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Velykų rytą Romoje tūks
tantines minios matė jaudi
nantį reginį: Baltaplaukis 
Senelis buvo nešamas į Šv. 
Petro baziliką. Tai Senelis, 
kuris ir pats gal nebesitikė
jo sulauksiąs šių Velykų. Ta 
čiau sulaukė jis Velykų ir 
dar prieš jas suskubo išleisti 
savo tris naujus ganytojiš
kus raštus, svarbias encikli
kas.

Bazilikoje Baltasis Senelis 
sutiktas didžiausio džiaugs
mo audra. Ir bažnyčios ati
tinkamo rimtumo aplinkuma 
nesulaikė tikinčiųjų jausmų, 
kuriuos jie išreiškė ne tik 
palenkimu kelių ir galvų, bet 
ir galingu šauksmu „Tegy
vuoja Popiežius!”

Už bazilikos buvo susirin
kusi dviejų šimtų tūkstan
čių minia, kuri laukė Sene
lio palaiminimo. Ir čia liejo
si džiaugsmo bangų bangos, 
o Senelio pabalusio ir pa- 
džiūvusio veido skruostus 
vilgė iš Jo žvalių ir tėviškų 
akių tekėjusios ašaros.

Tai buvo Popiežiaus Pi
jaus XI džiaugsmo ašaros, 
ašaros, kurios' veržėsi iš di
delės meilės žmonijai.

Neseniai New Yorke žydai 
su rabinu Wise priešaky su
ruošė didžiulį protesto mi
tingą prieš Hitlerį, jo nacius 
ir jų diktatorišką rėžimą, 
nuo kurio teko ir tenka daug 
nukentėti Vokietijos žy
dams.

Kalbėtojų skaičiuje buvo 
pakviestas ir generol. Hugh 
Johnson, neseniai buvęs pre
zidento Roosevelt artimas 
bendradarbis. Savo paruoštą 
kalbą jis parodė rabinui 
Wise. Kalboje buvo pasakyta 
ir prieš Rusijos Stalino dik
tatūrą, bet rabinas Wise pa
reiškė, jog tie žodžiai gali 
nepatikti mitingo dalyviams.

Generolas tuos žodžius iš
metė, o po mitingo pareiškė, 
jog jam gėda dėl tokio elge
sio. Generolas neišdrįso pa
sakyti tiesos žodžio ir tuomi 
parodė savo bailumą.

Daugeliui generolo elgesys 
atrodo keistas, bet ar ne kei
stas elgesys ir tų mitingo 
rengėjų, kurie rodo savo drą 
są tik saviškių reikalų gyni
me.

o—
Laikraščiui Naujienoms la 

bai nepatiko šios skilties pa
stabos apie Ispaniją, kur 
buvo paminėti faktai iš Is
panijos paskutinių rinkimų, 
kuriuose dešiniosios ir cen
tro partijos gavo daugiau 
balsų, negu „bendro fronto” 
partijos, tačiau pravedė ma
žiau atstovų.

Naujienų teorija tokia: 
kadangi „bendrafrontinin- 
kai” dar turi beveik pusę 
Ispanijos savo kontrolėje, 
tai tas rodo, jog žmonių dau 
guma juos remia.

Bet kaip su Sovietų Rusi
ja? Juk Naujienos dažnai 
rašo, jog šią 170 milijonų 
žmonių valstybę valdo sau
jelė uzurpatorių. Nejau ir 
Rusijos gyventojų dauguma 
remia Stalino diktatūrą, jei 
ji tebesilaiko?

Italijos vyriausybė prane-

SAVAITES ĮVYKIAI
Nelaimės

Kovo 25 d. vakare visai 
arti prie Pittsburgho nukri
to orlaivis, palaidodamas try 
likos žmonių gyvybes. Nelai
mė įvyko netoli tos vietos, 
kur prieš metus nukrito or
laivis, užmušdamas 10 žmo
nių. ši skaudi nelaimė orlai
vių susisiekime yra viena iš 
septynių didesnių panašių 
nelaimių, įvykusių praeitą 
žiemą.
Viešieji darbai

Šiuo laiku viešųjų darbų 
administracijos žinioje yra 
apie 2 mil. ir 200 tūkst. dar
bininkų, iš kurių iki liepos 
mėnesio norima atleisti apie 
600 tūkstančių. Praeitą sa
vaitę prezidentas Roosevelt 
įsakė sumažinti valdžios va
dovaujamų darbų darbinin
kų skaičių ypač tose vietose, 
kur privatinės gamybos įstai 
gos nusiskundžia specialistų 
darbininkų trūkumu.
Puerto Rico nerimsta

Puerto Rico saloje nera
mumai nemažėja; juos kelia 
nepriklausomybės klausimo 
judintojų grupė, kuri turi 
tik keliolika tūkstančių rė
mėjų, o salos gyventojų skai 
čius siekia pusantro milijo
no.

Salą prieš 39 metus už
ėmė Jungtinės Valstybės, pa 
šalindamos ispanus, kurie 
salą valdė per kelis šimtme
čius. 1917 mt. salos gyvento
jams suteikta šios šalies pi
lietybė, tačiau juos vilioja 
valstybinė nepriklausomybė, 
nors dėl jos kovotojų ir ne
daug dar susiranda.

Praeitą savaitę nepnklau 
com.'bes šalininkai suruošė 
Ponče mieste demonstracija, 
protestuodami prieš įkalini
mą žmonių, kurie yra apkal
tinti nužudyme policijos vir
šininko. Demonstracija buvo 
neleista; jos išskirstyme nu
šauta keliolika ir daugelis 
sužeistų.
Karaliaus derybos

Belgijos karalius Leopol
das lankėsi Londone ir tarė
si su Anglijos vyriausybe dėl 
saugumo patikrinimo Belgi
jai. Karalius Leopoldas rodo 
tikrą iniciatyvą savo krašto 
reikalų gynime.

nepaprastą „gerumą” ir 
„nuopelnus” pasaulio taikai, 
bet ji nesijaudina dėl savo 
plėšrumo politikos ir nepa
teisinamų žudynių, neseniai 
įvykdytų Etiopijoje.

—o—
Neužmirštamo atminimo 

kun. Jonas Kuras kelios sa
vaitės prieš mirtį prof. kun. 
Dr. M. Ražaičiui buvo parei
škęs savo norą paruošti 
spaudai savo atsiminimus 
apie Scrantono parapijos į- 
vairius įvykius. Velionio no
rą kun. Dr. Ražaitis tuojau 
vykdė. Kun. Kuras surašy
tus atsiminimus peržiūrėjo 
ir pareiškė pageidavimą, 
kad juos spausdintų savait
raštis Amerika, kurios nuo
širdžiu Bičiuliu jis buvo.

Malonu skaitytojams pra-

Darbo kova
Chrysler dirbtuvių vedė

jams ir automobilių darbi
ninkų unijos vadams nepa
vyko iki balandžio 1 d. susi
tarti, tačiau deryboms vado
vavęs Michigano gubernato
rius Murphy pareiškė vilties, 
jog balandžio 2 d. abiejų pu
sių atstovai gali pasiekti su
sitarimo. Dirbtuvėse dabar 
nevyksta darbas, nes taip 
darbdaviai pažadėjo darbi
ninkams, kol eis derybos. 
Dirbtuves saugo valstybės 
policija. Mieste ramu, jokios 
netvarkos nėra. Darbininkai 
laukia, kada jų teisės bus 
pripažintos ir kada galės vėl 
tęsti savo darbą.
Italija veikia

Italijos užsienio reikalų 
ministeris, grafas Ciano, at
vykęs į Jugoslavijos sostinę 
Belgradą, pasirašė sutartį 
ekonominiams ir politiniams 
santykiams tvarkyti, ši su
tartis užbaigė Italijos ir Ju
goslavijos keliolikos metų 
nesantaiką.
Pensijos „baltarankiams”

Anglijoje nedarbo ir ligos 
apdrauda veikia nuo 1908 
mt„ o seno amžiaus pensijos 
duodamos nuo 1911 mt„ ta
čiau tuo negalėjo naudotis 
vidurinė smulkioji klasė, 
kaip ūkių darbininkai, namų 
tarnai ir „baltarankiai”, 
kaip dvasininkai, įvairūs ra
štininkai, smulkūs krautuv- 
ninkai ir pan. Praeitą savai
tę tautos atstovų rūmuose 
pateiktas pasiūlymas užtik
rinti ir tuos vidurinės klasės 
žmones, kurių paminėti įsta
tymai nebuvo aprūpinę pen
sijomis.

Šiuo metu Anglijoje nuo 
ligų yra apsidraudę 18,500,- 
000 žmonių; nedarbo apdrau 
da liečia 12,500,000 žmonių; 
senyvo amžiaus pensijas 
gauna 2,280,000 žmonių, o 
laikinė pašalpa užtikrinta 
4,500,000 žmonių.
Kinijoje badas

Vakarinės Kinijos Szech
wan provincijoje gyvena a- 
pie 60 milijonų kiniečių, ku
rie šiuo metu kenčia didelį 
badą dėl sausros. Praeitą sa
vaitę toje provincijoje nuo 
bado mirė mažiausiai 200 
žmonių kasdien, o tūkstan
čiai buvo nuolatiniame mir
ties pavojuje. Išbadėję kinie
čiai rovė net šaknis ir grau
žė jas, ramindami alkį. Net 
žmogienos valgymų pasireiš
kė. Provincijos valdžia labai 
pasižymėjusi neteisingumu 
ir nesirūpina pašalpos orga
nizavimu bado paliestoms 
sritims. Kinijos centralinė 
vyriausybė yra bloguose san 
tykiuose su šios provincijos 
vyriausybe, tad jos pagalbos 
nesulaukiama, o tūkstančiai 
žmonių miršta, nors Kinijo
je maisto netrūksta.

PRANCŪZAI SUĖMĖ VYK
STANČIUS Į ISPANIJĄ

Perpignan. — Prancūzi
jos laivų sargybiniai suėmė 
25 savanorius, vykusius į Is-

IŠ VIENUOLĖS KAKTOS GENEROLO FRANCO AR- 
TEKA KRAUJAS MIJOJ SUOKALBIS

Cosenza, Italija. — Kata
likų našlaičių prieglaudos 
sesuo Elena Aiello Didįjį 
Penktadienį buvo apsupta 
gydytojų ir kunigų, kurie 
stengėsi išaiškinti iš jos ka
ktos kraujo tekėjimo prie
žastį.

Jau trylikti metai, kaip 
minėtai vienuolei kasmet 
per Didįjį Penktadienį teka 
iš kaktos kraujas.

Vienuolės veidas buvo iš
balęs, bet gydytojai tvirtina, 
jog vienuolė neturinti jokių 
skausmų; kraujui tekant iš 
jos kaktos, vienuolės lūpos 
šypsojosi.

Seselei Elenai kraujas te
ka tik Didįjį Penktadienį, po 
to jos sveikata vėl puikiau
sia.

Hendaye. — Pranešimu iš 
Ispanijos, prieš sukilėlių va
do generolo Franco gyvybę 
buvo ruoštas suokalbis ir 
pasikėsinimas, tačiau laiku 
sustabdytas. Apie 100 suo
kalbininkų sušaudyta.

Daugiausia suokalbininkų 
būta Maroko, kur prasidėjo 
sukilimas prieš Ispanijos 
anarchistinę tvarką.

Įvairios žinios rodo, jog 
suokalbis kilęs dėl nepasi
tenkinimo ryšium su genero
lo Franco svarbiais paskyri
mais italų savanorių gru
pėms.

KANADOS GUBERNATO
RIUS PAS PREZIDENTĄ*

Washington. — Kanados 
generalinis gubernatorius 
lordas Tweedsmuir su žmo
na ir palydovais kovo 30 — 
balandžio 1 d. viešėjo pas 
prezidentą Roosevelt.

Washington© stoty guber
natorius labai iškilmingai 
priimtas ir tuojau nulydėtas 
į Baltuosius Rūmus.

Nors viešai skelbiama, jog 
gubernatoriaus viešėjimas 
yra grynai draugiškumo ir 
mandagumo pobūdžio, ta
čiau manoma, jog bus palie
sti Jungt. Valdybių, Angli
jos ir Kanados artimesnio 
bendradarbiavimo klausi
mai.

LENKIJOJ SUIMTI
. 43 UKRAINIEČIAI ♦

Varšuva. — Lenkų polici
ja suėmė 43 ukrainiečius, 
kaltinamus ruošime sukili
mo.

Lenkų spaudos agentūra 
skelbia, jog suimtieji ukrai
niečiai ruošėsi atskirti Vo- 
lynijos provinciją. Sukilimo 
ruošimo judėjimui vadova
vęs vienas ukrainietis pulki
ninkas.

SAARO KRAŠTE
NESKAMBINO VARPAI

Berlynas. — Saaro krašte 
per Velykas tikintieji negir
dėjo varpų skambinimo, o 
bažnyčiose nebuvo iškilmin
gų pamaldų, nebuvo gieda
mų mišių.

Saaro krašte panaikintos 
katalikų parapijų mokyklos, 
o tėvams įsakyta vaikus lei
sti į valdžios mokyklas.

Prieš šitą nacių žygį ir 
buvo pareikštas tylus kata
likų protestas bažnyčiose.

INDIJOJE GRĘSIA VISUO
TINIS STREIKAS

Bombėjus. — Indijos kon
greso partijai atsisakius su
daryti valdžią šešiose pro
vincijose, Indijoje gresia vi
suotinis streikas.

Balandžio 1 d. turi pra
dėti veikti naujoji Indijos 
konstitucija, kurios kongre
so partija nenori pripažinti.

MIRĖ DR. M.

HITLERININKAI GERINA- 
SI PROTESTANTAMS

Berlynas. — Popiežiaus 
Pijaus XI enciklika vokie
čiams katalikams labai su
jaudino Hitlerio nacius ir jie 
tuoj aus griebėsi žygio tai
kintis su protestantų bažny
čia, kurią jie irgi persekiojo.

Bažiiyčio; reikalų minis
teris išleido įsakymą, kuriuo 
grąžino galią protestantų 
bažnyčios vadovybei, anks
čiau suspv.uotai Tuo jaus 
bus rinkimai, per kuriuos 
protestantams bus leista ne
va laisvai išsirinkti savo va
dovybę.

Tačiau toks nacių valdžios 
pasielgimas nelabai nuste
bino protestantus, kurie tuo- 
jaus priminė valdžiai, jog 
pirmiausia turi būti paleisti 
suimtieji pastoriai.

Hitleriui dabar tenka ko
voti su dviem bažnyčiomis 
— protestantų ir katalikų, 
todėl aišku, jog jis nori tą 
kovą palengvinti, pažadėda
mas protestantams atitin
kamų palengvinimų.

Chicago. — Velykų vaka
rą 11 vai. plaučių uždegimu 
mirė konsulas Dr. Mikas 
Bagdonas; palaidotas balan
džio 1 d. iš Dievo Apveizdos 
bažnyčios.

Velionis gimė 1894 m. spa 
lių 8 d., Krosnoje. Veiveriuo 
se baigė mokytojų seminari
ją, o aukštąjį mokslą ėjo 
Maskvoje, Loyalos universi
tete, Chicagoje ir Harvarde.

1913 — 1918 m. Bagdonas 
mokytojavo; 1919 mt. įstojo 
į Lietuvos kariuomenę sava
noriu, o 1920 mt. išrinktas 
atstovu į Steigiamąjį Seimą: 
seime jis buvo krikščionių 
demokratų partijos frakci
jos narys. Atvykęs į Jungti
nes Valstybes lankėsi įvai
riose lietuvių kolonijose;

VYRIAUSIAS TEISMAS 
PAKEITĖ SAVO 

PAŽIŪRAS
Washington. — Vyriausias 

teismas, 5 bals, prieš 4, nu
sprendė jog Washington© 
valstybės įstatymas, kurs 
leidžia nustatyti moterims 
darbo valandų skaičių, yra 
teisėtas ir tuo būdu nesiprie
šinąs Jungtinių Valstybių 
konstitucijai.

Prieš 10 mėnesių vyriąu- 
sias teismas panašų New 
York valstybės įstatymą bu
vo panaikinęs; teismo ’’pa
žiūros” pakeitimui dabar 
prisidėjo teisėjas Roberts, 
kurs prisidėjo prie buvusios 
mažumos ir taip susidarė 
dauguma, kuri pripažino 
svarbų įstatymą teisėtu.

Tuo pat laiku vyriausias 
teismas pripažino teisėtais 
kelis įstatymus, neseniai 
Kongreso išleistus.

Tas pat teismas pripažino 
teisėtu ir geležinkelių darbo 
aktą, kuris priverčia darb
davius skaitytis su darbi
ninkų daugumos atstovais.

JAPONIJOS SEIMAS 
PALEISTAS

Tokio. — Japonijos impe
ratoriaus įsakymu kovo 31 d. 
paleistas dabartinis seimas, 
o nauji rinkimai paskirti ba
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BAGDONAS
1925 mt. buvo Lietuvos Vy
čių centro pirmininku. Tais 
metais Loyolos universitete 
gavo teisių daktaro laipsnį.

Vėliau grįžo į Lietuvą ir 
įstojo į užsienio reikalų mi
nisteriją, o nuo 1927 mt, ba
landžio 30 d. paskirtas Lie
tuvos atstovybės sekreto
riumi Washingtone.

Wasbingtone Dr. Bagdo
nui daug kartų teko eiti ir 
Lietuvos atstovo pareigas; 
paskutinius kelis mėnesius 
Dr. M. Bagdonas ėjo konsu
lo pareigas Chicagoje, kur 
kovo 23 d. jis susirgo plau
čių uždegimo liga, kuri atė
mė Lietuvai ir lietuvių tau
tai vieną iš jos doriausių sū
nų, ištikimai dirbusį jos tar
nyboje.

Radio Programa iš Kauno
National Radio Company 

yra susitarusi su Kauno ra
dio stotimi perduoti visoms 
Jungtinėms Valstybėms spe
cialią lietuvių muzikos kūri
nių programą iš Kauno. Ši 
įdomi programa bus perduo
ta balandžio 12 d. nuo 3 vai. 
iki 4 vai. popiet per Red 
Network radio stotis.

Programą sudarys tiktai 
lietuvių kompozitorių kūri
niai : Mikalojaus Čiurlionio 
muzikos poema Jūra, Gruo
džio liaudies dainos, ištrau
kos iš operos Šarūnas, iš
traukos iš Karnavičiaus ir 
Račiūno operų Gražina ir 
Trys Talismanai, kompozito
rių Šimkaus ir Tallat-Kelp-

šos kūriniai.
Programą išpildys valsty

bės operos choras, orkestras 
ir solistai Kipras Petrauskas 
ir Antanas Sodeika.

Programa bus perduota 
tiesiog iš Kauno radio sto
ties į Londoną, o iš Londono 
bus transliuojama į Ameri
kos kontinentą.

Visi lietuviai turėtų pasi
naudoti šia nepaprasta pro
ga ir balandžio 12 d. 3 vai. 
popiet atsisukti savo radio 
aparatus, o pasiklausius pa
rašyti savo atsiliepimo žodį 
radio stotims. Radio Stotys 
turėtų nors sykį į metus 
transliuoti atitinkamą radio 
programą iš Lietuvos.

KONGRESUI IŠLAIKYTI,
24 MIL. DOLERIŲ

Washington. — Sekan
tiems metams Kongreso iš
laikymo įvairioms išlaidoms 
norima paskirti 24 milijonus 
dolerių, kas būtų apie pus
antro milijono dolerių ma
žiau, negu pernai.

APVOGĖ LENKIJOS UŽ
SIENIO REIKALŲ 

MINISTERĮ

Cannes, Prancūzija, — Ve
lykų ryte apvogtas Lenkijos 
užsienio reikalų ministerio, 
pulk. Becko butas.

Pulk. Beck šiuo laiku pra
leidžia atostogas Prancūzi
joje, kur jis stropiai saugo
mas lenkų ir prancūzų slap
tos policijos, tačiau į jo bu
tą įsiveržė nežinomi vagys 
ir manoma, jog iš ministerio 
čemodanų išimta svarbūs do
kumentai.

DOVANOJO BAUSMĘ 
DVYLIKAI HITLERI

NINKŲ

Kaunas. — Velykų šven
čių išvakarėse, telegramų 
agentūros Havaso praneši
mu, respublikos prezidentas 
Smetona dovanojo likusią 
bausmę Klaipėdos hitlerinin
kų vadui baronui von Sass ir 
kitiems 11-kai ’’nacių”.

Paleistieji iš kalėjimo bu
vo nubausti 1935 mt. pra
džioje garsioje Klaipėdos iš
davimo byloje, kurią nagri
nėjo kariuomenės teismas.

KANADOS GELEŽINKE
LIŲ DARBININKAI

LAIMĖJO

4 GUBERNATORIAI UŽ 
PREZIDENTO SIŪLYMĄ

sė, jog Italija Etiopijoje kon nešti, jog redakcija jau turi 
fiskavusi 170,795 šautuvus, kun. Kuro atsiminimus, ku- 
1,380 revolverių, 782 kulko- riuos surašė kun. Dr. Ražai- 
svaidžius ir 165 kanuoles. tis ir kitame numery jie bus

Italija rodo pasauliui savo pradėti spausdinti.

paniją slapta.
Visi jie turėjo Jungtinių 

Valstybiių pasus, kuriems 
vizas uždėjo Prancūzijos 
konsulas New Yorke.

į Naujoji konstitucija labai 
daug teisių duoda provinci
jų gubernatoriams, kurie
gali atmesti provincijų Sei
melių priimtus įstatymus.

landžio 30 d.
Seimas paleistas po to, kai 

jo nariai atsisakė priimti 
vyriausybės keletą naujai 
siūlomų įstatymų.

Washington. — Alabama, 
Georgia, Louisiana ir South 
Carolina valstybių guberna
toriai per radio pasakė kal
bas, kuriose pareiškė savo 
visišką pritarimą prezidento 
Roosevelt siūlomai teismų 
reformai.

Šiuo metu senato teisių 
komisija turi viešus posė
džius, kuriuose apklausinė
jami prezidento siūlymo rė
mėjai ir priešininkai. Tie 
posėdžiai tęsis iki balandžio' 
10 dienos.

Montrealė. — 117 tūkstan
čių geležinkeliečių laimėjo 
savo reikalavimą mokėti al
gas 10 procentų ‘ didesnes, 
kaip kad buvo mokama prieš 
depresijos laikus.

Darbininkų kovai vadovą- 
vo jų unijos. Darbininkai 
jau grasino visuotiniu strei
ku, bet darbdaviai nusileido 
ir viskas baigėsi taikiu bū
du.

VAIKŲ VELYKOS PAS 
PREZIDENTĄ

Washington. — Velykų 
antrą dieną Baltuosius Rū
mus, kur gyvena prezidentas 
su savo šeima, apsupo apie 
50,000 vaikų ir jaunuolių.

Vaikams pasakė kalbas 
Roosevelt ir jo žmona; pre
zidento sode minios vaikų 
ridinėjo kiaušinius ir turėjo 
kitokių žaislų.
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POLITIKOS RATAS SUKASI

Gal ne be reikalo sakoma, jog politikoje viskas galima 
Šis jau nudėvėtas posakis ypač tinka valstybių tarptauti
nių santykių srityje.*

Dažnai atrodo, jog kai kurios valstybės niekada neturės 
gerų tarpusaviu santykių, tačiau šis „atrodymas” nuola
tos gyvenimo tikrovės griaunamas.

Naujausia politikos „netikėta” staigmena yra tik ką pa
sirašyta Jugoslavijos-Italijos ekonominė ir politinė sutar
tis, kurios galiojimo laikotarpiui paskirta penkeri metai.

Prieš 17-ka metų tarp Italijos ir Jugoslavijos buvo karš
čiausiai įtempti santykiai: italų patriotų grupė užėmė Fiu- 
mes miestą su apylinke, buvusią Jugoslavijos valdžioje ir 
nuo to laiko Jugoslavijos gyventojai ir vyriausybė žiūrėjo 
į Italiją kaip į grobiką.

Užimtoje teritorijoje italai įvedė smarkų rėžimą prieš 
jugoslavus, kuriems varžyta ir tautinis apsisprendimas ir 
net tikybiniai įsitikinimai. Visiems šiems nenormalumams 
dabar pasirašytoji sutartis padarė galą.

Jugoslavija yra viena iš Balkanų valstybių, turinti ypač 
gerus santykius su Čekoslovakija ir Rumunija; šios trys 
sąjungininkės buvo ypatingoje Prancūzijos globoje, nu
kreiptoje prieš italus ir vokiečius.

Bet štai sukasi politikos ratas ir laimės rodyklė užkren
ta tai į vieną, tai į kitą tašką. Buvę priešai tampa drau
gais, o buvę draugai susilaukia šaltesnių santykių.

JIE SURADO TIESĄ
KARDINOLAS HENRIKAS

EDUARDAS MANNING

ninkiją, kad tuomi galėtų 
pristatyti karaliui prašymą 
prieš Popiežiaus aktą, Ma
nningas atliko tai, kas iš jo 
buvo reikalauta ir po to at
sisakė nuo savo vietos. Dar 
kiek laiko jis išgyveno pra
sišalinęs Londone. Pagaliau, 
Kančios Sekmadienį, Ma
nningas nukeliavo į Jėzuitų 
vienuolyną ir čia, sykiu su 
Scott Hope, jis buvo priim
tas į Katalikų Bažnyčią. Po 
dešimties savaičių kardino
las Wisemanas suteikė Ma- 
nningui kunigystės Sakra
mentą ir išsiuntė jį į Rymą 
studijoms. 1

Nuo šio laiko Manningo 
gyvenimas buvo pilnas jaut
rios meilės vargo žmonėms 
ir uolaus pasiaukojimo Baž
nyčiai. Paaukštintas į arki
vyskupo sbstą, Manningas 
stropiai kovojo dėl katalikų 
vaikų tikybinio auklėjimo, 
ypatingai rūpindamasis dar
bo žmonėmis, steigdamas 
našlaičiams prieglaudos na
mus, kurdamas blaivybės 
organizacijas ir t. t. Vatika
no susirinkime 1870 m. Ma
nningas įkvėpė ir pasiūlė 
mintį paskelbti popiežiaus 
neklaidingumo dogmą, dėl 
kurios jis kovojo tokiu nuo
širdumu, kad niekas negalė
jo priešingai jo pajudinti, 
kovojo tokiu uolumu, kad 
niekas negalėjo 
sumažinti. Prieš 
mą ir pastangas 
daug vyskupų, 
Gladstone, Anglija, Prancū
zija ir Vokietija. Bet galu
tinai Manningas laimėjo. Jo 
draugai ir priešai tai jam 
pripažino. Manningas tapo 
tarptautinė asmenybė ir jo 
tiesos ir Bažnyčios apgyni
mai išsiplatino po visą pa
saulį. 1875 metais Popiežius 
Pijus IX įšventino jį į kardi- 
nodus.

Kardinolas Manning da
bar ypatingai rūpinos darbi
ninkų ir įvairiai apsunkintų 
žmonių gerove. Pavyzdžiui, 
jis patarė karo slaugytojų 
organizatorei 
prižiūrėti tuos, kurie buvo 
sužeisti Krime. šiame darbe 
jai pagelbėti Manningas pri
siuntė būrelį sesučių, kurios 
atliko savo pareigas jos va
dovybėje. Jis stengėsi ap
ginti Airijos teises prieš An
gliją. Jis daug gelbėjo ir 
kardinolui Gibbons, kuris 
labai rūpinosi darbininkų 
organizavimu Amerikoj. Jis 
davė minčių Popiežiui Leo
nui XIII parašyti garsiąją 
darbo encikliką. Kai Londo
ne kilo laivų dirbtuvių gar
sus streikas 1882 m., kardi
nolas Manning galutinai vis
ką taikiu būdu sutvarkė.

Kada mirtis jį pasivijo 
1892 m. sausio 14 d., visas 
pasaulis, kaip katalikai, taip 
ir protestantai, kaip turtuo
liai taip ir varguoliai, susi
jungė apgailestauti ir ati
duoti jam priklausančią pa
skutinę pagarbą. Pasaulio 
spauda savo nuomonę apie 
jį išreiškė New York Sun 
žodžiuose: ’’Jis tapo uolus 
sociabnis reformatorius tar
pe tos linijos, kurią Vatika
nas jam buvo pažymėjęs. 
Per visą savo darbštų gyve
nimą jis buvo tvirtas blai
vybės užtarėjas ir išmintin
gas darbininkų draugas, ypa 
tingai rūpindamasis darbi
ninkų gyvenimu. Be abejo
nės, dėl šių priežasčių kar
dinolo Manningo vietą iš 
tikrųjų bus sunku užpildyti, 
nes jo asmenybė ilgai bus 
atjausta ne tik per visą pa-

AUKŠTYN SIRDIS
NUBAIDYK

Dažnai randu laikraščiuo
se žinių apie surengtas vil
kų medžiokles. Naikinama 
vilkai dėl to, kad pridaro ei
bes skriaudų: piauna gyvu
lius ir užpuola, žmones.

Smuklės daugiau daro 
skriaudos, negu plėšrieji vil
kai. Vykime juos lauk iš sa
vo apylinkių. Jei esi bejėgis, 
neturi atitinkamų moralinių 
ginklų jų naikinimui, tai 
nors baidyk nelankymu. Ta
da nei tau nebus tiek pagun
dų, nei vaikučiams nebus pa
piktinimų.

—o—
Kitą kartą nebeprigausi
Tūlas ūkininkas negalėjo 

atsikratyti nuo juodvarnių. 
Kaip tik pasėdavo kukurū
zus, visa gauja paukščių ap- 
spisdavo jo dirvą ir nulesda- 
vo. Jei nušaudavo vieną, į jo 
laidotuves atskrisdavo visas 
pulkas. Tada jis nusipirko 
visą galoną alkoholio, išmir
kė jame kukurūzus ir išbar
stė ant dirvos. Pulkas juod
varnių bematant juos sulese.

Išsipagirioję juodvarniai 
nebepalietė ant tos dirvos 
nei vieno grūdo.

—o—
Keletas bandymų buvo pa

daryta su šunimis, beždžio
nėmis ir gyvuliais. Alkoholiu 
apsvaiginti elgės kaip padū
kę. Bet kitą kartą juos pri
gauti būdavo nelengva. Svai
galų bijodavo aršiau kaip 
botago.

—o—
Girtuoklystes aukos

Šv. Augustinas pasako
ja, kaip jaunas vyras, vardu 
Kirylius, pasidavė girtuo
klystei ir palaidūnystei. Per 
dienas ir 
smuklėse
draugais. Vieną dieną sugrį
žęs namo girtas nudūrė savo 
seserį. Tėvas, išgirdęs kliks- 
mą, atsiskubino patirti, kas 
ten įvyko ir jis buvo nužudy-

| tas. Bematant atbėgo duktė 
gelbėti savo tėvo ir čia Ki
rylius tuomi pačiu peiliu nu
dėjo antrą savo seserį.

Kaip skaudžios girtuokly
stės aukos! P. M. J

naktis jis gėrė 
su panašiais į jį

Trumpi Pasikalbėjimai
to uolumo 
jo kovoji- 
priešinosi 
politikas

DĖL TEISINGUMO

Popiežius nelaukė dėkingu- ti, o generalvikaras Butke. 
mo iš Maskvos, bet ir nesiti- vičius sušaudytas.
kėjo, kad jo labdaringas 
darbas bus atlygintas per
sekiojimais.

1923 metų pavasarį Rusi
joje prasidėjo didieji perse
kiojimai. Suimta arkivysku
pas Ciepliakas ir visa eilė 
dvasininkų. Jie kaltinti už 
tai, kad laikė mišias ir aiš
kino katekizmą prieš val
džios draudimą.

Bolševikų atstovas Romo
je užtikrino kardinolui Gas
parri, kad katalikų kunigai 
nebus baudžiami mirtimi, 
tačiau tikrovė kitaip kalbė
jo. Arkivyskupas Ciepliakas 
su grupe dvasininkų ištrem

Bet ir šis skaudus smūgis 
nesulaikė Pijaus XI nuo lai), 
darybės Rusijai — jis irto, 
liau organizavo pašalpą bj. 
daujantiems Rusijos gyvį, 
tojams. Ir naujausioje są 
enciklikoje Pijus XI reiškia, 
savo didžiausios užuojautos 
Rusijos žmonėms, nešat 
tiems žiaurią komuniam 
vergijos naštą.

KAI I

— Apytikriai, New Yorko 
mieste yra apie pusantro 
milijono kačių.

— Didieji ežerai sudaro 
pusę šviežio vandens visam 
pasauly.

Savo Mokyklų Nauda

varguoliais rūpinimasis pra
dėjo platintis per visą Ang
liją, nes vienas tų laikų vys- 

. kūpąs, išreikšdamas visuoti
nį Anglijos jausmą, tarė: 
’’Yra trys asmenys, kuriuos 
valstybė turi stebėti ateinan
čiuose metuose. Jie yra Ma- 
nningas — bažnyčios srityje 
Gladstonas — valstybės sri
tyje ir Hope (Mr. Scott Ho
pe) teisės srityje.” Iš tikrų
jų aišku iš šio viešo pareiš
kimo, kad Manningas, be jo
kios abejonės, tikrai buvo 
prisiartinęs prie gražios kar 
jeros įžangos. Bet Dievo ap- 
veizda turėjo kitokius pla
nus jo ateičiai.

Greičiau ar vėliau, Ma
nningas neišvengiamai turė
jo atkreipti savo akis į Ka
talikų Bažnyčią. Kodėl? To
dėl, kad ji reikšmingai buvo 
tvirta, savistovi ir pavyzdin
ga Bažnyčia. Manningas no
rėjo ir stengėsi įkurti jos 
panašumą anglikonų bažny
čioje. Bet neužilgo jis pra
dėjo suprasti, kad jo pastan
gos buvo visai dėl prarasto 
reikalo. Jo dienorašty 1846 
m. gegužės 15 d. taip įrašy
ta: ’’Nors ne rymietis, aš 
jau nustojau būti angliko
nu” ir vėliau: ’’Jaučiuosi, 
jog aš mažiau begaliu saky
ti, kad Rymas yra klaidin
gas”.

Du atsitikimai, kurie įvy
ko apie 1850 m. visai atito
lino Manningą nuo angliko- 
nizmo ir atvedė jį į kataliky
bę. Tuo metu Gorham, vie
šai žinomas netikintis angli
konų mokymui apie krikštą, 
parlamento patvirtinimu, 
bet priešingai vyskupų pro- 
testavimui, buvo įšventintas 
į anglikonų dvasininkus. Šis 
atsitikimas sykiu su Angli
jos katalikų ierarchijos atgi
jimu, kuris įvyko apie šį lai
ką, įtikino Manningą ir tik- < 
rai parodė jam anglikonų 
silpnumą ir katalikų tvirtu- : 
mą.

Tuo laiku pavestas su- šaulį, bet ir Bažnyčios ribo-

pia yra šeštas rašinys iš 
didžiųjų atsivertėlių gyveni
mo istorijos^. 's ’

—o—-
Henrikas Eduardas Mann

ing, Bažnyčios kunigaikštis 
ir darbo žmonių teisių gynė
jas, gimė iš turtingų tėvų 
1808 m. liepos 15 d., Londo
ne.

Mokykloje Manning visai 
nepasižymėjo nei kaip į dva
sinį luomą palinkęs, nei kaip 
mokslininkas. Jis daugiau 
mėgo ginčytis ir laisvai lai
ką leisti, negu melstis ir mo
kytis. 1830 m. pabaigęs savo 
kursus Oxford universitete, 
jis užėmė raštininko darbą 
viename Londono kolonija- 
liškame biure. Vienok, 1832 
m. po rimtų apsvarstymų, 
jis sugrįžo į Oxford univer
sitetą ir neužilgo buvo įšven
tintas anglikonų bažnyčios 
dvasininku — ministeriu. Po 
trumpo laiko Manningas bū
va paskirtas vikaru Laving- 
ton miesto vienoje parapijo
je. Čia jis po metų susituokė 
su pastoriaus dukterimi, pa
nele Sargent, kuri mirė 1837 
metais.

Lavington mieste Mannin
gas įėjo į jo žmonių gyveni
mą ir jų reikalus visa savo 
širdimi. Suprasdamas jų bū
klę jis stengėsi pakelti jų 
dvasinį gyvenimą, pagerinti 
jų medžiaginę būklę, apginti 
juos nuo darbdavių prispau
dimo. Tuo pačiu laiku jis 
taipgi stengėsi sustiprinti 
per mokslą ir per bažnytines 
administracijos pertvarkymą 
anglikonų bažnyčios būklę 
Anglijos kolonijose. Virš vi
sko, jis stropiai mėgino ap
saugoti savo bažnyčią nuo 
pavirtimo į paprastą valsty
binį kūrinį.

Manningo atlyginimas už i 
uolų pasidarbavimą buvo į 

papuoštas arkidiakono vieta 
Chichester mieste, Jo drąsus šaukti visą anglikonų dvasi- se, kur jis taip uoliai dirbo”.

Nightingale

Gerb. Amerikonas Ameri
kos 9-tame numery savo pa
sikalbėjime kalba apie teisę 
ir teisingumą. Man rodos, 
jog gaila ir laiko ir vietos 
laikrašty kalbėti apie tiesą, 
kadangi nedaug kas pasau
lyj mėgsta tiesą.

Kad ir savo geram priete- 
liui pasakyk apie jį teisybę 
prieteliaus tuoj neteksi. Pa
rašyk kam laiške teisybę, 
daugiau iš jo negirdėsi arba 
gausi išbarti už tiesos pasa
kymą. Parašyk kad ir į bent 
kokį laikraštį tiesą, ne tik 
kad netalpins to rašinio, bet 
liksi neištikimas ir ignoruo
jamas. Galėčiau daug pavyz
džių ir atsitikimų prirašyti 
kaip ir už ką likau neigia
mas ir ignoruojamas.

Gal pasakysit, kad teis
muose teisėjai teisingi. Nie
ko panašaus. Kiek žmonių 
kalėjimuose neteisingai nu
baustų ar už teisybės “pasa
kymą. Dažnai kas turtingas, 
tas ir teisingas. Neturtingas 
žmogelis papuolęs ten, veik 
visados liksi kaltas.

Daug kur tik pamėgink 
pasakyti tiesą ar parašyti, 
tuoj aus už geležinių grotelių 
liksi bežiūrįs. Ir taip visur 
ir visam pasauly: ar pas 
prasčiokus, ar didžiūnus; 
pasauliečius ar dvasininkus, 
ar tautų lyderius, kas tik 
turi galią, tas visai užčiau
pia kitų burnas, kad nereik
štų tiesos žodžio.

Bet visi ir visur kalba ir 
rašo apie teisybę, bet tik

Dangus, apvi 
ir pilku apsiaus 
vo pilkąjį šeš 
Stambūs lietaus 
lintą dieną ištil 
miestelio gatve 
vius,fo negrįstas 
gatves vertė r 
purvynu. Prieini 
nuklydęs nuo ki 
siais stogais tro 
gojo iš lentų si 
mėlis. Nepasižym 
džiu bei grožiu, 1 
vosi prieš kitus 
liais langais, atvi 
komis ir prie jų p 
ta iškaba, su net 
nutapytu batu.

Viduje prie ša. 
stovėjo ir pats nai 
ninkas, Jurgis Ku 
kiu žvilgsniu apil 
kui matomus niū 
dus, pakėlęs akis 
lyg į sustingusiu 
pratarė: — Dar te 
šiuos žodžius paly 
atsidusimas. Veltu 
gėsi savęs neišdu 
slėpė savo neramu 

Ties baltai daž; 
nim, ant ilgo suol 
Ona jautė savo vyi

Doras katalikas lietuvis kykla yra žmogaus būdo 
savo vaikus stengiasi išauk-'matas ir savo priedermių ii 

’ “ j pareigų pažinimo šaltiną 
i meilės ir vienybės daigas ii 
■ skiepas.

Štai, žydai, ištremti iš sa
vo tėvynės, išblaškyti po vi
są pasaulį jau per devynioli
ka šimtmečių! Beveik visi 
nekenčia jų, persekioja, o 
jie vis dėlto ne tik nesiliau
na buvę žydai, bet ir, galima 
sakyti, visą pasaulį valdo, 
sukrovę į savo sandelius pa
saulio turtus, paėmę į savo 
rankas beveik visą laikrašti
ją! Kas kada girdėjo žydus 
tarpusavy šnekant kitaip 
kaip tik žydiškai? Kas matė 
juos perkant svetimus laik
raščius, savuosius pabru
kant šalin? Kas matė juos 
einant į gojų (taip žydai va
dina krikščionis) krautuves, 
pasikviečiant gydytojus ne 
žydus, pasitariant su ne žy
dais juristais? Kas matė A- 
merikon atvykusį neturtin
gą žydelį savųjų apleistu 
Štai mums tautiečių meilės 
pavyzdys! Kas juos padarė 
tokiais? Gi nerasi nė vieno 
žydo, kursai nebūtų lankęs 
savo žydiškos mokyklos! 
Štai ir antras panašus pa
vyzdys. Vokiečiai pasaulio 
valdonų nukariauti, paminti 
po kojų, išniekinti, skirti iš
nykti, pražūti! Miliardai pa
baudos, ekonominė suirutė, 
vargas ir net badas savaja
me krašte! O šiandieną? Gi 
vėl jie galingi, vėl jųjų atsi
žvelgia! Kodėl? Gi todėl, 
kad jiems ’’Deutshland ue- 
ber alles!” (Vokietija virš 
visa). Meilė tėvynei, tvarka, 
drausmė, susiklausymas iš
kėlė juos iš vargų bedugnės’ 
Mokykla vokiškoji išmokė 
juos gerbti ir mylėti tėvynę

Kad šitokia meilė tėvynei, 
šitokia vienybė ir susiklau
symas būtų visados išsilai
kęs Lietuvos diduomenėj, tai 
šiandieną, rasit, ne Ameri
ka, ne Anglija būtų užėmusi 
pirmąją pasaulio politikoje 
vietą, bet Lietuva!

Jei šiandieną Amerikoje 
ir kitose valstybėse lietuviai 
ištautėję, tai tiktai todėį 
kad nesirūpina savo apsi
švietimu katalikiškai lietu 
viškoje dvasioje ir todėl nu 
stoja meilės Dievui ir tėvy 
nei, o kas seka, priešinasi 
paties Dievo mūsų prigim
čiai įgimtajam įstatymui, o 
kas priešinasi Dievo valiai, 
tas negali nežūti!

Dėl šio tai ir R. K. Baž
nyčia raginte ragina mus vi
sus, kad po Dievo, visų pir
ma mylėtume savo tėvynę 
(tautą), mylėtume gyvai, at
sirėmę Jėzaus įsakytu, o R 
K. Bažnyčios skelbiamųjų 
tiesos ir doros dėsnių...

Snaudai!/

lėti lietuvybės ir katalikybės 
dvasioj. Tačiau, kadangi jis 
pats ne visados sugeba, ar 
neišsigali išauklėti vaikų, 
tai jis stengiasi savo vaikus 
leisti į katalikiškąsias' lietu
viškas mokyklas, kaip žemą
sias (pradines), taip ir auk
štąsias (high school ir kole
gijas). Jose vaikams iš pat 
mažens įskiepijama katali
kybės ir lietuvybės dėsniai, 
supažindinama su R. K. Baž
nyčia ir Lietuva, įdiegiama 
meilės, tiesos, doros, vieny- 

■ bes jausmai, priruošiama 
prie katalikiškai lietuviško 
gyvenimo ir kovai prieš pik
ta.

Šitokiose mokyklose iš
auklėtas vaikinas, ar mergi
na susiduria su gyvenimu 
jau pilnai apsišarvavęs kata 
likybės ir lietuvybės šarvais, 
pilnai jau išdirbęs sau pa
žiūras į pasaulį, kurių gyve
nimo verpetai jau nebesu- 
glemžia — mat, kokio kvapo 
primirksta statinė iš pat 
pradžių, tokiu pat kvepia ir 
suirus. Tiesa, kai kada gyve
nimo audros ir palaužia jau
nikaitį ar mergaitę, vis dėl 
to iš pat mažens įskiejpinti 
doros ir priedermės dėsniai 
neduoda jam ramumo, kol 
vėl įeina į tikrąsias vėžes, iš 
kurių buvo iškrypęs.

Taigi, kas galėdamas ne
siunčia savo vaikų į katali
kiškas lietuviškas mokyklas, 
tas sunkiai nusideda ir prieš 
Dievą ir tėvynę, šiuo būdu 
savo noru įsirašydamas į 
juodąją išdavikų knygą.

Taigi, doras katalikas lie
tuvis turi rūpintis kaip savo 
parapijos mokyklomis, taip 
lygiai ir aukštesniomis. Ačiū 
Dievui jau mes turime jų ir 
Amerikoje. Daug parapijų 
išlaiko savo mokyklas. Jau 
dešimti metai, kaip išdygo 
aukštesnioji mokykla bernai 
čiams lietuviams Marianapo-

apie savo teisybę, ne visuo
tinę teisybę. Jei pasauly bū
tų visuotinė teisybė, tai gy
venimas visai kitokis būtų.

Kodėl žmonija nemėgsta 
teisybės? Būtų galima trum
pai atsakyti: žmonija nepil
nai pažįsta Dievą ir Jo ga
lybę bei gerumą 
Jei žmogus tikrai 
pildys Dievo valią, 
nebus neteisingas, 
nenupuls į blogybes, į kerš
tus, nors ir kažin kaip nu
kentės, bet Dievo įsakymų 
bei tiesos laikysis.

Nors daugelis įvairiais 
būdais išpažįsta Kristų, ne
va garbina Jį, bet daug iš jų 
tai daro vien dėl kitų akių, 
dėl savo įvairių siekių, kad 
tuomi gautų geresnį sau var 
dą, bet jų širdyse nėra su
pratimo apie Dievą.

Kas nors ir kaip nors tu
rėtų pradėti auklėti tokius 
žmones, kurie pilnai supras
tų ir pažintų Dievą; turėtų 
būti rinktinių žmonių orga
nizacija. Kad nors mūsų tė
vynės broliai ir sesutės iš 
jaunųjų tokiais pradėtų aug-/ 
ti ir plėstis! Tai priklauso 
nuo mūsų tėvų, nuo mūsų 
jaunimo. Jie turi to siekti, o 
ne duoti įvairius atskalūnus, 
darančius gėdą tautai.

J. K. Mikas
Redakcijos pastaba:
Nors mūsų bendradarbis 

daug ką ir labai lengvai tvir 
tina, bet talpiname, norėda
mi, kad ir daugiau skaityto-^lyje (Thompson, Conn.) iki 
jų pasidalintų savo minti-j šiol dar vienintelė. Mergai- 
mis. Kitame numery tilps tems lietuvaitėms 
Amerikono atsakymas.
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APŽVALGA
PIJUS XI IR BADAUJAN

TI RUSIJA

dabartinis 
XI užėmė 

1922

Popiežius 
Bažnyčios

Rusijoje 
Tuojau naujo-
didžiausiu rū- 
padeti badau-

mt.,

Kai 
Pijus 
sostą 
siautė badas,
jo popiežiaus 
pėsčiu buvo 
jančiai Rusijai. Tai nebuvo 
kokia politika, bet grynos 
krikščioniškosios meilės vei
ksmas.

Savo labdarybės da^bą 
Rusijoj Pijus XI varė per 
amerikiečius jėzuitus, kurie 
dėvėjo drabužius, kaip visi 
gyventojai ir gerai mokėjo 
rusų kalbą.

Pinigų, drabužių ir kitų 
reikalingų daiktų buvo tiek 
surankiota, kad kardinolas 
Gasparri ramia sąžine galė
jo pasakyti: ’’šventas Pet
ras maitina Rusijoj po 120 
tūkstančių žmonių kasdien”.

išlaiko 
aukštąją mokyklą Seserys 
Kazimierietės, Pranciškonės, 
Gailestingosios. Šitose mo
kytose dėstoma visa, kas vai 
džios reikalaujama mokslo 
atžvilgiu, o be šio dar at
kreipiama didžiausio dėme
sio į katalikybę ir lietuvy
bę ir priruošiama prie kata
likiškai lietuviško gyvenimo.

Taigi, kiekvienas sąmo
ningas katalikas lietuvis ir 
stengiasi palaikyti šias mo
kytos ne vien tik prisidėda
mas prie išlaikymo jų savo 
turtais, bet dar labiau siųs
damas savo vaikus į jas ir 
kitus ragindamas siųsti. Tai 
vienintelis kelias išlaikyti 
katalikybė ir tautybė. Mo-

matė, kad jam dar 
ko, kad amžinai se: 
kabančio laikrodžic 
ar vėl žvelgė pro š 
gą, per kurį turėjo 
artėjančios giedro 

Nestebėtina, kad 
šiai nevyko mezgi] 
Įpratusių pirštų 
sydavo virbalas ii 
vienoj, tai kitoj v 
leisdavo alų. Jurg 
simas atsiliepė jos

Pirmą sykį trijų 
laikotarpyje mato 
Jų vedybinio gyv 
jai trys mėnesiai I 
mingiausi gyvenim 
šiai.

Nuo kūdikystės ( 
gusi prie ligotos 
prie būrio mažesnių 
žinojo ką reiškia pi 
sunkiai dirbti, a 
nuo geresnio kąsnel 
kauti, o už tai gir 
aštrius žodžius, ra 
nimetinėjimus. Kas 
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generalvikaras Butke- 
s sušaudytas, 
t ir šis skaudus smūgis 
laikė Pijaus XI duo lab- 
bes Rusijai — jis ir to- 
organizavo pašalpą ba> 
autiems Rusijos gyven
tus. Ir naujausioje awo 
klikoje Pijus XI- reiškia 
> didžiausios ažuojattoa 
ijos žmonėms, nešas- 
is žiaurią komunizmo 
gijos naštą.

Eleonora Bartkevičiūtė

KAI YRA MYLINTI MOTERIS...

- Apytikriai, New lorko 
ste yra apie pusantro 
ijono kačių.
- Didieji ežerai sudaro 
ię šviežio vandens visam 
šauly.

Iii Nauda
J

kla yra žmogaus būdo jį. 
itas ir savo priedermių b 
reigų pažinimo šaltinis, 
silės ir vienybės daigas ii 
iepas.
štai, žydai, ištremti iš sa- 

> tėvynės, išblaškyti pi > 
į pasaulį jau per devynioti- 
i šimtmečių! Beveik vii 
‘kenčia jų, persekioju 
e vis dėlto ne tik nesila 
i buvę žydai, bet ir, galimi 
įkyti, visą pasaulį valdo 
įkrovę į savo sandėlius p 
lulio turtus, paėmę į sau 
inkas beveik visą laikrašti 
į! Kas kada girdėjo žydu 
irpusavy šnekant kitaį 
aip tik žydiškai? Kas mati 
uos perkant svetimus lai! 
aščius, savuosius palu 
ant šalin? Kas matė jut 
inant į gojų (taip žydai u 
liną krikščionis) krautuvu 
jasikviečiant gydytojus o 
žydus, pasitariant su ne h 
dais juristais? Kas matė A 
merikon atvykusį neturte 
gąžydelį savųjų apleisti 
Štai mums tautiečių meili 
pavyzdys! Kas juos pato 
tokiais? Gi nerasi nė via
žydo, kursai nebūtų lankę
savo žydiškos mokyklos 
Štai ir antras panašus p 
vyzdys. Vokiečiai pasauli 
valdonų nukariauti, panto 
po kojų, išniekinti, skirti ii 
nykti, pražūti! Miliardaip 
baudos, ekonominė suimti 
vargas ir net badas savų 
me krašte! O šiandieną!t

i
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vėl jie galingi, vėl jųjų ite 
žvelgia! Kodėl? Gi tož 
kad jiems ’’Deutshlands 
ber alles!” (Vokietija vi 
visa). Meilė tėvynei, tvari: 
drausmė, susiklausymas i 
kėlė juos iš vargų bedugnė 
Mokykla vokiškoji išto 
juos gerbti ir mylėti tėij!

Kad šitokia meilė tėvji 
šitokia vienybė ir susi 
symas būtų visados išsū 
kęs Lietuvos diduomenėj,! 
šiandieną, rasit, ne Am! 
ka, ne Anglija būtų užėns 
pirmąją pasaulio poB 
vietą, bet Lietuva!

Jei šiandieną Amerikf 
ir kitose valstybėse lietus 
ištautėję, tai tiktai to*

o- kad nesirūpina savo « 
ai švietimu katalikiškai Ifc
lo 
tt- 
e- 
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viškoje dvasioje ir todėl i 
stoja meilės Dievui ir tė 
nei, o kas seka, priešto 
paties Dievo mūsų prif 
čiai įgimtajam įstatymu 
kas priešinasi Dievo 
tas negali nežūti!

Dėl šio tai ir R. 0 
nyčia raginte ragina m® 
sus, kad po Dievo, visų f 
ma mylėtume savo $ 
(tautą), mylėtume gyvai 
sirėmę Jėzaus įsakytu, o 
K. Bažnyčios skelbiami 
tiesos ir doros dėsnių-.

Snaudi

Dangus, apvilktas sunkiu]: 
ir pilku apsiaustu, metė sa- , 
vo pilkąjį šešėlį aplinkui. 
Stambūs lietaus lašai jau ke 
lintą dieną ištikimai plovė 
miestelio gatves, šalygat- 
vius,to negrįstas priemiesčio 
gatves vertė neišbendamu 
purvynu. Priemiesčio gale, 
nuklydęs nuo kitų pašiuru
siais stogais trobelių, spok
sojo iš lentų sumuštas na
melis. Nepasižymėjo jis dy
džiu bei grožiu, tik didžia
vosi prieš kitus trim dide
liais langais, atviromis gon- 
komis ir prie jų prikalta bal 
ta iškaba, su netiksliai joje 
nutapytu batu.

Viduje prie šalinio lango 
stovėjo ir pats namelio savi
ninkas, Jurgis Kuras. Klai
kiu žvilgsniu apibėgo aplin
kui matomus niūrius vaiz
dus, pakėlęs akis aukštyn 
lyg į sustingusius debesis 
pratarė: — Dar tebelyja... O 
šiuos žodžius palydėjo gilus 
atsidusimas. Veltui jis sten
gėsi savęs neišduoti, veltui 
slėpė savo neramumą.

Ties baltai dažyta kros
nim, ant ilgo suolo sėdinti 
Ona jautė savo vyro pasikei
tusią, prislėgtą nuotaiką, 
matė, kad jam darbas nevy
ko, kad amžinai sekė sienoje 
kabančio laikrodžio rodyklę, 
ar vėl žvelgė pro šoninį lan
gą, per kurį turėjo matytis 
artėjančios giedros ženklas.

Nestebėtina, kad jai pa
čiai nevyko mezgimas. Jos 
įpratusių pirštų nepaklau
sydavo virbalas ir kad ne 
vienoj, tai kitoj vietoj, nu
leisdavo akį. Jurgio atsidu
simas atsiliepė jos širdyje.

Pirmą sykį trijų mėnesių 
laikotarpyje mato jį tokį. 
Jų vedybinio gyvenimo — 
jai trys mėnesiai buvo lai
mingiausi gyvenimo mėne
siai.

Nuo kūdikystės dienų au
gusi prie ligotos pamotės, 
prie būrio mažesniųjų vaikų, 
žinojo ką reiškia per dienas 
sunkiai dirbti, atsisakyti 
nuo geresnio kąsnelio, patai
kauti, o už tai girdėti vien 
aštrius žodžius, raginimus, 
užmetinėjimus. Kas sunkiau
sia — nebuvo kam išlieti sa
vo skundo, nebuvo kas sura
mina. Ašaros ir malda buvo^ 
vienintelė jos paguoda, du 
artimiausieji jos širdies ra
mintojai.

Kada praeitą rudenį jai 
taip netikėtai pasipiršo Jur
gis, klausė jos, ar nesutiks 
likti jo gyvenimo drauge, ji 
be svyravimo sutiko. Pažino
jo Jurgį nuo seniai, kartu ži
nojo jojo silpnybę — gir
tuoklystę. Negalėjo sakyti, 
kad mylėjo jį — tik kažko
dėl tikėjo jo darbštumu, ge
ru, ramiu būdu ir gailėjosi 
jo. Išgirdusi žmones vadi
nant jį girtuokliu, savo šir
dyje teisino jį, kad jis, dyg
liuotame gyvenimo kelyje, 
nusiraminimui pasirinko deg 
tinę, nes per silpnas buvo 
ieškoti jo kitur.

Prašydamas jos rankos, 
Jurgis prisipažino ją mylįs, 
pasižadėjo nebelankyti dau
giau smuklės, pasisakė ne
sąs jos vertas, daug jai pa
pasakojo apie savo ne taip
jau lengvą praeitį. Likęs na
šlaičiu, vien svetur stumdo
mo piemenėlio vardą nešio
jęs. Ugai dirbo pas kiemsar
gį, kol galų gale pramoko 
batus siūti. Daug įvairių pa
gundų pergyvenęs, galų gale 
nusiraminimą rado degtinė-i

je. Per visą tą laiką neturė
jo kas juo rūpintųsi, kas jį 
perspėtų. Kažkodėl vis jau
tė, kad pasauliui nėra jis rei 
kalingas.

Pati būdama vargo dukra 
ištiesė Jurgiui savo ranką 
ir, nežiūrint visų bobelių pra 
našavimų, šventai tikėjo 
skaisčia ateitim. Nuo tos die 
nos, kada Ona liko Kuriene, 
naujas pasaulis jai atsidarė. 
Niekuomet neturėjusi savo 
kampelio, Jurgio mažytis 
namelis buvo jai rojus. Jo 
vidus nebuvo puošnus. Lova, 
stalas, pora kėdžių, lentyna 
puodams, kampe Jurgio sta
lelis visuomet nukrautas 
odos gabalėliais, įvairiais 
batsiuviui reikalingais įran
kiais, ant sienos senas laik
rodis, pora šventųjų paveik
slų - visa tai sudarė turtą. 
Ir kaip brangus jai buvo 
kiekvienas dalykėlis!

O to namelio didžiausia 
brangenybe, didžiausiu jos 
rūpesčiu buvo Jurgis. Ji gy
veno tik jam. Save visai pa
miršusi stengėsi pasaldinti 
kiekvieną Jurgio naujo gy
venimo valandą, šis tvirtai 
pildė savo pasižadėjimus 
Onai, nors nebuvo jam taip 
lengva. Ona visa suprato, 
mokėjo jam padėti savo ty
liu švelniu moteriškumu ir 
atsižadėjimu. Pats Jurgis 
nesykį jai kuždėjo: — Nie
kas pasaulyje manimi taip 
nesirūpino, manimi taip ne- 

jsididžiavo ir taip šventai ne
pasitikėjo, kaip tu, Onute.

Su šiais Jurgio žodžiais 
Ona jautėsi laimingiausia 
moteris pasaulyje. Kiek ji 
pirmiau nežinojo, ką reiškia 
žodelis „meilė”, tiek ji da
bar jautė meilės kilnumą, 
jos dydį ir meilės teikiančią 
laimę.

Ona metė savo ramų, kiek 
liūdesiu puoštą, žvilgsnį į 
šoninio lango pusę. Jurgis 
vis dar tebestovėjo nejudė-

Perilgai jis užtraukė, dėl to 
jis taip nebepakenčiamai 
jaučiasi, dėl to jo sąžinės 
išmetinėjimas taip staigiai 
pabudo, po tylaus Onai iš
reikšto pasižadėjimo.

Lietaus lašai praretėjo, 
vakaruose pasirodė švieses
nis debesėlis. Gerokai per-

minė, kad jis keistai skam-’ 
bančiu tonu atsakė „gerai”...

Vakar ji didelio dėmesio į 
tai nekreipė. Jei būtų žino
jusi, kad Jurgis mažai tą 
naktį miegojo, šiandie aiš
kesnis jai būtų Jurgio nera
mumo klausimas. Kol kas iš 
to savo prisiminimo jokios 
išvados padaryti negalėjo, mirkęs ir nuvargęs Jurgis 
nenorėjo kištis, nenorėjo atsirado prie parduotuvės 
kvaršinti, vien tyliai sekė jį.'.durų. Šalto prakaito rasa 
Galų gale nutarė pertraukti, papuošė jo kaktą. Ko jis taip 
tą tylą. į ‘ "

„Jurgi, jei tik Velykoms 
bus saulėta, sausa diena, aš 
pranešiosiu raudonus batu
kus, kuriuos man pasiuvai”.

Ilgokai viešpataujančio j 
tyloj šie žodžiai ir Onos au
syse nuskambėjo gan kvai
lai, vaikiškai ir ne vietoj. 
Jau kiek gailėjosi prabilusi, 
kaip staiga Jurgis, nieko ne
atsakęs, šaltu veidu atsisuko 
nuo lango, griebęs kailinius, 
kepurę, rengėsi eiti pro du
ris. Nustebusi Ona nesuspė
jo prie jo prisiartinti kaip 
Jurgis, žvelgdamas į medi
nes grindis, tarė:

„Aš turiu eiti į gatvę — 
brangioji...” 
trenkimas

durųDuslus 
palydėjo žodį 

„brangioji”. Liūdna 
Onai. Iš šio paskutinio žode
lio suprato, kad ne joje prie
žastis, kad jai nežinomas 
kirminas jo sielą griaužė, 
kad jis kovojo su savimi. 
Nebėgo paskui — žinojo, 
kad palikti vieną tokiu mo
mentu geriausia. Valandėlei 
savo žvilgsniu sekė Jurgio 
nykstančią figūrą miestelio 
link. Įvairios mintys, lyg 
lietaus lašai už lango, veržė
si į jos vidaus pasaulį, širdis 
baimingai plakė, lūpos šnabž 
dėjo: „Jurgi... aš su tavim, 
kur tik tu būsi... Linkiu tau 
pergalės...”

Duslus durų užtrenkimas 
atsimušė Jurgio ausyse, pa-i 
liesdamas jo prislėgtą krūti
nę. Kaip jis norėjo grįžti at
gal, pulti į Onos glėbį, atsi
prašyti ir visa, kas jį slegia, 
išlieti jai... Ne, jis vienas 

j turi atitaisyti' tai. Ir kiek
damas. Ji palengva stengėsi) jurgįs norėjo grįžti atgal, 
nagrinėti, atidžiai ieškoti į ^įeR- j0 kojos vįs giliau ir gi-

buvo

(bijojo, pats negalėjo supras
ti.

Ir kaip maža jis žinojo! 
Trobelėje ties langu sėdėjo 
Jurgio žmona. Pirštais leido 
ne blizgančius virbalus, siū
lus, tik juodus, stambius ro
žančiaus karolius. Žvilgsnį 
įspraudusi į vieną tašką, vi
sa savo siela siuntė maldas 
tik už vieną...

Riebus ir stambaus sudė
jimo Valukas pastebėjo prie 
durų stovintį Jurgį Kurą. 
Su malonumu jo laukė. Jau 

, seniai nebuvo matęs savo 
. parduotuvėje; ne taip pasi-|“ Ravais 

gedo jo, kaip pirkėjo, bet' 
kaip gero jo pasakojimų 
klausytojo.

Kiek sugrubusiomis 
komis paspaudęs durų 
keną, Jurgis pasijuto 
viduje.

Šį kartą praeivis galėjo 
pastebėti, kad ne parduotu
vės savininkas tęsė savo pa
sakojimus apie karus, tik 
rankose maldamas šlapią ke
purę aiškino Kuras, kaip

tikros priežasties, kuri būtų 
galėjusi taip staigiai su
drumsti Jurgio ramybę. Ką 
ji tokio galėjo padaryti — 
pasakyti?...

Veltui ji slinko mintimis 
nuo vieno vakarykščio įvy
kio bei pasikalbėjimo iki ki
to... Abu praleido visą dieną 
kartu. Kodėl šiandie jis toks 
nesavas? Kodėl vengia kal
bos su ja?

Staiga prisiminė paskuti
nį pasikalbėjimą vėlai vaka
re, prieš pat keliaujant į 
sapnų karaliją. Kambarys 
slėpėsi klaikioje nakties tam 
soje, už lango krentantys piktas žmogus. Su Valuku 
lietaus lašai monotoniškai turėti reikalas nebūdavo jau 
tiškėjo. „A, a...a...h” — nu
sižiovavo Ona. „Kad nors 
duotų Dievas Velykas, turė
tumėm giedros, taip įkyrėjo 
tas lietus”...

„Turėsim”, trumpai atsa
kė Jurgis. Staiga Onai ding
telėjo mintis. „Žinai ką, Jur
gi?! Poryt, ar lys, ar ne, ei
sim abu į bažnyčią, klausyti 
ankstyvų mišių, atliksime iš
pažintį, priimsime Komuni
ją. Tai pirmas Velykas švę
sime kartu”.. Ir su didžiu 
pasitenkinimu nutęsė pasku
tinius žodžius.

„Gerai?!...”
Jurgis ilgokai tylėjo. Ona 

vėl prabilo:
„Na, ar jau miegi? Ar gir

dėjai, ką sakiau?!...” Vėl nei 
žodžio. Vien skubus Jurgio 
kvėpavimas. Čia Ona prisi-

liau brido purvynu, tiek jis 
neįstengė sulaikyti savo 
žingsnių, kurie nesupranta
ma jam jėga nešė jį mieste
lio link, į Stoties gatvę, į 
Petro Valuko „Valstybinės 
Degtinės Parduotuvę”.

P. Valukas buvo pagarsė
jęs visoje apylinkėje savo 
vaizdžiais pasakojimais apie 
įvykius Didžiajame kare. 
Mėgdavo jų klausyti ir Jur
gis Kuras. Tik ne tas jam 
galvoje šiandie buvo. Baugi
no jį mintis apie Valuką, nes 
žinojo, kad jis buvo išdidus, 
kieto, gan griežto būdo ir

toks lengvas dalykas.
Klampodamas vis tolyn 

apytuščiomis gatvėmis, Jur
gis nejuto nei lietaus lašų, 
kurie plovė jo veidą, nei to 
purvo, kurį mynė savo kojo
mis. Kažkokios baimės siau
bas perbėgdavo jį, ir vėl jam 
norėjosi grįžti, bėgti atgal. 
Tik jo vis neramiai plakanti) 
širdis tuksėjo: Ona, Ona,) 
Ona... Šis trijų žodžių var
das pridavė jam naujos drą
sos. Nebeatsiminė jis, kada 
buvo jo paskutinė Velykinė 
išpažintis, kartu negalėjo 
pamiršti, kad vakar vakare 
jis Onai pasižadėjo ją atlik
ti. Bet pirm to jis turėjo at
lyginti skriaudą, kurią pa
darė tuojau po savo vestu
vių ir dėl kurios paaiškini
mo nei pats negalėjo rasti.

ran-
ran-
esąs

prieš porą mėnesių jo drau
gas atsiuntė jį nupirkti dvi 
bonkas degtinės, kaip jis ra
do Valuką įsigilinusį į savo 
pasakojimus, kaip Valukas, 
padavęs jam degtinę, pamir
šo pareikalauti pinigų ir 
kaip persilpnas atsispirti pa 
gundai Jurgis jam neatsily-Į 
ginęs išėjo. Kartu Jurgis pa- j 
sisakė eisiąs rytoj išpažin
ties ir dėl to norįs atidirbti 
jam už tą sumą, nes pinigais 
negalįs grąžinti.

Nereikėjo abejoti Valuko 
nusistebėjimu bei sumišimu 
dėl tokio netikėto, bet pa
vyzdingo Jurgio pasielgimo. 
Pažadėjo pasiųsti porą batu
kų sutaisymui.

Kada vėl prasivėrė par
duotuvės durys, pro jas išėjo 
kaistančiais veidais, bet ki
tokiais jausmais Jurgis. Dėl 
tos pergalės širdis guodėsi 
nauju džiaugsmu. Jau leng
vu žingsniu, beveik tekinas, 
pasileido namelio link, kur 
jo laukė Ona.

----- > lenktyniuodamas 
vanduo tarytum kuždėjo: 
Vyras nėra žuvęs, jei šalia 
jo stovi jį mylinti moteris.

TRUPINIAI

San Francisco tilto staty
bai per San Francisco Bay 
upę, buvo paimta 6,500 dar
bininkų. Apytikriai buvo rei
kalinga 54,850.000 vyrų va
landų darbas San Francisco 
ir Oakland Bay tilto staty-

Myk. Linkevičius

BRANGUS KRAŠTAS

Gimiau krašte, kur nėra sostų,
Kur skurdas per anksti susendina lūšnas, 
Kur laimės ieškant nepabosta.
Beieškant per dienų dienas.
Nėra čia deimantų kasyklų.
Čia aukso niekas nerastų;
Nežėri gniūžtančių lūšnelių stiklas
Ir pakelėse kryžių per apstu.
O liūdesio, o kiek čia skausmo,
Kiek nuodėmingos meilės naktimis!..
Tiktai palikite nors truputį dangaus man — 
Nekartą debesis maldaut imi.
Ir vis dėlto brangus tai kraštas
Su liūdesiu, skausmu, sa meile bet kokia. 
Brangus, nors pilko skurdo ir nemąžta 
Ir nors gyvent kaskart sunkiau.
Ir tu jauti — svetur nusidanginęs
Tu neužmigtume! ramiai:
Tave kankintų ilgesys tėvynės, 
Pasiilgimas krašto, kur gimei.

(Iš eilėraščių knygos Ateina Dievas, kurią išlei
do Sakalo bendrovė).

bai.
— Kalifornijoj išdirba vi

są boraksą visoms Jungti
nėms Valstybėms.

— Apytikriai Kalifornijoj 
yra 10,000 „dėdžių” su sker
siniu dešimties pėdų storiu.

— Jungtinėse Valstybėse 
aukščiausia ir žemiausia vie 
ta yra Kalifornijoj. Aukš
čiausia Mt. Whitney, že
miausia — Death Valley. 
Pastarojoj vasaros metu

niekas negali išlaikyti karš
čio, negalėdamas ištrukti, 
turi mirti. Patartina sve
čiams lankantiems Kalifor
niją, vasaros metu, apsisau
goti nuo Death Valley — 
mirties klonio.

— Telefono aparatas turi 
du šimtus dalių.

— Žirafas yra vienintelis 
žvėris, kuris neturi garso.

— Šarka deda ketvirtai
nius kiaušinius.

Jane Wyatt sako
Luckies yra lengvas užsirūkymas, kurį mano gerkle

užgiria ir mano skonis mėgsta

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINE”

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Wyatt, 
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.

“Pirmu kartu aš pasirinkau Luckies 
apie penkiata metų atgal, nes paste- 

* bėjau, jog kitų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko aš juos ir rūkau. Nau
jajam paveiksle, ‘Lost Horizon’, ku
riame aš su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti lošėja, filmą tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Iš to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Aš jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. Jie yra lengvu užsirū-' 
kymu, kurį mano gerklė užgiria ir 
mano skonis labiausiai mėgsta.

DABAR LOSIANTI NAUJOJ COLUMBIA 
FILMO! "LOST HORIZON"

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga 
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MACIONIS LAIMĖJO 
PLAUKIOJIMO LENK

TYNES

Yale universiteto studen
tas Jonas Macionis kovo 26 
1. laimėjo 1,500 metrų plau
kiojimo lenktynes, įvykusias 
Minneapolis. Macionis nu
plaukė 1500 metrų per 19 
min. 58 sekundes. Jo arti
miausias konkurentas at
plaukė beveik 6 minutėmis 
vėliau.

Lenktynes ruošė Jungti
nių Valstybių universitetų 
bei kolegijų sporto klubai; 
dalyvavo geriausieji plauki
kai.

Jonas Macionis pernai da
lyvavo pasaulinėje Olimpia
doje Berlyne, kur jis gerai 
pasirodė.

LIETUVOS SPORTININ 
KAI ATVYKS LIEPOS

5 DIENĄ

Rungtynių ir pramogų 
protarpiuose bus surengtos 
svečiams ekskursijos, ypa
tingos vaišės ir t.t.

Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas yra pasiruošęs 
Lietuvių Sporto Šventę su
rengti iškilmingai, ir svečius 
priimti ir pagerbti košau- 
niausiai. Pageidaujama, kad 
ir kitų kolonijų vietiniai ko
mitetai pasistengtų panašiai 
prisirengti.

Amerikos Lietuvių Spor
to Komitetas

2201 W. Cemark Rd., 
Chicago, Ill.

SO. BOSTON, MASS.

AMERIKA

Lietuvių Sporto Šventė 
Chicago je

Lietuvių Sporto šventė 
Chicagoje prasidės liepos 11 
d., Chicagos Universiteto sta 
dione, kuriame telpa iki 
50,000 žmonių. Kadangi nu
matoma, jog į šią šventę su
sirinks tūkstantinės minios 
lietuvių, netik iš Chicagos 
ir apylinkių, bet ir iš toli
mų kolonijų," todėl ir tikima
si, kad Chicagos Universite
to stadionas prisipildys lie
tuviais, kurie susirinks pa
matyti savo tautos jaunuo
lius naujoje veiklos dirvoje 
— sporte.

^Šventė prasidės didelėmis 
iškilmėmis, dalyvaujant gau
singoms lietuvių draugijoms, 
chorams ir įvairių organiza
cijų dalims, taipgi jaunuolių 
sporto organizacijoms, ku
rios atvyks iš artimesnių ir 
tolimesnių kolonijų. Susirin
kusiai publikai bus labai 
malonu dalyvauti šitos šven
tės iškilmėse, kurias papuoš 
lietuviškos dainos, prakal
bos, sportiški žaislai, ku
riuos išpildys Amerikos ir 
Lietuvos sportininkai. Visas 
tas įvykis bus nufilmuotas.

Tai bus lietuvių jaunimo 
tautiško atbudimo šventė. 
Kada šitas jaunimas susi
rinks į vieną būrį, daugtūks- 
tantinių minių savo tautie
čių akivaizdoje pasirodys su 
savo talentais, ir tos minios 
jų talentus tinkamai įver
tins, tada mūsų jaunuoliai 
atgims lietuvių dvasioje, pa
sijus esą stiprios valios lie
tuviais, dvasioje užsigrūdinę

Lietuvos sportininkai į 
Chicagą atvyks liepos 9 d. 
Tos dienos vakare įvyks jų 
sutikimo ir priėmimo balius.

Liepos 11 d. prasidės Spor 
to Šventė, su lengvos atleti
kos rungtynėmis, prakalbo
mis, dainomis ir kitokiomis 
tos dienos iškilmėmis.

Liepos 14 d. įvyks kumš
tynių rungtynės ir piknikas.

Liepos 18 d. įvyks Oro 
Šventė, kurioje publiką nu
stebins Lietuvos sklandyto
jai, Jonas Pyragius ir Bro
nius Ožkinis, ore skraidy
dami orlaiviais ir sklandy
dami naujais, bemotoriniais 
orlaiviais — sklandytuvais, 
kuriuos jie atsigabens iš 
Lietuvos. Tas jų sklandymas 
daug sykių žmones stebino 
Europoje, dabar nustebins 
ir Amerikoje.

Liepos 20 d. įvyks krepši
nio rungtynės. Teniso rung
tynių diena bus paskirta vė
liau.

Koncertas ir teatras
Balandžio 11 d. par. cho

ras rengia koncertą ir teatrą 
Šv. Augustino par. salėje. 
Vaidinama juokinga kome
dija ’’Žydas statinėje”, o dai
nų programa susidės iš nau
jausių dainų, kurias mųz. 
R. Juška parsiųsdino iš Lie
tuvos. Programoje dalyvaus 
ir svečių dainininkų: J. Ta- 
mulionis, iš Nashua, N. H. 
ir p-lė J. Mitrikaitė, iš Wor
cester, Mass, šis parengimas 
bus vienas iš geriausių. Cho
ras jau daug kartų gražiai 
pasirodė, kaip bažnyčioje, 
taip ir įvairiais parengimais 
tad netenka abejoti ir dėl 
šio karto.

—o—
Metiniai šokiai

Gegužės 7 d. įvyks choro 
rengiami metiniai šokiai. 
Specialė komisija jau rūpi
nasi paruošiamaisiais dar
bais. Geras užsirekomenda- 
vimas kasmet rengiamais 
šokiais užtikrina ir gerą pa
sisekimą. D.

Bilietai smarkiai platinami
Sportininkų šokių bilietai 

smarkiai platinami, nes visi 
įdomaujasi krepšinio žaidi
mu su juodukais; puikiai iš
taisytoje South Boston High i 
School salėje bus smagūs šo
kiai. Mūsų sportininkai be- 
žaisdami krepšinį, garsina 
lietuvių vardą, tad reikėtų ir 
juos nors kartą paremti, at
silankant į jų parengimą. 
Tad balandžio 3 d. visi į 
sportininkų šokius. Įžanga 
tik 25 centai.

didelį naujų narių vajų, ku- j 
rio pasekmės iki šiol gana 

i geros. Veik kiekviena kuopa 
jau įrašė naujų narių ,o kai 
kurios net padvigubėjo.

Vajus tęsis iki balandžio 
mėnesio pabaigai ir būtų 
gražu, kad plačioji visuome
nė, o ypač jos vadai, nuošir
džiai paremtų vyčių pastan
gas. Apie pačios organiza
cijos svarbą neverta daug 
kalbėti; pats faktas, jog ji 
išgyvavo 25 metus, pasako, 
ko ta organizacija verta ir 
ar naudinga jaunimui prie 
jos priklausyti.

Jaunimas kviečiamas pa
sinaudoti šiuo vajumi ir įs
toti vyčių eilėsna. Gi tėvai 
nuoširdžiai prašomi savo sū
nus bei dukteris paraginti 
prisirašyti prie vyčių, nes 
čia labiau, negu kur kitur, 
jie išmoks mylėti savo tau
tą ir bus gerais katalikais. ‘

Mokesčiai labai žemi, tik 
$1.80 į metus, už ką dar gau
na kiekvienas narys gra* 
šios šalies jaunimui pritai
kintą žurnalą ’’Vytį”.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA

WATERBURY, CONN.

Velykų atos. atvyko stud. 
Norbertas • Aleksis, iš Notre 
Dame. Jis jau du kartu bu
vo girdėtas ’’Coast to Coast” 
radio programose pranešėju. 
Pirmą kartą Pontiac Motors 
Varsity Hour kovo 5 d. per 
WEAF, o antrą - Notre Da
me Maroon Choir radio pro
gramoje kovo 27 d., per WA- 
BC. Gabusis komp. A. Alek
sio sūnus yra Notre Dame 
kolegijos radio stoties direk
torius.
Džiaugiasi Waterbury Nor

berto atsižymėjimais.
Taipgi atostogų parvyko 

Edmundas-Janušaitis iš Nia
gara ir Albinas Gurklis iš 
Marianapolio; jie irgi pasi
žymėję moksle, orkestruose 
ir dramos rateliuose.

Linkime Waterburio jau
nuoliams ir toliau gražių pa
sisekimų.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Jubiliejinis Naujų Narių 
Vajus

, L. Vyčių organizacija mi
ni 25 metų gyvavimo sukak
tį. Ta proga ,šiuo laiku turi

Vyčių Diena
Šį sekmadienį, balandžio 

4 d., Šv. Kazimiero bažnyčioj 
Paterson, N. J. L. Vyčių N. 
Y. ir N. J. apskritis bendrai 
eis prie Šv. Komunijos ir tu
rės bendrus pietus vienoj iš 
gražiausių Patersono valgyk 
lų. 2:30 vai. po pietų. įvyks 
apskrities suvažiavimas, gi 
vakare vietinė kuopa rengia 
šokius.

—o—
Lietuvių Kalbos Pamokos
Kovo mėnesio ’’Vyties” 

laidoje pasirodė pirmoji lie
tuvių kalbos pamoka, pritai
kinta jaunimui. Tos pamo
kos su visais paaškinimais 
anglų kalboje bus kiekvieno 
mėnesio ’’Vytyje” ir kurie 
tik turės noro, galės moky
tis lietuvių kalbos. Tuo galė
tų pasinaudoti ir nepriklau
santi vyčių organizacijoj, 
užsirašydami sau ’’Vytį” 
Verta būtų ta proga visiems 
pasinaudoti.

—o—
Cliffside Kuopa Veikia

Kovo 25 d. įvyko Cliffside 
111 vyčių kuopos susirinki
mas, kuriam vadovavo kuo
pos pirm. A. Vedegis. Į šį 
susirinkimą atsilankė Cent
ro pirm. A. J. Mažeika, aps
kričio pirm. L. Ketvirtis ir 
apsk. sporto pirm. K. Basa
navičius. Kuopa svarstė įvai
rius reikalus ir nutarė lai
kyti savo narių namuose sa
vaitinius suėjimus. Pirmas 
toks suėjimas įvyks kuopos 

I raštininkės S. Harbinaitės 
namuose, 338 Gorge Rd., 
Cliffside, N. J.

—o—
Ruošiasi Šokiams ir Motinų 

Dienai
Vyčių 41-ma Vytauto kuo

pa visu smarkumu ruošiasi 
savo metiniams šokiams, ku
rie įvyks balandžio 10 d., 
Apreiškimo par. svetainėj. 
Draugijai gausingiausiai at
silankiusiai, bus duodama 
sidabrinė taurė. Kuopa drau
ge su Moterų S-gos 29 kuo
pa iškilmingai minės Motinų 
dieną, gegužės 9 d.

Ryte visi bendrai eis prie 
Komunijos , o vakare bus 
teatras ir rankdarbių paro
da. Dramos ratelis suvai
dins dvi komedijas: ’’Mirta 
Činčibiraitė” ir „Namų Židi
nys”.

Ten pat įvyks ir pavasari
ninkų padovanotos vyčiams 
rankdarbių parodos išstaty
mas. Draugijos prašomos 
drauge su vyčiais ir Moterų 
Sąjunga minėti Motinų Dip 
ną.

Jaunimo žygiai
Šv. Jurgio parapijai finan

siniai paremti, Rūtos choras 
varg. Ant. Dziko vedamas, 
balandžio 17 d. parapijos sa
lėje, Salmon ir Venango gat
vių kampe, ruošia puikų šo
kių vakarą.

Atsilankę ir parapiją pa
rems ir jaunimo energiją su
stiprins.

—o—
Veikėjų dėmesiui

Gegužės mėnesį čia galėtų 
sustoti Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovas V. Uždavi
nys, jei kas pasirūpintų su
ruošti Vilniaus reikalams 
prakalbas.

Vilniaus vadavimo dar
bas ypač dabar reikėtų .pa
dvigubinti. Vietos veikėjai 
turėtų pasirūpinti prakalbų 
vakaro suruošimu, kreiptis 
tokiu adresu: V. Uždavinys, 
c-o. Consulate General of 
Lithuania, 46 Fifth Ave., 
New York, N. Y. K. V.

šeštadienį, bal. 3 d., įvyk
sta metinė parapijos naudai 
šauni vakarienė su progra
ma 
me

ir šokiais. Atsilankyki- 
gausiausiai.

Blakstiena

BALTIMORE, MD.

WATERBURY, CONN.

Kovo 7 - 21 d. įvyko skulp
toriaus Petro Rimšos meno 
kūrinių paroda Mattatuck 
Museum patalpose. Atidary
mo pragramą sudarė kalbos 
(P. Rimša, A. Aleksis, Dr.
J. Stanislovaitis, adv. K. Lu
košius) dainos ir tautiški 
šokiai, dalyvaujant šokikei 
E. Lazdauskaitei ir šv. Juo
zapo parapijos choro grupei, 
vad. A. Aleksiui ir muzika 
— grojant E. Digimui ir V. 
Markevičiui, armonistam. 
Parodą aplankė tūkstančiai 
žmonių — lietuviai ir kita
taučiai, įvairių mokyklų vai
kų grupės ir šiaip jau meno 
mėgėjai.

Kovo 20 d. surengta Rim
šai pagerbimo bei atsisveiki
nimo vakarienė Elton vieš
buty. Išreikšta gražiausių 
linkėjimų ir įteikta pavienių 
asmenų, draugijų bei rėmė
jų piniginė dovana. Water
bury lietuvių visuomenė iš- 
tikrųjų labai gražiai pasiro
dė ir be abejo suteikė p. Rim 
šai labai didelę moralę ir 
materialę paramą. Rengimo 
komisijoj dirbo komp. A. 
Aleksis, Dr. J. Stanislovai
tis, M. Andrikiūtė, Dr. F 
Hill, J. Stulginskaitė, V. Jo- 
kubonis, E. Tareiliūtė ir adv.
K. Lukošius.

—o—
Per Velykas, 4 vai. p. p. 

iš radio stoties WBRY įvy
ko smagi lietuviškų dainų 
giesmių, kalbų bei muzikos 
programa, ved. komp. A. 
Aleksio. Dalyvavo svečias 
kalbėtojas kun. Dr. Starkus, 
dailininkas P. Rimša, parap. 
choro dainininkų grupė ir 
armonistai E. Digimas ir V. 
Markevičius. Radio pranešė
ju buvo Norbertas Aleksis, 
sugrįžęs iš Notre Dame Ve
lykų atostogoms. Neužilgo 
bus daugiau pramogų.

Didžioji Savaitė ir Vely
kos buvo šaltos ir vėjuotos, 
daugumas lietuvių slapstėsi 
po įvairias užeigas, kurių 
čia netrūksta.

Lietuvių bažnyčioje didžio
ji savaitė praėjo gražiausio
mis apeigomis; tūkstantinės 
minios lankė bažnyčią, gerė- 
damos Kristaus kalėjimo ir 
Karsto papuošimais. Tai į- 
rengė Šv. Vardo vyrai, o šil
kais ir gėlėmis papuošė se
selės Kazimierietės.

Kristaus kalėjimas maldi
ninkų širdis tikrai graudino, 
altoriuje išstatytas Šven- 
čiausis skendo elektros švie
sos spinduliuose, baltų leli
jų žieduose ir žalių paimu 
šakelėse.

Velykos praėjo iškilmin
giausiai ir procesija ir cho
ro giedojimas, ir visa kita 
visus žavėjo.

—o—
Kovo 24 d. mirė J. Matu

lionis, siuvyklų darbininkas, 
tvirtas vyras; geresniais lai
kais turėjo savo siuvyklą. 
Po didžiojo karo buvo nuva
žiavęs į Lietuvą, kur viskuo 
labai domėjosi. Palaidotas iš 
bažnyčios.

Kovo 25 d. mirė kitas se
nas siuvėjas, a. a. Peravi- 
čius. J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Mirė Jonas Kerdiejus
Kovo 21 d., visai netikėtai 

Carney ligoninėje, mirė Jo
nas Kerdiejus, apie 45 mt. 
amžiaus. Velionis baigė iš- 
sveikti iš nepavojingos ope
racijos, bet netikėtai atsi
radus kraujo gysloje prie 
širdies obstrukcijai, trumpai 
pasikamavęs mirė. Paliko du 
sūnus našlaičius: Robertą 
12 m. ir Butrimą 14 m. lan
kantį Boston Latin High 
School. Abu sūnūs lavinasi 
ir muzikoje. Butrimas yra 
dainavęs parapijos koncerte.

Prieš metus velionis palai
dojo savo žmoną Oną (Liut- 
kevičiūtę) su kuria labai 
gražiai sugyveno ir jos ne
tekimą skaudžiai atjautė. 
Velionis bent šioj apylinkėj 
buvo geriausias lietuvis 
spaustuvninkas — techni
kas. Turėjo savo Metropoli
tan Printing Co. ir didžiumą 
biznio darė su kitataučių fir
momis. Yra išleidęs keletą 
lietuviškų sieninių kalendo
rių. Vėliausias jo darbas — 
Rimšos kūrinių parodos ka
talogas Bostonui, Waterbu- 
riui. Palaidotas iš Šv. Petro 
lietuvių bažnyčios. Kaipo ex- 
karį, į kapus lydėjo unifor
muoti legijonieriai.

j Komp. Žilevičius tikrai 
gražiai pagrojo vargonais sa 
vo improvizaciją bažnyti
niais motyvais.

B. Brundzienė savo švel
niu soprano balsu maldingai 
išpildė Žilevičiaus „O Sac
rum Convivium” ir Rossini 
„Cujus Anima”; ypač antro
je giesmėje pasirodė solistės 
didelis pasirengimas.

S. Venckienė ir M. Dauk
šienė labai sutartinai išpildė 
Piel „Afferentur Regi”, ži 
levičiaus „Maldą” pagiedojo 
A. Verba. Nors ir sunkų vei
kalą, Bagiogi „Laudamus 
Te’”, bet tinkamai atliko R. 
Jurkaitienė, geriau pasižy
minti aukštesnėse gaidose.

K. Hofmano balsas skam
bėjo labai maloniai, o Raišio 
smuikas tiesiog verkė. V. 
Pranckietyiė ypač gerai su
giedojo „Salve Regina”.

Koncertą baigė choras su 
Vittoria „Popule Mens” ir 
Lambiloite „Panis Augeli 
cus”.

Choras yra padaręs gražią 
pažangą. Gieda harmonin
gai. šio koncerto programa 
buvo įvairi ir įdomi. Klausy
tojai turėjo progos tikrai 
kuo pasigėrėti arti poros va
landų retai girdimos meniš
kos bažnytinės muzikos. Tik 
labai apgailėtina, kad newar 
kiečiai neįvertina tokių kon
certų, nes publikos tikrai ga 
Įėjo būti bent du tris kartus 
daugiau. Gale kleb. kun. I. 
Kelmelis pasakė atitinkamą 
pamokslą, dėkodamas sve
čiams artistams ir vietiniam 
chorui už pasiaukojimą šia
me koncerte.

Po palaiminimo svečiai ir i 
choras turėjo parapijos s ve- : 
tainėje užkandžius. <

Negalima nepaminėti darb 
štaus muz. A. Stanšausko į- 
dėto darbo, nes šis įvairus • 
koncertas buvo jo sumany
mu ir pastangomis sureng- i 
tas. Koncerte matėsi ir iš 
kitų kolonijų publikos.

Svečias.

JERSEY CITY, N. J.

— Velykose bažnyčios al
toriai labai gražiai ir sko
ningai buvo išpuošti. Visi 
gėrėjosi. Ta garbė priklauso 
Minkevičienei ir Sodalie- 
tėms.

— Parapijos bažnyčioje 
Keturdešimtė įvyksta balan
džio 11, 12 ir 13 d.

— Šv. Jurgio draugija ba
landžio 3 d. 7:30 vai. vak., 
parapijos svetainėje rengia 
margučių balių.

LINDEN, N. J.

Balandžio 2 d., 1937 m.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Turtingas yra tas, kuris 
turi tai, ko jis reikalauja, 
stiprus tas — kuris moka 
išsižadėti to, ką jis turi. _

Donald
Žmogus — tai naras, ieš

kąs perlų karčioj gyyenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas, bet kad kartaus van
dens ligi sočiai prisigers, tai 
negalima abejoti. —

E. Ožeškienė
Teisingas yra tas, kurs 

niekados nepasmerkia kitų.
Jurkus ,

Esti valandų, kurios turi 
didesnės reikšmės kaip keli 
metai. — Alfortas

Nėra tokio urvo arba to
kios slaptos vietos, nėra to
kios nepermatomos tamsos, 
arba tokių tirštų miglų pil
no klonio, kur galėtų pasi
slėpti kruvinas užmušimas.

‘>1^
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Šioje žemėje kiekviename 
dideliame gėrėjimesi yra j ffihingtODą, o 
skausmo grūdelis. O tai dėl konsuloDe 

to, kad mūsų sielos yra ma- 
terialus indas, nedaugiai- 
mės tegalįs sutalpinti. Pra- 
dėjus augti iš didelės laimės t^^osios lietuvių ur 
siela neranda reikiamo rui- Į ^įiširdaM pasi' 

nepaprasto loi 
—Pečkauskaitė išsilavinimo

Paprastai tik tokie klau- ^įuldybininkas. 
simai girdimi, į kuriuos pa- jįi^arp.Daiiž- 
jėgiama atsakyti. — Nietche $$$ nauja vie-

gėrėjimesi yra ^jlasDingtoną, 
įdėlis. O tai dėl konsulo

mo ir ima skaudėti.

Sąžinė yra geriausia šir
dies mokytoja: ji žmogų pa
ragina ir 
bus nuveikti, kaip reikia 
galvoti ir tikėti ir tiktai jos 
galingai tvirtinamas gali 
išaugti visai tauras ir doras 
charakteris. — S. Smails

Kiekvieno žmogaus gyve-, 
nimo uždavinys gimsta karį 
tu su juo. — Loveli!

tačiau 7181 
■L įįriiji nuoširdžiai 

ir pamoko gerus dar- ^j^ni geriau- 
tarny. 

^iįsbūh).
f— 
J®i(HROŠKO 
fISBLPEKT

LIETUVIŲ VOKIEČIŲ DE
RYBOS BAIGĖSI SUSI

TARIMU

BERLYNAS. — Berlyne 
buvusios tarp lietuvių ir vo
kiečių vyriausybių komisijų 
ūkinės derybos vasario 25 d. 
pasibaigė. Pavyko patenki
namu būdu išspręsti visą ei
lę skubių prekybos klausi
mų.

Per tas derybas padaryta 
1936 metų rugpjūčio 5 d. su
darytų vokiečių lietuvių ūki
nių susitarimų veikimo ap
žvalga parodė, kad jie patei
sino viltis ir privedė prie 
žymaus prekių mainų pagy
vinimo ir išplėtimo. Tikima- 
čių lietuvių prekių mainų iš
siplėtimas išsilaikys.

ka

klebonijos
p® užtroško

Hilpert
įtaMĮii. klebonas,

Broo- 
i|GšuHomoiisinjo-

jtitiUUm., pa- 
tilta vyskupi- 
^Įb&iimo orga-
M® fin Iškilmingai ^el

Piketusm

’’Splash Party”
Kovo 20 d. apskritis turė

jo Hotel Pierpont vadinamą 
’’Splash Party” —plaukimo 
parengimą. Nors tą vakarą 
ir labai lijo, bet suvažiavo 
veik iš visų apskrities kuopų 
gražus skaičius narių ir la
bai gražiai praleido laiką 
plaukiodami prūde. Tuo pa
rengimu visi dalyvavusieji 
patenkinti. Numatyta neto
limoj ateity surengti tikras 
plaukymo rungtynes.

Vytis

NEWARK, N. J.

Nuoširdus ačiū Moterų 
S-gos 53-čiai kuopai, suren
gusiai mano vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties mi
nėjimą. Labai esu dėkinga 
už dovanas: Linden Moterų 
kuopai ir p. Ašmontienei, iš 
Bayonne; P. Bernotienei, P. 
Milvidienei, P. Shultz, P. Ju- 
seliui, iš Elizabeth, P. Noru- 
šienei, P. Degučiams, P. Je- 
saitei, P. Liutvinams, P Goš
tautams. Dėkui ir atskirai 
mane aplankiusiem su dova
nomis: iš Bayonnes P. Ber
notai, iš Newark P. Bujaus- 
kui, iš Roselle P. Chase, P. 
Kniserienei, P. Jadengui, iš 
Lindeno P. Irshui, P. Ašmon
tienei, P. Kūneliui,

Atsiprašau, jog suvėlavau 
su padėka, nes sirgau ir bu- 

■ vau ligoninėje. Tariu pade-

MANDŽIURIJOJ UŽ
GNIAUŽTAS SU

KILIMAS

Tokio. — Japonijos spau-a 
dos žiniomis, Mandžiurijojef 
suimta apie 200 asmenų, I 
kaltinamų ruošime pervers- j 
mo prieš esamą vyriausybę. (J 
Daugelis iš suimtųjų jau su-1 
šaudyta.

Suimtųjų skaičiuje yra, 
įžymių valdininkų; suimtieji į 
ir kiti ’’perversmininkai" tu- : 
rėję artimus santykius su 
šiaurės Kinijos kariuomene.

B

į^tindžio 25 i amiei 
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Bažnytinis koncertas
Verbų sekmadienį par 

choras, muz. A. Stanšaus
ko vedamas, suruošė bažny
tinių kūrinių koncertą, kurį 
išpildė choras, komp. J. Žile
vičius, solistai B. Brundzie-įkos žodį visiems mane ligo
nė, V. Pranckietytė ir K. 
Hofmanas, smuikininkas 
Raišys, vietos solistai S. 
Venckienė, M. Daukšienė, A. 
Verba, R. Jurkaitienė, kita
tautis Devone.

ninėje lankiusiems.
Kotryna Šukienė.

— Amerikoje praleidžia
ma per 50 milijonų dolerių

MOTERIS IŠSILAIKĖ PA
DANGĖSE 20 VALANDŲ

Ventura, Calif. — Lakūnė 
Evelyn Hudson, 28 mt. am-j 
žiaus, kovo 29 d. išsilaikė! 
ore savo orlaiviu per 19 vali 
57 min. ir 14 sekundžių. j

Lakūnė sako, jog jai pavy
ko pasiekti pasaulinio re
kordo. Ji būtų išsilaikiusi ir] 
ilgiau, bet pritrūkusi gaso-
lino

Vėtyta
^Dariaus-

radio
mini].

Gedima 
1896 m.

Edwai 
sikurė Š 
Izidoriai

Philad 
Antano 
D-ja. 18
1895 m.
1896 m. 
kūrė Syi 
pačiais ( 
mino Kk

^J^bankin

■
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KONSULAS DAUŽVARDIS 
IŠVYKO Į CHICAGO

adv.
Tre-

J. B.

Iš Tėvų Žemes
HIIQIIIOIIIQIIIOIIIQIIIOIIIOIIIQIIIQI’q
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reng-| LIETUVIŲ VOKIEČĘ 
ir iš

Konsulas Daužvardis kovo 
30 d. vakare išvyko į Chica
go, kur jam pavesta eiti kon 
šulo pareigas. Newarko sto
ty p. Daužvardį išlydėjo jo 
žmona ir būrelis pažįstamų, 
kurių skaičiuje buvo Petru
liai, adv. Endziulaitis, 
Paulauskas su žmona, 
čiokai, K. P. Vilniškis, 
Laučka.

Lietuvos vyriausybei at
šaukus Kalvaitį, Chicagos 
konsulo pareigas ėjo Dr. Mi
kas Bagdonas, kurs Velykų 
vakarą mirė plaučių uždegi
mo liga.

Konsulas Daužvardis šį pa 
.vasarį ruošėsi vykti į Lietu
vą atostogų, nes jau per dau 
gelį metų jam neteko turėti 
atostogų. Praeitais metais 
teko ypač daug darbo, kai p. 
Žadeikis buvo paskirtas pa
siuntiniu į Washingtoną, o 
naujo generalinio konsulo ne 
buvo atsiųsta.

P. Daužvardis išbuvo New 
Yorke per daugelį metų, įsi
gydamas plačiosios lietuvių 
visuomenės nuoširdaus pasi
tikėjimo, kaip nepaprasto 
takto ir gilaus išsilavinimo 
žmogus bei valstybininkas.

Dar nėra žinių, ar p. Dauž- 
vardžio nuolatinė nauja vie
ta bus Chicagoje, tačiau visi 
jo pažįstamieji nuoširdžiai 
linki p. Daužvardžiui geriau
sios sėkmės Lietuvos tarny
boje, kur tik jis būtų.

— Vilniaus krašto lietu
viai pasiuntė Lenkijos pre
zidentui raštą, kuriame iš
dėstė jiems daromas skriau
das.

— Kovo 6 d. Kaune įvyko 
šaulių sąjungos rinktinių 
atstovų susivažiavimas, ku
riame dalyvavo ir vyriausy
bės atstovai. Į sąjungos ta
rybą išrinkti ministerial 
Tonkūnas, Putvinskis, Šilin
gas ir Stanišauskis, ats. pik. 
Gužas, inž. Graurogkas, pro
fesorius Vailionis ir adv. 
Skipitis. Sąjunga garbės 
šauliu išrinko arkivyskupą 
Pranciškų Karevičių.

— Užsienio reikalų minis- 
teris Lozoraitis Berlyne tu
rėjo pasikalbėjimą su 
kietijos užsienio reikalų

Aero Klubo lėktuvas ryte 
pamaldų metu, prieš išsiskir 
stant žmonėms, padarys ke
lis ratus virš bažnyčios ir 
nuskris jūron numesti vai
niką. Kitą vainiką, varinį, 
nutarta siųsti visų Dariaus- 
Girėno vardu pasivadinusių 
draugijų vardu padėti ant 
lakūnų kapo Kaune.

Komitetas nutarė kreiptis 
dėl talkos ir į buv. Dariaus- 
Girėno Fondo globėjus. Taip 
gi nutarta mėginti išnaudoti 
dabartinę progą išgauti gat
vės pavadinimą Lituanica 
Avė. Miesto taryba šiuo me
tu, prieš geg. 1 d., yra linku
si panaikinti duplikuojamus 
vardus, pav. Union St., Ave., 
Place., Square ir Court. Tuo 
būdu, dabar yra gera proga 
Grand St. Extension pava- nisteriu Neurathu. 
dinti Lituanicos vardu. Adv. 
Jurgėla yra įgaliotas tuo 
reikalu kreiptis į atitinka
mas įstaigas. Rep.

RAKETIERIAI PRIPAŽIN 
TI KALTAIS

Valgyklų ir jų darbininkų 
unijų raketierių grupės 7 
dalyviai, po 10 savaičių by
los nagrinėjimo, pripažinti 
kaltais.

Prisiekusių teismas visus 
kaltinamuosius rado kaltais 
visuose punktuose, kaip kal
tino specialus kaltintojas 
Dewey. Jiems gresia kalėji
mas iki 300 metų.

DARBO PARTIJA RUO
ŠIASI RINKIMAMS

RYBOS BAIGĖSI Si!
TARIMU
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Ašmon- DANGĖSEMViM

DŪMUOSE UŽTROŠKO
MONS. HILPERT

Velykų naktį klebonijos 
gaisro dūmuose užtroško 
monsinjoras John M. Hilpert 
Šv. Kotrynos par. klebonas, 
gyv. 520 Linden Blvd., Broo
klyn. Gaisras kilo monsinjo
ro kambary.

Velionis monsinjoras ku
nigu įšventintas 1911 m., pa
skutiniu laiku buvo vyskupi
jos tikėjimo platinimo orga
nizacijos pirm. Iškilmingai 
palaidotas kovo 31 d.

Neseniai suorganizuota 
darbo partija ruošiasi New 
York miesto ir valstybės 
rinkimams, tikėdama išsta
tyti savo pilną sąrašą įvai
rioms vietoms.

Miesto mayoru partija 
žada remti dabartinį mayo- 
rą, F. La Guardia.

ĮSIGYKITE TIKIETUS 
DABAR

Amerikos juokų vakaro, 
kuris įvyksta balandžio 25 d. 
Grand Paradise salėj, tikie- 
tų jau galima gauti redakci
joj (423 Grand St.), pas Fe
deracijos sekretorę Alice 
Pukenytę, Tru-Ember Coal 
Co., 485 Grand St., J. Gin
kaus said, krautuvėj, 495 
Grand St., ir pas Federaci
jos draugijų atstovus.

Tikietai yra po 1 dol., 75 
ir 50 et.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAGERBIMAS

Kovo 9 d., pas adv. K. R. 
Jurgėlą įvykusiame Legijo
no Dariaus-Girėno posto, Da
riaus-Girėno Aero Klubo ir 
D.-G. Lituanicos Klubo ats
tovų pasitarime numatyta 
tinkamai paminėti Dariaus- 
Girėno mirtį, liepos 17 d. 
Jau gauta iš WNYC radio 
stoties sutikimas 15 minu
čių programai.

Vo- 
mi-

T.

suvėlavau 
tau ir bu
riu padė- 
lane ligo-

jukienė.

Ventura, Calif." 
Evelyn Hudson, 
žiaus, kovo 29 i1 
ore savo orlaivi^ 
57 min. ir 14sek®^

Lakūnė sako, m

ąraleidžia- 
ų dolerių

ko pasiekti 
kordo. Ji būtą 
ilgiau, bet

kalėjimo ir atėmė pilietines 
teises.

— Ėjęs Kauno apylinkės 
teisme teisėjo pareigas Ka
zys Balkonas paskirtas ad
vokatu ir gyvens Kaune.

— Krikščionių darbininkų 
sąjunga smarkiai plečia sa
vo veiklą, ypač gyvai veikia 
įvairūs skyriai Kaune. Ne
seniai įvykusiame tarnaičių 
susirinkime dalyvavo 700 
darbininkių.

— Ginkluotoms krašto pa
jėgoms remti sąjungos at
stovų suvažiavime į naują 
valdybą išrinkta Černienė, 
Andriulytė, ats. pulk. Gužas, 
ats. pulk. Merkys, Dr. Lei- 
monas, Dr. Skrupskelis, Dr. 
Sruoga ir kiti. Ši sąjunga 
sėkmingai ugdo Ginklų Fon
dą.

— Kauno gyventoja 
Bankauskienė, pagimdžiusi 
3 kūdikius kartu, mirė. Mirė 
ir kūdikiai.

— Kovo 11 d. į Kauną bu
vo suvažiavę Lietuvos vys
kupai svarbesnių Bažnyčią 
liečiančių klausimų aptarti.

— Jurbarko apylinkėse 
prieš Velykas pastebėta 
daug vilkų ir šernų.

— Įvykusios bokso rungty 
nės tarp Lietuvos ir Latvi
jos, baigėsi lygiomis.

— Šiemet naujų namų sta
tyba daugiausia bus mūrinė, 
nes labai pabrango miško 
medžiaga.

— Kauno choras ’’Daina” 
labai sėkmingai koncertavo 
Rygoje, iš kur parsivežė ke
lis garbės vainikus.

— Šią vasarą numatoma 
suorganizuoti didelę jūros 
šventę su iškilmėmis Klaipė
doje.

— Į Braziliją išvyko veik
lus kun. A. Arminas.

— Advokatą Landau už 
neteisingų gandų skleidimą 
Apeliaciniai Rūmai nubaudė 
trimis mėnesiais paprasto

ĮVAIRIOS ŽINIOS

atker- 
prie-

kara-

Lietuvių Draugijų Istorija
Jersey City, N. J. susikūrė

1888 m. Šv. Jurgio Draugija 
1892 m. Algirdo Draugija.

Hazleton, Pa. sukurta:
1888 m. Šv. Jurgio Draugija veik 
pakrikusi dėl nedarbo.

Scranton, Pa. 1888 m. Šv. Ka
zimiero Draugija.

1895 m. Šv. Stanislovo Drau
gija ir Politikos Klubas. 1897 m. 
Šv. Petro ir Povilo Draugija.

1889 m. (M. Vilkaičio rūpes-
eiu) Šv. Petro ir Povilo Draugi- D-ja. 
ja. 1893 m. sukurta dvi susišel- 
pimo draugijos: Šv. Kazimiero 
ir Vytauto, greit pakrikusi.

Ansonia, Conn. 1889 m. susi
kūrė Šv. Kazimiero Draugija

Wanamie, Pa. 1890 m. sukurta 
Gedimino Draugija, pakrikusi 
1896 m.

Edwardsville, Pa. 1890 m. su
sikūrė Šv. Antano, o 1892 m. Šv. 
Izidoriaus susišelpimo Draugija.

Philadelphia. Pa. 1891 m. Šv. 
Antano D-ja, 1893 m. Šv. Jurgio 
D-ja. 1894 m. Šv 
1895 
1896
kūrė Synowie Litwy 
pačiais (1896 m.) susikūrė Gedi
mino Klubas. 1897 m. Algirdo 
Kareiviu Draugija. 1898 m. su-

sikūrė dvi draugijos: Gyvojo Ro
žančiaus (vyrų ir moterų), taip
gi Petro Armino D-ja. Elizabeth, 
N. J. 1891 m. susikūrė Šv. Kazi
miero Draugija. 1892 m. Jagėlos 
Piliečių Klubas, dalyvavęs tų me
tų vietos keliamose Amerikos at
radimo iškilmėse. Tas Klubas 
greit pakriko.

1894 m. Šv. Jurgio D-ja. 1897 
m. Lietuvių Neprigulmingas Klu
bas. 1898 m. Šv. Petro ir Povylo

Glen Lyon, Pa. 1891 m. Šv. Ka 
Įzimiero D-ja.

Du Bois, Pa. 1891 m. Šv. Ka
zimiero D-ja. 1893 m. Saldžiau
sios Širdies D-ja.

Cinneinati, O. 189.1 m. Šv. Ka
zimiero D-ja.

New Britain, Conn. 1891 
Šv. Kazimiero D-ja.

Duryea, Pa. susikūrė: 1891 
Šv. Juozapo D-ja. 1897 m. 
Petro ir Povylo D-ja,

m.

m.
Šv.

SUKAKTUVIŲ - VARDINIŲVAKARIENE
Klebonui Kun. Juozui Aleksiumi! pagerbti

RENGIA

Angelų Karalienes Parapijos Draugijos

Šį Sekmadienį, Balandžio-April 4,1937
KLASČIAU S SALĖJ, Maspethe

PRADŽIA 5 V AL. VAKARE. ĮŽANGA TIK $1.50

Bus puikių valgių ir šokiai, vakarienės met u ir po vakarienės, grojant

AVIŽONIO ORKESTRUI

Juozapo D-ja, 
m. Neprigulmingas Klubas, 
m. lietuviški bajorėliai su- 

D-ją, tais

KUN. J. BRUŽIKO, S. J.
ADRESAI:

The BROOKLYN SAVINGS BANK|
CHARTERED 1827 |

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets v
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET |

ED. DIGIMAS IR V AL. MARKEVIČIUS,
Waterburio Lietuvių Programose pasižymėję Armonistai (Accordionists). Jie 
yra taipgi gabūs choro ir Young Melodians orkestro nariai. Balandžio 25 d. 
Ed. Digimas ir V. Markevičius, drauge su visa Waterburio juokdarių-daini- 
ninkų grupe, atvyksta į Brooklyną su komp. Al. Aleksiu priešaky išpildyti 
Amerikos rengiamam Pavasario Džiaugsmo baliuj programos. Komp. A. Alek
sio grupė išpildys puikią muzikalę komediją „Farmeriai Mieste”. Tai bus sek
madienį, Balandžio (April) 25 d., Grand Paradise salėj, Brooklyne.

— Maskvoje J. V. amba
sadorius Davis suruošė rau
donosios armijos vadams 
priėmimą — vaišes, kur da-' 
lyvavo maršalai Vorošilovas, 
Tukačevsky ir Budeninas, 
generolai Alksnis, Ulrich ir 
kiti su savo žmonomis.

— Italijos diktatorius sa
vo juodmarškiniams pareiš
kė, jog italai nepamiršta: jie 
nepamiršo atkeršyti etio
pams dėl Adowos pralaimėji
mo prieš 40 metų, jie 
šys ir kitiems savo 
šams.

— Buvęs Anglijos
liūs Edwardas šią savaitę 
persikėlė gyventi į Austri
jos ežerų apylinkę, už Vie
nos.
— Vyriausiojo Teismo pir

mininkas Hughes ir kiti tei
sėjai pasisakė prieš prezi
dento Roosevelt pasiūlymą 
pertvarkyti Vyriausiąjį Tei
smą, paskiriant į jį naujų 
teisėjų.
— Automobilių darbininkų 

unijų vadai įspėjo Henry 
Fordą, kad ir jo dirbtuvių 
darbininkai susiorganizuos 
į uniją.

— Vokietijos ūkininkams)
įsakyta arba pagerinti savo APSIVEDĖ 
ūkininkavimą, arba pasi
traukti iš ūkių ir užleist dar 
bą ’’gabesniems”.

— Vokietijos nauju amba
sadorium į Washingtoną pa
skirtas Dr. H. Dieckhoff, 
anksčiau gyvenęs Washing
tone 1922-1927 mt.

— Mississippi Valstybėje 
52 procentai gyventojų yra 
juodieji žmonės. Arkansas 
Valst. trečdalis gyventojų 
juodieji.

— Pirma ’’dešimtukinė” 
krautuvė buvo atidaryta 
Utica, N. Y. 1897 mt. Jos sa
vininkas — Winfield Wood
worth.'

KARTA
|Tel. EVergreen 7-4335? STagg 2-4409 Notary Public

Olney, Ill. — 64 metų am 
žiaus Sylvester Plumlee po 
licijos teisme apsivedė su tū
la Lena Wayman, 69 meti 
amžiaus.

’’Jaunavedis” giriasi, jo^ 
tai jo vienuoliktos vestuvės

— Pirmas laivas, kuris 
nešė Jungtinių Valstybių vė' 
liavą aplink pasaulį, plaukė 
1787 metais.

— Japonijos karo vadovy
bė ruošiasi šiemet pastatyti 
du didžiulius karo laivus.

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Nuo kovo 29 iki balandžio 
4 d.—St. Anthony’s Church, 
Box 327, Shirley, Mass.

Nuo baland. 5 iki 11 d., 
61 Temple St., Haverhill, 
Mass.

Nuo baland. 12 iki 18 d.,' 
_  1529 Metropolitan St., 
Pittsburghh, Pa.

Nuo baland. 19 iki geg. 4, 
_  259 No. 5th St., Brooklyn.

Nuo geg. 7 iki 16, — 25 
So. Broad Mt. Ave., Frack-j 
ville, Pa.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES
ANGLYS

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

A
231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

, Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'

sutalpinti.fr


Balandžio 2 d., 1937 m.

PASILINKSMINIMAS

DIDŽIULIS

PAVASARIO
Savaitraščio 
AMERIKOS

Bal. 8 d., ketvirtadienį, 8 
vai. vak., L. Meno Teatras 
rengia šeimynišką pasilinks
minimą Piliečių Klube, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Bus šokiai, žaidimai, užkan
džiai. Jaunimas širdingai 
kviečiamas. E. B.

liudytojų pavardžių. šiomis dienomis savo vaidi-
Šį nelaimingą atsitikimą nimo skaičių ’’privarė” iki 3 

matę lietuviai prašomi ap- tūkstančių — minėjo 
lankyti adv. K. R. Jurgėlą, 
359 Union Avė., prie Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

savo 
vaidinimo trijų tūkstančių 
kartų sukaktį.

3000 KARTŲ VAIDINO

Artistas Dudley Digges

Apie 7 mil. dol. praleidžia
ma Valentino dieną, vasario 
14 d.

ŠTAIKAII

Vysk. Matulionį* 
Numirėli? piliet; 
Miego ligony s. 
Jaunimo seimai. 
Viešnia iš tėvišl 
Vis tas pinigas-

IR DAINUOJAMA KOMEDIJA

“F1RMERIAI H
KURIĄ STATO

Komp. Aleksandro Aleksio vadovaujama artistu
IŠ WATERBURY, CONN.

grupe

Sekmai, Balandžio-April 25,1937
318 Grand Street,

NAMŲ SAVININKŲ
DĖMESIUI

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

GRAND PARADISE SALĖJ,
Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga $1.00, 75c. ir 50c.
Šokiams gros 12 ’’YOUNG MELODIANS” orkestras iš Waterbury, Conn.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE TIKIETUS — GAUSITE GERESNES REZERVUOTAS VIETAS

Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos susirinkimar 
bus bal. 2 d., 7:30 vai. vak.. 
grab. Barry P. Shalins - Ša- 
linsko įstaigoj, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Susirinkime bus svarbių 
kalbų. Baigus susirinkimo 
darbus bus susipažinimo ir 
vaišių valandėlė.

Nariai ir norintieji įsira
šyti organizacijon yra kvie
čiami dalyvauti ir nesivėluo- 
ti. Kurie dar neatsiskaitėte 
už baliaus tikietus, malonė
kite tai padaryti šiame susi
rinkime. Pirm.

ATSILIEPKITE, KAS 
MATE

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

MASPETHO ŽINIOS

Velykos praėjo labai įs
pūdingai ir iškilmingai. Šie
met minios žmonių lankė ba
žnyčią, kuri buvo gražiai se
selių pranciškonių išpuošta. 
Didžiojoj Savaitėj ir Vely- 
kose visus pamokslus sakė 
kun. A. Jagminas, M.I.C.

— Balandžio 4 d. Moterų 
S-gos kuopa ruošia margu
čių balių.

—Šiemet pavasarį daug gai Velykose buvo nepapras- 
jaunuolių ruošiasi tuoktis.

— Praeitą savaitę kun. J. 
Balkūnas buvo susirgęs stip
ria sloga. Gydėsi Dr. Valuko 
priežiūroje.

jiečiai gausingai naudosis bai iškilmingai. 5 vai. ryte 
Dievo malonėmis misijų lai- bažnyčia jau buvo perpildy- 
ku, nes Tėvas Bružikas yra 
šios parapijos labai mėgia
mas misijonierius. 

—o—
Velykų šventės

Per Velykas labai gražiai 
išpuošta Kristaus grabas ir 
altorius. Tai sesučių domi- 
nikonių darbštumo ir suma
numo vaisiai. Per didžiosios 
savaitės pamaldas ir ypatin-

tai ^žmonių. Choras, kaip vi
suomet, žavingai giedojo Ve
lykų iškilmėms pritaikintas 
mišias.

HITLERININKŲ BYLA

APREIŠKIMO PARAPIJA

Ateinanti atlaidai
Balandžio 5 d. įvyksta at

laidai — šios bažnyčios var
do iškilmės. Ryte mišios bus 
8 ir 9 vai., gi vakare 7:30 iš
kilmingi mišparai ir pamok
slas.

Brooklyn Tablet apie chorą
Mūsų choro darbuotė ir pa 

siryžimai labai gražiai ir ga
na plačiai aprašyti Brookly- 
no vyskupijos laikrašty, The 
Brooklyn Tablet. Tenka pa
sidžiaugti mūsų choro ir jo Klasčiaus salėj įvyksta šau- 
vado, muz. Jankaus, energi
ja ir darbštumu. Gražu, kad 
tą darbą ir pasisekimus pa
stebi 
•čiai.“
reikalauja 
bumų ir 
rezultatai 
Linkėtina
vadui ištvermės ir ateity 
gražiai atstovauti šią para
piją ir tuomi kelti lietuvių 
vardą. Spindulys.

dyta tikinčiaisiais. Automo
bilių eilių eilės apie bažny
čią. Kodėl jų tokia daugybė 
nesimato kiekvieną sekma
dienį?

Buvo puiki procesija. Pir
moji giesmė suskambėjo dar 
vargonams tylint. Tik vėliau 
vargonai pritaria „Per Tavo 
šventą prisikėlimą”. Ne vie
nas atšalėlis gal pajautė vi
duje neramumą! Mišių metu 
daugybė ėjo prie Komunijos.

Klebono turiningas pa
mokslas tikrai ne vieną at
šalėlį atves į tiesos kelią.

Puikus choro giedojimas 
džiugino susirinkusius.

Yorkville teisme yra iš
kelta byla prieš vokiečių 
tautinę organizaciją ’’Ger
man - American League”, 
kuri kaltinama esanti prie
šinga valstybės įstatymams.

Minėta vokiečių organiza
cija esanti gryniausia Hitle
rio ir jo nacių agentūra, 
skleidžianti nacišką propa
gandą.

Bylos nagrinėjimas dabar 
atidėtas iki balandžio 5 d.

Praeitų metų gruodžio 9d. 
apie 7:15 vai. vakare, sker
sai gatvės nuo Angelų Ka
ralienės bažnyčios, Roebling 
ir So. 4th gatvių kampe, ai
kštės pusėje prie pat šaligat
vio sunkvežimio užgautas 
ir sąmonės neatgavęs mirė 
Antanas Adomaitis, gyvenęs 
621 Metropolitan Ave., Broo
klyn, N. Y., 65 m. amžiaus 
žmogus. Policija nesurašė

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wide and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOHN J. REILLY & THOMAS ROBINSON 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

Vyskupas kahkii 
liūs Matulionis šioj 
mis atsiuntė Kimi 
bes centro pirmini] 
jonui Balkūnui, Ii 
name tarp kitko a 
laikraštį taip rašo: 

„Gaunu Amerika 
kad taip žymiai pi 
gyva, įdomi. Tegu 
vas padeda švies 
ninti Brolius Išeii 
tarpe kelti Dievo b 
meilę”.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Šį sekmadienį, bal. 4 d.,

Tol. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėlė naujom vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. I,

VALANDOS:
1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro . 10 iki 12 vai. ryk
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Hitlerio naciai ši 
nomis nutarė atimi 
bę iš garsiojo mo 
Albert Einstein 
Einstein jau prieš 
to neteko Vokieti 
tybės ir rainiai 
Princtone, N. J., ki 
mokslinį tyrinėjimo 

Tačiau vargšai 
sykį smarkiai api 
jie nori atimti pil
mirusio žmogaus, 
riaus Einstein žmi 
praeitų metų gruodi 
sį ir jos dabartinės 
hės joks diktatori

—o— 
Misijos

Balandžio 19 d. prasidės 
misijos. Pirmoji savaitė mo
terims ir merginoms, antro
ji — vyrams ir jaunikai
čiams. Misijos baigsis gegu
žės 2 d. 40 valandų atlaidais. 
Misijoms vadovaus Tėvas 
Jonas Bružikas, jėzuitas. Ka 
dangi Tėvas Bružikas šią va 
sąrą grįžta Lietuvon, tad 
šios jo misijos mūsų bažny
čioje gal bus paskutines 
Reikia manyti, kad parapi-

ir kitataučių laikraš- 
’inkūs veikalai išpildyt 

daug darbo, ga- 
sumanumo, bet ir 

būna garbingi, 
par. chorui ir jo

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Velykų šventes
Velykų šventės praėjo la-

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

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

| : įFlex vidpadžiai, Kid, Kangaroo
arba Calf. Odos viršeliai ir stip- 
riai pasiūti.

Moterims bateliai matini, 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:

JMilchus 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.

ni vakarienė kleb. kun. J. 
Aleksiūnui pagerbti. Šią va
karienę ruošia visos parapi
jos draugijos. Vakarienės 
metu ir po vakarienės bus 
šokiai. Kad svečiams neįky
rėtų ilgos kalbos, rengėjai 
užtikrina, kad bus tik 2 kal
bėtojai.

Visi kviečiami atsilankyti 
į šią vakarienę; laiką gra
žiai praleisite ir pagerbsite 
kleboną, kuris taip gražiai 
darbuojasi su mumis.

Velykų rytą New Yorke, 
316 E. 50th St., apartmente 
nužudyta Veronica Gedeon, 
20 mt. amžiaus mergina, jos 
motina, 54 mt. amžiaus ir jų 
buto gyventojas Fr. Byrnes, 
35 metų.

žmogžudys nepaliko jokių 
aiškių nusikaltimo pėdsakų, 
tik nužudytosios merginos 
panagėse rastas žilas plan-' 
kas ir truputėlis odos. Be to, I 
policija praneša, jog nusikal-1 
timo vietoje rasta piršto 
nuospaudų.

NOTICE is hereby given thar. License No. 
RL 7394 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 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS GALLAGHER
155 Greenpoint Ave:, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7441 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 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar and Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK and JOHN ZIELINSKI 
181 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tql. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

S

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖS PER VELYKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MISLICK
43 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

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.

SUVAŽINĖJO POŽEMINIS
TRAUKINYS

I.R.T. požeminis traukinys 
kovo 29 d. mirtinai suvaži
nėjo tūlą James McMahon, 
44 metų amžiaus, naktinio 
klubo darbininką.

Nelaimingasis buvo kažką 
išmetęs ant bėgių, todėl nuo 
platformos buvo nušokęs 
pasiimti, bet tuo laiku užlė
kė traukinys.

Šiomis dienomis C 
Patricia Maguire sui 
votiškos 5 metų s 
-pieš 5 metus j 
ir dar iki šiol nepal 
serga miego liga, 
prižiūrima susid* 
gydytojų.

Yra ir kitokios 
miego ligų. Nemaža 
serga tautinio aįjsnn 
ga . Snaudulys 'jiem

svarbu tautinių i 
nuoširdžiausios pa 
kovoje dėl tautinės 
išlaikymo.

Šiais metais jauni] 
tralinės organizacijoj 
savo gyvavimo suka 

' L. Vyčiai rugpiūčk 
5 d. Dayton, Ohio, m

Per Velykas New Yorke 
ir apylinkėj automobilių ne-' 
laimėse žuvo penki žmonės t 
ir daugelis sužeistų. |

Žuvusiųjų skaičiuje yra 
brooklynietis Thomas Bren
nan, 52 mt., kurį suvažinėjo 
gatve beeinantį.

Automobilių nelaimės vis 
įvyksta dėl didelio vairuoto
jų nesilaikymo taisyklių ir 
dėl pėsčiųjų neatsargumo. 
Povelykinis laikotarpis la
biau visiems turėtų priminti 
reikalą būti atsargesniais ir 
laikytis taisyklių. Pct. 92

WOOLWORTH DARBININ
KAI LAIMĖJO 

STREIKĄ

ve-Woolworth krautuvių 
dėjai susitarė su darbininkų 
unijos atstovais dėl algų, 
darbo valandų ir geresnių 
darbo sąlygų.

Krautuvių tarnautojoms 
nustatyta 48 darbo valandų 
savaitė; mažiausias atlygi
nimas bus 32^ cento valan
dai.

Sutarties galiojimui pas
kirta 6 mėnesiai.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER CAMPISI
2720 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7389 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 424 Empire Blvd., and 470 New 
York Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Rest.)

421 Empire Blvd., and 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7384 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 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
D-B-A Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 364 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY PAYNE and 
ANTHONY GUGLIOTTI 

(Tony's Tavern)
864 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Stcetion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT and HARRY KATT 
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 286 Oakland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS GUSS 
GUSS RESTAURANT

286 Oakland St., 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., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsij reikaluose

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

SALDUKAS ir PLATZ 
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS Šit

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 VVMBQ.

Jums nerelkčs rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para, 
šyklte adresuodami:

to gyvavimo 25 metą 
| tį, o Liet Katalikų S 

ir Profesionalų sąju: 
pos 7 ir 8 Marianapc 

i metų sukaktį.
Abi organizacijos 

reikalingos visai liei 
katalikų visuomenei 
joa nebuvo ir nėra be 
tačiau abi nėra su 

i tinkamos parame 
romėnės vadų.
, Šiemetiniai seimai 
« garbingų orga: 
’ pakreipti į šv

Heitį.

Standard"

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

Tel. GLenmore 5-8733

^niai tūlas b 
2 D. Nichols, g 
H N. Y., mirdama 

giminaitei, 11 
p^tei, 60,000 .

811 sąlyga: tuo 
galės na 

l^ens nei su s;

Maloniausiomis vic 
tėviškės, iš Lietuv 

E leidžiamos, i 
gos knygos, 
eių redakcijom 
kšti Sakalo be 

Imanti įvairaus 
fes.
Jrena iš gražiausių 

bus A Vaič 
"kutina”, apie kuri 
^Wiery pradėsim* 

. Juliaus Baniui 
^Pastabas.


