 
Bet tų laikų aukštosios rusų 
visuomenės gražuolė nenorė-

Kvailiai! Ir aš valandą savo turėjau — 
Vieną tikrai šiurpią ir saldžią:

Ausyse savo didį šauksmą girdėjau,
Prieš mano kojas palmės buvo!

Išvertė Julius Baniulis.

KELIONE JERUZALĖN
(Palmių sekmadieniui 

mintys)

Vieškeliu iš Jeriko į Jeru
zalę slenka ^didelė žmonių mi
nia. Nors keleiviai nuo žy
giavimo prakaituoti, kelio 
dulkėmis aplipę, bet jų nuo
taika pakilusi. Iš jų veidų 
matosi viltis. Ir kaip kitaip 
jausiesi, jeigu kartu žygiuo
ja Tas, Kuriame visas pasiti
kėjimas, visa viltis? Kogi 
liūdėsi arba silpnu jausiesi, 
jeigu čia Tas, Kuris akliems

regėjimą, kurtiems girdėji
mą, raišiems sveikatą sutei
kia? Reikia tik Jeruzalę pa
siekti, apšaukti Jį Izraelio, 
karalium, na, ir paliks tauta 
laisva ir galinga. Jos ribos 
išsiplės daug plačiau, negu 
išmintingojo Saliamono lai
kais. šitokios ir panašios 
mintys žaidė keleivių vaiden 
tuvėje, teikdamos jiems jė
gų, gaivumo, drąsos.

Prie kelio sėdi du akli elge
tos. Girdėdami praeinančią 
minią, .teiraujasi, kas čia

(Pabaiga)
Bergždžias būtų darbas 

spręsti, kuris vienas iš Puš
kino kūrinių yra šedevras. 
Kai kurie jo ketureiliai yra 
nepalyginamai puikūs, o iš 
jo ilgesniųjų poemų „Bron
zos raitininkas”, turbūt, yra 
tobuliausias savo forma ir 
giliausias savo subtiliu pa
vaizdavimu konfliktų tarp 
atskiro asmens ir valstybės. 
Pats stambiausias ir pats 
žymiausias Puškino veikalas 
„Eugenijus Onieginas”, ku
riam poetas pašventė dauge
lį metų, nes tai buvo jo pa
ties mėgiamiausias kūrinys. 
Šiame veikale skaitytojas 
mato poetą visame savo 
spindėjime ir subrendime; 
šitas veikalas iškelia į aikš
tę poeto troškimus ir svajo
nes. „Eugenijus Onieginas” 
paruošė kelią visame pasau
lyje giriamai rusų novelei. 
Kai kas vis dėlto „Eugenijų 
Onieginą” laiko Puškino še
devru, kuris anglų kalba iš
verstas trijuose variantuo
se, bet žinovai sako, kad visi 
trys vertimai poezijos atžvil
giu, reliatyviai kalbant, yra, 
anot italų pašaipos, tra- 
duttore traditore.

Trumpas Puškino 
mas (mirė sulaukęs 
metų amžiaus) buvo
gas, neramus, ir ne rožių la
peliais buvo išbarstyta jo lo
va. „Pats kipšas įsikalė sau 
į galvą leisti man gimti Ru
sijoje su talentu”, jis skun
dėsi. Caras Aleksandras I, 
kurį Puškinas vienoje savo 
epigramoj; nepaprastai grei
tai ir plačiai pasklidusioje, 
praminė „plikagalviu flirtu 
ir veidmainiu”, nelabai mėgo 
jaunąjį poetą ir įtarė jį puo
selėjantį liberališkas idėjas. 
Dėl to Puškinas buvo ištrem
tas į pietinę Rusijos dalį. 
Bet kad ir ten gyvendamas 
jis nepasitaisė, nuolatos pyk
dė ir erzino viršininkus sa
vo ištvirkavimais, triukšma- 
vimais, dvikovomis, ir dar 
skaudžiau kandančiomis epi
gramomis, tai jį ištrėmė į 
gimtąjį kaimą Michailovsko- 
je. Ten, atskirtas nuo pasau
lio ir vienišas, šeimininkau
jant senajai jo auklei, jis pa
rašė kai kuriuos savo turin
čius aiškių subrendimo po
žymių veikalus. Į Rusijos ca
rų sostą atsisėda caras Ni
kalojus I, peržengęs per la
vonus penkių Puškino drau
gų, vadovavusių gruodžio 
mėnesio sukilimui, pastatęs 
Puškino gyvybę į dar dides
nį pavojų. Sulaukęs 26 metų 
amžiaus, Puškinas jau buvo 
laikomas įžymiausiu Rusijos 
poetu, bet jam buvo atimta 
teisė gyventi sostinėje — St. 
Peterburge. Nors jis ir buvo 
tautinis poetas, bet tuo pačiu 
kartu — jaunuolis „maišti
ninkas”. Jis gyveno Pskovo jo apie tai nė girdėti. O Ni- 
gubernijoje (Michailovsko- 
je), kai gavo leidimą sugrįž
ti į sostinę. Nudžiugęs dėl to, 
jis keliauja 4 paras, pagal į- 
sakymą, prisistatydamas ge
neralinio štabo viršininkui. 
Nesiskutęs, apdulkėjęs ir 
purvinas, išvargęs, eina jis 
pas generolą, kuris jam pra
neša, kad jis tučtuojau turi 
prisistatyti carui. Vyksta 
Puškinas pas carą, bet bijo
damas. Caras, kuris buvo 3 
metais vyresnis už Puškiną, 
kaip jau anksčiau minėta, 
prieš 7 savaites buvo įsakęs

Įžymi Metropolitan Operos Žvaigždė
randa Luckies jos vertingai gerklei švelniais-

F ' ' < * .

Marjorie Lawrence sako

‘.•y..' -

“Dainuoti Wagner io operoj reikia 
turėti didelį balsą. Wagner io operoj 
^otterdammerung’ mano mėgia
miausia ‘ Brūnnehildės’ rolė yra 
labai apsunkinanti. Betgi — kaip tik 
pabaigus savo dainavimą grįžtu į 
savo persirengimo kambarį atgal, 
man niekas nėra taip malonu, kaip 
užsidegti Lucky. Jis yra lengvas 
užsirūkymas — taip malonus — taip 
švelnus — jog jis nei truputėlio 
neerzina mano gerklės. Aš sutinku 
su kitais Metropolitan artistais, jog 
lengvas užsirūkymas yra išmintingas 
pasirinkimas.<■■ ■

Si

Copyright 1937, The American Tobacco Company

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

i- ja, gimusi kartu su pasa^ 
ir išnyksianti kartu su j*

•' — Puidiene.

Kam sunkenybės atim 
norą, tas mažai tenuveik 
Kas turi noro kovoti, tas® 
kad nepails. — Huteris.

Nėra pasaulyje tokios F 
gos, kuri galėtų įveikti® 
žos tautos valią, jei toji n 
lia yra patvari. — Put® 
kis.

Kas nori pakilti iš šio p 
šaulio į kitą, tas pirma tt 
pereiti iš „aš” į „tu" -B 
tilto nėra. — Fosteris.

Pirmas ir vyriausias!® 
. nių santykių pagrindas k- 
l retų būti atskiro W
• žmoniškumas. — Vydūne

Iš manęs reikalaukite^
• norite — tik ne mano 
— Napoleonas.
r Kai dangų turėsi savo 4 
. diiip danmimi bus tau $duje, dangumi bus tau $ 

pasaulis. — Aistis.
Išauga kai kada ir 

vaisius ant blogo medžio 
ne visada bloga gimsta p 
tais laikais. — Walter^'

Ramunės, nors mindai 
mos, keroja ir auga. Su F- 
nyste yra atbulai: juolab 
ji mindžiojama, juo gr^ 
ji nyksta. - Šekspyras.

Tėvynės meilė nemari. *1 
vienintelė amžinai gyv*

kalojus laikė tokį pasiūlymą 
įžeidimu ir ženklu juodo ne
dėkingumo. Poeto pastangos 
pasirodė bergždžios prieš 
„minios” sieną, kaip jis daž
nai vadindavo caro dva
ro pletkus ir pataikavi
mus. Tragiškosios komedi
jos galas atėjo, kai vienas iš 
tos „minios” paleido į jį 
kulką, kurį jis įpuolęs į des
peraciją ir išvargęs iššaukė 
į dvikovą.. Tai buvo duelis 
su d’Antes, vienu iš didžiau
sių Puškinienės garbintojų ir 
daugiausia j ieškančių jos

*) Rašydamas šį straipsnį nau
dojausi prof. Kaun’o straipsniu 
„Pushkin, the First National Poet 
of Russia”, jo recenzija prof. 
Simmons knygos „Pushkin”, iš
spausdintais New York Herald 
Tribune magazine „Books” ir p. 
L. Gannetto straipsniu, įdėtu mi
nėtame dienraštyje.

METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS 
PASIŽYMĖJUSI SOPRANAS

jNeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini, 

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

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

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

Lengvas Užsirūkymas 
It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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STUDENTŲ SEIMAS

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.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
lių” ir kitas giesmes. Priėjint, liepos 24 d. Rochestery. 
vyrų bendro giedojimo prisi-'Baigusi slaugytojų kursus, 
dėjo ir mokyklos vaikučiai, nuo 1930 m. dirbo General 
Ar tik ne pirmą sykį taip ligoninėje ir buvo pasiekusi 
organizuotai vyrai šioje baž- vyresnio laipsnio.
nyčioje pagarbino Dievą. Ir 
kun. Mendelis išgyrė per pa
mokslą, kurs šiaip buvo skir 
tas Kristaus kančiai.

— Tą pačią dieną lietuvių 
salės šėrininkų vadovybė iš
mėtė, kvietimus į jų ruošia
mą „baliaus balių”. Tai vis 
pagonizmo reiškiniai — ne
gali ramiai praleisti laiko 
nors kančios sekmadienį. 
Daug šėrininkų yra katali
kų, kuriuos laisvamaniai už 
nosies vedžioja. J. K.

KELIONĖ JERUZALĖN
(Tęsinys iš 3 psl.)

kurie apspinta Išganytoją su 
maldavimais, nusiskundi
mais dėl skausmingo savo 
likimo. Visi tikisi sveikatos, B palengvinimo. Neatsižvelgia 
į Savo tolimos kelionės nuo- • 
vargį, nei alkį, nes pats yra 
pasakęs: „Mano valgis yra 
daryti valią To, Kuris mane 
siuntė, kad ištęsėčiau Jo 
darbą”. Atmindamas prana
šystės žodžius: „Tikrai Jis 
ėmė ant savęs mūsų skaus
mus ir Jis nešė mūsų sopu- 
liūs”, gydo ligonius, grąžin- 
damas pilnon sveikaton.

Minios šauksmas pereina 
pas mažus kūdikius, kurie 
vis šaukia: „Osanna”. Tau
tos vyresnieji ir Rašto žino
vai, matydami stebuklus ir 
nepakęsdami šauskmo, užsi
rūstinę puola prie Jėzaus su 
priekaištu: „Kas da šauks
mas? Ar negirdi? Sudrausk 
juos!” Atsakymas seniai pa
ruoštas, kurį Jėzus tik pa
kartoja: „Ar niekuomet ne
skaitėt: „Iš kūdikėlių ir žin
dančių burnos parengei sau 
tobulą šlovę dėl savo neprie
telių”.

Priminęs jiems šiuos žo
džius, išėjo iš šventyklos ir 
iš miesto, nukeliavo Betari- 
j on, iš kur kasdieną vaikš
čiojo šventyklon ir mokė vie
šai, kol išsipildė laikas, kai 
buvo išduotas, nuteistas ir 
mirė ant kryžiaus.

J. Mykolaitis.

Nutarta rengti šią vasarą 
du parengimus — pikniką ir 
išvažiavimą laivu. Laivu iš
važiavimas ruošiamas liepos 
23 d. laivu S. S. Americana.

Aptartos priemonės pagy
vinti veikimą Cliffside ir 
Lindeno kuopose, kurios pa
staruoju laiku pasirodė ne
veiklios. Taipgi svarstyti ir 
vietose, kur vyčių kuopos 
dabar negyvuoja, jas atgai
vinti. Tuo rūpintis apskri
ties ir šios apylinkės Centro 
valdybos nariai.

ELIZABETH, N. J.

Sporto šventė
L. Vyčių New Yorko 

New Jersey apskrities spor
to valdybos ir kuopų atstovų 
susirinkime Maspethe nutar
ta rengti 9-tą metinę sporto 
šventę birželio 3 d.; jei tą 
dieną lytų, tai rengti ją bir
želio 10 d. š. m., kaip ir pra
eityje, sporto šventė bus ren 
giama Warinanco parke, Re
sell, N. J. Sporto rungty
nėms užsibaigus įvyks šo
kiai Kearney, N. J.

Nutarta rengti apskrities 
plaukimo rungtynes kovo 20 
d. Hotel Pierpont prude. 
Rungtynės įvyks 8 vai. va
kare, į kurias įžanga bus 35 
centai.

Bus dedamos visos pastan 
gos atgaivinti apskrities 
„bowling” lygą. Penkios kuo 
pos pareiškė noro į ją jau 
dabar įstoti.

—o—
Iš 41-mos kp. susirinkimo
41-mos Vytauto kuopos 

mėnesinis susirinkimas ko
vo 11 d. buvo gausingas. Į 
kuopą įstojo du nauji na-j abejoti, kad jie iš lietuvių 
riai 
WMCA radio stoties prane
šėjas, ir N. Mizeraitė.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
jog Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo paminėjimas 
buvo labai sėkmingas. Šv. 
Kazimiero dieną kuopa, nors 
neformaliai, irgi paminėjo, 
daugumai narių einant prie 
Komunijos kovo 7 d.

—o— 
Šokiai

Kuopos metiniai šokiai į- 
vyks balandžio 10 d. Apreiš
kimo par. salėje. Gros 10 
asmenų orkestras „Cap” 
Mitchell iš Kearney, N. J. 
Išrinktos komisijos numato 
šį parengimą padaryti vienu 
iš gražiausių ir pavyzdin
giausių. Bilietai iš anksto 40 
et., prie durų 50 et.

—o>—
-Kuopos „sočiais”

Kuopos 
subuvimai 
ypatingai 
sėkmingi, 
ir ketvirtadienis kuopos na
riai ir svečiai sueina į kuo
pos kambarius, kur turima 
įvairius žaidimus ir pasikal
bėjimus. Gi ketvirtadieniais 
visi atsilankiusieji 
narna užkandžiais 
bei arbata.

—o—
Mines Motinos

Nutarta šiais metais iškil
mingai minėti Motinos die
ną ir visus prirengiamuosius 
planus paliko parengti kuo
pos valdybai. Pavesta valdy
bai surengti dabar esančio 
vyčių naujų narių vajaus 
proga keletą viešų susirinki
mų jaunimui su programo
mis.

ir

Juozas Bulevičius,

narių draugiški 
pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais

Kas pirmadienis

pavaiši-
ir kava

dieną

Apskrities Komunija ir 
suvažiavimas

Balandžio 4 d. Patersone, 
N. J. įvyks N. Y. ir N. J. ap
skrities bendra Komunija, 
pusryčiai ir suvažiavimas. 
Vietinė kuopa ir apskrities 
kuopų atstovai bei nariai 
bendrai per 10:30 vai. Mi
šias eis prie Komunijos. Pus
ryčiai įvyks gražioje valgyk
loje, gi po pietų įvyks ap
skrities suvažiavimas. Visos 
apskrities kuopos rengiasi 
gausingai dalyvauti.

SO. BOSTON, MASS.

Sportininkų šokiai
Balandžio 3 d. L. Vyčių 

krepšinio ratelis rengia šo
kius sporto reikmenims įsi
gyti. Kadangi šiemet sporti
ninkai labai gražiai pasiro
dė, laimėdami lygoje antrą 
vietą ir gerai išgarsindami 
lietuvių vardą, tai netenka

visuomenės susilauks gra
žios paramos. Prieš šokius 
įvyks krepšinio rungtynės 
su gerai pasižymėjusiu kita
taučių rateliu. Po žaidimo 
bus šokiai. Šokiai įvyks So. 
Boston High Schood salėje, 
kuri neseniai pertaisyta ir 
labai puikiai įrengta. Įžanga 

centai. M.25

IŠ SPORTO

Buividas — modelis
Milwaukee, Wis„ garsus 

futbolininkas iš Pere Mar
quette universiteto, studen
tas R. Buividas šiomis die
nomis pozuoja žymiam tapy
tojui, p. Marasco. Tas pa
veikslas vėliau puoš univer
siteto rūmus. Jis vaizduos 
tipingą Amerikos atletą — 
futbolininką. Ir ta garbė ten
ka vėl lietuviui — ateivio 

i sūnui Buividui.
—o—

Lietuvis universiteto 
čempionas

Cornell universiteto sun
kaus svorio bokso čempionas 
yra lietuvis Irving Jenkins- 
Jankauskas. Jis ne tik yra 
to universiteto čempionas, 
bet taipgi ir boksininkų gru
pės kapitonas. Jis dalyvauja 
ir kitose universiteto sporto 
šakose. A.

TRUPINIAI

—o—
Apskrities susirinkimas
Kovo 14 d. įvyko N. Y. ir 

N. J. apskrities valdybos ir 
kuopų pirmininkų susirinki
mas Kearney, N. J.

Conn), M. 
(Rockford, Ill.), N.

St. Stonis, M.
A. Karužiškis (Cle 
J. šeštokas ir J.

Kun. Balkūnas

jos pirm. kun. Aleksiūnas, 
vargonininkų s-gos vadovy
bė (kun. J. Simonaitis — 
varg-kų s-gos dvasios va
das) ir kiti.

Pažymėtinas parapijos mo 
kyklos vaikučių sveikinimas 
— originaliai aprengti vai
kučiai atstovavo įvairias 
valstybes ir perdavė savo 
sveikinimus.

Vakarienė buvo tikras pa
sisekimas. Jos surengimui 
bene daugiausia dirbo komp. 
Žilevičius. Nors buvo nepa
prastai nepalankus oras, 
bet tai nesulaikė kun. Simo
naičio gerbėjų net ir iš toli
mesnių vietų. Visi stengėsi 
atvykti ir pagerbti garbin
gąjį jubiliatą, kurs savo as
menybe ir darbais yra toli 
išėjęs į lietuvių katalikų vi
suomenės darbo dirvą. Džiu
gu, jog elizabethiečiai įverti
na savo vadą ir stiprina jo 
dvasią ateities darbams.

Ilgiausių, džiaugsmingiau
sių ir palaimingiausių metų 
kun. J. Simonaičiui!

R. K.

SO. BOSTON, MASS.

NEWARK, N. J.

Viso pasaulio žemė užima 
49,461,679 kv. mylių plotą.

Dabar esantis taškas sau
lėje yra šešis kartus dides
nis už mūsų žemę.

Sala Fiji turi apie 250 sa
lų savo plote.

Jungtinių Valstybių oro 
biuras įsteigtas 1891 mt.

Pirma negrų bažnyčia J. 
Valstybėse įsteigta arti Au
gusta, Ga. 1773 mt.

Rubinas yra sekantis kie
tumu po deimanto.

Pagerbė kun. Simonaitį
Šv. Petro ir Povilo para

pijiečiai kovo 14 d. pagerbė 
savo kleboną, suruošdami iš
kilmingą vakarienę jo kuni
gystės 15 metų sukakčiai 
paminėti ir vardadieniui pri
siminti.

Parapijos salė buvo per
pildyta — prie stalų susėdo 
per 350 žmonių. Susirinku
sieji džiaugsmingai pasvei
kino atvykusį kun. Simonai
tį, lydimą svečių kunigų.

Vakarienę pradėjo rengi
mo komisijos pirm. Ig. Bud- 
reckas, perduodamas vado
vavimą par. vikarui, kun. 
M. Kemežiui. Maldą atkalbė
jo klebono dėdė, kun. J. šeš
tokas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos konsulas P. Dauž- 
vardis, kunigai M. Pankus 
(New Haven, 
Švarlys 
Pakalnis, 
Brundza, 
veland), 
Balkūnas.
sveikino Kunigų Vienybės ir 
Liet. Universalio Biuro var
du.

Kun. J. Balkūnas iškėlė 
kun. Simonaičio nuopelnus 
Elizabethui, apylinkei ir pla
čiajai lietuvių visuomenei, 
ypač nurodydamas kun. Si
monaičio didį pasidarbavi
mą steigiant savaitraštį A- 
meriką.

Kitais sveikintojais buvo
Dr. J. Simonaitis, klebono | šęs. Šis muzikos kūrinys yra 
brolis, specialiai atvykęs iš retenybė; parašytas Anglijo- 
Chicagos, adv. Petrikas, J. 
Trečiokas, A. Valantiejus, 
Amerikos redaktorius Lauč
ka, P. Kirvelevičius ir drau
gijų atstovai: Tretininkų — 
Kaleinikienė, Rožančiaus — 
Kuniutienė, šv. Onos — Luk
šienė, Apaštalystės — Kar- 
vojienė, Amžino Rožančiaus 
— Miliukienė, Sodaliečių — 
Z. Cibaitytė, šv. Kazimiero 
— Kaleinikas, šv. Mykolo — 
J. Matuza, šv. Petro — K. i 
Bernotas, šv. Juozapo — V. 
Balinskas, . šv. Jurgio — 
Anulionis, Piliečių Klubo — 
Pr. Savickas, Laisvės svetai
nės — Krivickas. Choras pat 
pradžioje pasirodė savo svei
kinimo giesmėmis. Dauguma 
draugijų įteikė klebonui 
stambių dovanų. Vakarienės 
dalyvių bendrą dovaną, iš 
vakarienės pelno, klebonui 
įteikė komiteto pirm. Ig. 
Budreckis.

Solo giesmėmis gražiai pa 
sirodė V. Pranckietytė, J. 
Bruzgytė, V. Baranauskas ir 
S. Venskus. Visiems jiems 
akompanavo komp. Žilevi
čius, kurio paties parašytų 
giesmių susirinkusieji turėjo 
laimės išgirsti.

Sumaniai ir gyvai progra-! kuriems teko jau su Ameri- 
mą pravedęs kun. M. Keme- 
žis paskutinį žodį pavedė pa
čiam jubiliatui, kun. J. Si
monaičiui.

Kun. J. Simonaitis dideliu 
kuklumu, nuoširdžiai dėkojo 
visiems sveikinusiems, da
lyviams, rengėjams, šeimi
ninkėms, aukotojams, o vi
sas gautas dovanas pasisakė 
paskirsiąs jo planuojamai 
Šidlavos Dievo Motinos kop
lyčiai, kurią įrengsiąs baž
nyčios rūsyje.

Telegramomis jubiliatą 
sveikino gen. konsulas Bud
rys, kun. Dr. J. Navickas, kun. A. Dubinskas, iš sakyk- 

J. K. M. Kunigų Vienybės provinci- los dirigavo „Pulkim ant ke-

Bažnytinis koncertas
Verbų sekmadienį, kovo 21 

d. Šv. Petro parapijos didy
sis choras, vadovaujant muz. 
R. Juškai, rengia bažnytinį 
koncertą „Nuo Alyvų Daržer 
lio. iki Kalvarijos Kalno”. 
Tai yra labai gražus kūrinys, 
reikalaująs didelių jėgų: so
lo, duetų ir visas choras tu
ri būti labai gerai prisiruo-

retenybė; parašytas Anglijo
je, o į lietuvių kalbą išvertė 
kun. K. Urbonavičius. Kiek 
teko girdėti, tai ar ne bus 
mūsų kolonija vienintelė, ku
ri turės progos šį veikalą 
vėl girdėti. Turbūt, nebus 
nė vieno kataliko lietuvio, 
kuris šio brangaus koncerto 
neateitų pasiklausyti ir ga
vėnios metu neapmąstytų 
mūsų Išganytojo paskutinės 
kelionės, per kurią Jis už 
mus pasiaukojo.

Vis daugiau skaitytojų
Mūsų kolonijoje laikraštis 

Amerika gauna vis daugiau 
ir daugiau skaitytojų, nes 
kam tenka su juo susipažin
ti, tas jį tuojau pamėgsta. 
Daug kartų tenka patarnau
ti norintiems Ameriką užsi
sakyti.

— Matai, geras laikraštis, 
— sako žmonės, — ir žinių 
daug telpa ir trumpos, ne
nuobodžios, na, o straipsnių 
tai tikrai turbūt kitur nie
kur negalima rasti, taip ot 
negali atsitraukti, kol per
skaitai ir gana. Pasiskolinęs 
buvau nuo kaimyno, bet da
bar tai ir pats užsirašysiu.

į Tai vis žmonių nuomonės,

ka susipažinti. Toliau dar 
bus geriau, nes gera prekė 
pati save giria. J.

BALTIMORE, MD.

Bažnytinis koncertas
Šv. Cecilijos choras kovo 

21 d. 7:30 vai. vak. par. baž
nyčioje turės bažnytinį kon
certą.

Choras išpildys bažnytinį 
liturginį giedojimą. Bus sve
čių solistų: B. Brundzienė, 
A. Raišys, K. Hoffmanas, 
komp. J. Žilevičius, V. Pranc- 
kietytė. Iš vietos solistų bus 
R. Jurkaitienė, A. Verba, S. 
Venckienė, M. Daukšienė, O. 
Bublienė ir kiti. Svečias ku
nigas pasakys pamokslą apie 
muziką.

Būtų labai gražu, kad tą 
vakarą būtų pilna bažnyčia 
žmonių. Bus išpildyta garsių 
pasaulinių kompozitorių mu
zika. Išgirsite daug gražių 
giedojimo giesmių ir vargo
nų solo.

Kaip gabi vaidinime, jau 
nuo mažens nuolatos dalyva
vo vaidinimuose, žavėdama 
žiūrovus. Priklausė chorui, 
vyčiams, šv. Marijos pašel- 
pinei dr-jai. Buvo nepapras
tai malonaus būdo, draugiš
ka, visų mylima. Per šerme
nis daugybė lietuvių atidavė 
jai paskutinę pagarbą.

Atsiskyrei, Emilija, iš mū
sų pačioje žydinčioje jaunys
tėje. Bet mes tave atsimin
sim; kaip tik praauš šiltas 
gražus pavasarėlis ir pražys 
darželiuose gėlės, atneš Tau 
jų Tavo mylima sesutė Luci- 
ja ir pasodys šalto kapo ly
selėje. Tėveliai kiekvieną 
šeštadienį Tavo darželio gė
lyną laistys karštomis aša
rėlėmis.

Ant. Žiemys.

GREAT NECK, L. L

CHICAGO, ILL.

Česlovo Sasnausko 
grafiją, kurią parašė L. M. 
komp. Juozas Žilevičius ir 
išleido muz. J. Brundza, įsi
gijo Chicago Public Library, 
vidurmiestyj, kuriame laiko
ma visų svetimų kalbų kny
gos.

Ši knyga yra ir Library of 
Congress — Kongreso Kny
gyne, Washingtone, kuris y- 
ra vienas iš didžiausių kny
gynų pasaulyje.

Jieva Lukošiūtė.

bio-

KEARNEY — HARRISON, 
N. J.

— Šv. Vardo vyrai kovo 
14 d. bendrai priėmė Komu
niją per 8:30 vai. mišias. 
Buvo graži staigmena, kad 
visi vyrai turėjo giedoti lie
tuviškas giesmes. Visiems 
buvo išdalinti giesmių lakš
tai. Kadangi vyrai nepratę 
bažnyčioj giedoti, tai pats 
šio giedojimo sumanytojas,
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— Federacijos susirinki
me nutarta ruošti balių, į 
kurio komisiją išsirinkta O. 
Lazaunikienė, C. Rodgers ir 
O. Plakštienė. Nutarta už
prašyti mišias gyvų ir miru
sių skyriaus narių intenci
ja; mišios įvyko kovo 14 d.

— Vyčių kuopon įstojo S. 
Lazaunikas ir A. Pundzevi
čius. Susirinkime turėta 
svarbūs pranešimai apie va
jų, organą Vytį. Gegužės 8 
d. Community salėje bus šo
kiai. Nuo šiol susirinkimai 
bus kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį.

— Vyčių kuopos bendra 
Komunija ir pusryčiai pui
kiai pavyko.

— L.D.S. 15 kp. Verbų 
sekmadienį, kovo 21, 7 vai. 
vakare, Šv. Vardo salėje, 6 
Davis Ave., ruošia įdomias 
prakalbas spaudos klausimu. 
Ruošėjai kviečia vietos ir 
apylinkės lietuvius ko gau
singiausiai atsilankyti į šias 
prakalbas. Kalbėtojų skai
čiuje bus ir Amerikos redak
torius, Juozas B. Laučka.

— Šv. Vardo vyrai kovo 
14 d. turėjo bendrą Komuni
ją ir pusryčius. Labai gra
žiai pasirodė. Vadovavo 
pirm. J. Vaitkūnas, kalbeles 
pasakė V. Šimoliūnas, M. 
Kauklis, S. Baurušaitis, Leo- 
naitis, Kančius, J. Katilius, 
J. Stasilionis, K. Mičiulis, J. 
Svirnelis, K. Jaroševičius. 
Užkandžius paruošė p.p. 
Svirnelienė ir P. Gerulienė; 
patarnavo sodalietės Pr. Ja- 
ruševičiūtė, EI. Lukšytė, B. 
Bačenaitė, D. Gelčytė.

M. K.

ROCHESTER, N. Y.

ASMENŲ PAIEŠKOJIMAS

Lietuvos Pasiuntinybė 
(Lithuanian Legation, 2622 
— 16th St., Northwest, Wa
shington, D. C.) sekančių as
menų prašo atsiliepti:

1) S. Ozalas, seniau gyve
nęs 15368 — 4th Ave., Phoe
nix, Ill.

2) A. Lastauskas, seniau 
gyvenęs 203 Seymour Ave., 
New Britain, Conn.

3) J. Jazukevičius, seniau 
gyvenęs Tacoma, Wash.

4) T. Bielskus.
5) L. Martinkus.
6) J. Gilus.
Pasiuntinybė prašo

liepti ir visų tų, kas pažinojo 
minėtus asmenis, ir pranešti, 
ar tie asmens tebegyvena 
Amerikoje, ar bus kur išvy
kę, jei tebebūtų gyvi.

atsi-

MONTREAL, CANADA
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Vietos lietuvių Šv. Kaži- jį1 
miero parapijoj misijonierius j 
Tėvas Bružikas turi mi
sijas nuo kovo 15 A iki 28 
d. Kadangi misijonieriaus 
atsilankymas yra labai retas 
dalykas Montrealo lietuvių 
gyvenime, tai reikia manyt, 
kad kun. Bružiko atvykimas 
lietuvių bus palankiai sutik
tas.

Skaudus liūdesys apgaubė 
Krajarių šeimą, gyv. 131 
Weeger St. Netikėta mirtis 
išplėšė jų vyriausią dukrelę 
Emiliją, kuri mirė po sun
kios tulžies akmenų operaci
jos.

Velionė Emilija gimė 1909
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Montreale lietuvių yra a- 

pie 5000. Jų dauguma atvy
kę jau po didžiojo karo, tai
gi jauni, energingi ir susi- ši jaukioje nuotaiko- 
pratę lietuviai. Tik nepalan
kios aplinkybės gal juos nu* ------ ,
stūmė pertoli į kairę. Tačiau Wl MIESTE 
reikia manyt, kad gyveni
mas pagydys tą žaizdų ir
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sukąrąs praėjo ne- vien 
nav( 
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nrinbegalo links- 
lietuviai liausis tarnavę sve- vaidins kompo- 

Milerio 30 artistų 
H Waterbury, Conn 

balandžio 25 d.
'Mse salėj (318 
^hklyne).

«paprasto jumo- 
Jauniems ir se-

Ąsočiai pasi- 

pasišokti ir 
su lietuvišku

timiems.
Mes, montrealiečiai, lau

kiame, kad kas nors imtųsi 
akcijos prieš viską, kas yra 
mums lietuviams svetima ir 
kenksminga.

Spec. Reporteris.

JŲ BALSŲ ŽAVINGUMAS

DEVEIK kiekvienos tautos istorijoj 
L) randasi, nors kartais ir neparašy
tas, skyrius pavestas įvairių keliautojų 
kaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėjų, čigonų ir kitokiais vardais žino
mų dainininkų ir palinksmintojų pasi
žymėjimams. Jų balsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems atsibasčius, visur ir visada jiems 
durys būdavo atidaroma.

Šiems keliaujantiems dainininkams 
jų balsai buvo jų duona, o kartais net 
ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vistik 
jų balsai nebuvo lygiai taip jų brangi
nami, kaip kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų, nes jų 
balsai yra tikriausiu turtu, turtu išreiš
kiamu net šešiomis ar septyniomis

skaitlinėmis. Tad šių dienų artistai | 
turi būti labai atsargūs su savo bal- | I 
sais, kadangi tai yra beveik vienintele I < 
j ų nuosavybe.

Ką jie valgo, ką jie geria, ką jie ' 
rūko, ir visa, ką tik jie daro yra labai I 
atydžiai dabojama pastebėti, kaip visa ! 
tai atsineša jų balsui ir gerklei. Dau- 
gelis operos, scenos, filmų ir radio 
artistų pareiškė, jog ypatiškai jie la
biau mėgsta lengvą ir jų gerklėms : 
švelnų užsirūkymą. Tad jie ir pasi- j 
renka Lucky Strike cigaretus, nes 
gerklės apsaugą tik Luckies suteikia 
su savo “toasting” procesu, kurio pa- į 
galba išvalomos tūlos šiurkščios, viso
kiame tabake randamos erzinančios 
priemaišos.
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SUSIPAŽINIMO VAKARAS
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EVergreen 8-9770
ŽAVINGUMAS

DAUG 231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

York mokyklų vado-

NEW YORK DAUGIAUSIA 
IŠLEIDŽIA MOKYKLOMS

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ir visiems kitiems savo bi
čiuliams.

MOKOSI PRANCŪ
ZŲ KALBOS

1933 mt. 
mokinių, 
valdymo

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

NUTEISĖ 70 METŲ 
KALĖJIMO

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

NAMŲ SAVININKŲ
VEIKLOS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

Phone Night ■
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

KUN. ZABULIONIO.
PADĖKA

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

joj. Vėliau paskelbsime ir 
kitus adresus, kur galėsite 
tų tikietų gauti.

KELIONĖ JERUZALĖN 
(Tęsinys iš 3 psL)

LANKĖSI GENERALINIS 
KONSULAS

POLICININKŲ BENDRA 
KOMUNIJA

New
vybė tyrinėjo, koks skaičius

STagg 2-5043 Notary Public

3.
Brangi Barborytė 
Turi širdį tyrą, 
Ji degtinės vietoj 
Siūlo dėdei girą.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS
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5 Tel. EVergreen 7-4335 >

Kovo 19 i, 1937 m.
Kovo 19 d., 1937 m. 5

irieapspintaišganytojągn 
ildavimais, . 
ais dėl skausmu^ 
rimo. Visi tikisi 
dengvinimo. Neatsižvelgia 
Savo tolimos kelionės nuo- 
irgį, nei alkį, nes pats jn 
įsakęs: „Mano valgis yra 
iryti valią To, Kuris mane 
untė, kad ištęsėčiau 
arbą”. Atmindamas pram, 
ystės žodžius: „Tikrai Jjj 
nė ant savęs mūsųskanj 
lūs ir Jis nešė mūsą sopo, 
us”, gydo ligonius,^, 
amas pilnon sveikatoj

Minios šauksmas pereini 
as mažus kūdikius, to 
is šaukia: „Osanna". Tu 
os vyresnieji ir Rašto m 
ai, matydami stebuklai? 
lepakęsdami šauskmo, g 
ūstinę puola prie Jėzaus r 
iriekaištu: „Kasdai
nas? Ar negirdi? , 
juos!” Atsakymas seniai^, 
mostas, kurį Jėzus tik 
lartoja: „Ar niekuomet u 
skaitėt: „Iš kūdikėlių ir žh 
iančių burnos parengei saa 
tobulą šlovę dėl savo neprie
telių”.

Priminęs jiems šiuos b 
džius, išėjo iš šventyklos ii 
iš miesto, nukeliavo Beta 
jon, iš kur kasdieną vaikš
čiojo šventyklon ir mokė vie 
šai, kol išsipildė laikas, kai 
buvo išduotas, nuteistas ii 
mirė ant kryžiaus.

J. Mykolaitis.

Vietos lietuvių Šv. Ka& 
miero parapijoj misijonieriuj 
Tęvas Bružikas turi n- 
sijas nuo kovo 15 i. M 
d. Kadangi misijoni® 
atsilankymas yra labai reto 
dalykas Montrealo lietuviu 
gyvenime, tai reikia manyt 
kad kun. Bružiko atvyto 
lietuvių bus palankiai sutik 
tas.

Montreale lietuvių p*1 
pie 5000. Jų dauguma ah! 
kę jau po didžiojo karo, to 
gi jauni, energingi ir ® 
pratę lietuviai. Tik nepate 
kios aplinkybės gal jw* 
stūmė pertoli į kairę. Tafe 
reikia manyt, kad gy^ 
mas pagydys tą žai^ 
lietuviai liausis tarnavę 
timiems.

Mes, montrealiečiai, to 
kiame, kad kas nors in$ 
akcijos prieš viską, kęs? 
mums lietuviams svetimi 
kenksminga.

Spec. Repo^1*
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skaitlinėmis. ■ Tad šių dieni] 
turi būti labai atsargūs su 
sais, kadangi tai yra beveik 
jų nuosavybe. >

Ką jie valgo, k? jie P'Mjį 
rūko, ir visa, ką tik 1*^7? 
atydžiai dabojama 
tai atsineša jų balsuin’ gerklę 
gelis operos, scenos, fiMĮ J.. į, 
artistų pareiškė, jog 
biau mėgsta lengvą v N F■ 
švelnų užsirūkymą. Tad jie 
renka taky S* 
gerklės apsauga į“ uį, 
su savo "toasbnf 
galba išvalomos tūlos siurbę 
kiame tabake randamos 
priemaišos.

VIETOS ŽINIOS

Kovo 12 d. Amerikos re- 
* dakcijoje lankėsi Lietuvos 

generalinis konsulas, pulk. 
Jonas Budrys.

Malonusis svečias pasida
lino savo įspūdžiais iš atsi
lankymų įvairiose lietuvių 
kolonijose, minint Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį ir 
džiaugėsi lietuvių pastango
mis kovoje už tautinės gy
vybės išlaikymą.

Svečiui aprodyta laikraš
čio spaustuvė.

Šv. Patriko dieną, kovo 17 
d., New York airiai turėjo 
savo didžiulį metinį paradą, 
kurio dalyvių buvo iki 50,- 
000, o žiūrovų galėjo būti iki 
milijono.

Parado svarbiausia kryp
tis buvo Fifth Avenue.

Del Radio Programų Šermukšnines Pabiros

Sekantis „Romuvos 
bo susirinkimas įvyks tik po 
Velykų. Tame susirinkime 
bus svarstomas klubo vidaus 
statutas. Susirinkimas įvyks 
Apreiškimo parapijos klubo 
kambariuose.

Pirmininkas.

Kun. J. Zabulionis, Biju
tiškio klebonas, svečiavęsis 
apylinkėje ir kitur, prisiuntė 
redakcijai iš laivo laišką, 
kuriame dėkoja visiems jį 
maloniai priėmusiems, vaiši
nusiems ir jo parapijai do
vanas įteikusiems.

Ypatingą dėkingumą kun. 
Zabulionis reiškia Maspetho 
klebonui, kun. J. Balkūnui, 
vikarui kun. P. Lekešiui, jo 
išleistuvių vakarėlio šeimi
ninkėms Pr. Ražickienei, P.Kovo 15 d. Stockholmo ninkėms Pr. Ražickienei, P. 

viešbučio patalpose Lietuvos f Šimkienei ir V. Baltrūnienei 
generalinis konsulas, pulk.
J. Budrys su žmona suruošė 
susipažinimo vakarą, į kurį 
pakvietė vietos ir apylinkės 
dvasininkus, visuomenės vei
kėjus ir šiaip asmenis, su 
kuriais p. Budriui teko ank
sčiau susipažinti.

Visus atsilankiusius šei
mininkai labai maloniai pri
ėmė ir vaišino skoningai 
paruoštais užkandžiais.

Atsilankiusių skaičiuje 
buvo: kunigai Ambotas, šeš
tokas, Pakalnis, Pankus, Mi
lukas, Simonaitis, Karužiš- 
kis ir Kemežis; gražus bū
rys profesionalų, laikraščių 
redaktorių ir kitokių veikė
jų. Buvo atsilankiusi ir Met
ropolitan operos artistė O. 
Katkauskaitė. Iš Washing
ton© buvo atsilankiusi p. Ža- 
deikienė, Lietuvos atstovo 
žmona.

Visas vakaras praėjo ne
paprastai jaukioje nuotaiko
je.

Kovo 14 d. apie 550 mies
to policininkų katedroje 
klausė mišių ir bendrai pri
ėmė Komuniją, o po to Astor 
viešbuty turėjo bendrus pus
ryčius.

Radio šio technikos am-l muzikos, teatralio ar kalbų 
žiaus gyvenime užima svar-' 
bią vietą. Radio stočių de
šimtimis priskaitoma (New 
Yorke), programos nenu
traukiamos ištisas 24 valan
das, nuo maloniausios klasi
kinės operos ligi gyvo džia
zo, nuo rimtų kalbų, moksli
nių paskaitų iki kvailiausių 
juokų — ko tik nori, atsisuk 
radio ir išgirsi. Radio neat
skiriama gyvenimo būteny- 
bė. Retas namas neturi ra
dio priimtuvo. Automobiliai, 
autobusai, traukiniai, orlai
viai, laivai, viešbučiai, krau
tuvės, stotys turi priimtu
vus. Radio išdirbystės kon
kuruoja, konkuruoja radio 
programų vedėjai, stotys. 
Netrukus turėsime televizi
ją-

Radio paėmė mokytojo, 
politiko, artisto, policininko, 
net dvasininko pareigas. Nu
kenčia dėl radio teatras, lai
kraštis, bažnyčia ir mokykla. 
Radio vartojamas geram ir 
blogam. Todėl federalinė vy
riausybė iš pat pradžių pa
ėmė kontrolę į savo rankas.

Radio turi šviesti, lavinti, 
mokyti. Radio nevalia varto
ti kitam kenkti, piktinti, kir
šinti. Jis nevartojamas gry
nai biznio reikalams.

Turime ir lietuviškų radio 
programų. Negalime pagirti 
jų kokybę. Vedėjams pirma 
rūpi biznis. Dėl biznio viską 
paaukoja. Dar pusė bėdos 
būtų, kad šalia biznio sume
timų paruoštų gražias dainų,

Švietimo įstaiga pranešė 
vidaus reikalų sekretoriui 
savo tyrinėjimus apie auklė
jimo bei švietimo būklę 
Jungtinėse Valstybėse.

Surinktos žinios rodo, jog 
daugiausia mokyklų reika
lams išleidžiama New York 
valstybėje, kur 1934 metais 
vieno mokinio mokymas kai
navo 137 dol. 69 et. Mažiau
sia vaikų mokymui išleidžia
ma Mississippi valstybėje, 

(kur vieno mokinio mokymas 
1934 mt. kainavo 24 dol. 50 
et.

Pradžios ir vidurinėse vie
šose mokyklose 1934 metais 
buvo 26,434,193 vaikai, o 
privatinėse (daugiausia pa
rapijų) mokyklose — 2,691,- 
033.

Tyrinėjimas parodė, jog 
prancūzų kalbos mokosi 76 
tūkstančiai mokinių, ispanų 
— 37 tūkst., lotynų — 21 
tūkst., vokiečių — 16 tūkst., 
italų — 8 tūkst., žydų — 1, 
500; graikų — 121.

Vokiečių kalbos 
mokėsi 22 tūkst. 
bet nuo Hitlerio 
pradžios vokiečių kalbos mo
kinių skaičius nuolat mažė
ja.

programas. Bet ne. Gal nėra 
prastesnių programų už lie
tuviškas. Nuvalkiotos pol
kos, dainos iš pasenusių 
plokštelių, ar nesusidainavu
sio dainininkų būrio, perduo
damos. O jei dar vedėjas ne
išsimiegojęs ar „neišsipagi
riojęs”, neparuošęs tinka
mai skelbimus, tai daug kan
trybės reikia kad ir penkioli
kos minučių paklausyti. Kad 
pradės nuo vieno saliūno 
prie kito, nuo vieno baliaus 
prie kito, nuo šliūbų, laido
tuvių, vardinių, na, tai bro
lyti, pamanai: ot, tai lietu
viai, tikra girtuoklių tauta... 
Imk ir šok polkutę su radi- 
jušninku! Bet ko norėti — 
už ką užmoka, tą garsina.

Toliau klausai — komu
nisto kalba, ar bolševikiško 
parengimo pagarsinimas. Ra 
dijušninkas išsirietęs giria, 
ragina juos remti. Net pikta 
klausyti, kaip lietuvis gali 
save parduoti, nužeminti, ko
munistų propragandą varyti. 
Vis už tą pinigą.

Radio yra visuomeninė į- 
staiga ir ją demoralizuoti 
nevalia. Visuomenė privalo 
reaguoti. Ji nėra tokia kvai
la, nieko neišmananti, kac 
leistų save, rodos, pajuokai 
statyti. Juo labiau lietuviš
kos programos neprivalo bū
ti tik bizniškos. Jos privalo 
būti auklėjimo, dailės bei 
grožio pobūdžio.

Jei kas nori iš jų pragy
venti, tai neturi būti visuo
menės sąskaiton. Geras ve
dėjas sugebės išlaikyti prin
cipą —•“ nieko neprileisti, kas 
gali kenkti lietuviškai visuo
menei.

Laikas reformuoti mūsų 
programas. Daug kas taisy
tina. Prie gerų norų atsiras 
ir būdų. Visi privalome rem
ti geras bei patriotingas lie
tuviškas radio valandas.

IŠ MASKVOS GYVENIMO

Susitinka du pažįstami 
gatvėje, vienas jų sako:

— A, tu įstojai į partiją...
— Negali būti! — išsigan

dęs atsako kitas, žiūrėda
mas į savo kojas...

—o—
Ties Kremlio siena, už ku

rios gyvena Stalinas ir aukš
ti komisarai, vaikščioja ap
siginklavęs sargybinis. Pri
puolamas praeivis, kaimie
tis, nesuprasdamas, ką jis 
čia daro tuščioj gatvėj, klau
sia sargybinį:

— Kam tu čia pastatytas, 
sūneli ?

— O, kad per sieną neper
šoktų koks žulikas!

— Ar iš vidaus, sūneli? — 
naiviai paklausia kaimietis.

vilko, paslėpė jį papečkyj 
(ten vištų nebuvo). Medžio
tojai nuvargę atsekė vilką 
iki ūkininko ir pametę pėdas 
ir dar gavę ūkininko užtik
rinimą, kad jokio vilko čia 
nebuvę, visi nutarė pas ūki
ninką pernakvoti ir gerai pa 
ilsėti. Vakarienės metu me
džiotojai nemažai kaulų ir 
pustuščių bonkų po stalu, lo
vomis bei papečkin primėtė; 
vilkas gavo progos savo alkį 
ir troškulį numarinti ir tada 
iš džiaugsmo vilko balsu 
staugti. Medžiotojai sukruto 
ir vargšą papečkyj užbadė.

— Na, ši pasaka gali 
daug ko mus pamokyti, ar 
ne? Bet ar pamokys?

Dėdė.

GENERALINIO KONSU
LATO INFORMACINIS 

PRANEŠIMAS

Šiuo vardu be galo links
mą komediją vaidins kompo
zitoriaus Aleksio 30 artistų 
grupė iš Waterbury, Conn, 
sekmadienį, balandžio 25 d. 
Grand Paradise salėj (318 
Grand St., Brooklyne).

Bus tai nepaprasto jumo
ro vakaras. Jauniems ir se
niems bus proga sočiai pasi
juokti, smagiai pasišokti ir 
susipažinti su lietuvišku 
jaunimu iš garsios lietuvių 
Waterburio kolonijos.

Waterbury garsus lietuvių 
jaunimo orkestras „Young 
Melodians” gros šokiams.

Taigi, visi skubėkite įsi
gyti tikietus, kurie jau at
spausdinti. Jų kainos yra: 
$1.00, 75 et. ir 50 et. Už $1 
ir 75 et. vietos rezervuotos. 
Pasirūpinkite tikietus iš ank ' 
sto įsigyti, kad geresnę vie- mokinių vidurinėse moky
tą gautumėt. Tikietų jau ga- klose mokosi įvairių sveti- 
lite gauti Amerikos redakci- mų kalbų.

Pasižymėjęs plėšikas Mer
le Vandenbush Wetschester 
apylinkės teisme nubaustas 
nuo 45 iki 70 metų kalėjimu.

Bausmę Vandenbush tu
rės atlikti Sing Sing kalėji
me.

- BROOKLYN SAVINGS BANK
CHARTERED 1827

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 4 d. (sekmadie
nį) įvyksta Moterų S-gos 
New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas.

Posėdžiai bus Apreiškimo 
par. salėj (No. 5th ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne). Pra
džia 2 vai. p. p. Visos kuopos 
prašomos atsiųsti atstoves.

S. Subatienė, 
apskr. pirm.

Draugijos direktorių tary
ba išrinko parengimij komi
siją iš T. Šalinsko, J. Vastū- 
no ir P. Ramoškos. Komisija 
jau paėmė Dexter parką, 
Woodhaven, kur surengs di
delį pikniką birželio 5 d.

Balandžio 2 d. bus visuo
tinis narių susirinkimas, į 
turį nariai kviečiami pakvie 
sti ir naujus narius. Sus-mas 
abai svarbus, bus kitataučių 
kalbėtojų.

MIRĖ MAŽIAUSIAS 
NAUJAGIMIS

Kovo 13 d. vakare mirė 
naujagimė mergaitė, gimusi 
<ovo 11 d.; ji svėrė mažiau 
svaro ir gydytojai labai ste
bėjosi, kad kūdikis išgyveno 
34 vai. Mirusio kūdikio tė
vai paprasti darbininkai.

Atsiųsta paminėti „Sakalo” 
leidiniai:

l. A. Vaičiulaitis, VALENTINA. 
224 psl. Kaina Lt. 3,— Iliustravo 
T. Kulakauskas. Dviejų jaunuolių 
meilės romanas. Šis romanas la
bai daug nulems mūsų literatūros 
estetinėje kryptyje. Tai tikras 
meno šedevras, parašytas nepa
prastai lengvu stiliumi.

2. Petras Cvirka, MEISTERIS 
IR SŪNŪS. Romanas. 248 psl. 
Kaina Lt. .3, —. Autorius, 1936
m. Sakalo laureatas, ir šiame ro
mane tikrai gyvu ir jumoristiniu 
stiliumi pavaizduoja labai tipišką 
kaimo meisterį su sūnumis, spau
dos draudimo gadynės fone.

3. Liudas Dovydėnas, BROLIAI 
DOMEIKOS. Romanas. 260 psl. 
Kaina Lt. 3,—. Rašytojas šiame 
veikale įdomiai ir meniškai apra
šo vieną charakteringą mūsų 
Žmonių ydą — bylinėjimąsi. Dėl 
menko nieko du broliai bejieško- 
dami „teisybės” beveik ir ūkius 
praranda.

3. Stasius Būdavas, LORETA. 
Jaunos mergaitės likimo roma
nas. Sakalo leidinys. 300 psl. 
Kaina Lt. 3,—.

Autorius aprašo vienos jaunos 
mergaitės sielos ir meilės kon
fliktus. Ji jaučia pašaukimą į vie
nuolyną. bet taip pat vilioja ją 
vieno labai rimto vyriškio, inži
nieriaus, nekalta meilė. Stiprus 
sielos balsas ima viršų. Romane 
gyvai atvaizduota ir mūsų pro
vincijos subanalėjęs inteligentų 
gyvenimas; paliesti ir visuomeni
niai klausimai.

Sveiki, visi mano bičiuliai, 
kurie manęs pasiilgote ir ku
rie bijote mano šermukšni
nės. Daug čėso praėjo nuo 
to, kaip mes kalbėjomės ir 
kasdienėm rokundom dalino
mės! Mat, kaip tik spanai 
susimušė, tai aš ten važia
vau už reporterį. Mislinau 
kasdien jum freš navynų at
siųsti. Bet kai ten nuvažia
vau, lai radau visai kitokius 
reikalus, negu mislinau.

Nepykit, kad aš jums ne
parašiau jokių navynų. Mat, 
aš meluot, kaip jūs žinot, 
nemėgstu ir nemoku. Na, o 
kitaip rašyt iš Spanijos ne
galima: jei parašysi apie 
frankistus, tai jų cenzorius 
viską subraukys, jei teisybę 
pasakysi apie komunistus 
(gazietose vadinamus loja- 
listus), tai tie tave ir prie 
sienos pastatys ir cvieką 
kaktą įkals. Taigi, aš ir nu
tariau tylėt.

O dabar, kai grįžau į savo 
kontrę, galėčiau daug, daug 
netikėtinų storijų papasa
kot, bet gaila, kad nėra čė
so; mat, ir mūsų čia brook- 
lynietiškas gyvenimas tiek 
apžėlo, kad reikia greito ra
vėjimo, nes poetinės pailga
veidės gali tiek atsiganyt, 
kad nebetiks į bekonus ir su 
dideliais nuostoliais reiks 
pardavinėt už lašinines.

Apie Spaniją galiu tiek 
pasakyt, kad ten dabar spa- 
nų mažai beliko, o vajavoja- 
si Stalino komunistai su Hit
lerio ir Mussolinio fašistais 
Nė vieniem, nė kitiem mano 
uniforma netiko; gi aš jų 
uniformų nenorėjau vilktis; 
taip ir išsiskyrėm.

—o—
Sugrįžęs Brooklynan ra

dau daug naujo. Ypač pra- 
cimna, kad vienas ilgo kak
lo poetas, išsižadėjęs savo 
tautos, kuri esanti seniai iš
mirus, ir kalbos, kuri, anot 
jo, seniai užmiršta, dabar 
tapo buvusios patriotingos 
lietuviškos gazietos vyriau
sia galva. Gal gražu ir svei
kintina, kad visokio plauko 
nedavieros glaudžiasi prie 
lietuvių, tik reiktų apsižiū- 
rėt, kokios jų intencijos. 
Mat, yra sakoma, kad vilkas 
visuomet miškan žiūri. Tas 
poetas savo alkano pilvo i 
maldaujamas, pasižadėjo bū
ti visada ištikimas ir lojalus 
kaimynams. Bet atėjo laikas 
ir jis pasielgė taip, kaip tas 
vilkas, kuris, medžiotojų ve- ; 
jamas, įsiprašė pas ūkinin
ką, pažadėdamas visą amžių 
jo bandą nuo kitų vilkų sau
goti. Ūkininkas, pasigalėjęs ■

Turi Barborytė 
Tokį dėdę seną, 
Ir tas geras dėdė 
Netoli gyvena. 
Mielą Barborytę 
Jis dažnai aplanko, 
Sveikatos palinki 
Ir paspaudžia ranką.

2.
Mūsų Barborytė
Dėdę pavaišina.
Laukia mielas dėdė 
Degtinės ir vyno. 
Mėgsta jis išmesti 
Taip čierkelių porą... 
Bet nevisad šnapso , 
Duoda jam Barbora!

Kas nori pasikeisti pašto 
ženklais, lai kreipiasi tokiu 
adresu:

P. Martinėnas, Filatelistų 
Sąjungos pirm., Italijos g-ve 
62 nr., Kauna, Lithuania.

—o—
Svarbu, kad bent Vilniui 

Vaduoti Sąjungos skyriai iš
rašytų sau '*-Vilniaus Rytojų 
(kaina metams 2 dol.); adre
sas:'Wilno, ui. Dąbrowskie- 
go 5-1 ir Vilniaus Žodį — 
Wilno, Wilenska 15 (kaina 
metams 1 dol.), kad galėtų 
sekti lietuvių gyvenimą oku
puotam krašte.

Budint dėl Vilniaus, ne
reiktų pamiršti ir Klaipėdos. 
Šiam tikslui geriausia išsi
rašyti mėnesinį žurnalą Pa- 
jūrys, Klaipėda, Simano Da
cho g-vė Nr. 7. Žurnalas lei
džiamas Lietuvos Pajūriui 
Propaguoti Draugijos. Kai
na užsieniui, už paprastą lei
dinį metams, 1 dol. 35 et., už 
luksusinį — 2 dol. 55 et. me
tams. Kaina nėra didelė, ga- - 
lėtų išsirašyti ir pavieni žmo 
nes.

Raukosi jai dėdė, 
Kam ji šposus krečia, 
Pilstydama girą, 
Vaišindama svečią.

4.
Tarė Barborytė:
— Dėde, viso labo!
Pyksta ant jos dėdė, 
Net pypkelė dreba. 
Eina visas piktas, 
Baisiai, nusiminęs:

Nedavė degtinės!
J. Martynaitis.

L.)
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ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

— Šį sekmadienį, tuoj po 
r::mos, parapijos salėj įvyk- 
r a Švento Vardo draugijos 
• lėnesinis susirinkimas. Visi 
i.ariai prašomi dalyvauti.

— Per 9 vai. mišias soda- 
Hetės bendrai eis prie Komu- 

ijos. Visos narės kviečia- 
. os dalyvauti.

—o— 
..□sijoms ir keturdešimčiai 

užsibaigus
Misijos, kurias kovo 7 — 

M d. vedė marijonas kun.
ndriušis, praėjo dideliu 

’’asiniu pasisekimu. Visą 
’’ iką rytais ir vakarais žmo- 

ių buvo artipilnė bažnyčia. 
’. isi gėrėjosi misijonieriaus 
įprastais, suprantamais ir 

pamokinančiais pamokslais.
Sekmadienį per sumą pra- 

i.dėjo 40 valandų atlaidai, 
urie baigėsi kovo 16 d. Per 

-tlaidus žmonių buvo kupina 
' ažnyčia, net sėdynių neuž
teko.

Prasidedant atlaidams 
•^er mišias parapijiečiai gau
singai ėjo prie Komunijos, 
organizuotai. Per atlaidus 
buvo ir iš toliau svečių ku- 
-igų, kaip tai kun. Pankus 
iš New Haven, Conn., kun. 
\mbotas iš Hartford, Conn., 
kun. Stonis iš Jersey City ir 
’ ietiniai kunigai — J. Bai
sūnas, J. šeštokas, N. Pakal
nis, K. Paulonis, P. Lekešis, 
T. Kartavičius, A. Petraus
kas.

suruošti bendri pusryčiai, 
praėję didelėje jaukumoje. 
Apsilankė klebonas kun. 
Paulonis. Pusryčių progra
mą vedė pats kuopos pirm. 
A. Spaičys; kalbėjo kun. Pe
trauskas, muz. Brundza ir 
kiti.

Kuopa gerai laikosi; joje 
yra senų Susivienymo vete
ranų; laukiama ir naujų na
rių.

APREIŠKIMO PARAPIJA

tas nuolankiai kviečia visas 
draugijas į šios apylinkės 
visuotiną draugijų posėdį, 
kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 11 d. 2:30 vai. po pie 
tų Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose, 168 Marcy Ave., 
Brooklyne. šio seimelio svar 
biausias tikslas išrinkti pa
stovų Lietuvos sportinin
kams sutikti bei sporto šven 
tei rengti komitetą ir kitoki 
šį reikalą liečianti reikalai 
aptarti.

Į posėdį kiekviena draugi
ja gali siųsti po du atstovus, 
kurie turi pristatyti raštiš
kus įgaliojimus, kame sužy- lienė, Benžuvienė, Bakšienė, 
mima kiekvieno atstovo var- Vaitekūnienė, Kašetienė, Bu
das, pavardė ir adresas. Įga
liojimas turi būti organiza
cijos pirmininko ir raštinin
ko pasirašyti.

tikėtą pagerbimą jų vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kakčiai paminėti. Vaišės įvy 
ko Grigų namuose. Kuopos 
vardu sveikino ir dovanų 
(staltiesę) įteikė pirm. O. 
Dobrovolskienė.

Pagerbime dalyvavo Gri
gai, jų dukrelės Julijona, 
Ona, Elena ir Adelė; p.p. Do
brovolskienė, Adomėnienė, 
Milukienė, Čižauskienė, Mi
kulskienė, Dragūnaitienė, 
Bagdonienė, Kivytienė, Bloc- 
kienė, Janulienė, Terebeizie- 
nė, Šalinskienė, Rasčienė, 
Sulienė, Baranauskienė, Obe-

miai pagerinti, paįvairinti ir 
net skaitytojams gražių do
vanų duoti. Pagalvokite, 
brangieji, ar jau taip sunku 
būtų įgyvendinti viską, apie 
ką čia minėjau.

Administratorius.

MIRĖ

DĖL NETEISINGŲ ŽINIŲ

nariai

gailiškienė, Sašienė, Belevi- 
čienė, Šertvytienė, Šalinskas.

Ten Buvęs.

PADĖKA
MASPETH, N. Y.

Pavyko bunco — bingo
Kovo 14 d. įvyko parapi

jos draugijų rengtas Ameri-

—

Suorganizuota skautai
Parapijos kunigų pastan

gomis suorganizuotas para
pijoj mergaičių skaučių sky
rius. Jau įsirašė apie 15 mer 
gaičių.

Vardinių vakarienė
Parapijos draugijos, įver

tindamas savo klebono gra
žų darbą ir pavyzdingą tvar
ką parapijoj, rengia Juoza- 
pinių vakarienę savo klebo
nui kun. Juozui Aleksiūnui 
pagerbti. Vakarienė Įvyks 
didžiulėj Klasčiaus salėj ba
landžio 4 d. Pradžia 5 vai. 
Rengimo komisija praneša, 
kad tikietai labai perkami. 
Taigi Juozapinių vakarienė 
bus tikrai didelė ir triukš
minga. Vakarienės metu ir 
po jos bus šokiai.

Rep. K.

Choro gražus elgesys
Kovo 14 d. par. choras 

bendrai ėjo prie Komunijos. 
Buvo labai gražus įspūdis, 
kada visas choras per 8 vai. 
mišias gražiai giedojo. Gi 
paskui, visi išsirikiavę, ėjo 
bendrai prie Dievo Stalo. 
Įvykis buvo tuo labiau reikš
mingas, kadangi už savaitės 
choras turėjo išpildyt kanta
tą „Septyni Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus”. Jaunuoliai 
lyg norėjo labiau pakreipti
savo širdis prie Dievo, kad, kos naudai bunco — bingo 
įsigilinę tikėjime, galėtų 
geriau persiimti tinkama 
dvasia, giedant taip svarbią 
kantatą Verbų sekmadienį. 
Po Komunijos mokyklos ma
žoje salėje buvo bendri pus
ryčiai. Labai girtinas šis jau 
nimo elgesys. Spindulys.

—o— 
Kantata

Šį sekmadienį, kovo 21 d., 
7:30 vai. vak. choras stato 
nepaprastos vertės kantatą 
„Septyni Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus”. Choras ir so
listai geriausiai pasiruošę. 
Tikimasi, jog bažnyčia bus 
perpildyta tikybinės muzi
kos mėgėjų. Kas tik turi lai
ko, privalėtų ateiti. Tikrai 
nesigailės.

—o—
Šv. Vardo vyrai 

kovo 14 d. turėjo bendrą Ko
muniją ir pusryčius. Girtina, 
jog nariai vis gausiau daly
vauja.

parengimas. Nors oras buvo 
labai biaurus, o čia Brookly- 
ne buvo atlaidai, tačiau žmo
nių prisirinko nemažai . Bu
vo labai malonu matyti, kad 
dalyvių skaičiuje apie 85 
procentai buvo jaunųjų. Tas 
rodo, kad mūsų jaunimas y- 
ra iš tikrųjų susipratęs.

Rengimo komisijoj buvo ir 
gražiai pasidarbavo Bružai
tė, Bagočiūnaitė, Nedzinskai- 
tė, Šimkienė, Kubilius, Vyš
niauskienė, Nedzinskienė, K. 
Galčius, D. Cerebiejus, Ku- 
rienė, Ražickienė.

Dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir pyragaičiais. Dau
gelis gavo gražių dovanų. 
Pelno Amerikai padaryta 
per 50 dol. Gražu, kad mas- 
pethiečiai taip nuoširdžiai 
dirba Amerikai.

Noriu išreikšti padėkos 
žodį 29 kp. sąjungietėms už 
surengimą man netikėtos 
puotos. Visai nesitikėjau, 
kad bendradarbės sąjungie- 
tės įkainuos mano menką 
pasidarbavimą per 2 metus 
kuopoje.

Ačiū vakaro šeiminin
kėms, visoms atsilankiu
sioms ir už gražią dovaną.

P. J. Grigai ir šeima.

Tautininkų klubo
J. Sagys, V. Kuras, V. Vyš- 
nius ir K. Gagas prisiuntė 
redakcijai laišką, kurio san
trauka čia paduodama:

Vienybės 61 numery ko
respondencija apie tautinin
kų laikraščiui steigti susi
rinkimą neteisinga; laikraš
čiui leisti indėlius pilnai at
siėmė tik p. P. Narvydas; 
Sagys savo indėlio neištrau
kė, o tik atsiėmė Laisvės pa
skolos 50 dol. boną ir tą su
mą sumoka pinigais; be to, 
p. Pocius niekad nebuvo da
vęs jokio indėlio, todėl jam 
ir nebuvo kas ištraukti.

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 

Kings, to be consumed off the premises.
NOMAN GINSBURG

(Norman’s Cut Rate Food Market) 
Miller Ave., Brooklyn, N. Y.

of

MASPETHO ŽINIOS

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Susivienymo 115 kuopa 
kovo 14 d. turėjo savo inten
cija mišias, kurių metu na
riai bendrai priėmė Komuni
ją; po pamaldų par. salėje

LIETUVOS SPORTININKŲ 
SUTIKIMO REIKALU

Šį pavasarį atvyksta iš 
Lietuvos keliolika sportinin
kų ir du lakūnai. Jiems su
tikti buvo sušaukta sausio 
20 d. Lietuvos Gen.. Konsu
lato patalpose, New Yorke, 
organizacinis atstovų susi
rinkimas, kur buvo išrinkta 
Lietuvos sportininkams su
tikti Laikinas Komitetas, 
kuriam plačiau susižinoti ir 
sušaukti platų šios apylinkės 
draugijų atstovų susirinki
mą.

Šiuomi L. Sportininkams 
Sutikti Laikinasis Komite-

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

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

Moterims bateliai 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.

— 40 valandų atlaidai pra 
sideda šį sekmadienį, kovo 
21 d. su suma. Atlaidų pa
maldos bus rytais 9 vai. ir 
vakarais 7:30 vai. per visas 
tris dienas. Pamokslus sakys 
kun. Dr. A. Jagminas, M.I.C.

— Didžiojoj savaitėj visus 
pamokslus sakys taipgi kun. 
A. Jagminas: trečiadienio 
vakare 7:30 vai.; ketvirta
dienio ryte 9 vai., penktadie
nio ir šeštadienio vakarais 
7:30 vai. ir Velykų rytą 5:30 
vai. Ryto pamaldos Didžio
joj savaitėj: ketvirtadienį 9 
vai., penktadienį ir šeštadie
nį 8 vai. Velykų rytą Rezu- 
rekcija 5:30 vai.

— Kovo 15 d. kun. J. Bal- 
kūnas atsilankė Huntington,
L. I., kur lietuviams atlaikė 
pamaldas, išklausė išpažin
čių, pasakė pamokslą.

— Slaninų sūnus Jonas 
apsirgo. “Dabar guli ligoninė
je.

— Choras jau turi beveik 
60 narių. Valio Visminui, ku 
ris išugdys chorą į didžiulę 
organizaciją.

— Amerikos naudai su
ruoštam bunco — bingo va
karui įvairių valgių aukojo 
O. Liziūnienė, O. Petrulienė,
M. Kurienė, F. Navickienė, 
V. Vyšniauskienė, P. Šimkie
nė, Čiupas, P. Ražickienė, 
Kobrickienė ir C. Čerabie- 
jus.

MINĖJO SUKAKTĮ

PERSKAITYK IR 
PAGALVOK

Laikraščiai labai daug bė
dos ir nuostolių turi dėl ne
sąžiningų skaitytojų. Yra 
tokių skaitytojų, kuriems 
reikia siųsti bent kelius ra
ginimus ir maldavimus, kad 
savo prenumeratą atnaujin
tų. Vienok jie to nepaiso ir 
kažko laukia. Ant galo, kai 
administracija nustoja vil
ties iš skaitytojo mokestį 
gauti, laikraščio siuntinėji
mą nutraukia, tada toks 
skaitytojas atbėga arba ra
šo laišką su piktumais ir 
prenumeratą užsimoka.

Žinoma, laikraščio admi
nistracijai tenka džiaugtis, 
kad skaitytojas, kuris buvo 
į numirėlių sąrašą įtrauktas, 
vėl tapo gyvu Amerikos 
skaitytojų šeimos nariu. Bet 
būtų dar geriau, kad toki 
skaitytojai laiku apsimokė
tų prenumeratas be ypatin
gų raginimų. Nebūtų nerei
kalingo laiko gaišinimo ir iš 
laidų. Taigi, prašome skai
tytojų būti stropiais savos 
spaudos palaikytojais.

Taipgi prašome malonius 
skaitytojus pasistengti ir sa 
vo draugus painformuoti a- 
pie viską, ką rašo Amerika, 
juos kalbinti Ameriką užsi
prenumeruoti. Kai turėsime 
didesnį skaičių skaitytojų, 
tada laikraštį galėsime žy-

Kovo 11 d. 29 kp. sąjun- 
gietės surengė savo narei ir 
jos vyrui, P. J. Grigams, ne-

Kovo 16 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios, po pamaldų, 
šv. Jono kapinėse palaidota 
Amerikos skaitytoja Uršulė 
Kriaučiūnienė, gyv. 149 Ain- 
slie St., Brooklyne.

Dideliame nuliūdime liko

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

eventadlenlala susitariu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vale. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
1—3 P. P.

Sekmadieni:

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
1 iki 8 Ir nuo

7-8 vai. vakaro

— Kauno priemiesčio var
gingai gyvenančius gyvento- 
jus nuolat lanko klierikai, 
atnešdami įvairaus maisto, 
drabužių ir suraminimo žo-

Kovo 19 d., 1937 m.

4 dukterys ir vienas sūnus.
Laidotuvėse patarnavo 

grabonus Al. Radzevičius.

ŠTAI KAIP

Sveiki, **i! 
PrisiiiiniKime Lietuvą 
Xe visi džiaugiasi 
Meksikoj giedrėja- 
Vado paguodos žodis 
Linksmaus Aleluja-

Malonu W®1** * 
ta efaitytoj®- k” 

didžiosios v 
šventės išvakarėse. . 

Drauge su sveikmim 
linkėjimais plaukia la 
jio redakcijos ir admin 
cijos gilaus dėkingu® 
dis visiems Bičiuliams 
nų nuolatinė visokeriop 
rama tfa Amerikai 
lėti ir nuolatos žygiuo

kita 
turi taip daug gražių v 
nii| papročių, kaip liet 

Kaip gaila, kad neg 
dabar pasikelti į U 
kaimą, kur visai kitaip 
tumėm Velykų švenčiu
taiką.

Kad ir kažin kaip 
šmatniausiai turėtumei 
ruoštus stalus, pato; 
kambariuose, bet ar t 
vaduos lietuviško mi 
ar kaimo nuotaiką 
metu? Todėl visi prisi 
me šių švenčių metu 
vą ir joje esančius ar 
sius.

4

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

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

1291 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 Lįcense 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.

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 given 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.

NOTICE la 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.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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 70 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-1090 Flushing Ave., Borough of Brook-

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

J. GINKUS
§495 Grund Street.

lį

Me visi džiaugiasi V 
mis ir jų gilia tikybin

į te. štai, šiomis die 
. Velykų išvakarėse, i

Wjos komunistų lai 
Izvestia smarkiai „nu 
dė” dėl mažėjančio t

Švietimo komisą 
priverstas uždi 

pĖtikybinius muzie 
R bedievybės „ii 
tą, kuriame mokėsi 
Mudentų.

Bolševikų laikraštis 
dėl bedievybės f 

įėjimo, o milijonai 
Wa Velykų švenčit

Brooklyn, N. Y.

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. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., ■ Woodhaven, L. L

(Prie FOREST PARKWAY)

metu visos bažn; 
J N komisarai le: 

J ® perpildytos.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ' under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH HOEVELSBORN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLY STRIKER and JOHN RATHJEN 

(Kingston Delicatessen)
1503 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 56 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GERARDO
56 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 185 Avenue U, Borough of Brooklyn, _____  ______ „
County of Kings, to be consumed on the * lyn, County of Kings, to be consumed on 
premises. 3 the premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE, Inc. , HYMAN COHEN
185 Avenue U, Brooklyn, N. Y. 1088-1090 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

be consumed on the

MOSCOSO
Brooklyn, N. Y.

2 the premises.
Brooklyn, N. Y. '1088-1090 Flushing Ave.?

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

Tel. GLenmore 5-8733

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

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, 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 nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para, 
šyklte adresuodami:

I
 Jfeksikoje kelių prov 
palikai smarkiai ir 

T pradėjo kovoti 
atidarymo. Bf 

| žaidomoms darbini 
| gijoms buvo įsai 

. -i didelius nepasii 
. Smukimus ir 

katalikų saugor 
; Wias.

ii?*4? at 

n?au kaip trečda 
T uarių atsiąa 
Ą brolius meksik 
9^ pareikalavo jiei 

savo bažn

L& ^vakarė, 
k katalikai turi ja


