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Praeitas sekmadienis šio 
laikraščio vadovybei buvo 
džiugi diena. Amerika ruošė 
savo pirmą didesnę pramo
gą, į kurią kvietė plačiąją 
visuomenę. Kvietimo balsas 
išgirstas labai nuoširdžiai, 
ką liudijo atsilankiusi tūks
tantinė minia.

Didžiausio dėkingumo pa
reiškimas tenka Waterburio 
jaunimo grupei, ir jos vadui 
kompozitoriui Al. Aleksiui. 
50-ties žmonių grupė vyko 
100 mylių žinodami negausią 
užmokesčio už savo vargą. 
Jie vyko, nes juos kvietė lie
tuvių katalikų visuomenės 
laikraštis Amerika, nes jie 
— lietuvių katalikų jauni
mas, kuriam negali trukti 
jaunatvės kūrybinio karščio
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puslapiuose A- 
bendradarbis kun. 

Dr. J. Starkus savo straips
ny karštai remia Marianapo- 
lio kolegijos rektoriaus, kun. 
Dr. J. Navicko sumanymą 
— padidinti kolegijos patal
pas. Tas sumanymas lengvai 
būtų įgyvendintas, jeigu su
sirastų 100 kilniaširdžių, 
kurie paaukotų po 100 dole
rių.

Tokių kilniaširdžių jau 
susirado per 30. Pradžia la
bai gera. Kodėl nesudaryti 
prašomo skaičiaus ne iki 
1938 m. vasario 16 d., bet iki 
š. m. liepos 5 d., kaip siūlo 
kun. Dr. Starky. ° Liepos 5 
d. Marianapoly įvyksta Nau
josios Anglijos Lietuvių Die
na, tad tikrai būtų nepapra
sto džiaugsmo kun. Dr. J. 
Navickui, didžiajam Lietu
vybės Sargui, jei tą dieną jis 
galėtų pranešti, jog Kolegi
jos naujų patalpų statyba 
prasideda dar šią vasarą!

—o—
Viskas būtų gerai, jei ne 

tie kunigai — taip nuolatos 
šneka įvairiausi bedieviai 
su savo bendradarbiais. Jie 
šaukia, jog bloga, jei kuni
gai apsirengę nesudrisku- 
siais drabužiais, jei gyvena 
naujose, gražiose klebonijo
se, jei turi savo automobi
lius.

Bet, štai, Vokietijoje šio
mis dienomis nacių „liaudies 
teisme” teisiami trys kuni
gai, kurių svarbiausias „nu
sikaltimas” — palaikymas 
artimų santykių su darbi
ninkais, su beturčiais. Teis
me liudininkai parodė, jog 
tie kunigai užleisdavo savo 
butus nakvynėms, atiduoda
vo savo drabužius 
šams, draugaudavo su

Na, ir kągi patarti 
gams? Būsit švariai 
rengę — apkaltins, jog einat 
su kapitalistais. Atiduosit 
drabužius beturčiams — ap
kaltins, kad esat komunistai 
ir valstybės išdavikai.

—o—
Grynas žmoniškumas ne

gali neversti reikšti užuo
jautos žydams, skaudžiai 
persekiojamiems Vokietijoje 
ir paskutiniu laiku Lenkijo
je. Keisti persekiotojų no
rai, bet nemažiau keistos ir 
žydų įžymybių pažiūros.

Šiomis dienomis į New. 
Yorką atvykęs žydų rašyto-

Sholem Asch pareiškė 
nepaprastą pritarimą 

bendrafrontinin-

Kanadoje taika
General Motors automobi

lių dirbtuvėse Oshawoje užsi 
tęsęs 16 dienų darbininkų 
streikas užsibaigė abipusiu 
susitarimu. Darbininkai lai
mėjo 44 valandų savaitę; mo 
terims algos padidintos 5 
centais valandai, vyrams iki 
7 centų valandai.
26 milijonai dirbančių

Socialinės Apsaugos Tary
bai yra pranešę 2,711,708 
darbdaviai, jog jų dirbtuvė
se bei šiaip darbo įstaigose 
dirba 26,696,137 darbininkai. 
Apie 6 milijonai darbininkų 
dar nėra įsirašę 
taryboje senatvės 
gauti.
Lenkai veikia

Lenkijos užsienių
ministeris, pulk. Beck lankė
si Rumunijos sostinėje Bu- 
charešte. Lenkija stengiasi 
turėti artimesnius santykius 
su Rumunija, kurios parama 
reikalinga tvirtesniam fron
tui prieš Sovietų Rusiją. Ma
noma, jog šią vasarą į Ru
muniją atvyks Lenkijos pre
zidentas, o po to Lenkijoje 
lankysis Rumunijos kara
lius.

minėtoje 
pašalpai

reikalų

Maskva remia CIO
Komunistų laikraštis Prav 

da savo korespondento New 
Yorke pranešimuose labai 
džiaugiasi CIO vadovauja
mais „sėdėjimo” streikais. 
Laikraštis be jokio atsargu
mo rašo, jog komunistų par
tija aktyviai dalyvauja strei 
kų ruošime.

žiauriai persekioju-

savo

pradžioje
Anglijos 

ministeris

varg- 
jais... 
kuni- 
apsi-

kams, 
siems Ispanijos katalikus.

Čia tenka pažymėti, jog 
žydai nėra pakėlę galingo 
protesto balso nei dėl kata
likų persekiojimų Meksiko
je, nei dėl krikščionių skau
džių kančių Sovietų Rusijo
je, kur prieš kiek laiko žydų 
tautybės žmonės turėjo ne
paprastos įtakos valstybės 
vairavime.

—o—
Jau buvo plačiai tikėta, 

jog šioje šalyje indėnų rasė 
baigia išmirti, tačiau nau
jausi statistikos daviniai kit 
ką rodo.

Šiuo laiku Jungt. Valsty
bėse indėnų priskaitoma iki 
334,300. Indėnų gimimų da
bar kasmet būna 3500 dau
giau negu mirimų. Tyrinėji
mai parodo, jog indėnai pa
sižymi dideliu savarankišku
mu ir turi daug savigarbos. 
Jų daugiausia Oklahomos 
valstybėje — apie 100,000; 
po to New Mexico valst. — 
45,000, South Dakota — 
27,400, California — 24,000 
ir t.t.

Tikrieji šios šalies ameri
konai dabar gerai organizuo
ti ir nemano išmirti.

—o—
Šioje vietoje malonu pri

minti Amerikos skaityto
jams, jog jau visiškai laikas 
ruoštis didžiajai New Yorko 
ir New Jersey Lietuvių Die
nai, įvyksiančiai liepos 4 die
ną. Kadangi turėsime gar
bingą svečią iš Lietuvos, J. 
E. vysk. M. Reinį, tad šiemet 
ši šventė turėtų praeiti di
desniu ir reikšmingesniu pa
sisekimu, negu praeity.

Vilniaus Vadavimo sąjun
ga ir Vilniaus Geležinis Fon
das gegužės menesį paskelbė 
Vilniaus mėnesiu, kurio rei
kalais rūpintis sudaryta ypa 
tinga komisija iš pirm. kan. 
P. Dogelio, narių prof. kan. 
F. Kemėšio, kun. N. Švogž- 
lio, Dr. V. Kauzos ir kitų.

Komisija išleido atsišau
kimą, kuriuo kviečia viso pa 
šaulio lietuvius per šį mėne
sį atsikreipti į stebuklinguo
sius Aušros Vartus, maldau
jant laisvės Vilniaus Sosti
nei ir surengti Vilniaus mi
nėjimus su vilnietiškom kal
bom, vilnietiškais vaidini
mais, koncertais ir pan.

Po kelių dienų lietaus 
smarkiai patvino Ohio upė; 
daugiausia nuo šio potvynio 
nukentėjo Wheeling (W. Vir 
gini jo j) apylinkė, kur šimtai 
šeimynų turėjo bėgti iš gy
venamų vietų. Astuoni žmo
nės žuvo, daug turto sunai
kinta.

Pittsburgh©, Pa., apylinkė 
je labai nukentėjo Sharps
burg, Etna ir McKees Rocks 
miesteliai, kur vanduo gat
vėse kai kur pasiekė 77 pėdų 
aukščio.

PREZIDENTAS RŪPINASI 
SUSTABDYTI KAINŲ 

KILIMĄ

PASIRAŠYTAS ANGLIES
KASYKLŲ ĮSTATYMAS

VYSKUPO REINIO LANKYMASIS 
APYLINKĖJEAustrijos būklė

Gražioje Venecijoje praei
tą savaitę susitiko Italijos 
premjeras Mussolini su Aus
trijos premjeru 'Schuschnig- 
gu; šis pasitarimas nebuvo 
toks malonus, kaip seniau 
buvę į jį panašūs. Austrijos 
premjeras norėjo iš Mussoli- 
nio užtikrinimo, kad Musso
lini perdaug nesusidės su 
Hitleriu ir visai neišskirs 
Čekoslovakijos, bet Mussoli
ni į tą pageidavimą šaltai 
pažiūrėjo. Mussolini pasiprie 
šino ir austrų pastangoms 
atsteigti karaliaus sostą, ku
rį turėtų užimti jaunas prin
cas Otto. Monarchijai at
steigti labai priešinasi Vo
kietija, kuri vis dar svajoja 
apie Austrijos prijungimą.
Atmetė CIO

Hershey šokolado dirbtu
vės darbininkai 1,542 balsais 
prieš 781 atsisakė priklausy
ti CIO ir pareiškė noro turė
ti savo vietinę uniją, nepri
klausančią centralinei orga
nizacijai.
Belgijos reikšmė

Šios savaitės 
Belgijoje lankėsi 
užsienio reikalų
Eden, kurs turėjo svarbių 
pasitarimų su belgų premje
ru Zeelandu. Belgija reika
lauja, kad Anglija, Prancū
zija ir Vokietija užtikrintų 
visišką jos nepriklausomybę. 
Belgija nori atsitraukti nuo 
sąjunginių ryšių su Prancū
zija ir vėl būti visiškai .neu
tralia.
Sau šliūbą davė

Japonų budistų vyriausias 
dvasininkas pats sušliūbavo 
save ir 19-kos metų princesę 
Tokudaiji. Jaunavedis 27 me 
tų amžiaus; jo pasekėjų yra 
apie 13-ka milijonų japonų. 
Šliūbo apeigas stebėjo apie 
20,000 žmonių; atitinkamas 
giesmes giedojo apie 700 
dvasininkų. Jaunavedžiai 
jungtuvių dieną paaukojo di
deles sumas pinigų betur
čiams.
Protestantai priešinasi

Vokiečių protestantus irgi 
slegia nacių letena. Rinkimai 
į sinodą vėl atidėti. Darm- 
stadto mieste keli tūkstan
čiai protestantų susirinko į 
neleistą susirinkimą ir pa
reiškė savo protestą prieš 
persekiojimus.
300,000 gavo darbą

Darbo sekretorė Perkins 
pranešė, jog balandžio mėne
sį 305 tūkstančiai darbinin
kų gavo darbus. Savaitiniai 
algų išmokėjimai kovo mė
nesį buvo 15-ka milijonų do
lerių didesni, negu vasario 
mėnesį.

Brazilija įsileis 85,214
Brazilijos darbo ministeri

ja nustatė, kiek galės įva
žiuoti emigrantų iš įvairių 
valstybių. Iš viso Brazilija 
įsileis 85,214 emigrantų. 
Daugiausia bus įleista iš Ita
lijos — 27,074, Portugalijos 
— 22,956, Ispanijos — 
526, Japonijos — 3,456, 
kietijos — 3,099 ir t.t.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasirašė nau
ją įstatymą, kurs tvarko an
glies kasyklų industriją.

Įstatymo vykdymą prižiū
rės komisija, kuri turės tei
sę nustatyti anglies kainas, 
tvarkyti anglies prekybą, 
darbininkų darbo sąlygas ir 
nustatyti valstybinius mo
kesčius nuo parduoto anglies 
kiekio.

GELEŽINKELIO DARBI
NINKŲ STREIKAS 

ATIDĖTAS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt atsiuntė Sena
tui laišką, kuriame jis prašo 
sulaikyti kai kurių prekybos 
daiktų kainų tvarkymo įsta
tymo pasiūlymą, nes jis ruo
šiasi didesniam pasiūlymui, 
kurs galėtų geriau kovoti su 
nepamatuotu dabar kylančiu 
kainų didėjimu.

Kongrese šiuo laikų daup 
rūpinamasi valstybės išlaidų 
sumažinimu. Yra rimtas pa
siūlymas sekančių metų iš
laidas sumažinti 15-ka pro
centų; negalėtų būti suma
žintos išlaidos tik valstybi
nės skolos išmokėjimui, 
dalinei apsaugai ir karo 
teranų pensijoms.

Jo Eksc. vysk. M. Reinys 
atvyksta Amerikon birž. 17 
d. Rytų K. V. provincija nu
statė šiokį maršrutą, kuris 
kun. klebonų noru gali būti 
keičiamas:

Birželio 17 d. priėmimas 
Knights of Columbus viešbu
ty Brooklyne, 18 d. vakare 
New Haven, Conn., 19 d. ry
te Bridgeport, Conn., vakare 
— Newark, N. J. Birželio 20 
d. 9 vai. rytą Angelų Kara
lienės parapija, 11 vai. šv. 
Jurgio par. Brooklyne, vaka
re — Elizabeth, N. J. Birž.
21 d. vakare Baltimore, Md.;
22 d. — N.C.W.C., Katalikų 
Universitetas, Apaštališkas 
Delegatas, Washington, D.

C. Birž. 23 d. vakare Ba
yonne, N. J., 24 d. ryte Mas- 
peth, N. Y., vakare Jersey 
City, N. J.; 25 d. vakare Pa
terson, N. J., 26 d. ryte Har
rison, N. J.

Jo Ekscelenciją išvyks į 
kitas kolonijas birž. 26 d. 
vakare. Grįš Brooklynan lie
pos 4 d., ryte bus Maspethe 
9 vai., o 11 vai. bus Apreiš
kimo P. Šv. bažnyčioje, po 
pietų dalyvaus Lietuvių Die
noj Klasčiaus parke, vakare 
išvyks į Marianapolio kole
giją.

Apylinkės maršruto komi
siją sudaro kunigai J. Alek- 
siūnas, J. Balkūnas, J. Kin
ta.

14,-
Vo-

ŽIAURIUS MŪŠIAI 
BASKŲ KRAŠTE

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSME ŽMOGŽUDŽIUI

so-
ve-

New Yorko apylinkėje grė 
sė geležinkelių darbininkų 
streikas, į kurį ruošėsi išeiti 
25,000 darbininkų. Nepasie
kus darbdavių ir darbininkų 
abipusio susitarimo, kreip
tasi į prezidentą Rooseveltą, 
kurs paskyrė 3-jų asmenų 
komisiją susidariusiai būk
lei ištirti.

Komisija turės ištirti dar
bininkų reikalavimus, darbo 
sąlygas, taikos galimumus 
ir apie viską pranešti prezi
dentui ne vėliau gegužės 26 
d.

IŠLAISVINTAS NEGRAS
KOMUNISTAS HERNDON

Washington.— Vyriausias 
teismas savo sprendimu iš
laisvino negrą komunistą 
Angelo Herndon, kurį Geor
gia valst. teismas buvo pa
smerkęs nuo 18 iki 20 metų 
kalėjimo už agitavimą jėga 
priešintis valstybės vyriau
sybei.

Teismo teisėjų dauguma 
(5) išaiškino, jog nebuvo 
negro nusikaltimo įrodymų.

PAGIMDĖ 7 KŪDIKIUS

Valencia. — Pietinėje Is
panijoje viena ispanė pagim
dė septynis kūdikius kartu. 
Motina mirė; netikima, kad 
ir kūdikiai gyvens.

Rusai be unijų
Sovietų Rusijos unijų ta

ryba bal. 27 d. pradėjo savo 
posėdžius, kurių svarbiausiu 
tiksiu yra visiškai panaikin
ti darbininkų unijas. Komi
sarai skelbia, jog sovietinia-

— Anglijos ir Škotijos lie- me gyvenime darbininkų rei- 
tuvių kolonijų jaunimas šią kalai esą apsaugoti nuo iš- 
vasarą žada gausingai ap- naudojimo, 
lankyti Lietuvą.

todėl ir jokių 
unijų nereikią.

APGAVYSTĖS SOVIETŲ
RUSIJOS BANKE

Maskva. — Sovietų Rusi
jos banke, kurs remia įvai
rias dirbtuves, daroma įvai
rūs tyrinėjimai ryšium su 
kaltinimais, jog bankas var
totas sabotažui prieš Stalino 
vadovybę.

Banko buvęs direktorius 
Tiemanov suimtas drauge su 
kitais tarnautojais; jie visi 
kaltinami davę valstybei pi
nigų trockininkams.

Aukso atsargos vedėjas 
Serebrovsky tardomas pasi
sakyti, kam jis vartojo 115 
tūkst. rublių, kurie buvo jo 
žinioje ir nebuvo paleisti į 
apyvartą.

Bilbao. — Generolo Molos 
vedama sukilėlių kariuome
nės dalis smarkiai apsupo 
baskų autonominį kraštą ir 
balandžio 28 d. buvo netoli 
svarbiausio Bilbao miesto.

Pakely į Bilbao sukilėliai 
užėmė Durango, Eibaro ir 
Marquina miestus. Ypač nu
kentėjo senas .Guernica mies 
tas, baskų provincijos šven
tovė, kurį labai bombardavo 
sukilėlių orlaiviai.

Sukilėliai veržėsi su savo 
artilerija ir bombardavimu 
iš karo orlaivių. Guernica 
miestas bal. 28 d. buvo visas 
liepsnose. Mieste žuvę apie 
800 žmonių.

Sukilėlių štabas užginčija, 
tvirtindamas, jog Guernica 
miestą padegė patys jo gy
nėjai, nes sukilėlių kariuo
menei buvę įsakyta miesto 
nedeginti.

Sukilėlių pranešimu, mū
šiuose paimta 5,000 belais
vių. Bombarduotuose mies
tuose ir kaimuose šimtai už
muštų.

Radviliškio inžinerijos ba
taliono naujųjų kareivinių 
centrinio šildymo kūrikas 
Mikas Mačiulis rengėsi per 
Velykas surengti antrosios 
dukrelės krikštynas. Buvo 
žinoma, kad Mačiulis pinigi
nėje turi apie 200 litų pini

PARYŽIAUS PARODA
ATIDAROMA GEGUŽĖS 24

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ
PERKA KASYKLAS

Londonas. — Anglijos vy
riausybė susitarė su viena 
anglies kasyklų kompanija 
atpirkti kasyklas už 66 mi
lijonus svarų sterlingų.

Anglijos vyriausybė turi 
planą, pagal kurį iki 1950 
metų atpirks visas kasyklas, 
kurios nuo to laiko taps val
stybės nuosavybe.

Paryžius. — Tarptautinės 
parodos atidarymas paskir
tas gegužės 24 d. Parodą iš
kilmingomis apeigomis * ati
darys prezidentas Lebrun.

Parodoje dalyvaus 42 val
stybės; jos plotas užima 247 
k v. akrų. Įvairių paviljonų 
bus 199.

RUSIJA DŽIAUGIASI 
ANTRA „PIATILETKA”

gų-
Kovo 12 d. tos kareivinės 

pastogėje Mačiulis buvo ras
tas nužudytas. Mačiulis bu
vo pasmaugtas ir peiliu su
badytas. Išaiškinta, kad Ma
čiulį nužudė jo padėjėjas 
kareivis Liudas Pamparas. 
Norėdamas pasipelnyti, jis 
Mačiulį nusiviliojo į pastogę, 
sakydamas, kad reikia ten 
kažin kokį vamzdelį sutaisy
ti. Čia žiauriai Mačiulį nužu
dė ir paėmė jo piniginę su 
pinigais. Kareivinėse paliko 
sukruvintą mundurą, užsi
metęs milinę vienmarškinis 
nuėjo į miestą ir nusipirko 
naujus drabužius ir lagami
ną. Grižęs vald. drabužius 
grąžino, atgavęs savo senus 
drabužius, naujais apsiren
gęs, rengėsi važiuoti į tėviš
kę paleistas į atsargą. Sto
tyje sulaikytas bufete bege
riąs degtinę. Pas jį rasta ve- 
lionies piniginėj 22 lt. liku
sių pinigų ir dvi rusų auksi
nės monetos po 5 rublius.

Už šią žmogžudystę karei
vį Pamparą karo lauko teis
mas kovo 23 d. nubaudė mir
ties bausme. Nuteistasis bu
vo padavęs Valstybės Prezi
dentui malonės prašymą, 
bet jo prašymas nepatenkin
tas ir mirties bausmė įvyk
dyta.

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ 
ATMETĖ DARBO 

PASKOLĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
ministerių kabinetas atmetė 
organizuotų darbininkų rei
kalavimą paskirti 440 mili
jonų dolerių višiesiems dar
bams.

Darbininkų organizacijos 
reikalavo užtraukti minėtai 
sumai paskolą, kad bedar
biai gautų darbo, tačiau vy
riausybė paaiškino, jog val
stybės iždas to neleidžia pa
daryti.

Maskva. — Komisarų va
dovybė pranešė, jog antro
sios „piatiletkos” programa 
užbaigta 9 mėnesiais prieš 
laiką. Per tą penkmetį Rusi
joje pagaminta įvairių daik
tų už 17-ka bilijonų dolerių.

Šiemet Rusija nori turėti 
pirmą vietą orlaivių gamybo 
je, panaudojant amerikoniš
kus darbo būdus.

GRAŽUOLĖ NETEKO 
ABIEJŲ KOJŲ ,

Hackenbuck, N. J. — Šio 
miesto išrinkta gražiausia 
mergina, Jessie Simpson, 
lipdama į einantį traukinį 
neišlaikė lygsvaros ir nu
griuvo.

Nelaimingajai nupiautos 
abi kojos.

BATSIUVIŲ STREIKAS 
NEUŽBAIGTAS

Lewistone, Me. — Lewis
tone ir Auburn miestų batų 
dirbtuvių darbininkai tebėra 
streike, kuriam vadovauja 
CIO. Streikieriai reikalauja 
unijos pripažinimo, mažesnio 
darbo savaitės valandų skai
čiaus ir geresnio atlyginimo.

Streikas palietė • 19-kos 
dirbtuvių 6,400 darbininkų. 
Valstybės policija turi daug 
susirėmimų su streikieriais. 
Norėta uždrausti streikie- 
riams turėti savo viešą vir
tuvę, bet teismas tam reika
lavimui pasipriešino.

Streiko likimas išsispręs 
darbininkų balsavimu.
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PASIŽABOKIM TIESĄ

LIETUVOS JAUNIMO ŠVENTĖ

Šį sekmadienį, gegužės 2 d., Lietuvos seniausia, didžiau
sia ir garbingiausia jaunimo organizacija susilaukia savo 
gyvavimo 25 metų sukakties. Taip, Lietuvos Pavasarinin
kai sulaukė sidabrinės sukakties šventės.

Ši didingoji organizacija, pasirinkusi reikšmingąjį šūkį 
„Dievui ir Tėvynei” gimė 1912 metais, kai pavasario jėga 
triuškino žiemos liekanas ir nešė žemei nuostabiąją gyvy
bę. Taip buvo gamtos gyvenime, o Lietuvos gyvenimas 
dar buvo sukaustytas.

Pavasarininkų išleistas jaunimui laikraštis Pavasaris bu
vo tuo organu, kurs skleidė lietuvišką mintį kaimo jauni
me, žadindamas ir keldamas tautos meilę.

Pavasarininkų įsteigėjas — garbingai vadinamas jų Są
jungos Tėvu — kan. P. Dogelis mokėjo įtraukti į organiza
vimo darbą geriausias pajėgas. Kan. Dogelis sugebėjo ap
saugoti pasėtą grūdą nuo rusų mindžiojimo — tas grūdas 
išaugo į gražų medį ir davė geriausių vaisių.

Pavasarininkų šūkis greit pasklido po Lietuvos kaimą ir 
prasidėjo naujas gyvenimas. Kaimo jaunuomenėje, toje 
sveikiausioje tautos kūno dalyje, stiprėjo viltys ir pasiry
žimai susilaukti nepriklausomos valstybės.

O kai kovos trimitų garsai nuaidėjo, į savanorių eiles 
plaukė kaimo žaliūkai vyrai, kuriuos kvietė atgimusios 
tautos vadai, kuriuos žadino tėvynės meilė. Savanorių ei
lės augo ir augo.

Pavasarininkų ir jų vadų ateitininkų nuopelnai Lietuvos 
laisvei atgauti jau įrašyti neišdildomomis raidėmis į tau
tos istorijos knygą. Svarbiausia gi tai, kad idealusis jau
nimas neužmigo ant pergalės laurų, o skynė ir skina tau
tai kelius į šviesesnį rytojų.

Sveikindami Pavasarininkus, gerai išvysčiusius savo or
ganizaciją ir savo kuopomis apjuosusius visą Lietuvą, lin
kime nenuilstamo žygiavimo į priekį, kuo neabejojame, 
nes juos į darbą šaukia Dievas ir Tėvynė.

DĖL DEMOKRATIJOS DRAUGŲ

Chicagos socialistų Naujienoms labai nepatiko Amerikos 
žodžiai socialistams, kurie lenda į komunistų organizuoja
mą „bendrą frontą” demokratijai neva ginti. Jos griebiasi 
įvairiausių išvedžiojimų savo užimtai pozicijai apginti.

Naujienos jau pripažįsta komunistus demokratijos drau
gais, tik dar abejoja dėl jų nuoširdumo. Jos net taip toli 
nueina, jog tvirtina, kad „komunistai šiandie yra, jei ne 
demokratai, tai demokratijos sąjungininkai”.

Ar bereikia „mandresnio” išvedžiojimo? Jei komunis
tai pasigrobė Rusijos valdžią smurtu iš demokratijos ran
kų, jei komunistai skelbia pasaulinę revoliuciją, jei komu
nistai savo „tėvynėje” neleidžia jokiai nuomonei, priešin
gai diktatūros režimui, pasireikšti viešai, jei jie kelia di
džiausią klasių neapykantą, jei jie 1934 mt. organizavo Is
panijoje ginkluotą sukilimą, jei jie daro neišskaičiuojamą 
eilę kitokių blogybių — tai jie demokratijos sąjungi
ninkai!

Naujienos iškraipo ir tarptautinių valstybių gyvenimo 
santykių esmę. Joms neaišku, kodėl Lietuva, dar krikš
čionių demokratų valdymo laikais,* padariusi „draugingu
mo sutartį su bolševikiška Rusija”. Naujienoms turėtų 
būti žinoma, jog valstybės savo santykius tvarko, nežiū
rėdamos viena kitos vidujinės santvarkos formos.

Naujienų pavyzdžiu sekdami, galėtumėm jų paklausti: 
o kodėl Prancūzijos dabartinė „liaudies fronto” vyriausybė 
nenutraukia valstybinio santykiavimo su fašistine Italija, 
kodėl Prancūzija ypatingai draugavo su diktatūros slegia
ma Jugoslavija?

Jeigu valstybė palaiko santykius su kita valstybe, tai 
dar nereiškia, kad jos pilnai sutinka su viena kitos viduji
ne santvarka. Jei valstybės kištųsi į kitų valstybių vi
daus reikalus, tai niekados nesulauktume taikos ar bent 
pakenčiamų tarptautinio santykiavimo sąlygų.

Toks valstybių kišimasis į svetimus reikalus priveda 
prie didžiausios tragedijos, kurios liūdniausius vaisius da
bar matome Ispanijoje. Ispanijoje savo raudoną ranką 
anksčiau kaišiojo komunistų internacionalas, Maskvos sa
trapų diriguojamas, ir privedė prie to, jog dabar jau mai
šosi ir juodoji fašizmo ranka.

Pagaliau, Naujienos padaro neteisingų priekaištų Po
piežiui. Popiežius niekados nerėmė ir nelaimino Mussoli- 
nio armijų, ėjusių užkariauti etiopų žemės. Popiežius nie
kados nedraudė įvairių valstybių katalikų vyskupams tar
ti tiesos žodžio žmonių teisių užgrobikams. Geriausiai tai 
liudija paskutinis Belgijos kardinolo pasisakymas prieš 
belgų fašistus reksistus.

Naujienų puolami „klerikalai” niekur nepalaidojo demo
kratijos, o jos mirtį daug kur paruošė socialistų nenuošir
dumas demokratijos idealams ir jų nuolatinis flirtavimas 
su demokratijos didžiausiais priešais — komunistais.

Kalba yra Dievo žodžio 
paveikslas. Tai brangi Dievo 
dovana, esminė žmogaus y- 
patybė. Kalba jis pareiškia 
giliausias mintis ir vidujinį 
sielos gyvenimą. Kalba jis 
nušviečia naujus akyračius, 
parodo grožio ir turtų iždy- 
nus, suvirpina paslaptingiau 
sias sielos stygas ir pakelia 
klausytojo dvasią į idealų 
pasaulį.

Šv. Jokūbas Apaštalas sa
ko, kad „iš tos pačios burnos 
eina palaiminimas ir prakei
kimas” (3, 10). „Daugelis 
krito po kalavijo ašmenimis, 
bet netiek, kiek pražuvo per 
savo liežuvį” (Ękli. 28, 22). 
Žmogus turi dvi akis, dvi 
ausis, po dvi rankas ir ko
jas, bet vieną liežuvį. Kodėl? 
Šv. Bazylius paaiškina, sa
kydamas, kad „Dievas tuo- 
mi jau norėjo mus pamokyti, 
kaip taupiai privalome nau
doti liežuvį; nevalia šnekėti 
daugiau kaip reikia, nes re
gėjimu, girdėjimu ir palytė
jimu niekada tiek daug ne
nusikalstama, kaip piktinan
čia bei nepadoria kalba”.

Tikrumoje, iš visų Dievo 
dovanų, žmogus mažiausiai 
tebrangina kalbą. Visais am
žiais negarbingai ją panau
dojo klaidoms, neteisybėms 
ir nedorybėms išplatinti. 
„Trečias liežuvis daugelį pa
vertė ir juos išskirstė iš tau
tos į tautą; jis sugriovė stip
rius turtingųjų miestus ir iš
ardė didžiūnų namus, suka
pojo tautų kariuomenes ir 
sunaikino galingas tautas... 
Rimbo kirtis padaro randą, 
liežuvio gi kirtis sutrupina 
kaulus” (Ekli. 28, 16).

Mintys įsikūnyja žodžiuo
se, kurie pareiškiami kalbo
je. Taigi, žodžiai, lyg augme
nėlių grūdeliai, slepia savyje 
gyvybės diegus, nes jie reiš
kia mintį. Mintis įkritus į 
žmogaus protą, kaip sėklos 
grūdelis į dirvą, pradeda 
vystytis į veiksmą. Ką gali
ma pasakyti apie sėklą, tą 
patį ir apie kalbą. „Teisiojo 
burna gyvybės šaltinis... lie
žuvis rinktinis sidabras”, 
„Gyvybės medis”, kurs sėja

ir pagražina žinojimą (Pat. 
10).

, Aštuntuoju įsakymu V. 
, Dievas tvardo žmogaus lie

žuvį. Uždraudžia meluoti, 
apkalbėti, šmeižti, liežuvau
ti, teisti artimą. O vis dėlto 
liežuvis visų didžiausias 
skriaudėjas. „Melagystė su
kasi visur, o tiesa yra auksu 
sveriama. Meluoja vaikas 
dar beveik lopšyje, meluoja 
bernaitis mokykloje, meluo
ja jaunuolis savo draugų 
tarpe, meluoja suaugęs savo 
pašaukimo dalykuose, meluo 
ja tarnas, meluoja darbinin
kas, meluoja amatininkas, 
meluoja pirklys, meluoja di
di ir maži. Nebėra žemėje 
tiesos; ji užmiršta. Mūsų lai
kų giminė turi tik tą viršų, 
kad formų išdailinimas ir 
švelnaus auklėjimo priedan
ga pagelbsti, kad melagystę 
yra lengviau paslėpti.

„Nepaisant to melagystės 
tvano, nepaisant, kad pasau
lis yra toks didelis melagys
tės šalininkas, — ką apie ją 
mano Viešpats, ką mano 
Tas, kurio tiesa pasilieka 
per amžius? — Mano burna 
kalba tiesą, taip sako Vieš
pats, ir mano lūpos biaurisi 
nedoruoju; visos mano kal
bos teisingos, ir nėra jose 
nieko melagingo ir iškreipto; 
aš biauriuosi nedoru keliu ir 
dviliežuvio burna” (iš Min
tys ir patarimai, A. Doss, S.

ne tik geras lietuvis, bet ir 
praktikuojantis katalikas. O 
mūsų jaunuomenė ir negali 
būt kitaip auklėjama. Tai 
pripažįsta ir dabartinės Lie
tuvos vyriausybės planai ir 
programos tvarkant auklėji
mą bei švietimą, besirūpi
nant plačiosios lietuvių vi
suomenės mokymu - auklėji
mu. Jeigu kada nors ir buvo 
mokyklos darbas — mokyti,

Ar tas melas būtų širdies, 
lūpų ar darbo, jo pagrinde 
visada rasime savimylą. Me
lagystės tėvas yra piktoji 
dvasia; „meluojanti burna 
užmuša sielą^ kaip pati pik
toji dvasia; todėl didžiausias 
melagis nemėgsta vadina
mas melagiu. Jis lyg jaučia, 
kad ant jo liežuvio kipšas 
tupi, kad jis yra jo vergas. 
O neturi gana drąsos, vyriš
kumo sušukti: „Šalin, šėto
ne! Viešpats yra mano Die
vas! Jį vieną garbinsiu, Jam 
vienam tarnausiu!” Jeigu 
atsiminsime Šv. Rašto posa
kį: „Juk burna kalba'iš šir
dies pilnumo” (Mato 12, 34), 
ir padarysime sąžinės sąskai 
tą, tada mūsų kalba bus vi
suomet meilinga ir druska 
pasūdyta. P. M. J.

Pradžioje tebūna man lei
sta pasisakyti, kodėl aš pa
vartojau jau girdėtą, pana
šią ar kiek skirtingą antraš
tę šiam savo straipsneliui. 
Štai kame glūdi paslaptis: 
noriu kalbėti tuo pačiu rei
kalu, kurį kėlė ir kun. Dr. J. 
Navickas, būtent — Maria
napolio Kolegija yra reika
linga dar naujų patalpų, i

Katalikiškoji Amerikos 
spauda priėmė širdingai jo šiandien mokykla, įvairių 
sumanymą ir visa savo ener
gija ragino visą lietuviškąją 
visuomenę visomis jėgomis 
remti jį. Vienas savaitraštis 
net nurodo, kad šis sumany
mas būsiąs „mūsų visuome
nės tautiško susipratimo į 
kvotimas”. Iš tikrųjų, mums 
netrūksta lietuvių pažangio
sios visuomenės, kurie tinka
mai įvertina ir palaiko kiek
vieną žymesnį mūsų viešo 
kultūrinio gyvenimo pasi
reiškimą. Nepritruks asme
nų atskirų (ar susidėjusių), 
kurie parems ir šį sumany
mą.

Šiandien jau Amerikoje ir 
Lietuvoje gana plačiai ir gy
vai keliamas ir aptariamas 
lietuvių išeivių nutautėjimo i 
klausimas. Klausimas, iš tik
rųjų, opus ir gyvas. Kuriems 
tenka gyventi svetur, turi 
noromis nenoromis pripažin
ti tą liūdną faktą, kad šian
dien, sustojus ar bent suma
žėjus naujų asmenų įvažia
vimui iš savo ' krašto, me
tams slenkant, priaugančioji 
karta vis kaskart daugiau 
tolsta ne tik kalba, bet ir 
papročiais nuo savo tėvų 
krašto. Jeigu ne tie patriotai 

■— energingi vadai, ne tos 
veikiančios gyvos draugijos, 
ietuviškos mokyklos, tai nu
tautėjimas eitų žymiai smar
kiau jau pradėta vaga, ir 
putų sulauktas gan skaudus 
mūsų tautai likimas. Nega
ni pripažinti ir to fakto, 
tad gyvenantiems čia Ame
rikoje, tam moderninio su- 
mechanizuoto gyvenimo kra
šte, žymiai daugiau yra są- 
ygų atšalti ir tikėjime suli- 
peralėti ar net ir subedievė- 
ti. Mūsų žmogus savo pri
gimtimi juk yra ir turi būti

JIE SURADO TIESA
DR. FRITZ GERLICH

(Čia yra aštuntas rašinys 
iš didžiųjų atsivertėlių gyve
nimo istorijos).

1984 mt. birželio mėnesio 
gale naciai (hitlerininkai) 
nužudė Dr. Fritz' Gerlichą, 
darbštų ir įžymų katalikų 
laikraščio redaktorių.

Gerlich buvo uoliu kalvi
nistu, bet jį į katalikybę pa
kreipė garsioji Teresė Neu- 
manaitė, gyvenanti Konners- 
reuthe, Bavarijoje. Kaip ži
noma, Teresė turi stigmatą 
— Kristaus kančios ženklų 
pasirodymą jos kūne.

Gerlich keliavo į Konners- 
reuthą tvirtai įsitikinęs, jog 
Teresės kančios tikras ap
gaudinėjimas. Bet atvykęs 
(1927 mt.) pamatė, kad jo 
galvojimas buvo klaidingas. 
Vietoj apgaudinėjimo jis ra
do krikščionišką atvirumą.

Per 8 mėnesius Gerlich ty
rinėjo šios paslapties reiški
nius ir galutinai įsitikino, 
jog Teresės Neumanaitės 
žaizdų vienintele priežastimi 
buvo Dievas. Jis parašė d vie

jų tomų veikalą, išaiškinda
mas savo tyrinėjimus. Už tai 
jis susilaukė savo draugų 
protestantų nepasitenkini
mo, užsipuolimų.

Nepaisydamas šmeižtų, 
Dr. Gerlich pradėjo tyrinėti 
ir katalikų tikybos mokslą. 
Neumanaitė ir jos šeimynos 
nariai pagelbėjo jam ir vei
kiai Gerlich įsitikino, jog 
Katalikų Bažnyčia tikrai 
Kristaus įsteigta.

Dr. Gerlich buvo persisky- 
ręs su savo pirma žmona ir 
vedęs antrą; Teresė jam iš
aiškino, jog jis turės sugrįž
ti pas pirmąją. Šią didžią 
auką 
nolui 
tint.

Per
kiekvieną šeštadienį keliavo 
į kapucinų vienuolyną pamo
koms ir 1931 mt. rugpiūčio 
29 d. Gerlich įstojo į Katali
kų Bažnyčią ir netrukus pri
ėmė Pirmą Komuniją. Su
tvirtinimo sakramentą sutei
kė kard. Faulhaber.

Tuojau po atsivertimo Dr. 
Gerlich atsisakė iš protes
tantų laikraščio redakcijos

nacių judėjimas, 
per savo laikraštį 

kovojo prieš nacius, 
mt. kovo mėnesį na-

Gerlich padarė kardi- 
Faulhaberiui pagelbs-

9 mėnesius Gerlich

ir gavo valstybinę archyva- 
rijaus tarnybą, kuri jam ne
patiko. Jam rūpėjo redaguo
ti kokį nors gerą laikraštį. 
Netrukus buvo pakviestas 
vieno paveiksluoto savait
raščio redaktoriumi.

Gerlich rūpinosi išleisti 
katalikišką laikraštį. Tuo 
laiku Vokietijoje siautė di
desnių politinių neramumų 
audros pradžia. Didėjo hitle
rininkų 
Gerlich 
drąsiai 

1933
ciai Gerlichą suėmė ir nuga
beno į koncentracijos sto
vyklą, kur buvo sunkiai kan
kintas, kad išduotų laikraš
čio bendradarbius. Bet to iš 
jo neišgavo. Pagaliau, kan
kintojai jam davė revolverį, 
kad nusižudytų. Gerlich at
sisakė tai padaryti, paaiš
kindamas, kad katalikas to 
negali padaryti. Jis atsiklau 
pė paskutinei maldai, bet jo 
gyvybė palikta, nors ir trum 
pam laikui.

1934 mt. birželio 30 d. 
Gerlich iššauktas iš stovyk
los kambario ir slapta nu
žudytas. Taip žuvo vienas 
žymiausių vokiečių atsiver
tėlių, gynęs tikybą savo raš
tais, kuriems antspaudą pri
dėjo savo krauju.

kraštų pedagogų ir net vy
riausybių supratimu, turi ne 
tik mokyti, bet ir auklėti pri 
augančią kartą.

Marianapolio kolegija kaip 
tik taip ir tvarko savo dar
bą, stengdamasi įdiegti jau
nuomenei sveikus kataliko ir 
lietuvio principus ir idėjas, 
kad jaunuolis, išėjęs į gyve
nimą, jais galėtų ir pats va
dovautis ir kitus vesti.

Mūsų gimtajame krašte 
švietimas yra jau taip išplė
stas, kad įvestas visuotinis 
privalomas pradžios moks
las, yra visa eilė vidurinių 
mokyklų — progimnazijų ir 
gimnazijų, yra jau net kelios 
aukštosios mokyklos. Šian
dien Lietuvoje jau nereikia 
skatinti jaunuomenę eiti 
aukštesniuosius ar aukštuo
sius mokslus. Jinai pati verž 
te veržiasi. Ir tik susisielo- 
jama kartais, jeigu jaučiama 
stoka arti esančios mokyk
los. Tuo tarpu dar Ameriko
je to negalima būtų tvirtinti. 
Reikėtų siekti to, kad mūsų 
tauta nepaliktų kitų tautų 
užpakalyje tame tautų miši
ny — Babelyje; kultūringes
nė tauta skinsis sau kelią ir 
į ekonominę gerovę ateityje. 
Mūsų didžiu - rūpesčiu yra 
šviesti, kultūrinti mūsų išei
viją, ypač mūsų jaunimą.

Gera, kad turėtume daug 
šviesių inteligentų, bet kaip 
skaudu būtų, jei jie daugu
moje virstų tik „ameriko
nais”, pamirštų ir savo kal
bą bei papročius, pamirštų ir 
savo kraštą. Juk priauganti 
karta yra čia gimusi, jiems 
jau įprasta yra anghj kalba, 
jie jau kaskart vis šaltes- 
niais ryšiais belieka surišti 
su mūsų gimtąja tėvyne. Tai 
gi, „čia šuo pakastas”. Tik 
lietuviška mokykla gali gel
bėti mūsų jaunuomenę nuo 
ištautėjimo, viena bažnyčia 
to neįstengs padaryti. 
Mums, siekiantiems aukštes
nės kultūros, negana lietu
viškų pradžios mokyklų, rei
kalingos yra ir lietuviškos 
vidurinės ir aukštosios mo
kyklos (high school, college, 
university).

Mūsų mergaitės, atrodo, 
lyg ir laimingesnės esančios 
Amerikoje. Jos turi jau net 
kelias high school ir akade
miją, ir jos yra gausingai 
lankomos, o berniukai turi 
vos vieną Thompsone, ir stu
dentų esama apie 80. Argi 
tik tiek tereikia mūsų visuo
menei vadų, kurie pavaduotų 
ateityje mirštančius vadus 
parapijose, organizacijose, 
redakcijose...', ar tai sudarys 
tą laukiamą lietuvišką inte
ligentiją ir lietuviškai nusi
teikusią visuomenę? Ne, oi 
ne. Taigi, į darbą! Kol gyve
nimas iškels naujas įstaigas, 
mes turime paremti tą įstai
gą, kuri jau 10 metų prakti
kos turi, kurios darbai ir 
vaisiai rodo ją esant naudin
gą, ją galint augti ir plėstis.

Šia proga noriu pažymėti, 
kad lietuvių berniukams ski
riama vienintelė Amerikoje 
aukštesnioji mokykla — 
Marianapolio Kolegija — tu-žydelka.

r i jau ne tik viešųjų high 
school mokyklų teises, bet 
jau gavo ir jaunesniosios ko
legijos teises ir duos laips
nius baigusiems šeštą kursą, 
t.y. du pirmuosius kolegijos 
kursus, bendrąjį ruožą. Šiais 
metais, esant didesniam skai 
čiui antro kurso studentą 
(17), yra gera proga pradė
ti jau ir trečiąjį kursą (ki
tais metais ir ketvirtą) ir 
pradėti išugdyti jau šią įstai 
gą į pilną ne tik high school, 
bet ir pilną 4 metų kolegiją. 
Laikas būtų jau vienuolika 
metų išgyvenusią įstaigą 
vainikuoti pilnąja. Šis noras 
nėra svetimas kolegijos va
dovybei. Dieve, duok!

Vasario m. 22 d. įvykusia
me Naujosios Anglijos kata
likų seimelyje Worcestery 
kun. K. Urbonavičius savo 
paskaitoje labai gražiai nu
švietė Marianapolio kolegi
jos uždavinį ir reikšmę, pri
minęs, kad kolegijos ugdy
mas, jos medžiaginė būklė 
turėtų visiems rūpėti, ragino 
paremti kun. Rektoriaus iš
keltą sumanymą — 100 as
menų aukoja kolegijos nau
jai statybai po $100. Tame 
pat .seimelyje ir man teko 
tarti žodis, nušviečiant gyvą 
reikalą praplėsti patalpas, 
sudaryti panašias sąlygas 
darbui, kokias turi ir kitos 
kolegijos, kurių spragą jau
čia ir patys studentai. Pa
reiškiau ta proga, jog suma
nymą reik pagreitinti — į- 
vykdyti ligi Lietuvių Dienos.

Baigdamas tad šį straips
nelį, norėčiau pateikti pla
čiajai lietuvių šviesuomenei 
šitokį pasiūlymą: Lietuviš
koji visuomenė, karštai pri
tardama tam kun. Dr. J. Na
vicko sumanymui (100 as
menų po $100), pripažinda
ma gyvą ^reikalą praplėsti 
esamas Marianapolio kolegi
jos patalpas ir institucijas, 
numatydama galimą šiais 
metais praplėtimą atidarant 
trečiąjį kursą, Amerikos 
teknikos tempu galvodama, 
argi negalėtų padaryti kinu 
Navickui siurpryzą — to jo 
sumanymo įgyvendinimo ter 
miną priartinti, t.y. ligi lie
pos m. 5-tos dienos, ligi Lie
tuvių Dienos sudaryti 100 
asmenų po $100, sumokant 
dabar ar bent ligi 1938 m. 
vasario m. 16 d. Juk, rodos, 
apie 30 asmenų yra jau pasi
žadėjusių; kiek čia trūksta. 
Pakreipkite, nelaukdami, sa
vo žodžius Marianapolio va
dovybės adresu.

Kiek naujų energijos jėgų 
įgytų ir kolegijos Rektorius 
ir visas fakultetas, kiek 
džiaugsmo visi studentai, 
kada būtų jaučiamas toks 
nuoširdus ir skubus parėmi
mas ugdant įstaigą. Juk ir 
tolimesnę statybą būtų, ro
dos, galima pradėti neatidė
liojant dar šiais metais.

Gal šis mano kuklus me
keno neįprašytas balsas ne
paliks balsu vien tyruose 
šaukiančio. Tad — kilnios 
širdies žmones, paklausyki
te!
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ŠIS TAS APIE RADEK4

Karl Radek, Maskvos ka
ro teismo nuteistasis dešim
čiai metų kalėjimo, gimė 
Tarnapolėj, Galicijoj. Jo tė
vas Sobelson buvo inžinie
rius ir labai pamaldus izrae
litas — kiekvieną šeštadienį 
eidavo į sinagogą.

Radekas labai mėgo vokie
čius. Jis ir vokiečių kalbą 
daug geriau žinojo negu ru
sų. šiaipjau gyvenime buvo 
smagus, mėgo juokus. Savo 
žmoną vadindavo paprasta
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Už didelių, vos išsprogu- suskinti gėlių puokštę — 
šių, parko medžių blėso va- vargonininko vaikas, Vikto- 

" i ro mokiniai, slapčia nuneš
davo jas jam. Aukštos tul
pės ir tylūs, kažkuo susido
mėję, įsiklausę į nakties ty
lą, kvepėjo narcizai. Verutė 
ėmė skinti juos... Iš parko 
vėl atklydo muzika — švel
ni, tolima, prislopinta nak
ties drėgmės ir pavasario 
kvepėjimo... Švieži, rasoti 
žiedai palinko ant mergaitės 
rankų... — Kam aš juos su- 
skyniau? — susigriebė Ve
rutė ir jai pagailo jų. Keis
tas panašumas tarp tų liūd
nų, baltų gėlių ir jos pačios 
jaunystės sujaudino mergai
tę... Ji atsargiai įėjo į kam
barį, pasiėmė puodynėlę su 
vandeniu ir nuėjo į švento
rių. Įmerkus gėles, ji pasta
tė jas prie didelio, medinio 
Jėzaus Nazariečio kojų. Jis 
ėjo žemai pasilenkęs, o di
džiulis, sunkus kryžius slėgė 
JĮ...

Šventoriuj buvo ramu; ne
didelę bažnytėlę gaubė iške
roję medžiai ir alyvų krū
mai. Pro žemą langą mirgė- 

■ jo rausva amžinosios ugne
lės šviesa. Verutė klūpojo 
ties tyliai kenčiančios statu
los kojomis, ir sunkios jos 
ašaros susimaišė su kvapio
mis, spindinčiomis rasomis, 
gyvuoju sidabru nuriedėju
siomis nuo narcizų žiedų...

Muzika jau tylėjo, žibintu
vai užgęso. Pro šalį dainuo
dami praėjo bernai, ir Veru
tė pasikėlė eiti namo. Ji pa
siryžo padaryti tai, ko pir
miau gynėsi, ko bijojo.

Tyliai trinktelėjo surūdiję, 
pakrypę šventoriaus varte
liai, ir Verutė sustojo lyg 
sustingus po savo pilka ska
ra — pro šalį ėjo Viktoras.

— Verute, tu dar nemiegi? 
—Ne, Viktorai...

— Ko tu taip nusiminus? 
Tu šiandien nešokai? Kodėl 
taip anksti pražuvai?

— Juk tu nepasigedai ma
nęs, tai kam klausi? — liūd
nai šyptelėjo juodos mergai
tės akys išbalusiame, malo
niame veidely.

— Tu vis dar kažką gal
voji, Verute... Ką aš kaltas,

karo žara. Smaluoti, lipnūs 
beržų lapeliai kvepėjo taip, 
kad visa gegužinė 
pasigėrus — poros 
lyg pašėlę, lygioje, 
seno sodo aikštėje, 
vasaros prietemą 
prie medžių priraišiotų ži
bintuvų liepsnos. Linksma, 
džiugu. Dar drąsiau ūžterė- 
jo valso bangos...

Verutė sėdi viena ant suo
lelio, toliau nuo šokančiųjų 
rato. Už jos nugaros kvepia 
pajuodusios kūdros maurai 
ir ajerai, o prieš ją jauni, 
smagūs žmonės juokiasi, šo
ka. Bet mergaitė nemato nie 
ko kito, tik jį vieną — štai 
čia... štai ten. Tamsia savo 
galva jis iškyla virš kitų ir 
šokiu išsiskiria iš kitų tarpo 
— toks vikrus, atsargus, 
lengvas, šviesiai raudona, il
ga, jo panelės suknelė šmėk
ščioja aplink ir nuoga jos 
ranka ilsisi jo rankoj.

~If~kam ji čia atvažiavo, 
toji gražuolė amerikietė? — 
Iki šiol Verutė buvo tokia 
laiminga — Viktoras buvo 
jos vienos! Jis lankydavo tik 
ją, vakarėliuos šokdavo tik 
su ja... Jai, mažytės parapi
jos seno zakristijono dukte
riai, simpatiško mokytojo 
pavydėjo visos apylinkės 
merginos.

Valsas pasibaigė; Verutės 
mintys sutriko. Šokėjai ėmė 
skirstytis, jieškodami tuščių 
suolų pasilsėti. Viktoras su 
savo šokėja sustojo, links
mai kalbėdami, po medžiu ir 
pro keistus, judančius šakų 
šešėlius kartas nuo karto 
švystelėdavo raudona jos 
suknelė. Verksmas veržėsi iš 
Verutės krūtinės. Praeida
mos draugės kalbino ją, kai
mo bernai jai šypsojosi. „Aš 
turiu eiti namo, viskas baig
ta... Ir kam reikėjo tiek kal
bėti, tiek žadėti — mergai
tė sugniaužė savo mažytes, 
silpnas rankas ir greit pri
ėjo ilgą alėją į vieškelį ir 
į netoli esantį šventorių, ša
lia jo sena — sena, į žemę 
nugrimzdus špitolnyčia.

Verutė įėjo į savo darželį, kad ji man pasimaišė! O 
Su kokiu džiaugsmu dar kaip ji šoka — puikiai! Ži- 
taip neseniai ji įeidavo čia

atrodė 
sukosi 

švarioje 
Paskui 
nudažė

siu, o paskui... gal ir visai i 
nebeišvažiuosiu iš to naujo 
vienkiemio, anapus parko... 
— linksmas, patenkintas at
sirėmė Viktoras darželio 
ivoros. Jo gražus veidas, my 
imas ir artimas dar nese

niai, pasidarė Verutei sveti
mas ir nebepažįstamas. Ji 
atsiduso, tylėdama padavė 
jam drebančią ranką ir iš
nyko už durų.

Iš svarbių žurnalų
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Viktoras atbudo lyg kieno 
pažadintas. Jis gulėjo užsi
merkęs, norėdamas atgauti 
sąmonę. Kažkokia nepapras
ta baimė atsirado jame. Jis 
girdėjo atviro lango užuolai
dų šlamėjimą ir juto sunkų 
ant stalo vystančių alyvų 
kvapą. Ši keista baimė augo 
ir augo, virsdama siaubu: 
dabar jis jau bijojo atsimerk 
ti. Kodėl?... Jo atminty iš
plaukė iš vakaro matytos, 
ašarotos, juodos Verutės 
akys. Tas siaubas buvo ne
suprantamai surištas su 
jom.

Taip užsimerkęs jis išgu
lėjo keletą sekundžių, ku
rios jam pasirodė valanda. 
Staiga jis pajuto, kad ties 
juo kažkas pasilenkė... Vik
toras pažvelgė ir... krūptelė
jo. Ties jo lova stovėjo Ve
rutė. Ji buvo su ta pačia, 
kaip ir gegužinėj, balta suk
nele; sunkios, tamsios jos 
kasos, lyg žalčiai, gulėjo ant 
pečių. Vėlai patekėjusio mė
nulio šviesoj neaiškiai bala- 
vo liūdnas, nuleistas jos vei
das ir juodos akys nežymiai 
žvilgėjo, lyg rasotos našlai
tės. Abi rankas ji laikė pri
spaudusi prie krūtinės, bet 
pro pirštus sunkėsi srovė 
tamsaus kraujo, nudažyda
ma rankas ir baltą suknelę. 
Ji tylėjo, stengėsi užspausti 
žaizdą ir sulaikyti besiver
žiantį iš lūpų dejavimą...

Viktoras nebegalėjo pa
kelti baisaus nervų įtempi
mo; jis šūkterėjo ir pasikėlė 
nuo priegalvės... Kambarys 
buvo užlietas patekėjusios 
saulės spindulių; po langais, 
serbentų krūmuose, čirškėjo 
žvirbliai; didžiuliuose šven->

Katalikų uždavinys

Mums, katalikams, sutar
tinai ir neatlaidžiai privalu 
bendrus piliečius įtikinti, 
kad, 1) pavojus šiandieninei 
demokratijai ne išsvajotas, 
bet tikras, tačiau, tai komu
nizmas jį gamina pirmutinis, 
o fašizmas tik antroje eilėje, 
komunizmui atsispirdamas; 
2) ne tarp demokratijos ir 
fašizmo mums rinktis tenka, 
bet tarp demokratijos ir vi
sų totalitarinių (diktatūri
nių) formų, įskaitant tiesio
gines, kaip komunizmą, ir 
netiesiogines, kaip fašizmą, 
kuris tėra komunizmo antra
eilis vaisius; 3) tikrųjų de
mokratijos reikalų nerasime 
nei komunizme, nei fašizme; 
4) tarp šių dviejų pikto rū

šių mums tik tada liepiama 
rinktis, kada savų noru pa
sidarome akli ir nenorime 
tikrojo klausimo pamatyti; 
5) tikrasis karo kėlikas tai 
bendro fronto pagrindu ko
munistų su visokiais libera
lais sudarytoji talka; 6) 
mums visiems privalu atsi
remti tik demokratijos ir tai 
kos pagrindu, bet šiandien 
to pagrindo nei komunizmas, 
nei

Ko

nai, aš visą vasarą čia lik-

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai
(Tęsinys)

9. Pirmoji apeliacija

Žinoma, toks klebono nu
sistatymas trustees nepati
ko. Jie vis grasino. Bet kle
bonas jų nepaisė. Viskas, ro-

Vieną kartą ateina trus
tees pas kleboną ir jam pa-

vyskupą į Vyriausiąjį Teis
mą (Supreme Court). Klebo- 

l visuo- j ^įrdies žmonės, nas pranešė vyskupui. Vys
kupas buvo nusistatęs jokių 

___________ ^kompromisų su trustees ne- 
;acijose,______________ daryti, nors jie ir apeliuotų.

Byla, sakė, aiški, ir Vyr. 
Teisme ji turės būti laimėta. 

Bet vyskupas apsiriko;

paduotų Lį 
vadus

sudarysi
tą inte- Karl Radek, Masktf
i nusi- ro teismo nuteistai'

čiai mėty kalėju jįS) turbūt, neįžiūrėjo tų ap- 
Tarnapolėj, Galicijoj-r jjnkybių, kad ------ - - 
vas Sobelson buvo pennsylvanijos Teismas tuo 
rius ir labai pamarmėtu susidėjo iš senių teisė- 
litas — kiekvieną $ 
eidavo į sinagogą.

Radekas labai
čius. Jis ir voki$ ‘ 
daug geriau žinojo # 
sų. šiaipjau gyvenoj 
smagus, mėgo.jm 
žmona vadindavo r 

* I

Ne, oi 
>1 gyve- 
staigas, 
ą įstai- 
prakti- 
irbai ir 
naudin- 
plėstis. 
žymėti, 
ms ski- 
lerikoje 
da —

inkybių, kad Vyriausias

jų, mažų miesčiukų atstovų 
protestantų, kurie neturėjo 
jokio supratimo apie Bažny
čios teises; pagaliau, iš viso 
tų laikų Pennsylvanijos teis
mas Bažnyčios įstatymų ne
paisė.

Vyr. Teismas, argumentuo 
damas, kad vyskupas pirmo
je instancijoje nepasirūpino, 
nenorėjo, ar negalėjo įrodyti 
neteisėtumo to susirinkimo, 
kuris išrinko parapijos Ko
mitetą; kad Komitetas, Teis
mo nuomone, kaip teisėta 
parapijos atstovybė, yra 
taip pat teisėtas nupirkto 
turto valdytojas, — nepaisė 
bažnyčios teise pagrįstų vys
kupo argumentų ir pašalino 
jį iš trustee, o parapijos tur
to šeimininkais įteisino „pa
rapijinių” išrinktuosius trus 
tees, sugrąžindamas jiems ir 
vyskupo atimtą deed’ą. Vys
kupui priteisė sumokėti ir 
visas teismo išlaidas. Jas, 
žinoma, sumokėjo parapija.

10. Interdiktas ir 
ekskomunika

Vyskupas nubaudė parapi
ją interdiktu: bažnyčia tu
rėjo būti uždaryta bet ko
kioms pamaldoms. Visi trus
tees, kurie pasirašė teismo 
skundus, buvo ekskomuni
kuoti. Ekskomuniką ir in-
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Jonas Šiožinys

MANO TAUTAI

Kokia tu būsi — tave mylėsiu, v 
Būsi turtinga, būsi beturtė, 
Gyvensi rūmuos, lūšnos pelėsiuos, 
Tujen vis mano — tave mylėsiu...

Tau aš padėsiu, kuo tik galėsiu, 
Nes tu mokėjai mane užburti.. % — 
Kokia tu būsi — tave mylėsiu, 
Būsi turtinga, būsi beturtė...

angy išgirdo verkiantį vargo 
nininko vaiką. Ji išbėgo ir 
pasiėmė jį ant rankų. Vaikas 
buvo alkanas ir nešvarus 
— prieš keletą mėnesių buvo 
mirusi jo motina. Vyresnieji 
irgi buvo sukilę ir laukė 
pareinančio iš bažnyčios tė
vo. Verutė ramino mažiau- 
siąjį, ir liūdnas šypsnys puo
šė jos veidą. Paskui ji juos 
nuprausė, ir parėjęs vargo
nininkas rado ją savo vaikų 
apsuptą, valgydinančią juos.

Vargonininkas buvo nebe
jaunas, silpnos sveikatos 
žmogus. Jis pažino gerą Ve
rutės būdą ir svajojo paimti 
ją savo vaikams antrąja mo
tina. Bet skaisčios viltys my 
limo Viktoro žodžiais suvi
liojo mergaitę. Anksčiau ji 
buvo griežtai atmetus var
gonininko pasiūlymą, gi da
bar jai buvo vistiek; nuo va
kar vakaro ji mąstė:

„Jei man nelemta būti lai
mingai, tai gal nors kiek aš 
galėsiu palengvinti našlaičių 
dalią ir gal kitą žmogų pa
daryti laimingą...”

— Verute, tu matai, kaip 
tave myli mano vaikai ir ko
kia gera motina tu jiems 
galėtum būti, — švelniai ta-

tariaus medžiuose švilpė vo-|rS vargonininkas, prisiarti- 
longė ir varnėnai. Mokyto
jas lengvai atsiduso.

— Tai 
sapnas!

buvo tik baisus

buvo baigusi savoVerutė 
nesudėtingą ruošą, kai prie-

nęs prie jų.
— Taip, Ignai.. Nueik 

tamsta šiandien pas kleboną 
pasitarti dėl šliūbo, — šyp
sodama negyvom lūpom at
sakė ji, glostydama nudžiu
gusių vaikų galvas...

fašizmas neturi.
Wilfrid Parsons, S. J.

„America”, vas. 19 d.
—o—

siekti save šviečiant

Bendras apsišvietimas pri
valėtų mus įgalioti suprasti 
mūsų praeitį ir mūsų santy
kį su ja. Jis privalėtų mums 
lengvinti suprasti mūsų ben
drus žmones ir mūsų santy
kius su jais, ir įgalioti mus 
išmintingiau nežinomos atei
ties įvykius sutikti.

Robert M. Hutchins,
Chicagos un-to rektorius.

—o—

Mūsų dienų klaida

Pavojingai klysta tie, ku
rie save žavi viltimi, jog ko
munizmas pasaulį nuo fašiz
mo išgelbėsiąs. Juk abiejų 
minčių kryptys tiek artimos, 
kad griežto ir nuodugnaus 
skirtumo būti negali. Kapi
talizmas, komunizmas ir fa
šizmas tai vienos grandinės 
kilpos, lengvai viena kiton 
sueinančios. Tikyboje, kuri į 
ąukštesnį pasaulį žiūri, nei 
vienas jų naudos nemato, 
nes turi savo tikybą, kurio-, 
se, arčiau pasižiūrėjęs, pa
stebi tapatumą. Kapitaliz
mas garbina valstybę ver- 
gutį, vadinasi, tokią, kur su
siorganizavę piniguočiai pa
saulio ir žmonių likimą tvar
ko. Komunizmas dievina su
pramonintą valstybę, o fašiz 
mas garbina tautinę valsty
bę. Visų trijų pagrinde ma
terializmas, supasaulėjimas, 
totalitarybė.

Ch. P. Buehl,
„The Christian Front”.

V. Š.

Žmogaus smegenys auga 
dešimtį kartų greičiau 
pirmų iki šeštų metų 
žiaus, kaip bet kuriuo 
jo gyvenimo laiku.

nuo
am- 
kitu

kas tarėsi kleboną su 
Sakramentu pro bažny- 
duris neišleisti. Klebo- 
apie tai sužinojęs, išne-

klebonas 
nusivedė 
pareiškė,

terdiktą bažnyčioje paskelbė 
1908 m. gegužės mėn. 31 d. 
vyskupo kancleris. Po to baž 
nyčia buvo uždaryta. Švč. 
Sakramentas po pamaldų iš
neštas, žvakės užgesintos. 
Kai 
Švč. 
čios 
nas,
šė Švč. Sakramentą pro zo- 
kristiją.

Bažnyčios raktų klebonas 
neturėjo. Bažnyčią interdik
to sekmadienį užrakino var
gonininkas. Jis buvo trus
tees šalininkas, tad ir atida
vė jiems raktus.

Sekančią dieną 
sušaukė trustees, 
juos į bažnyčią ir
kad, jeigu jie laikys raktus, 
jie už viską, kas yra bažny
čioje, kai reikės į ją grįžti, 
ir atsakys.

Trustees turėjo ir bažny
čios rūsies raktus, bet jos 
nerakindavo. Klebonas tenai 
įrengė sekmadienio mokyk
lą. Kartą trustees ėmė ir už
rakino mokyklos kambarį. 
Klebonas išvertė duris ir tę
sė su vaikučiais darbą. Trus
tees neprieštaravo.

Interdikto metu trustees 
pasirūpindavo, kad ryte, vi
dudienį ir vakare bažnyčios 
varpais skambintų „Dievo 
Angelui”.

Pamaldos būdavo laiko
mos svetimose kaimynų baž
nyčiose: pirmą savaitę veng
rų bažnyčioje. Toliau sekma
dienio pamaldas vyskupas 
leido laikyti šv. Tomo kole
gijos koplyčioje; ji buvo dau 
giau kaip dvi mylios nuo 
parapijos centro. Žmones uo
liai lankė naują pamaldų 
vietą. Sueidavo visa parapi
ja, net kai kurie ekskomuni
kuotieji trustees. Sekmadie
niais būdavo laikomos dve
jos mišios. Šiokiomis dieno
mis kun. Kuras laikydavo 
mišias vienam savo buto 
kambaryje, kurį koplyčia pa
vertė. Ten dažnai ir krikšty
davo.

11. Antroji byla

Kadangi vyr. teismas by
los metu buvo pareiškęs, kad 
„power in the congregation” 
(teisės žmonėse), tad šv. 
Juozapo parapija 1908 m. 
birželio mėn. 8 d., Šv. Mari
jos salėje sušaukė mitingą, 
kad parapijos žmonės vėl iš

rinktų vyskupą Hoban trus
tee, aniems devyniems įsaky 
tų atsižadėti laimėtų teisių. 
Jeigu geruoju nesutiktų, 
kreiptis į teismą. Mitingas 
dauguma balsų pritarė vys
kupui. Trustees mitinge la
bai triukšmavo, bet žmonės 
nė klausyti jų nenorėjo. Su
sirinkusieji nutarė pareika
lauti trustees parapijos tur
tą atsirašyti ir vėl paskyrė 
vyskupą trustee.

Trustees nutarimo nepai
sė. Tad iš naujo užvesta 
Scrantono Court in Equity 
byla.

Kas mitinge gerai buvo 
nutarta, teisme neprityrusių 
liudininkų buvo blogai paro
dyta. Kai kurie, pirmą kartą 
būdami teisme, jaudinosi ir 
painiojosi, o priešinga pusė 
užsispyrusi įrodinėjo mitin
go neteisėtumą.

Teisėjas, dėl kilusių neaiš
kumų, pasiūlė parapijonams 
atskirai ateiti į teismą ir čia 
dar kartą pasisakyti, kas pa
laiko vyskupą ir kas senuo
sius trustees. Abi šalys pa
siūlymą priėmė.

Balsavimas teisme tęsėsi 
apie tris savaites. Buvo pa
siūlyta tų, kurie parapijai il

A. Andriuškevičiūtė

MEILĖ

Kaip gera, Viešpatie, pas* Tave
Čia pabuvoti valandėlę, —
Parymot taip be žodžių
Ir užsimiršti žemiškąją gėlą.
Čia didžia meile virpa mums
Kiekvienas Tavo paliktasis žodis,,—
Ir paslapties šventosios knygą 
Kasdien dėl mūs atvoži.
Ir Tavo gerą meilę šneka
Vargonai ūždami balsais galingais,
Skardus varpelis vaiko rankose,
Ir eilės baltų žvakių altoriuje ta meile spindi.
Ir taip matai tada, žmogau,
Visur tą meilę didelę, tą Meilę Dievišką — 
Ir jauti, kad tavo širdis 
Šioj žemėj nieko jau nejieško.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Diena, kurią praleidome 
nieko neišmokę, yra dingusi 
diena. — Massinger.

Mandagūs elgesiai yra pa
daryti iš mažų pasiaukoji
mų. — Emerson.

Kreipki savo veidą į saulę 
ir tu nematysi šešėlių.

— H. Keller.
Šypsena nelaimėje yra pa

žymys tvirčiausios dalies 
žmogaus savivaldos.

— J. Garvin.
Žmonės yra vertinami ne 

už tai, kas jie yra, bet už tai, 
kas jie atrodo esą.

— B. Lytton.
Vienintelis būdas gauti ge 

riausias pasekmes iš ginčo 
— tai vengti jo. 9 kartus iš 
dešimties ginčas baigiasi 
vienai ir kitai pusei tvirtai 
įsitikinus, kad galutina tie
sa yra jo pusėje. Niekas ne
gali laimėti ginčo. Negalima 
laimėti dėlto, kad, jei tu ir 
laimėsi, tuo pačiu pralaimi, 
nes niekuomet negausi savo 
priešininko geros valios.

— D. Carnegie.

Džentelmenas yra tas, ku
ris galvoja daugiau apie ki
tų žmonių jausmus, negu- 
apie savo paties teises ir 
daugiau apie kitų žmonių 
teises, negu apie savo jaus
mus. — M. H. Buckham.

Sergėkimės netekti karš
čio. Gerbkime visuomet ką 
nors ir stenkimės turėti pa
garbos viskam, kas gali mus 
paderinti — ir darbui, kurs 
gali praturtinti ir papuošti 
mūsų gyvenimą.

— Ph. Brooks.

žodžiai, pinigai, ar kas ki
ta yra lengviau duoti, bet 
kai žmogus aukoja gyveni
mą ir dienos darbą, tai yra 
įrodymas, jog teisybė pa
ėmė viršų. — Lowell.

KUN. J. BRUŽIKO, S. J. 
ADRESAI:

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

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

Nuo geg. 16 iki 23 — 545 
Hudson Ave., Rochester, N.

gą laiką nieko nemokėjo, 
prie balsavimų neprileisti. 
Opozicija priešinosi, įrodinė
dama, kad dauguma nemokė
jo tik dėl to, jog parapijoj 
nebuvo tvarkos. Susitarta 
parapijonais laikyti tuos, ku 
rie mokėjo bėnt pusę dole
rio 1905, 1906, 1907 ir 1908 
m. Reikėjo sudaryti įmokė
jusiųjų alfabetinis sąrašas. 
Didelis darbas, bet kitos iš
eities nebuvo.

Balsavimuose vyskupo ša
lininkai padavė 78 balsais 
daugiau už trustees šalinin
kus. Opozicija laikė tokią 
daugumą nereikšminga, gal 
tik dėl kokios klaidos susi
dariusią, ir su balsavimų da
viniais nesiskaitė.
12. Trečioji byla ir apeliacija

Dabar jau parapija kelia 
bylą Equity Court’e, kad pri 
verstų opoziciją nusileisti. 
Bylą laimi.

Trustees vėl apeliuoja į 
Supreme Court of Pennsyl
vania.

Vyr. teismas prikišo, kad 
tokis visuotinio balsavimo 
inscenizavimas teisme yra 
visai nepraktikuojamas, kad 
kilęs nesusipratimas turėjęs 
būti išspręstas parapijos mi

tinge. Laimi trustees. Para
pijai priteista sumokėti teis
mo išlaidos.

13. Ketvirtoji ir penktoji 
bylos ir apeliacijos

Equity Court’o teisėjas pa 
tarė parapijai tęsti jos mi
tingo (1908 m. birželio m. 8 
d.) teisėtumo įrodymo bylą.

Vėl į teismą. Equity Court 
rado, kad mitingas buvo tei
sėtas, nusprendė, kad trus
tees turi atsirašyti, ir vys
kupą paskyrė parapijos tru
stee. ši byla įvyko 1909 m.

Trustees vėl apeliavo į 
vyr. teismą, kurs šį kartą 
parodė savo aiškų nepasiten
kinimą vyskupu, kam jis 
baudžia žmones interdiktu. 
Be to, prikišo, kad jeigu mi
tingo teisėtumas buvo neaiš
kus Equity Court’ui, juo la
biau jis neaiškus vyr. teismo 
teisėjams. Ir vėl laimėjo tru
stees, o parapijai vėl teko iš
laidos sumokėti.

Kova tęsėsi. Netrukus dar 
kartą abi pusės teismuose 
susitiko. Pasėkos vis tos pa
čios: byla laimėta parapijos, 
apeliaciją vyr. teisme laimi 
trustees.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Laukia vysk. M. Reinio
Vietiniai veikėjai pradėjo 

jau kalbėti, tartis, kaip rei
kėtų tinkamiau priimti, pa
sitikti vyskupą Mečislovą 
Reinį, kai jis malonės atvyk
ti Philadelphijon. Visi pa
geidauja, kad didysis Sve
tys, vysk. M. Reinys, čia bū
tų priimtas oficialiai miesto 
vardu. Bet kas tuo pasirū
pins? Nieks kitas to negalės 
padaryti, kaip tik Antanas 
Užumeckas!

—Oi—

Serga gyd. Klimas
Savo laiku daug pasidar

bavęs lietuvis, vietinis įžy
mus gydytojas, gyvenąs šv. 
Jurgio parapijoje Dr. Eno- 
kas Klimas paskiausiu lai
ku taip rimtai sunegalėjo, 
kad turėjo vykti į ligoninę.

Dr. Klimas yra ir vietinia
me Temple universitete me
dicinos profesorium.

—o— $
Lietuvaitei dovana

Viena iš vietinių muzikan
tų grupių buvo suruošus 
šokių vakarą Lietuvių Muzi- 
kalėje svetainėje. Moterims 
gražiausiai apsirengusioms, 
skirta dovanos. Antrąją do
vaną laimėjo lietuvaitė, gra
ži kaip deivė, Juzė Jeneliū- 
naitė, vietinio įžymaus kata
likų veikėjo Petro Jeneliūno 
antroji dukra.

Reporteris.

taip galingai skambėjo lie
tuvių dainelė. Plojimams 
nebuvo galo. Kiekviena dai
nelė priverstinai paantrinta. 
Suvaidinta „Teismas”, kam 
buvo mažiau katučių, bet 
juoko buvo tiek, kiek kas no 
rėjo. Nors lietus ir lijo, bet 
salė buvo užkimšta. Taip, 
lietuvės moka ir publiką su
traukti, užsipelnydamos sau 
gražų vardą. Jos nustebino 
publiką lietuviškomis Lietu
vos dainelėmis, kurių 
labai pasiilgę visi nuo 
jaunystės. J.

OLD FORGE, PA.

PATERSON, N. J.

Šv. Cecilijos choras rengia 
koncertą ir šokius sekma
dienį, gegužės 2 d., parapijos 
salėje. Prasidės 7 vai. vak.

Nors mažai laiko buvo 
šiam koncertui prisirengti, 
bet tikimasi, kad bus geras. 
Varg. Povilas Stanionis, kad 
ir jaunas vargonininkas, bet 
gabus muzikas, tai chorą 
rimtai rengė; bus ir solistų, 
jau visiems gerai žinomų: 
Pranas Andreičikas — teno
ras, Marė Baublytė — so
pranas, Jonas Sprainaitis — 
baritonas, Marė Obelevičiū- 
tė — altas.

—o—
Rekolekcijos

Šv. Kazimiero parapijoj 
rekolekcijos bus gegužės 16 
— 23 d.; jos bus rytais 9 v., 
vakarais 7:30 vai. Rekolek
cijas ves Tėvas Jankus, do
minikonas. Rep.

BALTIMORE, MD.

taip
savo

Balandžio 24 d. Pittstono 
lietuvių bažnyčioje susituo
kė p. Frances Jerry (Žalnie- 
raitytė) su Ignu Kazlausku, 
kuriems moterystės Sakra
mentą suteikė kun. Kupstas.

Vestuvių puota įvyko Old 
Forge salėje, kurion susirin
ko rdaug giminių ir šiaip arti 
mų draugų. Čia matėsi Pitt
stono liet. par. klebonas kun. 
J. Kasakaitis su savo vikaru 
kun. Kupstu ir keletas sve
čių net iš New Yorko. Jau
kioje'nuotaikoje pasivaišinę 
svečiai, linkėjo jauniesiems 
daug laimės ir sėkmių jų 
šeimyniniam gyvenime.

Dalyvavęs.

pos ir politikos klubo, Ine. 
(atstovai J. J. Liudvinaitis 
ir A. Perevičius); ALRK. 
Moterų Sąjungos 53 kp. (S. 
Zupkienė ir S. Rupeikienė); 
Liet. R. K. Parapijos Fondas 
(J. Budrevičius); LRKA. 
200 kp. (P. Mikšis ir S. Žiur- 
lys); L. S. A. 285 kp. (F. 
Bartisevičius ir B. Sabeckie- 
nė). Tikimasi, kad dar prisi
dės kitos draugijos.

Komitetas nutarė kviesti 
miesto mayorą ir kitus val
dininkus, Lietuvos generali
nį konsulą ir apylinkės lie
tuvių, veikėjus.

Komitetas kviečia šios ko
lonijos ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti į šią iškilmę pa
sigrožėti, pasidžiaugti mūsų 
leitenantu Juozu Gumausku 
ir suteikti jam didesnės 
energijos. Būtų malonu, kad 
norintieji iš anksto nusipirk
tų bilietus, kurių kaina tik 
$1.00 ir galima gauti pas 
šiuos asmenis:

J. J. Liudvinaitis, 411 W. 
Elizabeth Ave.,

A. Perevičius, 647 McGill- 
vry PI.,

J. Budrevičius, 19 E. 12th 
St.,

F. 
18th

NEWARK, N. J.

Misijos
Švč. Trejybės parapijos 

bažnyčioje šį pirmadienį, ge
gužės 3 d., vakare prasideda 
svarbios 2 savaičių misijos, 
kurias ves garsus pamoksli
ninkas, prof. kun. Dr. M. Ra
žaitis.

Pirmoji savaitė moterims 
ir merginoms, antroji vy
rams ir vaikinams.

Misijos baigsis per Sekmi
nes iškilmingais 40 valandų 
atlaidais.

Nuoširdžiai kviečiu savo 
parapijiečius ir apylinkės ti
kinčiuosius pasinaudoti šia 
nepaprasta proga, įsigyti di
džiausių Dievo malonių ir ge 
rai atlikti velykinę išpažintį.

Kun. Ig Kelmelis,
Klebonas.

Bartusevičius, 10 E.
St.,
Sabeckienė, 127 Cool

idge St.,
S. Rupeikienė, 311 W. 16th 

St,
S. Žiurlys, 1417 S. Wood 

Ave.,
P. Mikšis, 1317 S. Wood 

Ave.,
S. Zupkienė, 1520 E. Eli

zabeth Ave.
Elizabeth© lietuviai, kurie 

norės dalyvauti mūsų vaka
rienėje, kreipkitės į kleboni
ją arba pas duonkepį M. Pu
tiną, 131 Inslee Pl., Eliza
beth, N. J.

Rengimo Komitetas.

SO. BOSTON, MASS.

WATERBURY, CONN.

APŽVALGA DIFTERITAS

MĖSOS IŠVEŽIMAS Į 
JUNGT. VALSTYBES

— Bal. 25 d. Kolumbo Vy
čiai iš savo namo ėjo į ka
tedrą 8 vai. ryte, nešini 
Jungt. Valstybių, Popiežiaus 
ir Maryland vėliavas. Arki
vyskupas atnašavo mišias, 
kuriose tos organizacijos na
riai bendrai ėjo prie Komu
nijos. Kad ir lijo, bažnyčia 
buvo užpildyta. Geras pavyz 
dys lietuviams.

— Šv. Morkaus Evangelis
to diena, bal. 25 d., mums 
gražiai priminė Lietuvos 
bažnytines procesijas, gie
dant Visų Šventų litaniją; 
kaimuose būrių būreliai eida 
vo pas savo kaimo kryžių, 
kur ir mes, būdami maži, se
kėme. Gražus atminimas iš 
mūsų tėvų žemės.

— Bal. 25 d. vakare įvyko 
moterų choro koncertas. M. 
Čižauskienės išlavintos mo
terys iškilmingai sudainavo 
senesnes Lietuvos daineles, 

# publiką sužavėjo iki ašarų. 
Ir prie linksmos šypsenos

Vaizbos Buto „auklėjimo 
forumo” programoje bal. 25 
d. kalbėjo kun. J. Kripas, T. 
Matas, Dr. Colney, p. M. Za- 
ilskienė. J. Kupstas ir Dr. 
Colney pagrojo smuikais. 
Vakarą vedė V. Šukaitis.

Sekanti programa bus ge
gužės 16 d. Visi kviečiami.

T.

LINDEN, N. J.

Vietos lietuviai gegužės 
22 d. 8 vai. vak. rengia iš
kilmingą vakarienę Įeit. Juo
zui Gumauskui pagerbti. Tai 
įvyks Linden Hall, Wood 
Ave. ir 16th St.

J. Gumauskas yra polici
jos departamente nuo 1918 
mt. rugpiūčio 17 d., o šiemet 
kovo 16 d. pakeltas į polici
jos leitenantus. Vietos lietu
viai džiaugiasi matydami sa
vo mylimą tautietį policijos 
eilėse pasipuošusį auksine 
leitenanto laipsnio žvaigžde. 
Tai pirmas New Jersey lie
tuvis policijos leitenantas. 
Lindeno lietuvių draugijos, 
kuopos, klubai bendrai ren
gia minėtą vakarienę (Tes
timonial Dinner). Komitetas 
susideda iš Am. Liet, pašel-

— difterijos
Pirmas gydymas su 

rijos antitoxinu 
1894 mt. New
Nuo tada gydymai šiais vį 
stais yra pripažinti ir vW 
vartojami.

priešnuodis.

Įį minia AmeDifteritas yra žiauri, lim
pama, užsikrečiama ir ap
krečiama liga, kurios papra
sti ženklai yra karštis ir 
gerklės skaudėjimas. Dažnai 
ženklai nepasirodo, bet ligo
nis yra labai sergantis nuo 
pat ligos pradžios.

Ligonis, kuris lengvai ser
ga, turi tokią pat jėgą ap
krėsti kitus, kaip tas, kuris 
sunkiai serga difteritu.

Difterito bakterijos yra 
gerklės ir burnos syvuose, 
kurie išeina iš kūno kai ligo
nis kosti, čiaudo, kalba ir 
spiaudo ir tuomi suteršia 
valgomus daiktus, rankšluo
sčius, nosines ir kitus daik
tus, kuriuos ligonis vartoja.

Ši liga dažniausiai apsi
reiškia pas kūdikius. Per 90 
procentų difterijos pasirodo 
tarp vaikų. Ji žiauriai kerta 
vaikus tarp devynių mėnesių 
ir dešimties metų amžiaus.

1925 metais New Yorke 
buvo per 9,000 difterito ligo
nių. Iš jų mirė per 700. Šis 
didelis skaičius mirimų buvo 
dėl to, kad mes nepilnai pa- 
naudojom apsaugą nuo šios 
ligos. Galime pasakyti, kad 
dauguma iš šių-700 gyvybių 
žuvo dėl to, kad gydymo bū
dai nebuvo pilnai tada su
prantami. Ginklai, su kuriais 
turime nugalėti šią ligą, yra 
neužginčijamos vertybės. 
Kas yra tie ginklai, kurie y- 
ra taip svarbūs? Vienas iš 
jų yra difterijos antitoxin

Kaip matome, Lenkija 
mėsos importe užima ne tik 
pirmą vietą, bet ir visų kitų 
šalių — importerių bendrai 
įvežtas kiekis nesiekia vie
nos Lenkijos eksporto. Jung
tinės Valstybės pasidarė lyg 
vienintelė šalis, iki šiol ne
varžanti importo kontingen
tais — nustatytais kiekiais.

Lietuva bendram mėsos į 
Jungt. Valstybes eksporte 
užima ketvirtą vietą: prieš 
savaitę dar turėjo trečią vie
tą, o kiaulienos eksporte (po 
Lenkijos) antrą vietą; švie
žios šaldytos kiaulienos — 
pirmą vietą, būtent 1,067,- 
015 svarų; po jos eina Kana
da 51,321 sv., toliau Lenkija 
41,151 sv. ir neseniai dvi pir
mos siuntos gautos iš Latvi
jos — 37,555 sv.

Bendras vaizdas metų ga
le žymiai pasikeis, nes, pav., 
Latvija atsiuntė tik dvi pir
mas siuntas, bet toliau siųs
dama iš 17-tos vietos pašoks 
žymiai aukščiau.

Bendra nuomonė yra, kad 
importo galimumai dar po
rai metų užtikrinti, vienok

Iš esamų davinių apie į- 
vežtą mėsą ir išdirbinius per 
New, Yorko uostą, matysime, 
kuri valstybė ir kiek įvežė 
mėsos šiais 1937 metais.

Nuo metų pradžios iki ba
landžio mėn. 3 d. įvežta iš: 

svarų 
10,788,262 
3,120,444 
1,361,219 
1,291,414 
1,043,379 

633,246 
537,004 
463,039 
301,515 
264,039 
249,785 
189,175 
151,748 

54,000 
51,997 
49,479 
40,855 
33,661 
31,682 
20,086 

8,913 
5,985 f jau ir dabar atsiranda vis 

605 
241 
226

1. Lenkijos
2. Argentinos
3. Urugvajaus
4. Lietuvos
5. Kanados

Vengrijos 
Olandijos

la barni; 
ataria 

dukrą į 
žeidimą

Trecii 
teisme, 
teismo 
sūnaitis 
tais. Po 
mas siu 
ti Vai 

(joints, kad dovanoj;

6.

9.
10.
11.

Vokietijos 
Danijos 
Estijos

12. Italijos
13. Didž. Britanijos 

Paragvajaus 
Šveicarijos 
Airijos 
Latvijos 
Australijos 
Čekoslovakijos 
Rumunijos 
Prancūzijos 
Norvegijos 
Švedijos 
Austrijos 
Nauj. Zelandijos

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.

Viso įvežta svarų 20,693,094

vaidina dainuodama ir šok
dama lietuvaitė O. Sadaus
kaitė. Tąja proga susitarė 
su vietos lietuviais duoti 
koncertą gegužės 16 d. P-lė 
Sadauskaitė buvo atsilankiu
si ir į Vyčių apskrities si
dabrinio jubiliejaus šokius 
ir ten padainavo vieną dai
ną.

naujos valstybės, kurios nau 
dojasi šalimi, dar nepažįs- 
tančia kontingentų.

Lietuvos produktai, ypač 
šaldyta mėsa ir bekonai, tu
ri išdirbę gerą vardą.

Joną Budrys, 
Generalinis Konsulas.

ATVYKS LIETUVOS 
OPERA?

. J
Statistika patvirtina, įj 

priešnuodžiai išgydo ir S 
saugoja nuo difterito. 
mt. nuo difterito mirė Jįio 
kūdikiai iš kiekvieno sinkv/^ci suskaičių- 
tūkstančių žmonių. 1898s 
tiktai 4 metais vėliau po i 
titoxino išradimo, mirėt 
tai 54 kūdikiai iš kiekvie 
100,000 žmonių.

Plačiai panaudojus ai 
toxiną, 1925 mt. mirų™, pa
skaičius sumažėjo 11, kaiiiĮįyįjuikoje. 
gelbėta 43 gyvybės iš kietojjj^grtrau 
vienos 100,000 grupės. frL

Pereitais metais buvo marL fompAkk- 
žiau negu 3 mirimai iš kiekrlaikraščio 
vienos 100,000 žmonių gmlyL^dttpla- 
pės. Taigi, koks didelis o ypač 
gelbėjimas gyvybių.

Anksčiau suradus šios li-£7 pšdar-
gos pradžią ir skubiai pa-P įjlati-
naudojus antitoxiną, galimef^ 
ir daugiau sumažinti miri 
mus šia liga ir visiškai pi 
šalinti difteritą, kaip mil 
ties priežastį.

^Panaudojimas antitoxin 
nė tiktai gydo ir apsauj 
nuo mirties, bet toks panai

jGbali^
Z'aAeWik

labai ge: 
Haitis, 1 
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duetą i
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pįtt suklaidino

fe® ho uupymo Iii- su įdom 
^įaaitfkaMostatydai 

antitoxinu prieš difteritą y-

iirtra pasirodė

Patirta, jog apsauga si

mayoras 
Vaidii 

grojo oi 
suodė a 
mas ir1

Parapijos choro koncertas
Bal. 25 d. Šv. Augustino 

airių par. salėje mūsų para
pijos choras, vadovaujamas 
energingo muziko R. Juškos, 
išpildė gražų koncertą. Pra
džioje gabiai suvaidinta vie
no veiksmo komedija „Žydas 
statinėj”. Po to sekė dainų 
programa, kurią pildė di- 
didžiulis, susidedąs iš čia 
augusių jaunuolių, choras. 
Choro radio grupė ir vienos 
mergaitės atskirai padaina
vo po keletą dainelių. Solis
tai V. Beleckaitė, A. Grabi- 
joliūtė, Juodaitis ir J. Anta
nėlis gerai pasirodė.

Koncerte turėjo dalyvauti 
su komiškomis dainomis iš 
Nashua, N. H. Jonas Tamu- 
lionis, bet, jam staiga susir
gus tą pačią dieną ir pasida
vus apendicito operacijai, jo 
vietą vykusiai užpildė J. An
tanėlis. Padainavęs iš ope
ros Rigoletto „Širdelės mo
terų”, jis klausytojus pradė
jo linksminti bei juokinti ko
miškomis dainomis — „Kaip 
aš turėjau šyvą kumelę”, 
„Tpruki, tpruki”, „Ei pumpi, 
pumpi” ir „Senos bėdos”. 
Prie pastarųjų kelių prisidė
jo ir p. Juška, sudainuodami 
duetą.

Šiame koncerte pirmą sy
kį pasirodė St. Dariaus pos
to benas, susidedąs iš legio
nierių vaikų, vedamas Kriau 
čiūno, Koncertas padarė ma
lonų įspūdį, tik gaila, kad 
žmonių neperdaugiausia at
silankė.

—o—
25 metai gydytoju

Šią vasarą liepos mėnesį 
Dr. Povilui Jakimavičiui su
kaks 25 metai kaip užsiima 
gydytojo praktika. Nors čia 
augęs, bet visuomet daly
vauja su lietuviais. Turbūt, 
visos draugijos jį turi kaip 
savo oficialų gydytoją. Jis 
taipgi įsigijęs gerą vardą 
kitataučių tarpe. Jis yra da
bartinio Mass, gubernato
riaus Charles Hurley arti- , 
mas draugas. Gal kas pasi
rūpins tinkamai paminėti 
šias seniausio lietuvio gydy
tojo sukaktuves.

JERSEY CITY, N.

Šv. Onos parapija, 
Grand St. ir Manning Ave., 
gegužės 9 d., sekmadienį, 
punktualiai 7 vai. vak. ren
gia parapijos metinę vaka
rienę. Ta pačia proga nori
ma pagerbti kleb. kun. S. 
Stonį jo vardadienyje ir pa
minėti jo vienerių klebona
vimo metų Jersey City su
kaktį. Laukiama daug sve
čių, kaip iš Jersey City, taip 
lygiai ir iš kitų kolonijų.

— Parapijos choras drau- 
su muz. V. Justu dalyva- 
New Jersey jungtinių cho 

koncerte Elizabeth bal.
d. Pirmą kartą kaipo so

listė pasirodė E. Andriuške- 
vičiūtė. Pasirodymas pilnai 
pavyko. Sveikiname naują 
pajėgą. Koncertas gerai pa
vyko. Visi buvo patenkinti 
ir laukiama daugiau panašių 
parengimų.

— Par. bažnyčioje geguži
nės pamaldos įvyks gegužės 
menesį sekmadieniais po su
mos, trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vai. vak.

ge
vo
rų
25

Sadauskaitė su „The Geat 
Waltz”

Boston Opera House buvo
„The Great Waltz”,kuriame

1930 m. kalbėjausi su Kip
ru Petrausku Kaune ir klau- - 
siau, ar jis mano suteikti 
laimės Amerikos lietuviams 
— išgirsti jo balsą. Jis pa- ; 
reiškė, kad labai norėtų pa
matyti Ameriką ir padainuo
ti j°Je gyvenantiems lietu
viams, žino, kad ir mes to 
labai trokštame, bet visa 
kliūtis yra ši: jis gali vykti 
Amerikon tik tuo atveju, kai 
jam bus užtikrintas suorga
nizuotas maršrutas.

Tą kliūtį ryžosi pašalinti 
ir šį didį sumanymą įvykdy
ti ne kas kitas, kaip kompo- 

(zitorius Juozas Žilevičius. 
Kaip žinome, jis rašo lietu
vių tautos muzikos istoriją, 
kuriai renka medžiagą jau 
ilgą eilę metų. Jis surinko 
jau gal visus lietuvių muzi
kos kūrinius ir faktus apie 
mūsų chorų ir menininkų 
veiklą. Norėdamas šią įdo
mią istorija papuošti dideliu 
įvykiu — Lietuvos operos ir 
baleto atsilankymu Ameri
koje, jis sumanė pakviesti 
šias jėgas 1939 m., kai Pa
saulinė Paroda New Yorke 
stebins milijonus žmonių. Šį 
sumanymą išdėstė Lietuvos 
operos vadovybei. Ir kas gi 
atsitiko. Operos direktorius 
prof. V. Žadeika, apsvarstęs 
šį reikalą ir pasitaręs su vy
riausybe ir menininkais, mie 
lai pritarė ir savo laiške iš 
šių metų balandžio 2 dienos 
prof. Žilevičiui tarp kitko 
pabrėžė: „Mūsų operos daly
vių vykimas į Ameriką 1939 
m. yra galimas dalykas. Iš 
Lietuvos tektų siųsti tik ge
riausias jėgas. Lauksiu apie 
tai konkretaus plano ir ži
nių”.

Prof. Žilevičius pats buvo 
Lietuvos valstybės teatro 
direktorius ir gerai nusima
no, ką reiškia siusti Lietu
vos operą ir baletą net i 
Ameriką ir suorganizuoti 
vaidinimus bent didesnėse

Amerikos lietuvių kolonijo
se! Baisu net ir pagalvoti a- 
pie tokio darbo didumą ir 
sunkumą. Bet jis ryžosi pa
tenkinti seną Amerikos lie- ■ 
tuvių troškimą ir pasinaudo
ti proga — Pasaulinėje Pa
rodoje parodyti Lietuvos ba- J 
etą ir gal operą. Tai būtų be i 

galo svarbu, naudinga ir gar 
bė mūsų tautai. Jei toks au
toritetas, kaip ,prof. Žilevi
čius, imasi tokio milžiniško 
darbo, tai ir Lietuvos operos 
vadovybė pasitiki šio darbo 
sėkmingumu ir yra tikra, 
kad šis sumanymas bus gar
bingai įvykdytas. Tai bus la
bai didelis prof. Žilevičiaus 
nuopelnas.

Betgi tai dar ne viskas. 
Šis didis menininkas ir orga
nizatorius dar toliau siekia. 
Jis nori, kad Lietuvos meni
ninkų rinktinė pastatytų A- 
merikoje ne bet kokias tarp
tautines operas, bet tiktai 
lietuviškas operas ir lietu
viškąjį baletą. Turime jau 
tris lietuviškas operas: ,,Gra 
žiną”, Trys talismanai” ir 
„Radvila Perkūnas” ir kelias 
lietuviškas baleto kompozi
cijas. Tad Amerikos lietuviai 
ir amerikonai turės progos 
išgirsti ne tik žymiausius 
mūsų dainininkus, bet ir pa
matyti savo tautos meną ir 
tautinius lietuvių šokius, ar
tistiškai vykdomus geriau
sių šokėjų. Tai yra dvejopa 
reikšmė. Taigi, girdėsime — 
matysime ne tik žymiausius 
savo meno reiškėjus, bet ir 
lietuviškąjį meną dainoje, 
muzikoje, plastikoje, šokyje.

Į milžinišką darbą įsikin
ko mūsų menininkas Žilevi
čius. Būsime jam dėkingi už 

: tai. Betgi turėsime stoti jam 
■ talkon — sudaryti darbštų 

komitetą iš įvairių srovių 
i menininkų. Laiko neperdau- 

giausia liko ligi tos didžios 
lietuviškos meno šventės. 
Lauksime nekantriai žymiau 
šių Lietuvos lakštingalų ir 
lengvų, lieknų, vikrių kojų!

P. Jurgėla.

ra tiktai laikina. Turime ki
tą ginklą, kuris yra taip pat 
saugus ir veiklus prieš jiF 

kenksmingą ligą. Dr. Schiek,TV;. , 
tyrinėdamas difteritą, atn-1 J® 
do preparatą toxin - antf* ** . 
toxin. Jisai pagerino j.?**™1 
rastą preparatą ir padai*’ Ml

„J
atrasti ar vaikai gali ar pi

ak j. tavimi 
hhiatotai Al Alekm b 

» fflsihkė atoiastiško d 
z r. "g? t “"o difterito, tai driskė savo 
turime apsaugoti tą kūdikį Ame-

Dabartiniu laiku Sveiki^’®Lopa
tos Departamentas vartoji! pro-
priešnuodį toxoid. Atsižviį^^8 atleisti 
giant, kad toji liga yra] 
prasčiausia ir pavojingiaj PI ko
šia kūdikiams iki penkiO Jhaiii mieste" 
metų amžiaus, reikia kieki 
vienam vaikui suteikti prieš 
nuodį ir apsaugoti nuo dif
terito.

Po šešių mėnesių patarti
na patikrinti vaiko apsauga 
su Schiek bandymu. Ir jeigu 
pasirodo, kad apsauga nuo 
difterito dar neįsteigta, rei
kia j 
rinktais būdais kūdikiai estiĮ^ 
apsaugoti visam amžiui. į 

Schiek bandymas yra la
bai paprastas ir nėra kenks
mingas.

Schiek bandymą ir prieš
nuodį galima duoti bet ku
riuo laiku, bet negalima duo
ti, kada kūdikiai serga kokia] 
kita liga.

Kad toxoid priešnuodį 
yra pakankamai saugus 
prieš difteriją, nėra jokiom 
abejonės. Sveikatos Depar-j 
tamento gausūs statistikos 
daviniai parodo, kad, panau
dojus priešnuodį, pavojingu
mas nuo šios ligos buvo per 
50 nuošimčių sumažintas. | 

Plačiau panaudojus 
apsisaugojimo metodus, 

, rime viltį su laiku 
pašalint, išrauti iš pat 
nų tą biaurią ligą taip 
kaip pašalinome 
(small pox) su 
pagalba.

Visų mūsų pareiga 
prieš difteritą, 
privalo rūpintis 
sveikatą ir gaivumą.

Dr. Ed. Žukauskas

tokioj formoj, kad gali

gali pagauti difteritą,
Kai Schiek bandymas pa
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Nuo tada gydymai

VIETOS ŽINIOS
stais yra pripažintų - . . - . . a .i ii..
vartojami. lukstantme minia Amerikos baliuje

Laikraščio Amerikos 
uoštas pavasario balius ba- 
mdžio 25 d. praėjo užtar- 
autu pasisekimu. Grand

Statistika patvk 
priešnuodžiai išgyd0 
saugoja nuo difterito 
mt. nuo difterito 
kūdikiai iš kiekvieno
tūkstančių žmonių, paradise salė buvo perpildy- 
tiktai 4 metais vėliai a- IžanSos tikietli suskaičia- 
titoxino išradimo, jį!rimas Parodo> j°g baliaus da 
tai 54 kūdikiai ii skaičius siekė beveik 

100,000 žmonių
Plačiai panaudoja 

toxiną, 1925 mt

rienuolika šimtų. Taigi, A- 
nerikos bičiuliai ir jų arti
nieji neapvylė Amerikos šta 

skaičius ,0’ kuris daug rūpinosi’ kad 
aolhst. « is pavasario balius praeitų 

geriausioje nuotaikoje.
Tūkstantinę minią sutrau-

gelbėta 43 gyvybės į 
vienos 100,000 grupį

Pereitaisi meteis waterburječįų vaidintojų
žiau negu 3 miring

iaaaaa. pasiaukojimas, komp. Alek- 
vienos >00 hjgįo populiarumas, laikraščio 
pės. Taigi, kote <Amerikos geras vardas, pla
ge ėjimas gyvybių Lįngas garsinimas, o ypač 

Anksčiau suradiiJAirierikos vietinių artimųjų 
gos pradžią ir j Bičiulių nuoširdus pasidar-
naudojus antitezių |bavimas tikietus beplati- 
ir 
mus šia liga ir nį 
šalinti difteritą, ių 
tifcs priežastį.

Panaudojimas u* 
ne tiktai gydomi 
nuo mirties, bet tub į 
Jojimas aspaugo nmjį Juos ir 
kitus.

■ Patirta, jog apsą

Pakalnis ir Laurynaitis, 
muz. Jankus ir kiti.

Vakarienės šeimininkės 
pasirūpino svečius maloniai 
pavaišinti.

—o—
Šokiai

SVEČIAI Iš NAUJOSIOS 
ANGLIJOS
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įjnant.
H Programos pradžia suvė- 
Mluotą visa valanda, nes wa- 
Bterburiečių pora automobi- 
■lių suvėlavo dėl didelio sek- 
amadieninio automobilistų ju- 
Jdėjimo; gal kiek suklaidino 

• „senobinis” laikas 
^(programa turėjo prasidėti 

įdienos šviesos taupymo lai- 
antitoxinu prieš tačiau publika atleido 

tą „nusikaltimą”, kai malo
nūs waterburieciai pasirodė 
scenoje.

Įžanginį žodį pasakė A- 
merikos redaktorius Juozas 
B. Laučka, pasidžiaugdamas 
gausinga atsilankiusių mi- 

rastą preparatą irįe ^^a pakviesdamas laik- 
tokioj formoj, W |i rašči° vedėją Kazį P. Vilniš

kį viso baliaus vyriausiu šei
mininku. .

omp. Al. Alek 
i sis susilaukė entuziastiško 
sveikinimo. Jis reiškė savo 
j'palankumą laikraščiui Ame
rikai ir dideliu kuklumu pa- 

I pasakojo apie būsimą pro- 
.1 gramą, prašydamas atleisti 
1 už galimus silpnumus.
J 3-jų veiksmų muzikali ko- prasciausia ir |W 

šia kūdikiams iii I 
metų amžiaus, reto 
vienam vaikui suteit 
nuodį ir apsaugoti^ 
terito.

Po šešių mėnesi? f 
na patikrinti vaitos 
su Schiek bandyti 
pasirodo, kad y? dukrą Barborą-Birutę Klec- 
difterito dar negt<> 
kia įskiepyti. 
rinktais būdais 
apsaugoti visam &

Schiek bandymas 
bai paprastas ir nši 
mingas.

Schiek bandyti 
nuodį galima duoti > nios namuose su savo myli- 
riuo laiku, bet neganiuoju Stasiu (Al. Ulinskas), 
tiį kada kūdikiai $ nenori priimti viešnios ir 
kita liga. saukia ponią Kleckienę, ku- 

Kad toxoid f ’į sav0 vYrui Jurgiui Klec- 
yra pakankamai fui <A1- Markevičius), buvo 
prieš difteriją, nėn 
abejonės. Sveikatos

ra tiktai laikina, 
tą ginklą, kuris yrat 
saugus ir veiklus įib 
kenksmingą ligą. Dr. į 
tyrinėdamas difterfa 
do preparatą tom- 
toxin. Jisai pagerbei

atrasti ar vato' gili u 
gali pagauti

Kai Schiek budys 
rodo, kad kūdikis Ktr 
saugos nuo difterite, 
turime apsaugoti to b

Dabartiniu laito & 
tos Departamentas 
priešnuodį toxoid. 1 
giant, kad toji lip 
prasčiausia ir

mediją „Farmeriai mieste” 
pradėta waterburieciu or
kestro maršu. Tuojau salėje 
padidėjo džiaugsmo nuotai
ka, kurios stipriausiame sū
kury pakilo scenos uždanga.

Komedijos „Farmeriai 
mieste” turinys tokis: pas 
mieste neblogai įsigyvenusią

kienę (M. Adomaitytė) at
vyksta jos motina Magdė 
Baltramiejienė (M. Andriky- 
tė), atsiveždama gyvų dova
nų iš savo ūkio — antį ir 
gaidį. Dukters tarnaitė Ma
rytė (N. Plangaitė), po ma
lonaus susitikimo savo po-

lakiusi motiną esant įžymia, 
urtinga asmenybe. Duktė, 

tamento gausis & ulbėdama būklę, pasišaukia 
daviniai parodoj IaimVn? Katriutę (St. Va- 
dojus priešnuodi/“^®1 Pa?elbon ir nutarla 
mas nuo šios lij»»lav0 motiną Padaryti “oder- 

50 nuošimčii|
Plačiau pana# 

apsisaugojimo meR 
rime viltį su laito 1 
pašalint, išrauti iš ? 
nų tą biaurią lįn 
kaip pašalinome Į 
(small pox) su q 
pagalba.

raišo, nukirpti plaukus, mies 
toniškai aprengti.

g Antras veiksmas vaizdavo 
pokylį, Klecko bute, kur 
Kleckienės motina pristaty
ta savo žentui kaip moder
niška moteris. Bet būklė pa
sidaro kebli, kai netikėtai 

, atvyksta Magdės vyras Bal- 
Visų mūsų P^'.jtrus Baltramiejus (P. La- 

prieš difteritą. P 
privalo rūpintis 
sveikatą ir gaivoj

Dr.EiM

sauskas) ir nustemba pama
tęs savo kaimietę žmoną 
nieščioniškai išdabintą. Ky-

la barniai ir Baltramiejus 
nutaria patraukti žentą ir 
dukrą į teismą už žmonos 
įžeidimą.

Trečias veiksmas vyksta 
teisme, kurio posėdį veda 
teismo pirmininkas (J. Le- 
sunaitis) su dviem asisten
tais. Po įvairių ginčų teis
mas siūlo šalims susitaikin
ti. Vaikai atsiprašo, tėvai 
dovanoja ir viskas baigiasi 
taika.

Savo vaidmenį geriausiai 
atliko Marcelė Andrikytė 
labai gerai pasirodė J. Lesu- 
naitis, N. Plangaitė, P. La
zauskas, M. Adomaitytė, Al. 
Ulinskas, St. Valenčytė ir ki 
ti. Vaidinimo metu solo ir 
duetų dainas dainavo Al. 
Ulinskas, N. Plangaitė, M. 
Andrikytė, P. Lazauskas, St. 
Valenčytė. (Pažymėtina, jog 
Al. Ulinskas buvo ką tik 
prieš 2 dienas išėjęs iš ligo
ninės po kelių savaičių sun
kios ligos).

Iš kitų vaidintojų paminė
tini K. Karinauskas, A. Alek 
saitis, J. Marcelynas ir P. 
Kauneckis, kurs pasirodė ir 
su įdomiu monologu, prisi- 
statydamas kaip „Brookly- 
mayoras”.

Vaidinimo pertraukose 
grojo orkestras, atskirai pa
sirodė akordionistai E. Digi-

i mas ir V. Markevičius, smui 
i kininkė L. Pukinskytė. Ypač
■ visus sužavėjo 5-ių metų
■ Dol. Markevičiūtė, padaina-
■ vusi kelias daineles — ji su- 
• kėlė publikos visuotinį susi

žavėjimą. Baigiant progra
mą Dol. Gelgotaitė pašoko

, „tap dance”.
, Po vaidinimo visi vaidin- 
. tojai drauge su kitais gru- 
. pės dalyviais sudainavo ke- 
. lias Žilevičiaus, Aleksio ir

Čižausko dainas.
Programa baigta visų ba

liaus dalyvių pagiedotu Tau
tos himnu, komp. Aleksiui 
vadovaujant.

Programos pasižiūrėti bu
vo atvykę visi vietos kuni
gai (išskyrus kun. Balkūną, 
kurs tą vakarą turėjo būti 
Eastone, Pa. ir kun. A. Pet
rauską)); atsilankė ir misi- 
jonierius, kun. J. Bružikas, 
S. J. ir kun. Paulekas, re- 
demptoriatas.

Publika nuoširdžiai sveiki
no Waterburio kleboną, kun. 
J. Valantiejų ir vikarą kun. 
B. Gauronską, kurie atvyko 
drauge su savo parapijos 
jaunimu, pagelbėdami jiems 
susisiekimo 
Drauge su 
grupe buvo atvykę žinomi 
veikėjai Dubauskai, P. Kar- 
nauskienė ir kiti.

Įdomu pažymėti, jog sve
čių buvo net iš Bostono — 
tai didžiausios vyčių kuopos 
pirmininkė Pr. Karlonaitė ir 
kuopos iždininkas, veiklus 
visuomenininkas, Amerikos 
nuoširdus bičiulis Danielius 
J. Averka.

—o— 
Vakarienė

Waterburieciams pagerbti 
Apreiškimo par. Vyčių kam
bary suruošta vakarienė, ku
rią pagamino Z. Mažeikienė 
ir Al. Pūkenytė. Joms sta
lus „apkrauti” pagelbėjo A. 
Čemerkienė ir viešnios p. 
Mažeikienė (waterburiete) 
ir Pr. Karlonaitė (bostonie- 
tė).

Į vakarienę atsilankė ku-l Tel.: EVergreen 7-2306. 
nigai Gauronskis, Paulionis,

Melodians orkestro 
viai, truputį užkandę, tuojau 
nusiskubino į salę ir ten be
veik be jokio sustojimo sma
giai grojo gausingai susirin
kusiam jaunimui. Nepapras
tu entuziazmu šokti lietuviš
ki šokiai: Klumpakojis, No
riu miego ir polkutės.

daly-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Kitą penktadienį, gegužės 
7 d., parapijos salėj įvyksta 
Šv. Vardo draugijos metinis 
balius su užkandžiais ir šo
kiais. Gros J. Avižonio or
kestras. Užtikrinam, kad at
silankiusieji bus viskuo pa
tenkinti.

Draug. Valdyba.

SULAUKĖ SŪNAUS

Balandžio 28 d. 2 vai. ry
tą muziko P. Dulkės šeimy
ną aplankė didis džiaugs
mas — Marijonai Dulkienei 
gimė sveikas sūnelis, jau ket 
virtas šeimoje. Motina ir 
kūdikis geroje sveikatoje.

Sveikindami p. Dulkes, 
linkime jų gražiai šeimynai 
geriausios sveikatos.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO NARIAMS

priemonėmis. 
waterburieciu

Amerikos redakcijoje lan
kėsi kun. K. Vasys, Worces
ter, Mass., Aušros Vartų 
par. klebonas, drauge su 
kun. J. Simonaičiu, pas kurį 
svečias viešėjo. Kun. K. Va
sys neseniai užbaigė savo 
parapijos bažnyčios vidaus 
įrengimą.

—o—
Atvykę į Amerikos pava

sario balių, Amerikos patal
pas apžiūrėjo L. Vyčių 17- 
tos Algirdo kuopos pirm. Pr. 
Karlonaitė ir kuopos ižd. D. 
J. Averka iš So. Boston, 
Mass. Jie buvo apsistoję pas 
Z. ir A. Mažeikas.

—o—
Baliaus išvakarėse redak

ciją aplankė Waterburio stu
dentų kuopos vicepirm. Al. 
Stasiliūnaitė, lydima p. Va- 
lantiejų sūnaus.

—o—
Praeitą savaitę pas p. Ma- 

žeikus buvo sustojęs prof. 
Pr. Galinis, grįždamas iš 
Washington© į Bostoną. Lan 
kėši ir Amerikos redakcijo
je. Pr. Galinis buvo nuvykęs 
pas senatorių Lodge, su ku
riuo

čiais paminėti Motinos Die
ną. Gegužės 9 d. 8 vai. bus 
mišios ir bendra Komunija, 
po to pusryčiai, o vakare 
vaidinimas ir pavasarininkų 
rankdarbių paroda. Bus su
vaidinta komedijos ,,Mirta 
činčiberaitė” ir „Namų židi
nys”. Įžanga 5(L;ct. Bus ir 
šokiai. Visos narės žadėjo 
dirbti, kad vakaras pasisek
tų.

Kuopos 'draugiškas vaka
ras įvyko bal. 15 d. B. Ša- 
linsko salėje. P. šalinskienė 
nors neseniai priklauso mū
sų kuopoje, bet savo darbu 
jau daug yra prisidėjus. 
Kuopai pelno liko 18 dol. P. 
Subatienė paruošė vaišes ir 
dovanų davė. Kuopa džiau
giasi turėdama draugiškų 
narių. Koresp.

yra seniai pažįstamas.

IŠ SAJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

Bal. 14 d. 29 kuopos 
singame susirinkime išklau
syta pranešimų iš Federaci
jos ir moterų apskrities veik 
los. Nutarta drauge su vy-

gau-

IŠVYKO Į ISPANIJA

Teko nugirsti, jog bbal. 25 
d. lietuviai komunistai turė
jo išleistuves Laisvės redak
cijos nariui Vyt. Zablockiu! 
ir kitiems komunistams, iš
vykstantiems į Ispaniją ko
voti prieš sukilėlius.

V. Zablockis yra vedęs; 
jo žmona, sakoma, labai ver
kianti dėl vyro iškeliavimo. 
Kai kurie komunistai reiškią 
didelio nepasitenkinimo ko
dėl kariauti nevykstą komu
nistų vadai, kaip Bimba, Mi- 
zara, Andrulis, Prūseika, o 
siunčią jaunuolius.

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

5

IŠ TĖVU ŽEMĖS

Komiteto posėdis bus šį 
penktadienį, balandžio 30 
d., 8 vai. vak. Amerikos re
dakcijos patalpose.

Visi komiteto nariai kvie
čiami dalyvauti.

KOMP. M. PETRAUSKUI 
ATMINTI

Gegužės 4 d. 9:30 vai. vak. 
iš WMBQ (1500 klc.) radio 
stoties Lietuvių Radio Drau
gija, vadovaujant J. Ginkui, 
perduos neseniai mirusio į- 
žymaus lietuvių tautos kom
pozitoriaus Miko Petrausko 
kūrinius, kuriuos išpildys 
ansamblis „Lietuvos Daina”, 
vad. p-lei V. Tamkiūtei, ir 
paskiri solistai.

Be muzikalės dalies, bus 
trumpa paskaitėlė apie kom
pozitoriaus Miko Petrausko 
gyvenimą ir jo nuveiktus 
darbus. Paskaitą skaitys 
komp. J. Žilevičius.

MOTINOS DIENA

Gegužės 9 d. yra labai 
svarbi diena — Motinos die
na. Motina mums visiems y- 
ra brangiausias ir mylimiau
sias asmuo.

Laimingi ir linksmi visi 
tie, kurie turi gyvas moti
nas. Motinos dienoje yra gra 
žus paprotys pareikšti mo
tinai meilę ir pagarbą tinka
ma dovanėle, ypatingai to
kia, kuri primena gyvenimo 
saldumą.

Lietuvių saldainių krautu
vė parūpino tinkamų dovanų 
motinos dienai. Gražiausių 
saldainių dėžių, gražiai, 
reikšmingai papuoštų šoko
lado širdžių ir eilę kitų mo
mentui pritaikintų dovanė
lių.

Kviečiame tamstas šia pro 
ga atsilankyti į mūsų saldai
nių krautuvę:

495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Mr. & Mrs. Ginkus.

Privatinis Edwin C. Hill Gyvenimas

— Kun. M. Krupavičius 
yra išvykęs į užsienį gydy
tis.

— Bal. 8 d. Bijutiškio par. 
bažnyčioje kun. Zabulionis 
atlaikė gedulingas pamaldas 
už a. a. kun. J. Kuro vėlę.

— Skiriamos pensijos kom 
pozitoriui St. Šimkui ir dai
lininkui A. Žmuidzinavičiui 
po 600 litų mėnesiui.

— Norima steigti dvi nau
jas apskritis — Joniškio ir 
Rietavo.

— Buvęs nezaležninkas V. 
Vaicekauskas, grįžęs į Lietu
vą, padarė viešą savo klai
dos atšaukimą ir pareiškė 
grįžtąs į Kat. Bažnyčią.

— Lietuvoje yra 2030 ma
lūnų, kuriuose dirba dau
giau kaip 5,000 žmonių. Ma
lūnininkai neseniai įsteigė 
savo sąjungą.

— Kaune savo bute nusi
nuodijo Marcelė Katiliūtė, 
jauna dailininkė, gražiai pa
sižymėjusi savo paveikslais.

— Alytuje ruošiamasi sta
tyti naują bažnyčią.

— Lietuvos geografinės 
draugijos pirmininku išrink
tas prof. Dr. K. Pakštas.

— Svėdasų valsčiuje išžu
dyta Sabalių šeima: Uršulė 
Sabalytė, 60 metų, Uršulė 
Sabalienė, 40 ml. ir N. Sa
balytė, 22 metų. Jas išžudęs 
šeimos bernas.
•— Pernai Lietuvoje nusi

žudė 209 asmens; šiemet per 
pirmus 3 mėnesius nusižudė 
per 40 astnenų.

— Kaune buvo sustojęs 
olandų mokslininkas Jos. 
Kleijntjens, jėzuitas.

— Visus naujai įsigytus 
laivus nutarta pavadinti ap
skričių miestų vardais. Klai
pėdoje jau yra toki laivai: 
Šiauliai, Kretinga, Utena, 
Marijampolė ir kiti.

— Su dideliu pasisekimu 
Lietuvoje koncertavo ameri
kietė negrė K. Jarboro.

— Petrašiūnų popieriaus 
fabrikas nutarė išleisti rin- 
kon popierį su lietuviškais 
vandens ženklais.

— Ūkininkai į metus už 
bekonines kiaules gauna a-

pie 6 milijonus dolerių.
— Vaikelio Jėzaus drau- ‘ 

gija globoja 600 vaikų, ku
riems turi 3 amato mokyk
las, 3 prieglaudas, 5 vaikų 
darželius. Dr-jos pirmininku 
yra prel. P. Januševičius.

— Alytaus miškų urėdijo
je per medžiokles nušauta 7 
ožiai, 6 vilkai, 48 lapės, 555 
zuikiai ir 1 vanagas. Medžio
jo 415 medžiotojų, kuriems 
padėjo 718 varovų; šūvių pa 
leista apie 2,500.

— L. K. Blaivybės drau
gija turi 140 skyrių; per 
paskutinius dvejus metus 
dr-ja išmokėjo apie 10 tūkst. 
dolerių skolos; dabar dr-ja 
jaučia atgimstantį veiklos 
stiprėjimą.

— Seimas priėmė įstaty
mą, kurs draudžia savano
riams vykti į Ispaniją. Nu
sižengę įstatymui bus bau
džiami kalėjimu iki 6 mėne
sių.

— Praeitais metais Lietu
voje buvo 328 suvažiavimai, 
21,207 susirinkimai, 2,070 
paskaitų, 16,360 pramogų su 
koncertais bei vaidinimais, 
248 rungtynės (sporto), ir 
1,144 kitokį susirinkimai.

— Šiemetiniai metai pra
našaujami kaip labai vestu- 
vingi metai. Per Velykas 
Kauno bažnyčiose buvo ke
liasdešimt šliūbų. Šią vasa
rą daug valdininkų žada at
sisakyti atostogų Palangoje 
ir kitose poilsio vietose, o 
vietoj to vesią.

— Šiemet Kaune daug gat 
vių bus išgrįsta tašytais ak
menimis.

— Lietuvos kariuomenės 
leitenantas Jonas Vabalas 
dalyvavo Belgijos karininkų 
pirmenybėse kardais ir lai
mėjo pirmą vietą. Leit. Va
balas lanko Belgijos karo 
akademiją.

— Mauručių — Garliavos 
tarpustoty, Alytaus ruože, 
traukinys suvažinėjo Bern. 
Kabišaitį.

Pirmas judomų paveikslų 
teatras Los Angeles mieste 
atidarytas Main St. 1902 mt. 
balandžio 2 d.

p'DWIN C. HILL, kuris penkius 
L* kartus j savaitę, pradedant pir
madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja "Your News Parade,” 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rėdžiušio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais, kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa
veikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia jį matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Bartlett ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyti žygiuojant 
per mišką su savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privatį gyve
nimą, ir jis tapo garsiu tik todėl,

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

"Your News Parade” yra patie
kiama Lucky Strike cigaretų išdif- 
bėjų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino "toasting” proceso gerklės ap
saugą. Šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas.

Didelis Hazaras
RENGIA

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
280 UNION AVENUE

Prasidės 7 Valandą Kiekvieną Vakarą 
Balandžio 30 — Bus puikiu solo dainininkų. 
Gegužės 2 — Bus Monologų ir Dialogų vakaras. 
Gegužes 8 — Lietuvių Liaudies Teatro Grupė sulos svar

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

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

BUS ŠOKIAI.
Įžanga į kiekvieno vakaro bazarą 10c.

Kviečia Rengimo Bazaro KOMITETAS.

j Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas | 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. ;

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

; STagg 2-4409 Notary Public;

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

; Duodu automobilius vestuvėms ir ; 

visokiems pokyliams

i 402 Metropolitan Avenue,
! Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią) !

..... ... =
Phone Night

STagg 2-0783 JUniper 5-4915

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC r

vusio 107 Union Avenue.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

STagg 2-5043 Notary Public kel. STagg 2-7177 |

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

ALFRED J. WENTZ Į 
s (VENCIUS) J

j ADVOKATAS :

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
<219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.; 
s (Williamsburgh Bridge Plaza'
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AMERIKA Balandžio 30 d., 1937 m.

ŠV. JURGIO PARAPIJA riaus nelaikomos, bet graži 
šv. Jurgio altoriuje stovyla

• jau buvo atnaujinta, kuri 
puikiai atrodo. Altorių at-

• naujinimui jau seniai renka- 
! mos aukos, o šiuo tarpu ypa
tingai jos reikalingos. Kuris 
dar neaukojo, dabar turi ge
rą progą tai padaryti. Aukos 
vis dar plaukia.

—o—
Choro parengimas

Gegužės 8 d., šeštadienį 
par. salėje, 207 York St., pa
rapijos choras turės savo 
metinį parengimą — koncer- 
tą-teatrą-balių. J. Brundzos 
vedamas choras padainuos 
daug naujiĮ dainų. Atsilankę 
pamatys ,,Panelę iš Kauno”, 
„Kukulio nervus” ir linksmą 
monologą. Laukiama atsi
lankant daug jaunimo, nes 
gros puikus 7-nių muzikantų 
Pelėdų nakties orkestras. 
Kartu bus pagerbtas ir nese
niai miręs Lietuvoje kompo
zitorius Mikas Petrauskas, 
ilgą laiką gyvenęs Ameriko
je. Tai pirmas Brooklyne 
bus jo pagerbimas.. Daug jo 
dainų bus dainuojama.

Kas dar nebuvę naujai at
remontuotoj salėj, prašome 
atsilankyti ir-pamatyti, kaip 
puikiai viskas įrengta.

Pelnas parapijai. Prašoma 
visų atsilankyt. Pamatysit 
gražią programą ir praleisit 
smagiai šeštadienio vakarą.

35 kp. sąjungietė Al. Kaz
lauskienė ir sūnus gražiai 

• paminėjo savo mylimo vyro 
ir gero tėvo mirties metinę 
sukaktį bal. 24 d. Rytą mi
šias atnašavo kun. A. Pet
rauskas. Po mišių p. Kaz
lauskienė pakvietė į namus 
būrelį pažįstamų, kuriuos 
gražiai pavaišino. Pakvies
tieji labai dėkingi ir savo 
maldose atmins a. a. Julių 
Kazlauską.

Bal. 23 d. sąjungietę B. 
Barasnevičienę aplankė 
skaudi nelaimė — mirė jos 
mylimas vyras Mykolas, A- 
merikos skaitytojas, katali
kiškos veiklos nuoširdus rė
mėjas. Sąjungietės reiškia 
nuoširdžią užuojautą Baras- 
nevičienei ir jos vaikučiams.

M. B.

. Nelaukta mirtis
Bal. 23 d. po sunkios vidu

rių operacijos šv. Jono ligo
ninėj mirė Mykolas Baras- 
nevičius, 53 m. amž., kilęs iš 
Pakruojo parapijos, Šiaulių 
apskr. Velionis buvo keletą 
metų šv. Jurgio parapijos 
kolektorium ir veik ligi mir
ties tas pareigas garbingai, 
rūpestingai ir sąžiningai ėjo. 
Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą, žmoną Barbo
rą, dvi dukreles ir tris sū
nus. Amerikoj liko brolis 
Aleksandras su šeima 
(Brooklyne), sesers Cecilija 
ir Ona Rukienės, ir jų šei
mos .Conn, valstybėj. Lietu
voje liko brolis Domininkas.

Velionis ilgai gyveno C. 
Brooklyne, 77 Gold St., kur 
turėjo valgomų daiktų krau
tuvę. Žmogus buvo visų ger
biamas ir mylimas. Iškilmin
gai palaidotas su 3-mis mi- 
šiomis iš šv. Jurgio par. baž
nyčios balandžio 27 d. Lai
dotuvėse dalyvavo velionio 
artimas giminaitis kun. J. 
Kripas su savo broliu Matu 
iš Hartford, Conn.

A. a. Mykolas buvo pavyz
dingas katalikas; ligoninėj 
keletą kartų aprūpintas šv. 
Sakramentais; duodant pas
kutinį patepimą, brangios 
šeimos akivaizdoje amžinai 
užmerkė savo akis.

Šeimai reiškiama užuojau
ta taip dideliame nuliūdime, 
o velioniui tebūna amžina 
ramybė danguje.

—o—
Šv. Jurgio atlaidai 

ypatingai gražia nuotaika 
praėjo. Mišparus laikė kun. 
J. Kripas, pamokslą sakė 
kun. J. Balkūnas. Giedojo 
choras. Jau 3-čia savaitė 
kai dažo altorius, bet dar 
pamaldos prie didžiojo alto-

MASPETHO ŽINIOS

Nauja pamaldų tvarka
Pradedant šiuo sekmadie

niu, geg. 2 d., Maspetho lie
tuvių bažnyčioje pamaldų 
tvarka sekmadieniais bus 
tokia: mišios — 8, 9, 11 ir 
12:15 vai., mišparai 4 vai. p. 
p. šventadieniais mišios bus 
6, 7, 8 ir 9 vai. Brooklyno 
vyskupo leidimu bus laiko
mos sekmadieniais penkerios 
mišios; įsidėmėtina, kad pa
skutinės mišios vidurdienį 
— 12:15 vai. Suma sena tvar 
ka — 11 vai., vaikams mi
šios 9 vai.

—o— 
Žinutės

— Ona Laukaitienė Bush
wick ligoninėje sveikesnė. 
Laukiame sugrįžtant namo.

— Geg. 5 d. kun. Pijus 
Lekešis švenčia vardines. Iš
kilmingas mišias laikys 9 
vai. rytą.

— šeštinėse, gegužės 6 d., 
pamaldos bažnyčioje: mišios 
6, 7, 8 ir 9 vai., vakare 7:30 
vai. mišparai.

— Broliai Motuzai rodė 
Lietuvos paveikslus A. Na
vicko salėje bal. 29 d.

— Auditorijos draugija 
turėjo savo metinį parengi
mą A. Navicko salėje.

— Šv. Vardo draugija

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

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

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

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

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

‘Milelius 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.

kviečia visus vyrus atsilan
kyti į jos susirinkimą ket
virtadienį geg. 6 d. vakarą. 
Maspetho vyrai ruošiasi į 
katalikų vyrų paradą geg. 
16 d. Jamaicoj.

— Stebuklingo Medaliko 
Novena prasidės geg. 16 d. 
ir tęsis ligi geg. 24 d. Ves 
kun. G. I. Frey, C. N. Amži
noji Novena bus laikoma 
kiekvieno pirmadienio vaka
rą lietuviškai ir angliškai.

VITKAUS PAVEIKSLŲ
PARODA

Maspetho viešajame kny
gyne (Maspeth Public Libra
ry), Grand Avenue, netoli 
tramvajų stoties yra išsta
tyta V. J. Vitkaus paveikslų 
paroda. Paveikslai yra iš 
apylinkės vaizdų ir pasižymi 
Įdomumu.

Knygynas, išskyrus šešta
dienius, atdaras darbo dieno 
mis nuo 1 iki 9 vai. vak., še
štadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak.

Paroda atdara per dvi 
vaites.

PIL. KLUBO NARIŲ 
DĖMESIUI

sa-

Maspetho Liet. Piliečių 
klubas atidarė savo kamba
rius, 60-30 Perry Ave. Penk
tadienį turės savo mėnesinį 
susirinkimą, visi nariai kvie 
čiami atsilankyti ir naujų 
narių atsiveskite. Narys.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Vaikelio Jėzaus dr-jos 1- 
mo skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks par. salėje 
gegužės 7 d. po gegužinių pa 
maldų. Visos narės prašo
mos dalyvauti ir naujų pa
kviesti. T. K.

Išleistuves
Bal. 25 d. tretininkės 

rėjo vakarienę su programė
le tikslu palinkėti laimingos 
kelionės savo pirmininkei 
Teresei Palubinskienei, kuri 
išvažiuoja į Lietuvą paviešė
ti pas savo motiną. Skelbta, 
kad tretininkės turės svarbų 
susirinkimą, bet susirinku
sios rado stalus papuoštus 
skaniais valgiais. Tai buvo 
tikra „surprise party” visų 
mylimai pirmininkei, Tere
sei Palubinskienei. Išleistu
vių vakarienėje dalyvavo ir 
atitinkamas kalbas pasakė 
kunigai N. Pakalnis, J. Kar- 
tavičius, J. Bružikas, jėzui
tas, ir Paliekąs, redempto- 
ristas. Įteikta keletas dova
nų. Šiuo parengimu pasirūpi
no tretininkės O. Stagniūnie- 
nė, Bendziuvienė ir O. Šar
kaitė. Linkime darbščiajai 
T. Palubinskienei laimingiau 
sios kelionės, o pasisvečia
vus Lietuvoje grįžti atgal ir 
tęsti gražų, kuklų ir naudin
gą darbą.

—o—
Vyrų misijos

Bal. 25 d. 2 vai. popiet už
sibaigė moterų ir mergaičių 
misijos. Šios misijos tikrai 
buvo sėkmingos, o jų užbai-

JONAS BUTAUSKAS

tu-

STALIORIUS į
: Carpenter-Cabinet maker;
: Atlieku visokius stalerc-; 
kus darbus namuose ir: 
krautuvėse sąžiningai ir 
Spigiai. Kreipkitės pas lie-: 
;tuvį staliorių:
: 101 Grand Street,
į (Top floor — left side) :
; (Apr. 30 — June 30)

ga nepaprastai įspūdinga. Nuvežta į ligoninę mirė. Lai-
Bal. 26 d. 7:30 vai. vak. dotuvės įvyko balandžio 28 

prasidėjo vyrų ir jaunikai
čių misijos. Vienas dalykas 
truputį stebina, kad jauni
kaičiai daug gausingiau lan
ko misijas, negu mergaitės. 
Tuo tarpu gi manoma, kad 
parapijoje yra daugiau mer
ginų. Mat, kaip žmonės kal
ba, kad Tėvas Bružikas yra 
vyrų misijonierius, gal tas 
ir tiesa. Apskritai, kaip vy
rų, taip ir moterų misijos šį 
sykį yra pilnai pasisekusios.

d. Laidotuvėse dalyvavo Gy
vojo ir Amž. Rožančiaus 
draugijos, nes ji buvo minė
tų draugijų narė.

Laidotuvėse patarnavo
graborius J. LeVanda-Levan- 
dauskas. Spindulys.

SUTUOKTUVĖS

PADĖKOS ŽODIS

Širdingai dėkoju Tretinin
kėms už surengtą man neti
kėtą išleistuvių puotą praei
tą sekmadienį, balandžio 25 
d., Apreiškimo par. mažojoj 
salėje.

Tariu širdingą ačiū vieti- į Biznieriai, skelbkite į 
niams ir svečiams kunigams vaitraštyje Amerika.

už atsilankymą ir 
kalbas.

Ačiū už dovanas 0. 
kaitei, O. 
Bendziuvienei, E. 
P. Vismantaitei ir 
atsilankiusiom. Ačiū,

T.

Krnp^ijos patariiDi 
Jautai dėl „slepin 
„Nm susidėję”.

Palubinskieį

40 valandų atlaidai 
prasideda šį sekmadienį, ge
gužės 2 d. Seserys dominiko- 
nės deda visas pastangas, 
kad būtų ko gražiausiai iš
puoštas altorius ir užbaigoje 
iškilminga procesija. Teko 
nugirsti, kad šį kartą per at
laidus būsią daug svečių ku
nigų. Pamokslus sakys tas 
pats misijonierius, Tėvas 
Bružikas.

—o—
Nelaimingas atsitikimas
Magdalena Brusokienė, ei

dama į bažnyčią, bal. 23 d. 
pakliuvo po automobilium. 
Nelaimingoji mirtinai buvo 
sužalota. Paskutinį patepi
mą suteikė kun. N. Pakalnis.

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 nt 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.

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 the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Utica ___  _ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn,

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 nt retail under 
Section 7G 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,

Juozui Lubinskui ir Onai’ I 
Milišauskaitei, pavyzdingai 
jaunuolių porai, bal. 24 d., 4 
vai. popiet Apreiškimo baž
nyčioje, palmomis gražiai pa 
puoštoje, kleb. kun. N. Pa
kalnis suteikė moterystės 
sakramentą.

Iškilmingo šliūbo metu 
Apreiškimo choro vyrai gie
dojo Veni Creator ir p-lė S. 
Kazlauskaitė gražiai sugie
dojo solo Avė Maria.

Juozas, turintis gerą bal- 
| są, Apreiškimo choro narys, 
mėgiamas jaunimo draugijo
se. Onutė simpatinga, rimto 
būdo lietuvaitė.

Linkėdami jaunajai pore
lei laimingo gyvenimo mote
rystėje, taipgi pageidauja
me, kad dalyvautų tolimes
nėje Apreiškimo choro 
buotėje kaip iki šiol.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-9239

ei.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

dar

MIRĖ

Petras Radzevičius,
33 So. 3rd St., mirė balan
džio 24 d. Palaidotas Alyvų 
kalno kapinėse bal. 28 d.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
bborius J. LeVanda-Levan- 
dauskas.

gyv.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7511 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 1630 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Com. 
trol Law at 49 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7553 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 1193 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH COSMA GALVANI
1193 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7599 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 727 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7603 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 15 Throop Avenue and 574 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

(Tri Corner Bar and Grill)
15 Throop Avenue, 574 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100-31—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS
D-B-A Ft. Hamilton Rest, and Beer Garden 
100-31—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 56 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM CARGULIA 
D-B-A Armstrong’s Bar and Grill

1121 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ZARNOWITZ
863 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LAVENBERG
255 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIMON GOTTHEIMER 
(Plaza Liquor Company)

183 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHELE LISCHIO
(Michael’s Italian and American Restaurant)

Brooklyn, N. Y. 1053 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 8-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

Katalikų savaitrašti' 
Register praneša, jog,, 
rimomis, visai neabej 
mis, tikromis toromis, 
lijos karaii'ns Jurgis 
nai mirė kaip Katalikų 
nyčios narys.

Kai Jurgis V sirgo, 
mirtį jis paprašęs kai 
kunigo, kurs išbuvęs 
karaliaus kelias valand 
suteikęs Bažnyčios par 
nius patarnavimus.

Taip pat yra tikrų i 
jog ir karaliaus Jurg 
tėvas, karalius Edui 
VU mirė kataliku.

sTel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

5 Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue,

? VALANDOS:
s 1 Iki 8 Ir nuo
> 7-8 vai. vakaro
į FLATBUSH

k2ŽH22222SS22222222222Z22222?22222£ZZ5

Brooklyn,

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS 
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

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

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

Sovietų Rusijos „bezb 
hi” visai susirūpinę 
tančiu tikybiniu atgin 
ypač pasireiškiančiu jai 
menėje, kuri jau au 
ęrieštikybinėje aplinkui 

,3eaboWs4jW 
dai ruošiasi įvesti didel 
terįjąkad gautų dau 
pajau savo agitacijai 
Ii Jie tiesiog neriasi iš 
Ko dėl savo narių nepap 
to sumažėjimo ir šiomis 
jomis kreipėsi pas Lei

NOTARY PUBLKTel. NEwtown 9-4464

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
?495 Grand Street,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama į

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. I
(Prie FOREST PARKWAY)

duodia

patarimo kovai prieš tik 
Leninas buvo pavad 

tikybą žmonijos nuod 
Su juo sntiiih ir jo n 
Krupskaja, tik ji davė k 
toką patarimą - ji k 
mesdavo „nuodų" plato 
priemones,

Krupskaja patarė bezl 
nikams naudoti tikybos 
stovy praktikuojamą lai

Snipsffljo&isfuįAi' 
akytas iš piktų lupų, tač 
hlai atitinka tiesą — ti 
boa atstovų ir tikinčiųjų 
reiga būti su vargo prisp 
įkišto ir visados ginti

tomistą Laisvės ski 
liukas, neva susijaudii 

: iri apkaltinti Ameriką

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 rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

kurią valdą kutai 
Irtjos žmonės, kuriuos 
tenidą sukilėliai.

Taka pasakyti, jog jo
Amerika neslepia 

*®ęins slėpti, bet būti 
h sumoti iš Lato 
fafi jos žmonės nepasn 
fe bendrafrontininkų, 
»pnai nuo vasario iki 
fOBMo degino baž 

žudė kunigus, niek 
Wles ir privedė f 

. ta civilinio, karo?
® baskų galima pasai 

j jie katalikai, kaip
Ispanijos gyventi

rfti suvedžioti: jiems b

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING i
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS Šlb 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Boilerius
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien 15 WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

neva nepriklauson 
ta teises ir tuo 1 
įll pasipriešinimą s 
ta Baskai seniai si 
ta savo nepriklaui 
jtakaipirkataloD

z/<

tatą Naujienos i 

savo „kolega 
/taus, kaip remianči 

Naujienoms ( 
tau džiaugsmu yra, j 
taiitai šiandie nė vi 
ęlyje nėra susidėjęi 

^u Naujienoms nežin 
^fašizmas yra gyy 

padams. Faši 
smarkiai pi 

’•liktai, aunu


