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Nesugyveną dvynukai. 
Dėl Scrantono įvykių 
Džiaugiasi senais laikais. 
Nepastovioji Rusija. 
Lietuviškas kelias. 
Prašom atsilankyti!
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Žymus italų mokslininkas 
ir valstybininkas S. Nitti, 
dabar gyvenąs ištrėmime, ne 
seniai, kalbėdamas apie da
bartinę dvasinę krizę, yra 
taip pasakęs: „Marksizmą ir 
nacionalizmą aš laikau kaip 
du nesugyvenančius dvynu
kus, ir aš manau, kad jiedu 
gresia mūsų civilizacijai”.

Marksizmą ryškiausioje 
formoje atstovauja komuniz
mas, o nacionalizmą — fa
šizmas. Abu šie „izmai” 
ša žmonijai pražūtį, nes 
šie „dvynukai” remiasi 
apykanta, prievarta ir 
džiausiu žmogaus' dvasios 
pavergimu.

—o—
Neužmirštamo atminimo 

kun. J. Kurui mirus, Scran- 
tone įvyko nemalonūs nesu
sipratimai ryšium su naujo 
klebono paskyrimu. Naujam 
klebonui dar nepradėjus 
kraustytis į naują vietą 
Scrantone prasidėjo bruzdė
jimas, kuriame dalyvavo da
lis parapijiečių.

Paskutinėmis žiniomis, pa 
rapijoje vyrauja visiška 
tvarka; klebonas gražiai pri
sistatęs tikintiesiems bažny
čioje, kurioje sekmadieniais 

, per mišias pilna žmonių.
Buvę nemalonūs įvykiai 

daug pakenkė lietuvių var
dui. Labai gaila, jog netruko 
įvairių kurstytojų, kuriems 
rūpėjo ne katalikybės ir ne 
lietuvybės reikalai. Į katali
kų reikalus bandė kištis ir 
agitaciją vesti tokie laikraš
čiai, kuriems visai nesvarbu 
katalikybė.

Norime palinkėti Scranto
no lietuviams garbingai ir 
vieningai dirbti su savo va
dovybe taip, kaip jie dirbo 
su a. a. kun. Kuru priešaky, 
visados budint katalikybės 
ir lietuvybės reikalų sargy
boje.

Šią savaitę Maskvoje teat
ro mėgėjai susilaukė nepa
prastos staigmenos. Komu
nistų artistai iki šiol savo 
vaidinimuose skleidė tik ko
munistinę agitaciją, kvietė į 
pasaulinę revoliuciją. Bet 
balandžio 18 ir 21 d. Mask
vos dailės teatre suvaidinta 
Tolstojaus veikalas „Ona 
Karenina”. Suvaidintas taip, 
kaip parašytas — be iškrai
pymų, be priedų.

Pirmiau teatre rusai ma
tydavo tik mūšius, gatvių 
riaušes, o dabar gėrisi ro
mantiškomis scenomis, ca- 
ristinės Rusijos armijos uni
formomis ir, apskritai, senų 
^aikų gyvenimu.

—o—
Įvairūs paskutiniai įvy

kiai rodo, jog Rusijoje vyks
ta atitinkamas dvasinis per
silaužimas, aiškiausiai pasi- 
reiškiąs tautiškoje kryptyje. 
Rusijoje vis daugiau ir dau
giau pamirštama apie inter
nacionalizmą, o vietoj to kal
bama apie ruso genialumą, 
apie rusų dvasios stiprybę ir
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SAVAITES ĮVYKIAI
Ispanijai pagelba sulaikyta <

Balandžio 20 d. Ispanijos 
pakraščius pradėjo saugoti 
Anglijos, Prancūzijos, Vo
kietijos ir Italijos karo lai
vai, kad į Ispaniją nebūtų 
vežama nei kariuomenės, 
nei ginklų. Tarptautinė sar
gyba turės žiūrėti, kad abi 
kovojančios pusės negautų 
paramos iš užsienio. 27 vals
tybės yra pasižadėjusios ne
išleisti iš savo ribų savano
rių bei ginklų. Tos valstybės 
yra: Lietuva, Albanija, Aus
trija, Belgija, Bulgarija, Če
koslovakija, Danija, Estija, 
Suomija, Prancūzija, Vokie
tija, Anglija, Graikija, Ven
grija, Italija, Airija, Latvi
ja, Liuksemburgas, Olandi
ja, Norvegija, Lenkija, Por
tugalija, Rumunija, Sovietų 
Rusija, Švedija, Turkija ir 
Jugoslavija.
Naujas arkivyskupas

Meksikos nauju arkivys
kupu paskirtas ir pareigas 
pradėjo eiti Meksikos miesto 

. vyskupas Luis Maria Marti- 

. nez. Kadangi naujasis arki- 
i vyskupas yra kilęs iš tos pat 

gimtinės, kaip ir prezidentas 
Cardenas, todėl tikimasi ge- 

. resnių Bažnyčios ir valsty- 
i bės santykių.

Orlaivių tarpt, lenktynės
Šių metų rugpiūčio mėne

sį turėtų įvykti tarptautinės 
orlaivių lenktynės iš New 
Yorko į Paryžių, tačiau pra
eitą savaitę įvairiose valsty
bėse pareikšta daug protes
tų prieš šias lenktynes, ku
rios jau vadinamos saužu- 
dysčių lenktynėmis. Lenkty
nėse dalyvauti norą jau yra 
pareiškę apie 20 lakūnų. 
Prancūzija laimėtojui yra 
numačiusi paskirti piniginę 
dovaną — apie 150 tūkstan
čių dolerių.

Laivyno manevrai
J. V-bių karo laivyno 139 

laivai ir 474 orlaiviai išvyko 
į Ramųjį vandenyną šešių 
savaičių manevrams. Manev
rai vyks penkių milijonų kv. 
mylių plotmėje. Prieš pat 
laivyno išvykimą, Senatas 
patvirtino pusės bilijono do
lerių sąmatą, skiriamą karo 
laivyno reikalams.

kvailystėje prieiname prie 
paskutinio galo, nes mes, ru
sai, mėgstame pakraščiais ir 
bedugnėmis klajoti”.

—o—
Na, bet užteks apie rusus. 

Dabar norėtųsi priminti, kad 
lietuvių kelias nėra pakraš
čiais ir bedugnėmis klajoti. 
Lietuvių kelias yra sąmo
ningas tautinis ir tikybinis 
susipratimas, geras susior- 
ganizavimas, nuolatinis pa
siryžimas dėl savo idėjų iš
tvermingai kovoti ir kurti 
savo tautai sveiką 
mą.

gyveni-

P. DAUŽVARDIS PASKIR
TAS CHICAGOS KONSULU

PAVARYKITE
LAIKRODŽIUS LIETUVA BUS ELEKTRIFIKUOTA

—o—
Rusų tauta nepaprastai 

mėgstanti kraštutinumus. 
Gal labai teisingai apie ru
sus sako jų rašytojas Me- 
režkovskis šiais žodžiais:

„Mus labai sunku įjudinti, 
bet sykį išjudinti, mes vis
kame, gerume ir blogume, 
tiesoje ir mele, išmintyje ir

kad ir 
ir ver-

—o—
Norėtųsi pasakyti, 

smulkūs įvykiai geri 
tingi, jei jie stiprina lietuviš
ką kelią. Tokiu įvykiu yra ir 
šį sekmadienį įvykstantis 
laikraščio Amerikos balius, 
kurio tikslas yra stiprinti 
lietuviškąjį frontą. Nuošir
dus kvietimas visiems į jį 
atsilankyti!

Jūrininkų streikas
i

Kilęs tarptautinėje preky- ( 
bos laivyno bendrovėje strei
kas užbaigtas susitarimu. 
Sustreikavę laivo „President 
Roosevelt” jūrininkai buvo 
sulaikę laivo išplaukimą ke
lioms dienoms. Darbinin
kams ir darbdaviams tarpi
ninkavo Tautinė Darbo Ta
ryba.
Hitleriui 48 metai

Balandžio 20 d. Hitleriui 
sukako 48 metai. Visoje Vo
kietijoje įvyko ypatingos iš
kilmės, įvairūs paradai, pra
kalbos, kuriose vėl minėti 
Hitlerio nuopelnai. Prieš 
gimtadienį spaudoje paskelb 
ti didžiojo karo dokumentai, 
kuriuose pažymėta Hitlerio 
drąsumas, kai jis buvo pa
prastu grandiniu.
Įstatymas prieš lynčiavimą

Kongrese, atstovų rūmuo
se, 277 balsais prieš 119 pri
imtas įstatymo siūlymas, 
kurs nukreiptas prieš lynčia- 

• vimą. Įstatymo siūlymas nu
mato bausmes valdininkams,

■ išduodantiems kalinius mi- 
: nios veiksmui. Pernai nulyn- 
i čiuota 13 negrų, 1935 mt. —
■ 20, 1932 mt. — 8, 1919 mt.
■ — 80.

Atvyks Zeeland
Belgijos ministeris pirmi

ninkas Zeeland birželio mė
nesį atvyks į Jungt. Valsty
bes ir lankysis pas preziden
tą Roosevelt. Zeeland yra 
mokęsis Princetone univer
sitete, kuris šią vasarą su
teiks jam garbės daktaro 
laipsnį. Anglijos ir Prancū
zijos vyriausybės yra pave- 
dusios Zeelandui ištirti tarp 
tautinę būklę ryšium su 
pastangomis padaryti tarp
tautinę prekybą daug lais
vesne, atsisakant didžiųjų 
muitų užtvaros.
Socialistai skyla

Prancūzijos socialistų par
tijoje pasireiškė smarkus 
kraštutinis judėjimas, kurio 
vadai reikalavo, kad premje
ras Blum siųstų pagelbą Is
panijos bendrafrontinin- 
kams. Partijos suvažiavimas 
šiuos radikalius socialistus 
pasmerkė ir pašalino iš par
tijos.
Merginos į Sibirą

Sovietų Rusijos komisarai 
į tolimuosius rytus, į Sibirą, 
yra išsiuntę daug raudono
sios armijos ir civilinių tar
nautojų, kuriems pavesta 
saugoti Rusiją nuo Japoni
jos ir Sibiro tyrlaukius pa
versti į gyvenamas vietas. 
Bet ten nėra moterų, todėl 
dabar Maskvos apylinkės 
merginos raginamos vykti į 
Sibirą ir ten sudaryti šeimos 
židinius. Ta agitacija labai 
paveikusi, nes kasdien iš 
Maskvos išvyksta apie 100 
merginų į Sibirą, kur jų lau
kia, paslaptimis pilnas, ne
aiškus rytojus.
Pasaulinė konferencija

Hitleris turėjo pasikalbė
jimą su Anglijos darbiečių 
partijos vadu Lansbury, ku
riam pareiškė, jog Vokietija 
dalyvautų tarptautinėje kon
ferencijoje, jei ją šauktų 
prezidentas Roosevelt. Tokia 
konferencija svarstytų vals
tybių ginklavimosi ir preky
bos klausimus.

Chicago. — Petras Daužvar- 
dis, iki šiol buvęs Lietuvos 
vicekonsulas New Yorke, šio 
mis dienomis paskirtas Lie
tuvos konsulu Chicagoje.

Konsulas P. Daužvardis į 
Chicago yra atvykęs nuo ko
vo 31 d., kada jis buvo lai
kinai paskirtas perimti Lie
tuvos konsulatą, Dr. Mikui 
Bagdonui mirus.

Šio mėnesio gale konsulas 
Daužvardis išvyksiąs į 
Yorką sutvarkyti savo 
rių reikalų ir pasiimti 
mos. Gegužės mėnesio 
džioje visai persikelsiąs į 
Chicago.

Daužvardžio paskyrimas į 
atsakingą konsulo vietą vi
sų nuoširdžių lietuvių svei
kintinas, o naujajam konsu
lui palinkėtina geriausio pa
sisekimo!

Šj šeštadienį, balandžio 24 
d., eidami gultų pavarykite 
laikrodžius viena valanda į 
priekį, nes bal. 25 d. prasi
deda dienos taupymo laikas.

Laikraščio Amerikos ba
lius įvyksta jau pagal nau
ją laiką.

So. Boston. — Kunigų 
Vienybės Bostono provinąi- 
jos naujon valdybon išrink
ta: pirm. kun. K. Jankus, 
So. Bostono par. vikaras; vi- 
cepirm. kun. Pr. Strakaus- 
kas, Lowellio par. klebonas 
ir sekret. kun. J. Bakanas, 
Worcesterio Aušros Vartų 
par. vikaras.

Varšuva. — Lenkų dien
raštis Kur j er Porany rašo, 
kad kominternas (komunis
tų internacionalo vadovybė) 
pradėjęs naują puolimą Len
kijoje ir Baltijos valstybėse.

Paskutiniuose kominterno 
pasitarimuose buvę nutarta 
įsakyti Lenkijos ir Baltijos 
valstybių komunistų parti
joms organizuoti liaudies 
frontus.

Be to, komunistų partijų 
vadovybėms Įsakyta savo 
narius būtinai turėti visose 
viešai veikiančiose kairiųjų 
partijose ir šiaip organizaci
jose.

Londonas. — Angliakasių 
federacija 444,546 balsais 
prieš 61,445 nutarė išeiti į 
streiką. Federacijos vadovy
bė balandžio 30 d. paskelbs, 
kada prasidės streikas.

Angliakasiai nutarė skelb
ti generalinį1 streiką, protes
tuodami prieš vieną kompa
niją, kuri atsisakė tartis su 
federacijos atstovais, ginan
čiais 800 streikierių.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt atsiuntė Kon
gresui raštą, kuriame reika
lauja didžiausio taupumo, 
nes valstybės pajamos šie
met žymiai mažesnės, negu 
buvo tikėtasi. Prezidentas 
iki birželio mėnesio galo ti
kisi sumažinti išlaidas 295 
milijonais dolerių.

Tuo pačiu raštu Roosevelt 
prašo Kongreso sekantiems 
metams pašalpai skirti 
antro bilijono dolerių.

Šių metų valstybės 
deficitas (uedateklius)
sieks du bilijonus ir 557 mi
lijonus dolerių. Kitais me
tais, manoma, nedateklius 
būsiąs tik 418 milijonų dole
rių dydžio.

Šiais metais, iki liepos 
d., norima padaryti tokius 
sutaupymus: 47 mil. dol iš 
ginklavimosi fondų, 18 mil. 
dol. iš viešųjų darbų, 10 mil. 
dol. iš karo veteranų šelpi
mo.

Iš pajamų mokesčių šie
met į iždą įplauks pajamų 
267 milijonais dolerių ma
žiau, negu numatyta, iš ki
tokių šaltinių pajamų mano
ma gauti 337 milijonais dol. 
mažiau negu laukta.

Kaunas. — Susisiekimo i 
ministeris J. Stanišauskis^ 
suteikė spaudai pasikalbėji- < 
mą apie visiems rūpimus 
Lietuvos elektrifikacijos ga- 
imumus. Ministeris pabrėžė, ; 
tad krašto elektrifikacijos : 
dalykas vyriausybei jau se
niai rūpįs. Vyriausybė jau 
dariusi įvairių žygių šiam 
klausimui išjudinti. 1932 m. 
sudaryta speciali komisija, 
pirmininkaujama susisieki
mo m-jos generalinio sekre
toriaus inž. Jankevičiaus, 
hidroelektros stotims ties 
Palemonu ant Nemuno, ant 
Neries ir Dubysos projek
tams svarstyti. Bet, kadangi 
nebuvo ištirta visi mūsų 
krašto energijos šaltiniai, iš
tekliai ir kita, tai komisija 
tęs varstė 2 projektus hidro
elektros stočiai statyti ant 
Nemuno. Paaiškėjo, kad sto
tis atsieis 40 milijonų litų. 
Dėl sunkių metų neteko šio 
klausimo pastūmėti. Tačiau, 
1936 m. vyriausybė vėl šį 
reikalą įsirašė darbų tvar
kom Sudarytas Lietuvos 
energetinio ūkio reikalams 
tirti komitetas, kuris ėmėsi 
nagrinėti krašto elektrifika
cijos reikalą. Dabar ir ren
kami tam reikalingi duome
nys. Kad darbas būtų spar
tesnis, numatoma šis komi
tetas paversti savarankiška 
įstaiga su atlyginamais spe
cialistais ir bendradarbiais. 
Prie kom&to bus Lm tikra 
taryba.

Betgi tat bus ateityje. Tuo 
tarpu parengtas projektas 
įstatymo visam elektros 
ūkiui tvarkyti. Tai bus kaip 
ir įžanga į platų vyriausy
bės užsimojimą.

Šiemet paskirta 15,000 lt. 
energijos šaltiniams tirti, 
hidrometrinėms stotims ir 
punktams steigti, vandens 
matavimams ir t.t.

Drauge rengiamas ir Lie
tuvos elektrifikacijos planas. 
Gegužės mėnesį tas planas 
bus baigtas.

Ryšium su tuo kyla klau
simas, ar statyti vieną ga
lingą elektros stotį visam 
kraštui, ar eilę rajoninių 
stočių. Čia nuomonių gali 
būti skirtingų. Betgi minis- 
teris J. Stanišauskis many
tų, kad parankiau steigti 
rajonines stotis, kurios būtų 
viena su kita sujungtos. Bet 
šis dalykas, kaip bus surink
ta reikalingų duomenų, teks 
spręsti energijos komitetui.

Šiuo reikalu būtų lengviau 
kalbėti, jei galėtume sukelti 
tam pakankamai kapitalo, 
kuris čia turi lemiamą vaid
menį. Elektrifikacija finan
savimo būdą spręs ekonomi
nė komisija, kuriai pirmi
ninkauja prof. A. Rimka. ■

Energijos šaltiniai elek
tros stotims yra vanduo ir 
durpės. Svarbu šių šaltinių 
ištekliai ištirti. Nuo to pri
klausys ir plano vykdymas. 
Didelių sunKumų sudaro pri
tyrusių elektrotechnikų spe
cialistų kadro sudarymas. 
Specialistų inžinierių ir tech
nikų trūksta. Reikia šioje 
srityje griežtesnės speciali
zacijos, o universitetas per 
maža specialistų parengiąs. 
Tad stengiamasi siųsti į už
sienį vieną kitą specialistą 
pasipraktikuoti. Norima į’ 

- Latvijos 'keguino stoties sta
tybą vieną inžinierių, siųsti 
praktikos.

Yra skubus reikalas sta
tyti stotis ant Minijos, Šešu
pės, Kudirkos Naumiestyje 
ir Rėki j a vos durpyne. Bet 
vis dar tenka surinkti pro
jektams pagrįsti reikiamų 
duomenų.

Energijos komitete dirba 
50 įvairių žinovų. Jų darbas 
rimtas, samprotavimai pa
grįsti tikrais domenimis.

Streikas pašalino darbdavį
Milwaukee mieste vaistų 

dirbtuvės 115 darbininkų iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
pašalinti dirbtuvės vedėją ir 
stambiausią savininką, kurs 
atleisdavo darbininkus, kai 
tik reikėdavo jiems padidin
ti atlyginimą ir jų vieton 
samdydavo jaunesnius ma
žesne alga. Streiką darbinin
kai laimėjo.
Lenkijoj šaudo ūkininkus

Balandžio 18 d. Raclawi- 
cos apylinkės ūkininkai no
rėjo iškilmingai paminėti 
Tado Kosciuškos laimėjimą 
prieš rusų kariuomenę 1794 
mt. Minėjimą valdžia drau
dė, tačiau ūkininkai minio
mis rinkosi ir įvyko susidū
rimas su policija. Riaušėse 
du ūkininkai nušauti ir daug 
sužeistų.

— Mikui Petrauskui 
minėti iškilmėms ruošti 
darytas komitetas: kun. V. 
Mironas, A. Sodeika, L. Gi
ra ir kiti.

pa- 
su-

Burgos. — Sukilėlių va
das generolas Franco panai
kino visas partijas ir įsteigė 
vieną tautinę partiją, 
vadu jis pats bus.

Naujosios partijos 
vybės pusė narių bus
ma, o kita pusė renkama.

Gen. Franco, panaikinda
mas partijas, pasielgė Mus- 
solinio ir Hitlerio pavyzdžiu,

Washington D.- C. — Lie
tuvos ir Amerikos vyriausy
bės susitarė savitarpiai nuo 
š. m. gegužės 1 d. panaikinti 
vizų mokesčius. Jokio mokes 

už prašymus (aplikaci- 
vizai gauti taipgi nebe
imamą. Susitarimas dėl 

mokesčio panaikinimo

Londonas. — čia posė
džiaujanti Palestinos komisi
ja nori pasiūlyti griežtas 
priemones, kad Palestinoje 
būtų tvarka.

Komisija numato reikalą 
padalinti Palestiną į dvi da
lis — žydišką ir arabišką. 
Žydams numatoma atiduoti 
visą pajūrį nuo Akros įlan
kos; ši sritis rytuose siektų 
iki Galilėjos ežero, o šiaurė
je — iki Sirijos sienos.

čio 
jas) 
bus 
vizų
šiomis dienomis pasirašytas 
Washingtone P. žadeikio, 
Lietuvos Įgalioto Ministerio, 
ir Gerb. Cordell Hull, J. V- 
bių Sekretoriaus.

Tatai reiškia, kad pačios 
vizos nėra panaikinamos ir 
kiekvienas keleivis, Ameri
kos pilietis, vykdamas į Lie
tuvą turės kaip ir pirmiau 
gauti savo U. S. pasui iš Lie
tuvos Generalinio Konsulato, 
46 Fifth Ave., New York, ar
ba iš Lietuvos Konsulato, 
100 E. Bellevue Place, Chica
go, Ill. lietuvišką vizą (leidi
mą), — tik už tas vizas nie
ko jau nebereikės mokėti; 
pirmiau reikėdavo mokėti 
tai penki, tai dešimts dole
rių.

Yra manoma, kad vizų mo 
kesčio panaikinimas bus vi
suomenės palankiai sutiktas 
ir paskatins abiejų kraštų

Turizmo (svečiavimosi) 
reikalas, ypač Lietuvai, vis 
darosi svarbesnis ir svarbes
nis: Lietuva turi puikų pa
jūrį ir tokias jaukias vasar
vietes, kaip Palangą ir Klai
pėdos krašto kurortus. Su 
turizmo malonumais papras
tai jungiamas ir koks nors 
biznis. Dažnai tenka išgirsti 
Amerikos lietuvių nusiskun
dimą: „čionai per krizį vos 
galą negavau, o Lietuvoje 
būčiau galėjęs dvarą nusi
pirkti”. Jei ne dvarą, tai 
bent gerą ūkį galima nusi
pirkti ir dabar Lietuvoje. 
Gražus Lietuvos pajūris nuo 
Šventosios žvejų uosto iki 
Nidos turi įvairių galimumų 
nevien sveikatos, bet ir biz
nio atžvilgiu. Nemokamos 
vizos tegul paskatina pra
leisti vasaros atostogas Lie
tuvoje visus tuos, kurie dėl 
menkų priežasčių vis atidė
lioja savo senosios tėvynės 
aplankymą bei joje apsigy
venimą, prisidedant tenai 
prie naudingo darbo.
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RaStus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
KAZYS P. VILNIŠKIS — Vedėjas.

Neretai „bendro fronto” spauda užpuola katalikų ir va
dinamą tautiškąją spaudą, ryšium su kruvinais įvykiais Is
panijoje. Neva lietuviški „bendrafrontininkai” smarkiai 
šūkauja, jog jie pagelbsti demokratijos jėgoms laimėti Is
panijoje.

Bet kas Ispanijos demokratija, prieš kurią pakėlė gink
lą generolas Franco ir aplink jį susispietę ispanai? Gali
ma tvirtinti, jog toje „demokratinėje” vyriausybėje nėra 
tikrosios demokratijos nė šešėlio.

Kai pernai vasario mėnesį Ispanijoje įvykę rinkimai pa
suko laimės rodyklę „liaudies fronto” partijoms, tuojau 
pasirodė laimėtojų „demokratiškumas”. Ta demokratija 
reiškėsi bažnyčių ir vienuolynų deginimu, kunigų žudymu, 
vienuolių išniekinimu, dešiniųjų partijų vadų persekioji
mu ir kitais niekšingais darbais.

Per „liaudies fronto” vyriausybės valdymo 4 mėnesių 
laikotarpį Ispanijoje sudeginta 200 bažnyčių, sunaikinti 69 
katalikų ir dešiniųjų partijų klubai, sudegintos 10 laikraš
čių įstaigos, padegti 284 visuomeninių bei tikybinių įstai
gų namai ir daugybė žmonių išžudyta.

Liaudies fronto partijos ir praeity neturėjo jokių demo
kratijos žymių — juk to paties fronto žmonės 1934 metais 
buvo suruošę ginkluotą sukilimą prieš Ispanijos respubli
kos vyriausybę. To sukilimo ruošėjai šiandie užima svar
bias „bendrafrontininkų” vyriausybės vietas.

Pernai rftio vasario mėnesio galo iki liepos vidurio visoje 
Ispanijoje siautė tikra anarchija, nes „demokratinė” vy
riausybė visai nesirūpino apsaugoti savo valstybės pilie
čių nuo komunistinių bei anarchistinių gaivalų raudonojo 
teroro.

Gaila, jog nepanaudota kitokių priemonių anarchijai 
pašalinti, kaip tik ginklas. Bet kągi galėjo daryti kariuo
menė ir patrijotingi ispanai, kai grėsė mirtis visiems 
tiems, kurie nenorėjo pasiduoti komunistų internacionalo 
vadovybės dirigavimui? ,

Labai keista, jog mūsiškiai socialistai taip karštai glau
džiasi su komunistais, šaukdami visus lietuvius į pagelbą 
Ispanijos „liaudies valdžiai”. Ar gali komunistai būti nuo
širdžiais demokratijos draugais, kai ir jų teorija, ir prak
tika nepripažįsta jokio palankumo demokratinei valdymo 
formai?

Kas glaudžiasi su komunistais į bendrą frontą, tas yra 
toks pat demokratijos pardavikas, kaip ir komunistai.

PRANCŪZŲ KOMUNISTAI nistai ir jų pataikūnai socia
listai.

Tas balsavimas aiškiai pa
rodė, kad Maskvos ranka y- 
ra giliai įleidusi savo pirštus 
į Prancūzijos politinį gyve
nimą.

Prancūzijos tautos atsto
vų rūmuose buvęs komunis
tų partijos vadas atidengė 
įdomių žinių apie prancūzų 
komunistus, kurie paskuti
niu laiku žymiai sustiprėjo. 
Tas buvęs komunistų vadas 
— Jokūbas Doriot. Jis nu
traukė su Maskva ryšius 
prieš 2 metus ir įkūrė liau
dies partiją, kurios atstovu 
dabar 'jis yra Prancūzijos 
parlamente.

Doriot tvirtina, kad kom- 
internas ir Maskva per 17- 
ka metų komunistinei agita
cijai Prancūzijoje išleido 
250 milijonų frankų. Pran
cūzų komunistai dabar turi 
vieną dienraštį, ičuris giria
si turįs apie pusę milijono 
skaitytojų; jie leidžia apie 
40 savaitraščių; be to, lei
džiama 20 laikraščių įvairio
mis kalbomis. Komunistinę 
propagandą veda apie 250 
nuolatinių, apmokamų agi
tatorių — vadų.

Atstovas Doriot tvirtina, 
kad komunistų spaudos ne- 
dateklius išlygina Maskva. 
Kai prieš jo tvirtinimą at
stovų rūmuose kažkas už
protestavo, Doriot pasiūlė metų amžiaus, 
sudaryti komisiją, kuri ištir
tų partijų pajamų šaltinius, sų šalies gyventojams kaš- 
bet jo siūlymą atmetė komu- tuoja 15 bilijonų dolerių. O

Šiuo metu Jungtinėse Val
stybėse yra 150,000 žmogžu
džių. Kas 45 minutės papil
doma viena žmogžudystė. Ir 
kai skaitai šiuos žodžius, 
mielas skaitytojau, žinoki, 
jog per paskutines 24 valan
das 37 žmonės žuvo mūsų ša 
lyje nuo piktos žmogžudžio 
rankos. Ir taip per visus 
šiuos metus žus apie 12,000 
žmonių.

Kasmet papildoma apie 
pusantro milijono didžiųjų 
nusikaltimų — žudymų, iš- 
gėdinimų, užpuolimų, plėši
kavimų, žmogžudysčių ir ap
gavysčių. Kas 20 sekundžių 
papildomas vienas didysis 
nusikaltimas. Iš viso žinomų 
nusikaltėlių yra pusketvirto 
milijono, iš kurių 700 tūks
tančių jaunuolių (merginų 
ir vaikinų), neturinčių 21

gai ir daugiau, nes tai labai 
atsargus apskaičiavimas.

Paskutinėmis žiniomis, J. 
V-bėse prieš nusikaltėlių ar
miją kovoja tokios jėgos: 
12,865 detektyvai, 9,350 mar 
šalų, 15,338 šerifai ir 131,- 
687 policininkai. Tai yra vie
šoji policijos jėga. Be to, yra 
11,204 privatinių policininkų 
ir 148,115 įvairių sargų.

Policijai sunku kovoti su 
nusikaltėliais, nes jie gerai 
organizuoti: turi savo są
jungas, advokatus, gydyto
jus, įtakingus politikus

Oregon valstybė 1913 mt. 
kovo mėnesį susilaukė įsta
tymo, kurs numatė būtino 
didžio algas — nustatė mi
nimumo atlyginimą. Tai bu
vo pirmasis Jungtinėse Val
stybėse įstatymas, kurs atė
jo darbininkams į pagelbą 
kovoje dėl geresnio bei žmo
niškesnio atlyginimo už dar
bą.

To įstatymo didžiausiu rė
mėju ir vienu iš jo rašytojų 
Duvo Portlando vyskupijos 
katalikų kunigas, dabartinis 
Great Falls, Mont., vysku
pas Edwin V. O’Hara.

Prieš tą įstatymą buvo iš
kelta byla Oregono valsty
bės vyriausiame teisme ir 
čia įstatymą gynė pats kun. 
O’Hara. Teismas visais bal
sais pripažino įstatymą tei
sėtu.

Kun. O’Hara paruoštas ir 
gintas įstatymas buvo pa
vyzdžiu Washington© vals
tybės algų įstatymui, kurį 
neseniai Vyriausias teismas 
pripažino teisėtu.

Naujausios žinios rodo, 
jog karo orlaiviais stipriau
siai apsiginklavusi Anglija 
— ji turi 4,000 karo orlaivių 
su 4500 lakūnų — vadų ir 52 
tūkstančius šiaip aviacijos 
tarnautojų.

Prancūzija užima antrą 
vietą su 3,600 orlaivių, 4,000 
lakūnų ir 50,000 tarnautojų. 
Trečia vieta tenka Sovietų 
Rusijai, kuri turi 3,400 or
laivių ir šimtus tūkstančių 
asmenų, tinkamų lakūnų vie 
toms.

Italija turi ketvirtą vietą 
su 3,200 orlaivių, 3,600 lakū
nų ir 43,000 tarnautojų.

Labiausiai pasistūmėjo 
ginklavimesi į priekį Vokie
tija, kuri pernai pralenkė 
Japoniją ir Jungtines Vals
tybes. Vokietijai skiriama 
penkta vieta; ji turinti 3,000 
orlaivių.

Šeštą vietą užima Jungti
nės Valstybės su 2,200 orlai
vių, o septintą — Japonija 
su 2,000 orlaivių, 2,300 lakū
nų ir 22,000 tarnautojų.

Mokslininkai didžiu 
domėjimu laukia birželio 9 
dienos. Tą dieną įvyks sau
lės užtemimas, kurs tęsis 7 
minutes ir 4 sekundes. Tokio 
ilgo užtemimo jau nebuvo 
per 1200 metų. Šis užtemi
mas geriausiai bus matomas 
Ramiajame (Pacifiko) van
denyne, Phoenixo salose, a- 
pie 1800 mylių nuo Havajų 
salų ir apie 3000 mylių nuo 
Australijos.

Į Phoenixo salas ruošiasi 
vykti grupė mokslininkų, 
kuriai vadovaus prof. Dr. S. 
A, Mitchell. Jie jau turi pa-

Mažai visai sveikų žmo
nių. Vieni serga kūno ligo
mis, kiti dvasios; o dar kiti 
kankinasi ir kūno ir dvasios 
sužalojimais.

Nerasime ligonio, kuris 
nenorėtų pasigydyti. Men
kiausias sunegalėjimas kar
tais išsivysto į pavojingiau
sią mirties ligą. Ne tiek dėl 
sutrukdymo kasdienių parei
gų, kiek dėl mirties pavojų 
žmonės bijo ir saugojusi li
gų. Sunegalėję tuoj šaukiasi 
pagelbos. Gerai, kad taip da
ro.

Kūno ligos pasėkos nieko 
nereiškia, palyginus su dva
sios ligos pasėkomis. O vie
nok dvasios ligoniai didžiu
moj labai neatsargūs ir ne
rūpestingi.

Čia tik užsiminiau apie 
kūno bei dvasios ligas; bet 
iš tikrųjų noriu kalbėti apie 
vieną rūšį ligos, kuri vadina
si DRUNGNUMAS. Tai ypa
tinga liga! Daugelis ja ser
ga, o mano esą sveikais.

Gėrimą bei valgį, kuris 
nėra nei šaltas nei karštas, 
vadiname drungnu. Taip ly
giai ir žmogus, kuris savo 
elgesyje bei darbuose nėra 
nei šaltas nei karštas, yra 
drungnas. Tokio žmogaus 
būklė tikrai apverktina. „Aš 
žinau tavo darbus, kad tu 
nei šaltas, nei šiltas. O, kad 
gi tu būtumei šaltas, ar šil
kas! Bet kadangi tu esi 
drungnas ir nei šaltas, nei 
šiltas, aš pradėsiu vemti ta
ve iš savo burnos” Apr. 3, 
15 — 16), sako Šventoji D va 
šia.

vo gerus darbelius, bet ne
mato artimo gerų darbų ir 
per apsileidimą nepanaudo
tų jam Dievo duotų talentų. 
Taigi, drungnumo liga pasi
reiškia nepaisymu’ savo pa
reigų, nesirūpinimu dvasine 
pažanga ir nekreipimu dė
mesio į busimąjį gyvenimą.

Negalima sakyti, kad 
drungnuolis bristų iš vienos 
mirtinos nuodėmes į kitą, 
bet kasdienės nuodėmės jis 
nepaiso. Nepaleistuvauja, ne 
vagia, neskriaudžia artimo, 
bet žaidžia nuodėmingomis 
mintimis, daug laiko pralei
džia tuščioms kalboms, kri
tikavimams. Nepasigeria, 
bet mėgsta smaguriauti. Mei 
lės Dievo neturi. Tiki. Nuei
na į bažnyčią, išklauso mi
šias, nes jos neilgai tesitę- 
sia. Eina retkarčiais ir prie 
šv. Sakramentų, bet tai da
ro, kaip sapne, iš -įpročio, 
tingiai, paviršutiniai. Ilgų 
pamaldų, pamokslų nemėgs
ta. Dievo žodžių netaiko sa
vo gyvenimo reikalams. Die
vobaiminguosius lavinimus, 
dvasinę pažangą palieka ku
nigams, vienuolėms ir... da
vatkoms.

Daro gerus darbus, jeigu
nesutinkama jokių kliūčių, 
ir už tai gauna pagyrimų. 
Nusižeminęs, kol jis aukšti
namas. Kantrus, kol nežino, 
kas yra kentėjimas. Toks at- 
aušėlio nusiteikimas sufor
muoja klaidingą, palaidą są
žinę. Ir kokios iš to pasėkos?

Drungnuoliui galima pri
taikinti Šventojo Rašto žo
džius: „Aš žinau tavo dar
bus, kad tu turi vardą, būk 
tu esąs gyvas, ir esi numi
ręs” (Apr. 3, 1). Miręs am
žinai laimei, nes atgailoti 
nenori.

Kokie geriausi drungnu
mo liga sergantiems vais
tai bei gydymosi priemonės?

1. Apmąstymai apie amži
nas tiesas.

2. Pažinimas ir įsigilini
mas į Kristaus ir Jo šventų
jų gyvenimus.

3. Prisivertimas maldai ir 
apsimarinimams. P. M. J.

Priežastys
Nėra ligos be priežasties. 

Dvasinis apsnūdimas, tingi
nystė, nesilavinimas religi
nėse pratybose užkrečia ap
sileidėlį pasitenkinimo dva
sia. Ilgėlesnis dvasinis ap
snūdimas apakina. Jis tada 
nei nemato, kada jo didysis 
priešas užsėja jo širdies dar
želį piktžolėmis.

Mato kitų silpnybes ir sa

(Čia yra septintas rašinys 
didžiųjų atsivertėlių gy

venimo istorijos).
Povilas Claudel, poetas, 

dramaturgas, žinomas pran
cūzų diplomatas, gimė iš tė
vų katalikų 1868 m. rugpiū
čio mėnesį. Tuo laiku Pran
cūzijoj žmonių mintis valdė 
Ernestas Renan, įžymus be
dievybės skleidėjas, turėjęs 
įtakos ypač jaunimui. Clau-

sigaminę geriausius prietai
sus tam įdomiam gamtos 
reiškiniui stebėti.

Saulės užtemimas, kaip ži
nome, įvyksta tuo momentu, 
kai mėnulis, keliaudamas 
aplink saulę, patenka kaip 
tik tarp saulės ir žemės; tuo 
momentu nebematome sau
lės, dangus aptemsta ir ga
lima pamatyti kai kurias 
šviesesnes žvaigždes.

Sekantieji saulės užtemi
mai, kuriuos galės Jungtinių 
Valstybių gyventojai maty
ti, įvyks 1945 mt. liepos 9 
d., 1954 mt. birželio 30 d., 
1959 mt. spalių 2 d. ir 1963 
mt. liepos 20 d.

Paskutinis saulės užtemi
mas, kurį gerai matėme, bu
vo 1932 mt. rugpiūčio 31 d.

del buvo tik 13 metų, kai 
pasidavė pagoniškai nuotai
kai. Lankydamas Liudviko 
Didžiojo gimnaziją, jis mė
gino pamiršti viską, kas lie
tė tikybą.

1886 mt. jam netikėtai 
teko perskaityti Rimbaudo 
straipsnis, sujudinęs jo sąži
nę. Rimbaudas jieškojo tie
sos, mėgindamas išeiti iš ne
tikėjimo klampynės. Claudel 
sielą užgavo neužgestantis 
troškimas Dievo ir amžino 
gyvenimo. Pagaliau, Claudel 
paragavo gyvybės vandens 
1886 mt. per Kalėdas.

Būdamas 18 metų, Claudel 
aplankė Notre Dame kated
rą išklausyti mišių, norėda
mas įsigyti medžiagos straip 
sniui. Rašydamas savo atsi
vertimo istoriją, Claudel pa
sisako, kad mišios tik sukė
lė jame praeities kiek atsimi 
nimų, bet giliai nesujaudino. 
„Vėliau, jis rašo, neturėda
mas ko kito veikti, sugrįžau 
į mišparus ir tada įvyko tai, 
kas valdo mano gyvenimą. 
Besiklausant mišparų, mano 
širdis liko sujaudinta ir aš 
tikėjau. Tikėjau tokiu tvir
tumu, kad nuo to sykio nei 
knygos, nei joki priešingu
mai neišjudino mano tiky
bos...”

II. Reikalingas tikėjimas

1. „Aš atėjau atnešti ug
nies, ir ko noriu, kad ji deg
tų”. Ugnyje nuolatinis judė
jimas, nuolatinis nerimas; 
krikščionys negali būti pa
tenkinti savo dabartiniu gy
venimu, jei Kristaus ugnis 
dar dega jų širdyse.

2. Net iki šios dienos, po 
dviejų tūkstančių metų, žmo 
nes nerimastauja, nes jų pro 
tuose dar dega Kristaus Tie
sa, jų širdyse Kristaus Mei
lė.

3. Mėginta daug sykių per 
visus šimtmečius sudarkyti 
arba išnaikinti Kristaus Tie
są ir Mokslą, bet nepasisekė; 
dar neužgeso Kristaus Švie
sa, dar šildo Kristaus Meilė.

4. Jei būtų užgesęs Kris
taus Tiesa — Mokslas, pir
mame šimtmetyje žmonės 
būtų vėl grįžę į pagoniją, de
šimtame šimtmety būtų bu
vę patenkinti barbarų gyve
nimu ir būtumėm ligi šian
dien barbarais; 19-tame 
šimtmetyje būtumėm buvę 
patenkinti materialistišku 
kapitalizmu, o mūsų 20-tame 
šimtmetyje būtumėm paten
kinti dabartinių diktatorių 
(fašistų bei komunistų) sle
giamu gyvenimu.

5. Per visus šimtmečius 
Kristaus Tiesa neduoda žmo 
nėms ramybės — neleidžia 
užmigti. „Melskitės ir budė
kite” žadina visų amžių 
krikščionis sveiku nerimu.

6. „Dievo Rykšte, sveikinu 
tave” — taip pasitiko Popie
žius Leonas I barbarų vadą 
Attilą 450 metais, kada šis 
barbaras degino visus Ro
mos mieštus, išskyrus pačią 
Romą; ir šiandien visas re
voliucijas, Rusijoje, Ispani
joje, tą nerimą visame pašau 
lyje turėtumėm ir mes pa
sveikinti kaip Dievo Rykštę, 
kuri budina, žadina, nelei
džia užmigti — verčia tobu- 
intis.

7. Vadinasi, dar dega Kri
staus Ugnis, kuri veda pa
saulį į Dievo Karalystę; po 
tiek šimtmečių dar galinga 
Jo Tiesa.

8. Žmonių akyse koks bu
vo Kristaus Tiesos nepasise
kimas Didįjį penktadienį, 
koks nepasisekimas šiandien 
Rusijoje, Meksikoje! Bet ko
kia galinga Kristaus Tiesa

Velykų dieną, galinga bus ir 
po šių dienų revoliucijų.

9. Laikini pralaimėjimai 
Dievo leisti; kaip buvo Die
vo leistas nukryžiavimas, 
kaip Dievo leistos visos re
voliucijos.

10. Dievas neatidavė pa
saulio Melo ir Neteisybės 
Kunigaikščiui; Tiesos ir Tei
singumo Dievas -tebėra Dan
guje ir viskas, kas vyksta 
žemėje, Jo žinioje.

11. Kas supranta šiuos da
lykus, turi vieną reikalingą 
tikėjimą — Tiesa ir Teisiu- 
gumas Dievo laiku galutinai 
laimės; tiktai visada drąsiai 
tarkime tiesos žodį ir kant
riai laukime tinkamo laiko; 
mūsų ištartas Tiesos žodis 
negali žūti.

Amerikonas.

Tačiau Claudel dar bijojo 
viešai pranešti apie savo su
grįžimą į tikybinį gyvenimą. 
Bet 1890 mt., įstojęs į užsie
nio reikalų ministerijos tar
nybą, jis viešai pasisakė 
esąs tikintis katalikas. Kele
tą metų ištarnavo Bostone ir 
New Yorke; 1895 mt. paskir
tas vicekonsulu į Kiniją, kur 
išbuvo 13-ka metų. Kinijoje 
būdamas ne tik tinkamai pa
siruošė diplomatinei tarny
bai, bet ir pasižymėjo kaip 
rašytojas.

Sugrįžęs 1909 mt. į Euro
pą, Claudel užėmė įvairias 
vietas Prancūzijoj ir po to 
paskirtas ambasadoriumi į 
Japoniją, kur išbuvo 6 me
tus. Iš Japonijos perkeltas 
ambasadoriumi į Jungtines 
Valstybes, kur išbuvo iki 
1933 mt., kada paskirtas į 
Belgiją.

Claudel nepaprastai atsi
žymėjo kaip diplomatas ir 
kaip rašytojas. Jo nuomone, 
poezija, drama ir istorija 
yra tinkamos priemonės, pri 
artinančios žmogų prie Die
vo.

Retai sutinkame poetą, 
artistą, filosofą ar gamtos 
tyrėją, paminėtus dvasinia
me žmogaus progrese, kurių 
įgimties siekiams nebūtų pa
sipriešinę tėvai, globėjai ar 
mokytojai. Šiais atsitikimais 
gamta laimėdavo be pašali
nių įtakų, pastūmėdama sa
vo išrinktuosius ir priduoda
ma jiems stiprybės nenuils- 
ti, palikti tėvų pastogę grei
čiau, negu galėtų sutikti, 
kad pasaulis netektų to, į ką 
buvo įdėjęs tiek daug darbo.

— Whipple.
Aukščiausias geras, kurį 

žmogus gali atsinešti su sa
vim į gyvenimą, yra aiškus 
palinkimas į tuos dalykus, 
kurie gali užpildyti jo gyve
nimą ir jį patenkinti.

— Emersonas.
Žmogus, kuris jieško tik 

vieno dalyko gyvenime, gali 
tikėtis, kad jį atras; kas 
jieško kelių daiktų kartu, 
tas renka aplink save vien 
tuščias viltis.

— O. Meredith.
Nebūtinas reikalas man 

gyventi, bet būtinas reika
las, kad reikalingoj vietoj 
būčiau reikalingu laiku.

— Pompėjus.
Iš visų talentų linksmu

mas yra naudingiausias.
— Goodrich.

Ne darbas užmuša žmogų, 
bet nuolatinis kankinimasis.

— Beecher.
Civilizuotoje draugijoje 

viršutinė išvaizda pritraukia 
mums daugiau pagarbos. Ge 
rai apsirėdęs žmogus susi
laukia geresnio priėmimo, 
negu tas, kuris turi apdėvė
tą švarką. — Johnson.

Kiekvienas naujas geis
mas yra pradas naujo var
go, naujo sielvarto.

— Voltaire.
Nėra abejonės, kad šian

dieninės kultūros vadai yra 
žmonės, kurie pradėjo karje
rą būdami beturčiai vaikai.

— G. Love.
Kaip žmonės nenoromis 

duoda vietos vienam tarp 
susigrūdusių, kurs būtinai 
nori pasistumti per minią, 
taip šalinasi iš kelio tam, 
kurs skubinasi prie kokio 
nors tikslo. — Dwight.

Visas amžius neįstengs at
lyginti niekais praleistos 
vienos minutės.

— Senovės dainius.
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— Pirmas cigaretas pa
vartotas apie 1840 .met. J. 
Valstybėse sunaudojama ci- 
garėtų 20 kartų daugiau, 
kaip cigarų.
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(Pabaiga)
Antanas susigėdęs pažvel

gė į lubas — jis buvo pagal- ' 
vojęs: kodėl senelis savo lai
ku nevedė? Šita mintis jam 
atrodė nusikalstama ir jis 
ginė ją nuo savęs, kaip ir ki
tas panašias. Profesorius vėl 
grįžo į savo pastabas, su
trauktas čia dideliuose la
puose, čia mažuose, apdras
kytuose sklypeliuose, grįžo į 
ilgų metų triūsą, surinktą iš 
visų mūsų žemės paminklų, 
iš akmenų, iš kryžių, iš kiek
vieno senkapio ar pilies 
griuvėsių, iš knygų ir rank
raščių. Žila barzda tyliai čiu
žėjo po šituos nebylius pra
eities liudytojus, lyg žadino 
juos kalbėti, virsti gyvu kū
nu, atgimti žėrinčiuos vaiz
duos.

— Perskaityk, kuo ten 
baigiau.

— „Ir kai mes stebim sun
kius akmenis mūsų senovės 
pastatuose, rūstūs granito 
luitai mums tampa gyvi ir 
byloja: kalba jie, kad vienos 
rankos, vienas žmogus nega
lėjo jų sukrauti, kad tam 
darbui reikėjo talkos, reikė
jo draugės, reikėjo kolekty
vaus gyvenimo, ir iš to mes 
regim mūsų tėvus ir protė
vius gyvenus socialiniu gy
venimu, bendruomenėmis jau 
pat mūsų tautos aušroje...”

— Gerai, — tarė senelis 
profesorius ir diktavo toliau.

Sėdi senelis profesorius, 
klebonas ir Antanas. Visi 
trys giliai atsikvėpė ir klau
sėsi. Pro varnėnų švilpavimą 
dar toli tenai buvo girdėti 
juokas — jaunas, saulėtas 
juokas... Ūmai klebonas plie
niniu žvilgsniu pervėrė An
taną. Tas žvilgsnis sakė1 
„Dabar tai bus! Pamaty
sim!” Bet vaikinas nesirūpi 
no tais nebyliais klebono 
ženklais. Jo širdis sutvaksė
jo gyvai; maloni šiluma pa
lietė jo veidą...

— Na, duktė. Už lauktu
ves aš tave... — Ir senelis 
pakreipė žandą, o mergaitė 
pridėjo lūpas prie jo šerių, 
nukaitusi ir išdykaudama. 
Tada jinai pasižiūrėjo į An
taną, į kunigą ir pasakė:

— Aš ne su visais...
Klebonas, su kuriuo ji bu

vo pažįstama, tarė:
— Ir augi, Valentina.
— Klebonėli, kaip jūsų 

vargonai? — klausė Valen
tina, pasitraukdama krėslą.

— Vakar jau bagė taisyti.
— Ir ką?
— Dėkui, dukrele, dėkui!, 

Šaukia jie kaip Dievo ange
lai.

Kunigas apie vargonus 
kalbėjo gyvai, su meile ir 
dėkingas žvelgė į Valentiną, 
kad jinai priminė jam bran
gų dalyką.

— Jeigu rytoj turėtum 
laiko, —& nusikosėjo klebo
nas, — aš galėčiau...

— O, koks jūs geras! — 
atsakė mergaitė. — Aš tik
rai ateisiu. Manęs ir pririš
tos neišlaikys.

— Kunige Motiejau, — 
įsiterpė senelis, — gal nori 
dar vieno muzikos fanatiko?

— Nagi, nagi?
Tomas Žiobras s virstelėjo 

galva į Antaną: šis būtų 
puolęs seneliui ant kaklo. 
Tačiau stovėjo nejautrus. 
Tik pasisakė galįs kiauras 
valandas klausytis visų tų 
sonatų, fugų, kvartetų.

—Ateik, jaunas žmogaus,— 
griežtai nusprendė klebonas.

Ir atėjo Antanas pas kle
boną, bet susidrumstęs, susi
drumstęs ir apsiblausęs dėl 
to, kad vakarieniaujant pas 
senelį atvyko inžinierius 
Būdžiūnas ir kalbėdamas su 
Valentina pasakė „tu”. To- 

: dėl dabar dėl jo Valentina 
gali likti namie, neateiti pas 

i kleboną. Bet, „jeigu neateis 
• jinai?” — neramiai pakėlė 
galvą ir apsižvalgė Antanas. 
Taip, ko jai ateiti! Vakar ją 
lydėjo inžinierius ir buvo pa
ėmęs po ranka.

Laiptų viršuje pasirodė 
šviesūs plaukai, išsinėrė pe
čiai ir krūtinė. Per dvi pa
kopas plačiu žingsniu ji pa
sišokėjo aukštyn, atsistojo 
šventoriuje ir dairėsi. Pa
mačiusi kleboną su Antanu 
sumojo plaštaka ir iš tolo 
šaukė:

— Ar seniai laukiat?
— Gero žmogaus visados

lauki, — atsakė klebonas.
Kunigas Motiejus paima tė, ji nežinojo, kur dingti: 

psalmę „Dixit Dominus Do- tekėti už inžinieriaus Modes- 
mino meo”, iš pradžių groja 
lėtai susigalvodamas ir įsi
klausydamas į atskirus gar
sus, sekdamas, kaip grynai 
jie skamba vargonuose. To
liau ima tekėti iškilmingi, 
vėsūs aidesiai, nykiai ir ga
lingai prabildami po šituos 
tuščius skliautus. Kunigas į 
savo giesmę sudėjo visą šir
dį ir buvo sujaudintas tais 
didžiai skambančiais prana
šo balsais. Paskui jis dar 
pagrojo Bacho choralą „Kur 
aš nubėgsiu?” ir Francko 
„Pastoralę”. „Pastoralė” ne
paprastai sužavi Antaną. 
Jam prisimena piemenėlis, 
sėdintis su švilpyne tarp 
pirštų ir grojantis, klausant 
žaliems medžiams ir ere
liams. Garsai pasikeičia, pa
sidaro neramūs, greiti ir 
krinta iš viršaus kaip kruša, 
krinta ne lygiomis čiurkšlė
mis, bet atskirais klodais... 
Vėl atsiliepė piemenėlis pa
giryje. Kunigas grojo vis pa- 
mažiau — ir švelniai, švel
niai užgeso jo daina. O to
liau vėl buvo pilna jaunys
tės, giedrumo ir plūstančios 
šviesos. Vaidenos, kad du 
žmonės eina patenkinti, eina 
pasiekti svaigios laimės.

Vieną dieną Antanas išvy
ko į Skaudvilius, į Valenti
nos tėviškę, kur visų pirma 
susitiko Valentinos tėvą 
Skaudvilį, einantį dūlio.

— Tėvai, užsidėk sietą: 
kai ims gilti... — prisibijojo 
Skaudvilienė.

— Ką šneki — aš bičių ne
bijau, ir jos manęs nebijo.

— Išsigąsi, kai cvaktels 
kuri tau į nosį.

— O kas? — Tegu kanda: 
visos nosies man nesuės — 
perdidelė. Jei tau kiek snapą 
sutrumpintų, jau būtų nuo
stolis.

Bitės lakstė žemai po ko
riais, bėgo ant laktos ir ap- 
juodusios laipiojo po šiau
dus...

Valentinai rodės, kad 
kiekvienas vabzdys ore, kiek 
vienas sliekas žemėje žino 
savo kelią. Jie skraidė ir 
rėpliojo tiesiais takais, be

jaunystės metas susidrums- Regina Budriene
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(Tęsinys)
Vyskupas, neturėdamas 

jokios klebono ir naujojo 
Komiteto kaltės įrodymų, nė 
kunigo Kaupo nesutiko pa
keisti ir nė kalbėti nenorėjo 
apie nuosavybės dokumentų 
„parapijai” atidavimą.

„Parapijinių” Komitetas
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vartotas apie 1840 
Valstybėse sunaudoji 
garėtų 20 karty

Pagal valstybės įstaty
mus, tokie parapijų mitingai 
tik tuomet yra laikomi tei
sėti, kai jie būna bažnyčioje 
prieš dvi savaites paskelbia
mi. Kadangi kun. Kaupas šį 
mitingą bažnyčioje paskelbti 
atsisakė, „parapijiniai”, ma
tomai advokatų patariami,

nerimsta ir 1906 m. liepos patalpino mitingo skelbimus 
mėn. 20 d. šaukia visos pa
rapijos mitingą. Susirinko 
Scrantono „Auditorium” sa
lėje ir tarėsi, ką daryti su 
vyskupu. Nutarta vyskupą 
dar kartą reikalauti atiduo
ti deed’ą. Jeigu ir šiuo atve
ju vyskupas nesutiktų, iškel
ti jam teisme bylą. Be to, 
mitingas išrinko naujus 
„trustees” iš Jono Apono — 
pirmininko, Jono Jurkaus — 
vicepirm., Pranciškaus Pa- 
lučio — ižd., Adomo Grū- 
džio, Kazimiero Kazoko, An 
tano Siauruko, Jono šyvoko 
Andriaus Kriaučiūno ir Vin
co Antanavičiaus. Raštinin
kas Juozas Kadziauskas 
„trustees” sąstatui nepri
klausė. „Trustees” smegens 
buvo Andrius Kriaučiūnas. 
Jis ir anglų kalbą geriausiai 
mokėjo.

nutarė 
pasau-

kuni-
ne-

laikraščiuose ir išlipino gat
vėse. Tuomi jie siekė mitin
gą ir be bažnyčios skelbimo 
padaryti teisėtą.

„Trustees” mitingo įgalio
ti kreipėsi į vyskupą, bet 
nieko nelaimėjo. Tad 
iškelti vyskupui bylą 
liniam teisme.

Ką tuo metu darė 
giniai”? Jie taip pat
snaudė. Rengėsi į kovą. Jieš
ko jo advokatų, šaukė mitin
gus, tarėsi.

Kadangi Katalikų Bažny
čios įstatymai reikalauja, 
kad „trustees” būtų vysku
pas, kadangi jis davė tokią 
didelę bažnyčios statybai pa
skolą, kadangi „trustees” 
teisė jam buvo perleista 
kaip būtina sąlyga gauti pa
skolai, tad „kuniginiai” nu
tarė stoti už vyskupą.

to Būdžiūno, ar Antano. Inž. 
Būdžiūnas — praktikos žmo
gus. Ištekėdama už jo, ji ga
lėtų suramstyti vaikiškai ir 
aiškiai per dvejus metus su
dėliotus namelius, suramsty
ti jo sienojus ir su nuometu 
žengti į juos. Bet juose nėra 
džiaugsmo; tai būtų vien žo
džio tęsėjimas ir pareiga, 
kurios prasmė jai ėmė niauk 
tis. Ir tėvas supras, jei dar 
nėra supratęs, kad dukteriai 
paguodos nebus, jei ji išeis 
ten, kur ligi šiol buvo tikė
tasi. Modestas neša viršeny
bę, pridengtą išdidusiu nuo
lankumu: viršenybę tėvams, 
viršenybę darbininkams, vir
šenybę jai pačiai. Jis į ją 
žiūri, kaip į jaunesnę seserį, 
kuri ilgainiui išaugs, susi
protės ir bus gera šalia ta
vęs. Tyli, užsidariusi, pasi
aukojusi ji gyventų su inži
nierium. Auka, štai vertin
gas žodis! Tačiau tėvas iš 
senelio grįžęs tarė jai: 
„Duktė, aš noriu tavo ge
ro...” Jis supranta, kad jo 
kūdikis susvyravo, jis liepia 
rinktis, kur pačiai mieliau. 
O Antanas naivus, ūmus, 
jaunas kaip šita žemė ir sy
kiu rafinuotas. Jis buvo už
sispyręs, nenorėjo su visais 
šnekėtis, bet puikybės jame 
nebuvo. Ir jis dabar troško 
Valentinos visa būtybe, troš
ko aklai, savo troškimu pri
pildė ne tik save, bet ir gi
rias, ir lygumas, ir visą že
mę. Kodėl tie vyrai toki! 
Ateina valanda, kada jie už 
moterį atiduotų viską...”

Bet užteks. Duoti ištraukų 
iš visų penkiolikos skyrių, 
kurie sudaro knygą, neįma
noma. čia duota tik keletas 
ištraukų, kurių, man rodos, 
turėtų užtekti paskatinti 
skaitytoją įsigyti Vaičiulai
čio „Valentiną” ir perskai
tyti ją ne kartą, bet keletą 
kartų. Keletą kartų turėtų 
perskaityti ypač tie, kurie 
patys rašo arba dar tik ruo
šiasi lietuvių kalba rašyti.

Pagaliau, tenka tarti dėl 
knygos pabaigos. Mes su jos 
pabaiga nesutinkame. Tai 

v. . , . .. ..'neigiamoji gražaus Vaičiu-
rupescio ir abejojimo. O ji iaičio veikalo dalis.
sėdėjo kryžkelėje. Skaidrus! junus Baniulis.

(Pabaiga)

Kaune moterys turi savo 
„Seklyčią”. Ten jos renkasi 
savo darbuotės reikalais, 
ruošia paskaitas, priiminėja 
iš kitur atvykusias savo 
viešnias. „Seklyčioje” viskas 
tik lietuviška: baldai, pa
veikslai, ant langų užuolai
dos, staltiesėlės, kilimai. Vis 
tai liudija lietuvės moters
— audėjos darbą, jos pri
gimtą skonį, jos audinių 
grožį. Lietuvė — audėja vėl 
atgijo. Audiniai jos staklėse 
žydi dar ryškesniais patobu
lintais raštais, praturtinti 
spalvom bei ornamentais. 
Prieš kelis metus buvo Kau
ne suruošta pirmoji lietuviš
kų kilimų paroda, kuriuos 
išaudė lietuvės moterys. To
ji paroda turėjo didžiausį 
pasisekimą. Tai buvo meniš
kai atliktas darbas. Šiemet 
suruošta jau antra tokia pa
roda. Kas tik pajėgė, įsigijo 
kilimą savo krašte austą, at
stojantį geriausį užsieninį. 
Savo pramonei įsigalėjant ir 
kaskart jai tobulėjant, lietu
vė moteris gali puikiai apsi
eiti ir be brangiai kainuo
jančių, atvežtų iš užsienio 
prekių, kaip apsirėdymui, 
taip ir buto papuošimui.

Lietuvė kaimo moteris, 
keldama anksčiau saulės, 
dirba ištisą dieną. Tai ji na
mie triūsiasi, tai darže, tai 
laukuose šieną grėbia, tai ru 
gius riša. Žiemą vėl darbai
— verpia, audžia, mezga. 
Kaimo moteris — motina, 
išaugina didelį būrį savo vai 
kų. Vasaros metu ji visur 
apsupta savo vaikais. Ru
gius vežant, kraudama veži
mą, juokaudama, kaip pasku 
tinį pėdą, užsodina ir savo 
vaiką ant aukštai prikrauto 
vežimo. Namuose, žiūrėk, 
jau jie visi kaip žvirbliai su
lėkė į vyšnaites, tik naikina 
tamsiai prisirpusias vyšnias. 
Rudenį daugel motinų išlei
džia savo vaikus į miestą 
mokytis, ar tai į specialias 
amato mokyklas, o ne tokia 
jau retenybė, ar tai į gimna
zijas, o vėliau ir į univęrsi- 
tetą. Ir čia kaimietė motina

nepaliauja globojus savo vai 
kus, jais rūpindamasi, kar
tais ir nuo savęs atitraukda
ma. Motinos siuntinys iš kai 
mo, vaikų labai laukiama 
dovana. Didelėm šventėm 
bei vasaros atostogom grį
žusi iš miestų jaunuomenė 
— tai motinų pasididžiavi
mas bei viltis.

Negalima apeiti lietuvės 
moters — mokytojos. Toji 
moteris dirba su pasiaukoji
mu savo sunkų darbą, o ypač 
kaimo mokytoja. Gyvenda
ma viena, kur nors tolima
me kaime, rudenį bei pava
sarį sunkiai pasiekdama ar- 
timiausį miestelį, ji moko, 
auklėja kaimo vaikučius. 
Bet ji dirba ne tik mokyklo
je, ji veikia ir tarp suaugu
sių, dirbdama tautinį, kultū
rinį darbą. Ir rezultatais ga
lima tik pasidžiaugti.

Lietuvė — moteris pasi
reiškia ir sporte. Ji kasmet 
pasirodo gražiai bendrose 
suruoštose šventėse.

Moterų skaučių organiza
cija plačiai išsišakojus Lie
tuvoje. Vasaros metu su
plaukia iš visos Lietuvos 
skautės — mergaitės į Pa
langą, kad toje Birutės gim
tinėje švęstų savo šventę. 
Sukuriamas didžiulis laužas, 
pridainuojama daug senoviš
kų lietuviškų dainų. Nuo Bi
rutės kalno jaunimas siunčia 
savo dainas jūrai. Lietuvos 
mergaitės į tą savo šventę 
susilaukia daug svečių ne tik

Balys Serevičius

iš visų Lietuvos kampų, bet 
ir iš kitų, kaimyninių šalių.

Dabar yra daug moterų 
baigusių ir aukštąjį mokslą 
— akademikių. Jos turi savo 
organizacijas ir plačiai jose 
veikia. Yra moterų gydyto
jų, advokatų ir net teisėjų.

Lietuvos moterys ruošia 
savo suvažiavimus, pasikei
čia mintimis, pasitaria dėl 
tolimesnių darbų. Jos plačiai 
seka ir kitų šalių moterų gy
venimą. Kas gera — pritai
ko sau. Bendrauja su kitų 
šalių moterimis. Bendrose 
konferencijose susitinka su 
viso pasaulio moterim — vei 
kėjom, dirbdamos išvien ge
resnei žmonijos ateičiai.

KUN. DR. MYKOLO RA
ŽAIČIO MISIJŲ EILE

Balandžio 26 d. — gegužės 
m. 2 d. — 1703 Jackson St., 
Scranton, Pa.

Gegužės 3 — 16 d. — 207 
Adams St., Newark, N. J.

Gegužės 17 — 23 d. — Šv. 
Kazimiero 
Clair, Pa.

Birželio
South 4th

parapijoj, St,

4 _ 13 d. — 213 
St., Brooklyn, N.

— Nemuno potvynis Kau
ne buvo apsėmęs apie 1,000 
trobesių; Aleksote ir Marve
lėje apie 1000 žmonių turėjo 
išsikelti. Gerokai 
semtos Jurbarko 
džiaus apylinkės, 
potvynis padaręs 
tūkst. dolerių.

ŽYDĖT NENUSTOKIT

/fe

R

M'

buvo ap- 
ir Sere- 

Nuostolių 
apie 50

Žydėkit, alyvos, žydėkite, jievos, 
Ir lauko ramunės ir tėviškės pievos. 
Dabar su lapeliais džiaugiuos ne aš vienas. 
— Čiulbėk, vyturėli, per ištisas dienas. 
Mačiau, kaip palangėn žiedelis nukrito, — 
O kaip dar norėčiau gyvenimo šito. 
Budėkite, keliai ir takeliai palaukių. 
Pavasaris vieši — taip ilgai jo laukėm. 
Kai vakaro tylą kaštanai bučiuoja, 
Taip noris keliauti tuo kloniu žaliuoju. 
Prie kelio gegute, pavasario deive, 
Džiaugsmingai pasveikin kiekvieną praeivį. 
Liūdnųjų dainų šiandien nieks nekartokit, 
Tad, baltosios jievos, žydėt nenustokit...

Vieną sekmadienio vaka
rą, vyskupo Hoban įsakymu, 
kunigas Kaupas sušaukė pa
rapijos mitingą, į' kurį atvy
ko pats vyskupas Hoban 
duoti paaiškinimų. Mitinge 
dalyvavo ir visa opozicija. 
Vyskupas išdėstė susirinku
siems esamus bažnyčios nuo
savybių reikalu ’ bažnyčios 
įstatymus, savo, kaip vysku
po teises parapijos atžvilgiu, 
įspėjo, kad neklusnumas tu
rės jį priversti parapijai at
imti kunigą ir net bažnyčią 
uždaryti.

Žmonės rimtai išklausė 
vyskupo kalbos ir ramiai iš
siskirstė. Po susirinkimo 
opozicijos vadai smarkiai 
kurstė žmones prieš vysku
pą, sakė, kad vyskupas tik 
turi žiūrėti, kad būtų kuni
gas parapijoje, kad tinkamai 
būtų aprūpinami dvasiniai 
parapijos reikalai, o turtas 
„parapijos”, ne vyskupo, 
tad tik parapija ar jos įga
liotiniai ir turi teisę jį laiky
ti ir valdyti.

7. Pirmoji byla
Buvo aišku, kad be bylos 

neapseis. Taip ir įvyko. Rei
kia pastebėti, kad didžiuma 
parapijos šiuo metu ėjo už 
naujuosius trustees.

Pašaukimas į teismą gau-

tas 1907 m. sausio mėnesį. 
Skundė visi trustees. Atsa
kovas buvo vyskupas Hoban. 
Abi šalys pasisamdė advoka
tus ir ruošėsi bylai.

Byla užvesta Scrantono 
Court of Equity, pas teisėją 
Edwards.'

Teisme trustees įrodinėjo, 
kad jie gina parapijos valią, 
kurią ji pareiškusi 1906 m. 
liepos mėn. 20 d. susirinki
me, ir reikalavo, kad nuosa
vybė būtų atiduota jiems, 
kaip teisėtiems parapijos at
stovams. Vyskupui Hoban tą 
nuosavybę parapija, esą tik 
buvusi priversta užrašyti, 
kad gautų iš jo paskolą. Vys 
kūpąs gynė savo poziciją 
remdamasis bažnyčios įsta
tymais ir padaryta su para
pija laisva ir teisėta sutarti
mi.

Teisėjas palaikė vyskupą 
ir išsprendė, kad ir toliau jis 
turi būti trustee. Šis spren
dimas padarytas, rodos 1907 
m. kovo mėnesį.

Sprendimą paskelbus 
dauk kas manė, kad ginčas 
bus baigtas, kad parapijoj 
bus ramu. Optimistai skau
džiai apsiriko, labiausia pats 
vyskupas Hoban: jis norėjo 
patikrinti, kokį' toks spren
dimas padarė parapijai įspū
dį. Tad pirmiausia jis pats

atvyksta į šv. Juozapo baž
nyčią ir nuo altoriaus pasa
ko žmonėms kalbą, kurioje 
pabrėžia savo vyskupišką 
valdžią, primena save esant 
teisėtu trustee, ką ir teismas 
pripažino, ir įspėja žmones, 
kad neklausytų suvedžiotojų. 
Be to, įsako kunigui Kaupui 
artimiausia proga sušaukti 
parapijos mitingą, į kurį pa
skiria nuvykti savo atstovą, 
Holy Rosary Church klebo
ną McManus, kad galutinai 
patikrintų parapijos nusista
tymą.

Mitingas įvyko bažnyčios 
apačioje (rūsyje). Jį atidarė 
kun. Kaupas. Kai kam pakai 
bėjus, vyskupo delegatas pa
galiau pasiūlė, kad žmonės 
pasiskirstydami: — vieni lik 
darni vietoje, kiti pereidami 
į gretimus kambarius, paro
dytų, kas eina už vyskupą ir 
kas prieš. Kurie už vyskupą, 
lieka vietoje, kurie prieš — 
pereina į kitus kambarius.

Pasėkos buvo liūdnos. Vie
toje liko tik 38, visi kiti, ko
kia 450, perėjo į šalinius 
kambarius. Tai tau plebisci
tas! Be reikalo jį vyskupas 
susigalvojo. Delegatas kaip 
mokėjo ramino pasilikusius. 
Tad mitingas baigėsi aiškiu 
vyskupo ir klebono šalinin
kų pralaimėjimu.

Po šių įvykių kunigą Kau
pą vyskupas iškėlė klebonu 
į Pittstoną, o Scrantonui 
1907 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
paskyrė klebonu kunigą Jo
ną Kurą, iki tol buvusį Fo
rest City šv. Antano parapi
jos kleboną.

Kun. Kaupas tvarkoje per
davė parapijos turtą ir dar 
einamiems reikalams paliko 
$500.

8. Kunigo Kuro debiutas
Artimiausią sekmadienį 

naujasis klebonas pirmą kar 
tą susitiko su parapija. Jis 
kalbėjo iš sakyklos apie kle
bono ir parapijos pareigas. 
Daug kam jo kalba nepatiko. 
Bažnyčioje buvo matyti įnir
tusių sugniaužtos kumščios, 
nors kunigas Kuras rimtai 
ir ramiai kalbėjo.

Klebonas nepametė pu
siausviros ir toliau drąsiai 
sakydavo žmonėms, kad trus 
tees, kaip katalikai, padarė 
didelę klaidą, skųsdami vys
kupą pasauliniam teismui.

Trustees laikėsi išdidžiai. 
Jie savinosi sau net ypatin
gą vietą bažnyčioje: susės
davo zokristijoje atskiruose 
suoluose.

Sekantį sekmadienį klebo
nas per pamokslą pastebėjo, 
kad tie suolai yra skirti ku
nigams ir altoriaus tarnams,

ir kad ten trustees kitąkart 
jis nematytų. Trustees pa
klausė.

Klebonas iš pat pirmų 
žingsnių pabrėžė ir žodžiais 
ir savo elgesiu, kad jis yra 
vyriausias parapijos šeimi
ninkas. Skelbdamas arti- 
miausį parapijos mitingą pa
sakė pats mitingą vesiąs* 
Turėjo būti parapijos balius. 
Mitinge reikėjo išrinkti ba
liaus rengėjus. Kol klebonas 
atėjo į mitingą, estradoje 
jau buvo iškilmingai susėdę 
visi trustees. Klebonas pasi
lypėjo estrados laipteliais, 
sukalbėjo maldą, paskui pra
nešė kokiu reikalu mitingas 
yra sušauktas, prašė nuro
dyti rengiamo baliaus dar
bams tinkamus kandidatus. 
Buvo pasiūlyti aršiausi opo
zicionieriai. Klebonas laikė 
tai įžeidimu. Jis pastebėjo 
susirinkusiems, kad jie ne
nori rimtai reikalą svarstyti 
ir, sukalbėjęs maldą, uždarė 
mitingą. Išeidamas pareiškė, 
kad baliaus darbininkus 
pats paskirsiąs ir sekantį 
sekmadienį iš sakyklos pa
skelbsiąs. Taip ir padarė.

Balius pavyko ko puikiau
siai. Dalyvavo ir visa opozi
cija. Pelno buvo $300.

(Bus daugiau)
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suvaidins labai 
komediją „Teis
tam bus balius.

šv. Kazirr.nro Jauni-

S S-gos 30 kuop 
gilios užuojautos ss 

Wiai narei Marcele 
Tylenei dėl jos broh

savo narei, darbš 
. -ėjai, Onai Laukai 
M ko veikiausio pa

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko i Klaipėdą Į I

KEARNEY-HARRISON, 
N. J.

JA UNIMO BROAD WA Y IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Balandžio 23 d., 1937 m.

visas žymesnes lietuvių kolo
nijas. Kiekviena kolonija 

Laikraštis Amerika kvie- gaus pamatyti ne tik Lietu-
čia Tave į savo didžiulį ba
lių, kurs įvyksta šį sekma
dienį, balandžio (April) 25 
dieną, 5 vai. popiet, Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn. Durys atdaros 
nuo 4 vai. popiet, šokiai pra
sidės 8 vai. vak. Vaidinimas 
prasidės 5 vai. popiet.

Visą programą išpildys 
tiktai jaunimas, kurio net 
30 žmonių grupė atvyksta iš 
Waterbury, Conn, su savo 
vadu, komp. AI. Aleksiu prie 
šaky.

Waterburio jaunimas su
vaidins juokingą 3-jų veiks 
mų komediją „Farmeriai 
Mieste”, kurioje bus daug 
džiaugsmo, daug juoko, daug 
muzikos, daug dainų! Vaidi
nimas bus visiems supranta
mas.

Tuojau po vaidinimo pra
sidės šokiai, kuriems grieš 
niekados nepavargstantis 
Young Melodians orkestras, 
irgi waterburieciu jaunuolių 
orkestras, pagarsėjęs po vi
są Connecticut.

Waterburio jaunimas at
važiuoja. Tai jaunimas, kurs 
visados moka nepaprastai 
maloniai svečius priimti. 
Kaip pasirodys Brooklyno, 
Maspetho, New Yorko ir 
New Jersey jaunimas?

Visi susirinkime pasi
džiaugti ir su Waterburio 
jaunimu susipažinti!

ŽODIS JAUNIMUI

vos sporto žvaigždes, bet ir 
savo mėgiamiausius vieti
nius sportininkus, kurie da
bar ruošiasi, kad atsilaikytų 
prieš Lietuvos svečius spor
tininkus.

Kiekvienoj kolonijoj Lie
tuvos svečius gerai priimki
me. Reikia pasistengti su
kelti fondus išlaidoms pa
dengti, daug kur komisijos 
jau sudarytos, ir visos vei
kia išsijuosę, kad tinkamai 
pasiruoštų mūsų tėvų šale
lės žymiausiems sportinin
kams priimti.

L. Labanauskas.

L. Vyčių 29 kuopos 
ruošti šokiai bal. 17 d. 
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Dalyvavo per 400 žmonių. 
Buvo jaunimo iš kiekvienos 
apskrities kuopos.

Newarko kuopa labai dė
kinga vietos biznieriams už 
paramą ir visiems atsilan
kiusiems.

Sekantis kuopos parengi
mas gegužės 21 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje — tada įvyks 
didžiulis sporto vakaras.

— Praėjusį sekmadienį, 
bal. 18 d., 3:30 vai. popiet iš 
WBRY radio stoties perduo
ta lietuviškoji radio progra
ma, komp. Al. Aleksio veda
ma. Šį sykį programa skirta 
nuoširdžiam choro nariui J. 
Ulinskui, sunkokai sergan
čiam.

Programą sudarė parapi
jos choro ir solisčių Plangai- 
tės, Andrikytės ir Alabaus- 
kaitės dainos, armonistų De
gimo ir Markevičiaus duetas 
ir svečių iš Brooklyn© (Lauč 
kos ir Vilniškio) kalbos.

Programos pasiklausyti 
stotyje buvo gausingai pri
sirinkę waterburieciu, kurie 
yra labai pamėgę šią lietu
višką programą, visados įdo
miai ir kultūringai paruoštą.

Minėta programa būna 
kiekvieną sekmadienį ir ji

labai plačiai girdima. P. 
Aleksis gauna laiškų iš New 
York, Pennsylvanijos ir Ma
ssachusetts valstybių.

Šį sekmadienį, bal. 25 d., 
programos nebus, nes beveik 
visi radio programos daly
viai su komp. Aleksiu prie
šaky išvyksta į Brooklyną, 
kur suvaidins Amerikos ba
liuje nepaprastai smagią 
komediją „Farmeriai Mies
te”.

— Žinomas waterburietis 
Pr. Gipiškis bal. 18 d. minė
jo savo 46-tą gimtadienį. Jo 
žmona ir abi dukrelės su
ruošė jaukias vaišes, į ku
rias atsilankė vietos kuni
gai Valantiejus, Gradeckis 
ir Gauronskas, komp. Alek
sis, red. Pilipauskas, K. Vil
niškis, J. Laučka. Ponui Gi- 
piškiui palinkėtina dar tiek 
gimtadienių! Ž. A.

WATERBURIO, CONN. VAIDINTOJAI BROOKLYNE STATO 
MUZKALIA KOMEDIJA ’’FARMERIAI MIESTE” 

šį sekmadienį - balandžio 25 d.

Balandžio 23 d^

PASKVTlMS 
pakvietė

i

išino Amerikos J 
siunčiame paskutinį 
gą visiems skaitytoji 
šeimoms ir bičiuliai 
siems, visiems mūši 
uos kvietimas - afe 
į savo laikraščio Ai 
didingą pavasario 1 
vyksiantį šį sekmadi 
landžio 25 dieną, 5 
piet, Grand Paradise 
318 Grand St, Brook 
rys atdaros nuo 4

Studentų balius
Balandžio 17 d. viešbučio 

Elton salėje įvyko L. K. Stu
dentų ir Profesionalų s-gos 
pirmasis bankietas ir šokiai, 
į kurį atvyko svečių iš New 
York, Hartford, Marianapo- 
lio, Manchester (Conn.) ir 
kitur. Daugiausia buvo iš 
Waterbury.

Bankieto programą vedė 
J. Stokes. Kalbas pasakė 
vietos kleb. kun. J. Valantie
jus, kun. J. Kripas, kun. Ed. 
Gradeckis, Dr. Aukštakalnis- 
Colney, Dr. Aukštakalnis- 
Hill, s-gos pirm. J. B. Lauč
ka, komp. Al. Aleksis, Brook 
lyn Romuvos klubo pirm. K. 
P. Vilniškis, Studentų žo
džio red. J. Pilipauskas. 
Koncertinėje programoje pa
sirodė centro vicepirm. N. 
Plangaitė, M. Andrikytė ir 
Alabauskaitė. Joms akompa
navo komp. Aleksis.

Šokiams griežė vietos Me- 
lodians orkestras, kuris čia 

•labai mėgiamas dėl puikaus 
grojimo.

Balius praėjo nepaprastai 
jaukioje, linksmoje nuotai
koje. Dalyvių buvo apie 110. 
Baliaus pasisekimui daug 
dirbo vietos komisija su 
pirm. J. Stulginskaitė prie
šaky. K. M.

Chorų koncertas
Šį sekmadienį, bal. 25

7 vai. vak. parapijos salėje 
įvyksta New Jersey parapi
jinių chorų sąjungos koncer
tas, kuriam vadovaus komp. 
J. Žilevičius. Chorą sudarys 
per 200 dainininkų iš penkių 
chorų. t

Po koncerto bus šokiai.

Balandžio 11 d., Rosary 
kolegijoje, River Forest, Ill. 
plačiai žinoma lietuvaitė pia
nistė Aldona Aleknaitė turė
jo turiningą piano koncertą.

Visa programa buvo gra
žiai išpildyta, ypatingai klau 
sytojus sužavėjo „Prelude 
and Fuge, C minor” — Bach- 
Bauer, kuris buvo priimtas 
su entuziazmu. Baigiant pro
gramą, p-lė Aleknaitė gau
singai apdovanota gėlių bu
kietais, dovanomis, sveikini- 
mais-telegramomis ir šv. 
Kazimiero Akademijos sese
rų dvasiniu bukietu.

Ką reiškia toks vakaras 
mūsų lietuvaitės-akademikės 
surengtas? Tai išreiškė šv. 
Kazimiero seserys: Sesuo M. 
Eleonora ir Sesuo M. Ber
narda... Tik tie, kurie atsi
lankė, tegali pilnai įvertinti 
p-lės Aleknaitės talentingą 
muzikos gabumą. Ir štai 
pražiho nauja žvaigždė!

Jie va Lukošiūtė.

mus”, ilgesiu lydima buvo 
daina „Gimtoji šalis” ir ne
paprastai įspūdingai pra
skambėjo 
„Vilnius”
inscenizuota

Muz. Rakauskui tenka di
delis pripažinimas, juo la
biau prisiminus tai, kad jau
nas muzikas Lietuvos nėra 
matęs, o visa širdimi Lietu
vą myli ir lietuvių tautos 
muzikos kultūrai dirbti pasi
ryžo ir jau dirba.

„Lietuvą prisiminus” pui
kiai, jautriai sudainavo A. 
Kaminskas, kuriam negailė
ta katučių, kaip lygiai susi
laukė gražaus pritarimo ir 
vienuoliškoje uniformoje de
klamavusi E. Papsytė. Pui
kų duetą, choro ir orkestro 
lydimą, davė p-lė H. Lukas 
ir T. Petkus, sudainuodami 
ganą sunkią St. Adams „Je
ruzalę”. Tiesiog su entuziaz
mu buvo palydėta 8 metų 
mergytė L. Petkiūtė.

Labai gerai sugrojo porą 
dalykų akordeonu jaunas vy 
tis J. Warputis. Jis susilau
kė bene daugiausia pritari
mo.

Jaukia šiluma buvo sutik- O
tos aštuonios jaunos poniu
tės, sudarančios linksmą Ša- 
kar Makar chorą. Jų pasiro
dymas buvo gražus, juo la
biau, kad visos buvo tautiš
kais rūbais pasirėdžiusios.

Meniškai smuiką valdo ir 
jautriai sugrojo porą daly
kėlių G. Vaicekauskaitė.

Įvairiais programos pro
tarpiais gražiai publiką link
smino du juokdariai „žemai
čiai” Ig. Sirtautas ir L. Jag
minas.

V. Uždavinys.

— Laukiamas Moterų cho 
ro vakaras jau čia pat. Bal. 
25 d. 6:30 vai. vak. šv. Al
fonso par. salėje įvyks tokia 
programa, kokią vietos lie
tuviai bene tik antrą kartą 
galės pamatyti.

Programos pirmą dalį iš
pildys gausingas moterų cho 
ras; bus solo duetų, kvarte
tų — daugiausia senovės lie
tuvių dainos. Žmonėms pa
geidaujant, pati vedėja, p. 
M. Čižauskienė, irgi žadėjo 
keletą linksmų dainų padai
nuoti.

Moterys 
juokingą 
me”. Po
Įžanga nebrangi, todėl tiki
masi daug svečių.

— Šiomis dienomis p. Či
žauskienė buvo išvykus į 
New Yorką aplankyti savo 
sesutę Eleną, kurią ištiko 
skaudi nelaimė.

Baltimoriečiams gerai ži
noma Elena Peleckaitė, dir
busi per 5 metus Lietuvos 
atstovybėje Washingtone, ji 
daug kartų dalyvavo mūsų 
parengimuose (operetėse, 
koncertuose) ir solo giedojo 
mūsų bažnyčioj. Bal. 15 d., 
važiuodama į darbą požemi
niu traukiniu, į Chrysler

Pirmoj eilėj sėdi (į dešinę): S. Valinčiūtė, O. Liutkiūtė, J. Stulginskaitė, M.Alų- 
bauskaitė, N. Plangaitė, M. Adomaitytė, M. Andrikytė, U. Seredinskaitė. Stovi: V. 
Skystimas, E. Digimas, L. Brooks, P. Kauneckis, J. Vilčauskas, J. Marcelynas, komp. 
Aleksandras Aleksis, V. Markevičius, A. Markevičius, V. Ulinskas, P. Lazauskas, A. 
Jeruševičius. Paveiksle trūksta šių vaidintojų: J. Lesunaičio, A. Aleksaičio, K. Kar< 
nausko, A. Ulinsko, V. Klimo, A. Valuckaitės, L. Pukinskaitės, D. Markevičiūtės, 
J. Kupsto.

Building, New Yorke, kaž
kaip užkabino koją tarp 
traukinio ir platformos; pul
dama skaudžiai užgavo gal
vą ir sužeidė koją ir ranką. 
Visi Elenos pažįstami balti- 
moriečiai linki jai veikaus 
pasveikimo ir stiprios svei
katos. „Aš”.

— Balandžio 16 d. sudary
tas kortavimo vakaras, da
vęs parapijai pelno apie 
tūkstantį dolerių. VI. Drai- 
gina buvo atėjęs su savo siu
vyklos darbininkais.

— Balandžio 25 d. bus 
rinkliava katalikų mokyk
loms pagelbėti.

— Bal. 18 d. popiet labai 
atšilo; vaisiniai medžiai su
žydėjo, parkuose žmonės jau 
ant žolės sėdi.

— Praeitą savaitę 
doti du lietuviai.

A. Kaupas, baigdamas seminari
ją, teikė jaunesniems mokiniam 
lietuvių kalbos ir literatūros pa- 
mokas (Liet. Am-oj, psl. 141).

Midleport, Pa. 1895 m. sukur
ta šv. Vaclovo Draugija.

New Philadelphia, Pa. 1896 e 
įkurta Jėzaus Širdies Draugija. *

McAdoo, Pa. 1897 m. įkurti 
šv. Kazimiero Susišclpimo Dm 
gija.

Stumerville, Pa. 1897 m. sus 
kūrė šv. Petro ir Povylo Draup 
ja.

Duryea, Pa. 1893 m. įkurta R;l 
Juozapo, o

1897 m. šv. Petro ir Povylo- 
abi sušelpimo draugijos.

Grand Rapids, Mich. 1897 m 
įkurta šv. Petro ir Povylo Drau
gija, o 1898 m. Neprigulmingai 
Klubas.

Kun. A. Milukas,

Kompozitoriaus Al 
šio vadovaujama va 

Į grupė jau pasiruošus 
rodyti Amerikos bąli 
lyviams su nepapras 
mia, juokinga, džiauj 
muzikalia trijų veiks 
mediją „Farmeriai 1 

„Farmeriai Miest 
trijų veiksmų komed 
rios vaidinime dalyve 
20 vaidintoją. Ko 
vaidinimas bus lydin 
nų ir orkestro.

Tuojau po vaidiniu 
sidės šokiai, kuriems 

: garsusis Young Me 
orkestras iš Wat 
ta

Berburiečiai, sul 
padaryti tokią kelionę 
rokai vargo pakelti, 
nepaprastą palankum 
nšSui Amerikai* ir 
ftr Yorko apylinkei 
(aka reikšti vilties 
Amerikos skaitytojai, 
d bičiuliai ir jų paž 
pasingai atsilankys ą 
madienį, balandžio 25 

\ ii popiet j Grand Pan

lb pasimatymo jauki 
Amerikos pavasario bąli

Ar yra tokių jaunuolių, 
kurie nenorėtų pamatyti žy
miuosius sportininkus? Ma
nau, kad tokių yra labai ma- 

■ žai. Atvažiuoja sporto žvaig
ždės j jų miestą ir Amerikos 
jaunuoliai deda viską į šalį, 
ir bėga juos pamatyti.

Galima tad suprasti, koks 
bus susidomėjimas, kai šią 
vasarą Amerikon atvažiuos 
Lietuvos rinktiniausieji spor 
tininkai. Visas amerikiečių 
lietuvių jaunimas turės pro
gą pamatyti juos įvairiose 
sporto šakose, nes jie lankys

Graži vyrų pramoga
Bal. 18 d. įvyko Vyčių 

„Juokų ir linksmybės valan
da”. Taip jie pavadino savo 
gražų vakarą.

Vyčiai pasirinko jaukią 
draugingų mums čekų Saka
lų salę. Vakarą pradėjo Chi- 
cagos apskrities dvasios va
das kun. M. Urbonavičius.

Muzikalią dalį pradėjo 
jaunas chorvedis S. V. Ra
kauskas savo kompozicija 
„Dainų šventė”, kurią labai 
gražiai atliko choras su or
kestru. Ir kiti choro su or
kestru pasirodymai buvo la- stojo apie 40 naujų narių; 
bai vykę. Galingai skambėjo apeigos buvo įdomios, nes 
Ch. Gounod „Sužadink jaus- yisį nariai turėjo jas atlikti,

Motinų diena
L. Vyčių 17-ta kuopa ren

giasi minėti Motinų dieną iš
kilmingai. Kuopos intenci
jai įvyks mišios, kuriose vi
si nariai „in corpore” daly
vaus. Po mišių įvyks bendri 
pusryčiai, o vakare parengi
mas. Bus suvaidinta, veika
las „Būk Jo Angelu Sargu” 
ir dainų programa. Pakvies
ta dainininkai, kuopos na
riai Ona Valeckaitė ir Juo
zas Antanėlis.

—o—
Naujų narių įvedimas

Bal. 19 d. vyčių kuopa tu
rėjo naujų narių įvedimą. 
Nuo Naujų Metų į kuopą į-

kad ir nenoromis. Dalyvavo 
kleb. kun. F. Virmauskis ir 
kun. K. Urbonavičius. Vy
čiai draugiškai pažaidę skir
stėsi geroje nuotaikoje. D.

—°— ,
Šokiai labai gerai pavyko
Bal. 17 d. įvykę N. A. ap

skrities šokiai praėjo gra
žiausiu pasisekimu. Į puošnų 
Somnersaet viešbutį susirin
ko iš visos Naujos Anglijos 
rinktinis jaunimas praleisti 
maloniai laiką savųjų tarpe. 
Dalyvavo per 500 jaunimo, 
kurių tarpe ir daug profesi- 
jonalų. J.

—o—
Teatras ir koncertas

Balandžio 25 d. įvyksta 
parapijos didžiojo choro ren
giamasis teatras ir koncer
tas, kuriam choras muz. R. 
Juškos stropiai ruošiamas. 
Komedija „Žydas bačkoje” 
duos progos skaniai visiems 
prisijuokti, o rinktinės dai
nos žavės, klausytojus. Daini
ninkas Jonas Tamulionis iš 
Nashua, N. H. sudainuos ke
letą komiškų dainelių. Taip 
pat dalyvaus ir naujai suor
ganizuotas Lietuvių Legijo- 
nierių Dariaus posto benas. 
Nepraleiskite progos, kuri 
nedažnai pasitaiko.

— Bal. 2 d. Katalikų Uni
versiteto muzikos rūmų sa
gėje įvyko suruoštas ,,Lietu
vos Vakaras”. Broliai Motu
zai rodė judomuosius pa
veikslus, o kalbą pasakė p. 
K. Karpius, Dirvos redakto
rius. Programą vedė tarp
tautinės teisės profesorius 
Dr. Wright. Vakarą ruošė L. 
J. Esūnas. Apie vakarą gra
žiai parašė keli Washingto- 
no laikraščiai.

— Jaunų Demokratų klu
bas savo susirinkime pasiū
lė pastatyti didelį viešą au- 
ditoriumą prezidento Roose- 
velto vardu. Siūlymą iškėlė 
lietuvis L. J. Esūnas. Rezo
liucija pasiųsta Kongresui. 
Rūmai siūlomi statyti šiau
rinėje Pennsylvania avė. da
lyje.

Bal. 16 d. šv. Vardo salė
je įvyko Kat. Sus-mo 165-tos 
kuopos suruošti Lietuvos 
judomi paveikslai, kuriuos 
rodė broliai Motuzai. Publi
kos buvo pilna salė ir visi 
nepaprastai džiaugėsi įdo
miais paveikslais. Labiausiai 
patiko senelių šokiai. Be to, 
susirinkę turėjo progos pa
matyti įvairių rankdarbių.

Rengėjai dėkingi šv. Var
do dr-jai už suteiktą salę.

M. K.

Forest City, Pa. susikūrė:
1892 m. šv. Antano Dr-ja,
1893 m.

Stanislovo 
vių;

1896 m.
mingas Klubas.

Newark, N J. sukurta:
1892 m. š. Jurgio Dr-ja, Palan

gos Juzės Dr-ja (?).
Boston, Mass, susikūrė:
1892 m. dvi draugijos: šv. Ka

zimiero ir Vytauto.
Worcester, Mass, sukurta:
1893 m. dvi draugijos: šv. Ka

zimiero ir šv. Juozapo.
Wilkes-Barre, Pa. sukurta:
1892 m. Lietuvos Sūnų Draugi

ja, susidariusi iš šv. Petro ir Po- 
vylo bendros lenkų lietuvių drau
gijos, lietuviams atsiskyrus nuo 
lenkų (Liet. Amerikoj, psl. 62).

1893 m. šv. Trejybės Dr-ja,
1894 m. šv. Mykolo Dr-ja, 
1895

kaičių Dr-ja, neužilgo pakrikusi,
1897 m. Algirdo Draugija.
Luzerne, Pa. 1892 m. susikūrė 

šv. Petro ir Povylo Dr-ja.
Amsterdam, N. Y. 1893 m. 

įkurta šv. Kazimiero Susišclpimo 
Draugija.

Utica, N. Y. 1893 m. sukurta 
šv. Kazimiero Draugija, o

1894 m. Lietuvių 
Klubas.

Spring Valley, Ill. 
tais lietuviai, iki tol 
lenkų „Związek Narodowy Pol- 
ski”, pametę tą lenkų organiza
ciją, sukūrė „Susivienyjimo Lie
tuvių Amerikoje” kuopą.

Mahanoy Plane, Pa. 1893 m. 
sukurta šv. Jurgio Kareivių 
Draugija.

Overbrook, Pa. ir Mt. Carmel, 
Pa. 1893 m. klierikų Antano Mi
luko ir Antano Kaupo, taipgi 
kun. J. Žilinsko (Žiliaus) sukur
ta „Lauryno Ivinsko Lietuviška 
Europiška Amerikiška Draugija 
surengti Paryžiaus 1900 m. tarp
tautinėj parodoj lietuvių skyrių.

Minersville, Pa. įkurta:
1894 m. šv. Vincento Dr-ja,
1895 m. Spindulio Draugija,
1896 m. šv. Pranciškaus Drau

gija,
1897 m. dvi organizacijos: Ne- 

prigulmingų Lietuvių Piliečių 
Klubas ir Želmens Draugija.

Union City, Conn. 1894 m., su
kurta šv. Jurgio Draugija.

Detroit, Mich. 1895 m. Lenkų 
Dvasinėj Seminarijoje klieriko 
Antano Kaupo rūpesčiu sukurta 
šv. Kazimiero Mokslo Draugija.

ASMENINIAI LYDIMOS

iniBU

newyork-klaipeda
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Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 
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Tokią kelionę turėsite vykdami 
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■ Muziejus atsiuntė įgalioji 
to A. Milukui rinkti an 

lietuvių tarpe tini 
• muziejui daiktus.

Nejaus vadovybė pra 
toroj įstaigų, organize 
IHitskinj asmenų neat 
8^ turimus muziejini 
^ntes paaukoti p 
to Miluką muziejui Kam 

paskirta atitinkan 
vieta.
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Įstato
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Balandžio 23 d., 1937 m.
L- "

J. Stulginskaitė, M. Ala-

kas, J. Marcelynaątojip, 
inskas, P. Lazauskas, A. 
io, A. Aleksaičio, K Kar
aites, D. Markevičiūtės,

FEDERACIJOS NARIAMS

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

kad 
yra 
nuo

A. L R. K. Federacijos New Yorko Apskritis

gijų Istorija
. Kaupas, baigdamas sew 
į, teikė jaunesniems mokinia 
etuvių kalbos ir literatūros p 
rokas (Liet. Am-oj, psL M).

Midleport, Pa. 1895 m. st 
a šv. Vaclovo Draugija,

New Philadelphia, Pa. 1838» 
kurta Jėzaus Širdies Draugiją.

McAdoo, Pa. 1897 m.
šv. Kazimiero Susišelpimo Drc 
gija.

Stumerville, Pa. 1897 m. e 
kūrė šv. Petro ir Povylo Dra 
ja. . ; ( - u

Duryea, Pa. 1893 m. įkurtą* 
Juozapo, o

1897 m. šv. Petro ir Povylo 
abi sušelpimo draugijos.

Grand Rapids, Mich. 18Ji: 
įkurta šv. Petro ir Povylo Di 
gija, o 1898 m. NeprigulĖ 
Klubas.

Kun. A Milukiš

Šiuo Amerikos numeriu 
siunčiame paskutini kvieti
mą visiems skaitytojams, jų 
šeimoms ir bičiuliams. Vi
siems, visiems mūsų malo
nus kvietimas — atsilankyt 
į savo laikraščio Amerikos 
didingą pavasario balių, |- 
vyksiantį šį sekmadienį, ba
landžio 25 dieną, 5 vai. po
piet, Grand Paradise salėje, 
318 Grand St., Brooklyn (du 
rys atdaros nuo 4 vai. po
piet).

Kompozitoriaus Al. Alek
sio vadovaujama vaidintojų 
grupe jau pasiruošusi pasi
rodyti Amerikos baliaus da
lyviams su nepaprastai įdo
mia, juokinga, džiaugsminga 
muzikalia trijų veiksmų ko
medija „Farmeriai Mieste”.

„Farmeriai Mieste” yra 
trijų veiksmų komedija, ku
rios vaidinime dalyvaus apie 
30 vaidintojų. Komedijos 
vaidinimas bus lydimas dai
nų ir orkestro.

Tuojau po vaidinimo pra
sidės šokiai, kuriems grieš 
garsusis Young Melodians 
orkestras iš Waterbury, 
Conn.

Waterburieciai, sutikdam 
padaryti tokią kelionę ir ge
rokai vargo pakelti, parodo 
nepaprastą palankumą laik
raščiui Amerikai" ir visai 
New Yorko apylinkei, todėl 
tenka reikšti vilties, jog 
Amerikos skaitytojai, jos vi
si bičiuliai ir jų pažįstami 
gausingai atsilankys šį sek
madienį, balandžio 25 d., 5 
vai. popiet į Grand Paradise 
salę.

Iki pasimatymo jaukiame 
Amerikos pavasario baliuje!

bažnyčioj. Jaunosios tėvai p. 
Zabelskai rengiasi iškelti di
džiulį vestuvių pokylį.

Malonu pastebėti, 
abiejų jaunųjų tėvai 
Amerikos skaitytojai
pirmojo numerio. Tikime ir 
linkime, kad jaunavedžiai 
pasektų savo tėvų pėdomis, 
pasilikdami ir toliau ištiki
mais lietuviais katalikais, 
kokiais jie ir dabar yra.

Federacijos apskr. svar
bus mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, balan
džio 28 d., 8:30 vai. vak. Ap
reiškimo par. mažojoj salėje.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti.

LABDARINGI DARBAI

New Yorko arkivyskupi
jos katalikų labdarybės or
ganizacija praeitais metais 
turėjo 1,137,030 dolerių pa
jamų, kurios sunaudotos to
kiems šelpimo darbams: ne
turtingoms šeimoms — 510,- 
787 dol., vaikams — 68,211 
berniukų ir mergaičių prie
glaudoms — 84,838 dol., li
goninėms ir gydymui — 58,- 
000 dol., vaikų atostogų vie
toms — 81,113 dol.

Šiais metais norima su
kelti vieną milijoną ir 372 
tūkst. dolerių. Aukas renka 
20,000 savanorių darbinin
kų.

MIESTO MOKESČIAI 
GERAI PLAUKIA

ASMENINIAI LYDIMOS

MUZIEJAUS ĮGALIOJIMAS 
KUN. A. MILUKUI

»ol- 
za- 
jie-

NEWYORK-KUDI
ttfcG0THENWK4(MM

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejus atsiuntė įgaliojimą 
kun. A. Milukui rinkti ame
rikiečių lietuvių tarpe tinka
mus muziejui daiktus.

Muziejaus vadovybė prašo 
lietuvių įstaigų, organizaci
jų ir atskirų asmenų neatsi
sakyti turimus muziejinius 
eksponatus paaukoti per 
kun. Miluką muziejui Kaune, 
kur bus paskirta atitinkama 
vieta.

Įgaliojimą pasirašė muzie
jaus direktorius P. Galaunė 
ir istorinio skyriaus vedėjas 
Dr. A. Račkus.

Miesto vadovybė pareiškė, 
jog šiemet mokesčiai daug 
geriau plaukia negu pernai.

Miestas paskyrė 4 procen
tų nuolaidą tiems, kurie su
mokės anksčiau termino. 
Tas paveikė. Balandžio 2—8 
d. laikotarpy į miesto iždą 
įplaukė beveik 64 milijonai 
dolerių, kas yra apie 16 mili
jonų dolerių daugiau negu 
pernai tuo laiku.

DĖL BEŽDŽIONIŲ UŽPUO
LIMO IŠKELTA BYLA

tai gali būti malonesnio Wi*1 
įsėdus į laivą New Yoda * 
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Antra ekskursiją

LIEPOS-JULY^

š Gothenburgo geležinkeli ?. 
diją apie 7 valandas į Kalas) 
maro, 1934 m. statytu 
rieholm apie 18 valandą i

EKSKURSIJAS UlGflL 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ/ 

SĄJUNGA AMEIBO*

Ekskursijų brošiūrėlė ir 
teikiamos nemokamu taip? P 
mos laivakortės pas vinį 
arba Š. A L raštinė#.

KITI IŠPLAUSIMAI B 1)1,1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
DROTININGHOLM--^ 

KUNGSHOLM- - - - - - - - - -
DROTTNINGHOLM - - *

SWEDISH AMEBI^ 
636 Fifth Ave., Nedj

Moterų s-gos 30 
reiškia gilios užuojautos sa
vo darbščiai narei Marcelei 
Adomaitienei dėl jos brolio 
mirties.

Kuopa savo narei, darbš- 
) čiai veikėjai, Onai Laukai
tienei linki ko veikiausio pa
sveikimo; p. Laukaitienė y- 
ra išvykusi į ligoninę (Put
nam ir Howard Avės.) sun
kiai operacijai.

kuopa

BUS DIDELES VESTUVĖS

Žinomų Maspetho par. vei
kėjų p. W. Zabelskų (61-38 
Clinton Ave.) dukrelė Elena 
išteka už kitų žymių maspe- 
thiečių p. P. Augustinų (58- 
37 Fresh Pond Rd.) sūnaus 
Kazimiero, veiklaus jaunimo 
darbuotojo.

Šliūbas bus gegužės 30 d. 
2 vai. p. p. Maspetho par.

Komp. Al. Aleksis, Waterbury, Conn., parapi
jos choro vadas, daugelio organizacijų nuoširdus 
veikėjas, Lietuvos Pavasarininkų, L. Vyčių ir 
Vargonininkų s-gos Garbės Narys, pasižymėjęs 
visuomenininkas, o ypač jaunimo mylėtojas. ŠĮ 
sekmadienį, balandžio 25 d. komp. Aleksis at
vyksta su savo grupe į Brooklyną, į Amerikos 
pavasario balių, kuriame, jo vadovybėje, bus su
vaidinta 3-jų veiksmų > komedija „Farmeriai 
Mieste”.

Kun. J. Zabulionis grįžo 
prieš pat Velykas. Į Prisikė
limo pamaldas atvyko žmo
nių net iš kitų parapijų.

Savo pamoksle kun. Zabu
lionis pasidžiaugė parvežęs 
parapijai daug įvairių dova
nų ir pasakė, jog tuojau bus 
pradėta naujo altoriaus ir 
klebonijos statyba. Bijutiš- 
kiečiai, klebonui vadovau
jant, pasimeldė už savo 
radarius amerikiečius.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

ge-

kams muziejų, kurs bus prie 
Brooklyn Ave., tarp Pros
pect ir Park gatvių. Muzie
jaus planas jau patvirtintas.

Muziejaus statyba kaštuo
sianti vieną milijoną dole
rių. Pinigus duos federalinė 
valdžia iš Washingtono.

J. E. vysk. Reinio atvykimas 
ir Federacija

Malonu yra pranešti, kad 
J. E. vyskupas Mečislovas 
Reinys, Vilkaviškio vyskupi
jos koadjutorius, Vytauto 
Didžiojo Universiteto profe
sorius, tikrai atvyks į Ame
riką ir tikrai dalyvaus A.L. 
R.K. Federacijos XXVI kon
grese, kuris bus rugpiūčio 
24, 25 ir 26 dienomis, Law
rence, Mass. Atsižvelgiant į 
tai, kad Jo Ekscelencija yra 
žymus mokslininkas, visuo
menės veikėjas, Lietuvos 
jaunimo vadas, didelis patri- 
jotas, aktyviai kovojęs dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
jo dalyvavimas su mumis 
kongrese šiemetinį Ameri
kos lietuvių katalikų veikė
jų suvažiavimą padarys la
bai reikšmingu ir istorišku. 
Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktuves tikrai iškilmin
gai galėsime paminėti.

J. E. vyskupas Reinys lan
kysis ir šiaipjau lietuvių ko
lonijose. Tad Federacijos ap
skričiai ir skyriai, tikimės, 
vis kuo prisidės prie iškil
mingo Jo Ekscelencijos pasi
tikimo ir pasinaudos Aukš
tojo Svečio patarimais. Kaip 
1926 m. arkivyskupas J. Ma
tulevičius, M.I.C., 1935 m.

vyskupas T. Matulionis, taip 
šiemet vyskupas M. Reinys 
sustiprins mūsų religinę ir 
tautinę veiklą, taip pat su
stiprins Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių katalikų visuo
menių ryšius.

—o—
Dėl enciklikos 
atspausdinimo

Prieš mėnesį laiko Popie
žius Pijus XI paskelbė svar
bią encikliką — apie komu
nizmą ir jo pavojus. Jei Fe
deracijos Centro Valdyba ži
notų, kad skyriai stengsis 
tos enciklikos tekstą platin
ti, išleistų ją į atskirą kny
gutę lietuvių kalboje. Sky
riai ir apskričiai tą klausi
mą pasvarstykite savo susi
rinkimuose ir praneškite, 
kiek enciklikos knygučių iš
platintumėte. Knygutę reik
tų parduoti po 10 centų. 
Kiekvienas sąmoningas ka
talikas turi gerai pažinti 
savo priešo siekimus. Šiuo 
metu komunistai yra di
džiausi katalikybės priešai. 
Taigi, Federacijos veikėjų y- 
ra svarbi pareiga patiems 
gerai susipažinti su Popie
žiaus enciklika apie komu
nizmą ir plačiąją visuomenę 
su ja supažindinti.

Leonardas Šimutis, 
ALRK. Federac. sekr.

Šermukšnines Pabiros

Biznieriai, skelbkitės sa
vaitraštyje Amerika.

Keleivis: Kodėl tie trau
kiniai visuomet vėlinasi?

Stoties sargas: Kad turė
tumėm kas pasinaudotų po
ilsio kambariu.

Lucky Strike Perstato “Your News Parade” 
Su Edwin C* Hill Priešakyje

tikrovės, — sako režisierius 
rašytojui.

— Ką tuomi nori pasaky
ti?

— Štai ką: pirmasis veik
smas vyksta tik ką vedusių 
kambary, o antrasis veiks
mas vaizduoja jų gyvenimą 
po šešių mėnesių ir visi bal
dai tebėra toje pat vietoje!

Batų pardavėjas: Gerbia
masis, tavo batai sumaišyti: 
kairysis ant dešinės kojos, o 
dešinysis ant kairės.

Pirkė j as: Įsivaizduokit! 
Per 30 metų aš maniau turįs 
kreivas kojas.

—o—
Jonukas: Kodėl 

tėvelis taip mažai 
turi ant galvos?

Motina: Tėvelis, 
labai daug galvoja.

Jonukas: O kodėl
myt, turi taip daug plaukų?

Motina: Štai, Jonuk, 10 
centų ir bėk nusipirkti sal
dainių.

mūsų 
plaukų

vaikeli,

tu, ma-

Brooklynietis Mendel Pi
cket ir jo žmona, gyveną 39 
Stagg St., iškėlė vyriausia
me teisme bylą prieš New 
Yorko žvėryną, jieškodami 
75 tūkstančių dolerių.

Bylos kėlėjai aiškina, jog 
jie su savo sūnum Charles 
1935 mt. birželio 2 d. buvo 
žvėryne, kur juos užpuolė 
dvi jaunos beždžionės, gori
la ir šimpanzė.

Jieškovai aiškina, jog go
rila per vertųsi jų sūnų, kurs 
griūdamas nusilaužė savo 
kairės kojos šeštąjį pirštą, 
o motina, užpulta šimpanzės, 
apalpusi; sūnui pirštas .po 

turėjo būti nupjautas.

Praeitą savaitę New Yor
ko ribose įvyko 550 automo
bilių nelaimių, kuriose 12-ka 
žmonių užmušta ir 639 su-) 
žeista. Daugiausia užmušta 
savaitės gale, šeštadienį ir 
sekmadienį — 6 žmonės ne
teko gyvybės.

Nors nuolatos ir per laik
raščius, ir per radio, ir per 
įvairias kalbas primenama 
vairuotojams ir pėstiesiems 
būti atsargiais, tačiau ne
laimių vis pasitaiko.

Prct. 92.

MOTERŲ BALIUS

Moterų Vienybė gegužės 
d. turės savo pavasarinius 
šokius, įvyksiančius Knapp 
Mansion salėje, 554 Bedford 
Ave.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
75 et.

1

EDWIN C. HILL, vienas iš įžy
miųjų laikraščių ir radio raporte- 

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šios šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Ši programa bus žinoma kaipo 
“Your Lucky Strike News Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos minučių Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų patiekiama programa.

Per daugiau, kaip trisdešimt metų 
Edwin C. Hill dįrbo Amerikos laik
raščiuose, kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti į Europos ir į Pietų ir 
Centralinės Amerikos valstijas. Šis jo 
patyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
jo darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky- 
tojai 1933, 1934, 1935 ir 1936 matais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės iš vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jau
dinančiai su įvairiais paaiškinimais 
savo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus įvesta dienos šviesos taupy
mo laikas (daylight savings time) sto
tys vakarinėse prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet 
pradedant’gegužės mėnesio 3 d. ištisa

Edwin C. Hill

Columbia Broadcasting Systema bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis.

Patiekiant šią programą Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai seka prog
resą, kas duoda jiems galimybės pa
tiekti rūkytojams Lucky Strike ciga
retų. Tai yra lengvas užsirūkymas. 
švelnus rūkytojų gerklei, ir laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių prie
maišų. prašalintų Lucky Strike išim
tino "It’s Toasted” proceso.

— Gydytojau, kaip man 
apsisaugoti nuo jūrų ligos?
— paklausė skotas.

— Ar turi su savim pen
kis centus?

— Taip, ponas gydytojau,
— atsakė skotas.

— Na, tai įsikąsk 
tarp dantų.

—o—
Jonas: Kiek laiko?
Vincas: Už penkių bus de

šimts.
Jonas: Aš neklausiu, kas 

bus už 5, aš klausiu, kiek 
dabar! v

juos

— Tavo veikalui trūksta

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

to

DAUGIAU ŠELPS 
AKLUOSIUS

Nuo gegužės 1 d. miestas 
akliesiems šelpti skiria 584 
tūkstančius dolerių metams.

Ta pašalpa naudosis apie 
2500 aklųjų, kurie gaus po 
30 dolerių į mėnesį.

BIJUTIŠKIS DŽIAUGIASI
GRĮŽUSIU KLEBONU

VYRŲ VAKARAS

Šį šeštadienį, bal. 24 d., 
vakare Apreiškimo par. vy-' 
rai turės savo rūkymo ir ki
tokių įvairumų vakarą.

Visi maloniai kviečiami. 
Parengimas bus parapijos 
salėje.

MERGINŲ ŠOKIAI

Šį šeštadienį, bal. 24 d., 
Angelų Karalienės par. salė
je įvyksta Birutės merginų 
klubo ruošiami pavasario šo
kiai.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
et.40

Didelis Bazaras
RENGIA

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
280 UNION AVENUE

Prasidės 7 Valandą Kiekvieną Vakarą
Balandžio 23 atsidarys BAZARAS su perstatymu „ŠALA-
PUTRIS”. Puiki vieno veiksmo komedija. Suloš Lietuvių 

Teatro Grupė, vadovystėje J. Valenčio.
Balandžio 24 — Dainos ir kiti pamarginimai.
Balandžio 25 — Lietuvių Liaudies Teatro Grupė 

svarbiausias scenas veikalo „Iš Meilės”.
Balandžio 30 — Bus puikių solo dainininkų.
Gegužės 2 — Bus Monologų ir Dialogų vakaras.
Gegužės 8 — Lietuvių Liaudies Teatro Grupė suloš svar

biausias scenas veikalo „Ant Bedugnes Krašto”.
Gegužes 9 — Bus Juokų Vakaras.
Gegužės 14 — Pypkininkui kontestas.
Gegužės 15 — Reklamų vakaras.
Gegužes 16 — Bus duodama puikiausis koncertinis ir mu- 

zikalis vakaras.
Taip pat per visus 10 vakarų, apart trumpos programos, 

BUS ŠOKIAI.
Įžanga į kiekvieno vakaro baearą 10c.

Kviečia Rengimo Bazaro KOMITETAS.

sulos

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

—o—
Petras: Mes dabar važiuo

jame į Škotiją nedūžtančių 
stiklų gaminti.

Ona: Ar tokius stiklus 
Škotijoje vartoja automobi
liams ?

Petras: Visai ne. Tokius 
stiklus ten vartoja sužieduo
tuvių žiedams.

—o—
Stasys: Tai tu sakai ži

nanti žmogų, kuris mirė dėl 
pavydo ?

Marė: Taip. Jį nušovė pa
vydus vyras.

—o—
Petras: Teisybę pasakius, 

neturėčiau nešti šiuos sal
dainius Marytei. Prieš porą 
dienų ji man smarkiai uždro 
žė į žandą. Ar gali tam ti
kėti?

Draugas: O, taip. Vakar ji 
man vos tik "akies neišmu
šė, kai mėginau pabučiuoti.

Iš medžiotojo dienoraščio:
Sausio 15 d. — Sninga.

Negaliu eiti medžioti.
Sausio 16 d. — Dar snin

ga. Negaliu eiti medžioti.
Sausio 17 d. — Vis sninga.

Nušoviau žmonos šunį.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

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.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

^22222£22222222222222222222222222£222222222222sl

Bijutiškio parapijiečiai la
bai džiaugiasi, sulaukę savo 
klebono, kun. J. Zabulionio, 
sugrįžusio iš Jungtinių Val
stybių.

Miesto vadovybė ruošiasi 
statyti naują Brooklyno vai-

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

STATYS VAIKAMS 
MUZIEJŲ



Balandžio 23 d., 1937 m.

Vaidinimas - Dainos
Šokiai

Visi ateikite pamatyti

TIKIETŲ PLATINTOJAMS | P Šimkienę,
P. Kubilių,
S. Cerebiejų.

Blissville, N. Y.
Alex Grigaliūną,
Mrs. Balčiūnienę,
P. Mackevičių.

Richmond Hill
S. Subatienę.

Port Washington, N. Y.
Pas p. Rusus, 9 Charles 

St.
Taipgi tikietų galite gauti 

visose klebonijose ir Ameri
kos redakcijoj. Įsigykite 
juos iš anksto.

Malonūs bendradarbiai, 
kurie turi paėmę platinti 
Amerikos baliaus tikietus, 
prašome iki šio šeštadienio 
pranešti Amerikos adminis
tracijai (Telefonas Stagg 2- 
2133), kas kiek tikietų išpla
tino. Administracija ypač 
norėtų, kad neparduotus po 
75 et. ir 1 dol. tikietus grą
žintume! prieš sekmadienį, 
kad būtų galima sutvarkyti 
sėdynes.

JIE PLATINA TIKIETUS

Amerikos baliaus tikietus 
galite įsigyti pas žemiau iš
vardintus asmenis:

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

FARMERI Al MIESTE”
Šį Sekmadienį, Balandžio 25 d., 1937 m.

GRAND PARADISE SALĖJ, 318 Grand St., Brooklyn,N. Y
Mockevičių dukrelė Joyce.

— Blissvilliečiai šoks Mas 
pethe šį šeštadienį Šv. Petro 
ir Povylo draugija tam ruo
šiasi.

— Kun. J. Balkūnas bal. 
25 d. sakys pamokslą Eas
ton, Pa., kur vyks Keturia- 
dešimts valandų atlaidai. 
Per jurgines sakys pamoks
lą Šv. Jurgio par., C. Brook- 
lyne.

— Gegužės mėn. pamaldos 
bus kasdien vakarais 
vai. (sekmadieniais 4 
po pietų).

7:30 
vai.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

KOMP. A. J. ALEKSIS IR

JO VADOVAUJAMI ARTISTAI-DAINININKAI,

iš Waterbury, Conn, išpildys puikią programą, 

po kurios bus šokiai iki 12 vai., grojant garsiam 

Waterburio šokių orkestrui Young Melodians.

Ideali®0 
iitjiiširiflų dėmesiai. 
Vis tie kR“1 
žydą keistybės, 
Indėnai nenyko 
Jau laito

Brooklyne
Kun. J. Aleksiūną, 
Kun. J. Kartavičių, 
Alice Pūkenytę, 
M. Brangaitienę, 
Mrs. Tvaskienę,
L. Žemeckienę, 
K. Masaitį,
St. Pusvaškį, 
Simą Aleksiūną, 
P. Baleiką,
M. SkruodenĮ, 
V. Kivytą,
G. Lauciuvienę, 
P. Montvilą,
J. Butkų,
K. Dumblienę,
A. Majauskienę, 
M. Butauskienę,
B. Radzevičienę, ’ 
O. Daubarienę,
O. Ražickienę, 
E. Vaitekūnienę, 
V. Baltrūniėhę, 
A. Speičį, 
A. Bačiušką, 
M. Kivytienę.
J. Ginkų, 495 Grand St., 
Ig. Pečinską, 404 Wythe

Ave., 
Tru-Ember Coal Co 

Grand St.
485

Maspethe
Kun. J. Balkūną, 
Kun. P. Lekešių, 
M. Norkevičių, 
G. Matusevičių, 
V. Žemantauską, 
Mrs. Nedinskienę, 
Muz. P. Dulkę, 
Mrs. Paulauskienę,
Milchus Shoe Shops, 66-31 

Grand Ave.,
Wm. Rosenberg, 558-14 — 

58th Ave.
M. Bagočiūnaitę. 
A. Pažereckienę,

Choro parengimas
Parapijos choras, vadovau 

jant muz. P. Dulkei, rengia
si dideliam parengimui, ku
ris įvyks gegužės 23 d. 
Transfiguration salėj. Tikie
tų jau galima gauti pas cho
ristus ir klebonijoj.

Šį sekmadienį tuoj po su
mos parapijos salėj įvyksta 
šv. Vardo draugijos mėne
sinis susirinkimas. Visi 
riai prašomi dalyvauti, 
yra svarbių reikalų, 

—o—
Par. bažnyčioj per visą 

gegužės mėnesį pamaldos' 25 centai, 
bus kas vakarą 7:30 vai.

Šv. Jurgio dr-jos nariams
Šv. Jurgio Draugystės mi

šios įvyks balandžio 25 d. 9 
vai. ryte Angelų Karalienės 
bažnyčioj, South 4 gatvėj, 
pas kun. Aleksiūną. Visi 
draugystės nariai būkite baž 
nyčioje minėtu laiku; orga
nizuotai neisime.

Pirm. J. Kairys.

na-
nes

MASPETHO ŽINIOS

— Šią savaitę pas kun. 
Balkūną vieši prof. kun. Dr. 
M. Ražaitis.

-— Bal. 17 d. susituokė 
Vincas Benediktavičius su 
Teofile Vainoraite.

— Sunkiai -serga Ignas 
Purickas. Bal. 20 d. Bush
wick ligoninėj pasidavė tul
žies operacijai Ona Laukai
tienė. Abu yra Amerikos 
skaitytojai ir rėmėjai. Linki
me greit pasveikti.

— Bal. 11 d. apkrikštytas 
Juozo ir Veronikos Birgelų 
sūnus Juozukas. Bal. 17 d. 
apkrikštyta Tomo ir Alice

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

MĄSTYK APIE MILČIŲ

Gegužės 15 d. 8 vai. vak. 
par. salėje, 207 York St., 
rengiamas įdomus žaidimų 
vakaras, kuriame bus duoda
mos ypatingai ' brangios ir 
gražios dovanos, pavyzdžiui, 
viena dovana bus tai gar
sioje New Yorke plaukų stu
dijoje net šešių kartų plau
kų ištaisymas; kita dovana 

.— brangi Medicine Cabinet, 
ir t.t. Tokios rūšies dovanų 
plaukia beveik kasdien ir ti
kimasi, kad iki gegužės 15 d. 
panašių dovanų bus nemaža. 
Todėl visi parapijos priete
mai, iš arti ir iš toli, kviečia
mi į tą vakarą. Įžanga tiktai

Vyrų misijos 
prasidės pirmadienį, bal. 26 
d., 7:30 vai. vakare. Vyrai ir 
jaunikaičiai, ruoškitės daly
vauti misijų atidaryme.

—o
Amžinasis rožančius

Balandžio 18 d. Amžinojo 
Rožančiaus draugija turėjo 
savo antrą vakarienę, su
rengtą tikslu paminėti drau
gijos dviejų metų gyvenimą. 
Ryte per 8 vai. mišias narės 
ėjo prie Komunijos, o po 
mišparų dalyvavo procesijo
je, Vakarienę atidarė pirm. 
Vikt. Janušonienė, priminda
ma, kad draugija jau susi
deda iš dvylikos vainikų, 
kurių kiekvienas turi 24 na
res ir savo atskirą pirminin
kę. Vakarienę 
vainiko pirm. 
Kalbas pasakė 
Pakalnis, kun.
Gyv. Rožančiaus pirm. Ona 
Stagniūnienė ir kiti. Visi 
kalbėtojai pabrėžė pirminin
kių darbštumą ir visos drau
gijos kilnų uždavinį. Muzi
kalią programą išpildė muz.

Jankus su savo choristėmis. 
Vakarienėje viešpatavo gra-' 
ži ir jauki nuotaika. Geisti
na, kad ir kitos draugijos 
rūpintųsi panašiais parengi
mais.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
Spindulys.

MIRĖ

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Tėvas Bružikas, S. J.
Laimingi turėdami Tėvą 

Bružiką šį kartą su misijo
mis. Moterys ir merginos la
bai gausingai naudojasi Die
vo malonėmis. Nors T. Bru
žikas jau ne pirmą kartą šio 
j e parapijoje dirba dvasinėje 
dirvoje, bet kada tik jis at
vyksta, vėl visi džiaugiasi ir 
su atsidėjimu klausosi jo 
gražių pamokslų. Per jo mi
sijas visuomet atsiranda 
daug atsivertimų ir ypatin
gai uoliai eina prie šv. Sa
kramentų. Merginų ir mote
rų misijos baigiasi su nepa
prastu pasisekimu. Reikia 
manyti, kad ir vyrų misijos 
lygiai bus sėkmingos, nes 
T. Bružikas yra laikomas 
ypač vyrų misijonieriumi. 
Be to, šios misijos mūsų pa
rapijoje bus jo paskutinės, 
nes šią vasarą jis grįžta į 
Lietuvą.

Misijų užbaiga
Moterų ir merginų misijos 

iškilmingai baigsis šį sek
madienį 2 vai. popiet.

vedė 1-mo 
O. Šarkaitė, 
kleb. kun. 

Kartavičius,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7409 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 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7432 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 36 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7463 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 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MILLIE BROOKS & HARRY MAZURSKY 

(Bushwick Bar and Grill)
527 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 23 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 Foot of East 96th St., Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY
Foot of East 96th St., Canarsie Shore, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7410 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 196 Johnson Ave., and 147 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI
(Rex Tavern)

Johnson Ave., A-K 147 Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y.

196

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOHN ENGLISH and CICERO BUFORD 

(Queen’s Palace)
609 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FALCIONE
388 Ridgewood Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINO BARONE
2186 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

Balandžio 19 d. 10:30 vai. 
ryte mirė Jurgis Šviderskas, 
80 metų amžiaus, savo duk
ters namuose, 35 So. 3rd St., 
Brooklyn.

Dideliame nuliūdime liko 
duktė Ona Dilienė, sūnūs 
Jurgis ir Jonas ir 4 anūkės.

Palaidota balandžio 22 d. 
iš Angelų Karalienės bažny
čios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi gra 
borius A. J. Valantiejus.

PIRKSIU MOTOCIKLĄ
Kas norite parduoti gerą, vartotą 

motociklą, praneškite „K” per Ameri
kos administraciją arba telefonokuote 
Stagg 2-2133.

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4tli STREET

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 rak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: Evergreen 7-9105

$ Tel. EVergreen 7-1312
į Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS:
s 1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryV
s FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.
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Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
x yra tokia: vyrams, pirmos' rū- 

šies — RackOak padai, Am-0- 
Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo 
arba Od°s viršeliai ir stip- 
riai pasiūti.

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

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

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

JMilehus 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.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
28 Indian Wharf, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA LINDLEY
28 Indian Wharf, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6376 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 5011-13 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CALLAHAN 

D-B-A Moran's Bar and Grill 
5011-13 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7520 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 405 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7506 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 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. s

CHARLES KECK 
(Linden Bar and Grill)

299 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7526 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 917 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
(Murray’s Bar and Grill)

917 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7486 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 145 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KOTTL
145 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7519 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 317 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATZ REDKO 
(Chester Restaurant)

317 Chester Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7485 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 2154 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE CAPUTO 
A-K-A 273 Wyona Street,

2154 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GEVIRTZ
1838 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2265 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PALACE, INC.
2265 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4746 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
458 Utica 
County of 
premises.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lletuvlffltą
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTU VE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksua

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

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

NOTARY PUBLIC ! 
' AMI

Tel. NEwtown 9-4464

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

J. GINKUS
495 Grand Street, 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 

bondsų reikaluose

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

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MORRIS FELDMAN
(Boro Diner)

458 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the 
undersigned to sell beer at retail under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at the following addresses, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
S. B. 21 Location-Picnic House-Prospect Pk. 
S. B. 22 Location-Shelter House-Prospect Pk. 
S. B. 23 Location-Boat House-Prospect Park. 
„ SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733
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