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Katalikų savaitraštis The 
Register praneša, jog, jo tu
rimomis, visai neabejotino
mis, tikromis žiniomis, Ang
lijos karalius Jurgis V per
nai mirė kaip Katalikų Baž
nyčios narys.

Kai Jurgis V sirgo, prieš 
mirtį jis paprašęs katalikų 
kunigo, kurs išbuvęs prie 
karaliaus kelias valandas ir 
suteikęs Bažnyčios paskuti
nius patarnavimus.

Taip pat yra tikrų žinių, 
jog ir karaliaus Jurgio V 
tėvas, karalius Eduardas 
VII mirė kataliku.
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Sovietų Rusijos „bezbožni- 
kai” visai susirūpinę plin
tančiu tikybiniu atgimimu, 
ypač pasireiškiančiu jaunuo
menėje, kuri jau auklėta 
prieštikybinėje aplinkumoje.

„Bezbožnikų” sąjungos va 
dai ruošiasi įvesti didelę lo
teriją, kad gautų daugiau 
pajamų savo agitacijai ves
ti. Jie tiesiog neriasi iš kai
lio dėl savo narių nepapras
to sumažėjimo ir šiomis die
nomis kreipėsi pas Lenino 
našlę, Krupskają, jieškodami 
patarimo kovai prieš tikybą.

Leninas buvo pavadinęs 
tikybą žmonijos nuodais. 
Su juo , sutinka ir jo našlė 
Krupskaja, tik ji davė keis
toką patarimą — ji reko
mendavo „nuodų” platinimo 
priemones.

Krupskaja patarė bezbož- 
nikams naudoti tikybos at
stovų praktikuojamą labda
rybę ir užuojautą vargšams.

Krupbkajos~lodis,’ norš pa 
sakytas iš piktų lūpų, tačiau 
labai atitinka tiesą — tiky
bos atstovų ir tikinčiųjų pa
reiga būti su vargo prispau
staisiais ir visados ginti jų 
reikalus.

—o—
Komunistų Laisvės skilti- 

ninkas, neva susijaudinęs, 
nori apkaltinti Ameriką ži
nių slėpime apie Baskų pro
vinciją, kurią valdą katalikų 
partijos žmonės, kuriuos da
bar žudą sukilėliai.

Tenka pasakyti, jog jokių 
žinių Amerika neslepia ir 
nemėgins slėpti, bet būtų į- 
domu sužinoti iš Laisvės, 
kodėl jos žmonės nepasmer
kė bendrafrontininkų, kai 
šie pernai nuo vasario iki lie 
pos mėnesio degino bažny
čias, žudė kunigus, niekino 
vienuoles ir privedė prie 
žiauraus civilinio karo?

Dėl baskų galima pasaky
ti, jog jie katalikai, kaip ir 
visos Ispanijos gyventojų 
dauguma, bet jie yra skau
džiai suvedžioti: jiems ben
drafrontininkų vyriausybė 
suteikė neva nepriklausomos 
valstybės teises ir tuo lai
mėjo jų pasipriešinimą su
kilėliams. Baskai seniai sva
jojo apie savo nepriklauso
mybę taip, kaip ir katalonie- v • •ciai.

Popiežius ilsisi
Popiežius Pijus XI išvyko 

į savo vasarnamį vasaros 
poilsiui, kurio metu jo svei
kata galės sustiprėti. Prieš 
išvykdamas į vasarnamį, Po 
piežius priiminėjo daug lan
kytojų. Dabar tikimasi, jog 
vasarnamy Popiežius bus 
laisvesnis nuo įvairių gau
singų priėmimų, kurių 
nevengia, nors gydytojai 
draudžia.
Prezidentas žuvauja

Prezidentas Roosevelt,
dimas savo artimųjų, išvyko 
į pietinius pakraščius pažu
vauti. Žuvavimas jam gerai 
sekasi, o tuo pat laiku Wa
shingtone Kongreso nariai 
svarsto svarbius valstybės 
išlaidų sumažinimo, vyriau
sio teismo padidinimo ir ki
tokius klausimu. Nors ir ato 
stogose, Roosevelt palaiko 
tiksliausią susižinojimą su 
sostine.

jis 
ir

iy-

Bilbao mūšiai

Diplomatų kelionės
Praeitą savaitę labai važi

nėjo įvairūs diplomatai — 
tiesiog lakstė. Į Romą atvy
ko Vokietijos užsienių reika
lų ministeris baronas Neu- 
rathas, Vengrijos sostinėje 
Budapešte Austrijos prezi
dentas Miklas su kancleriu 
Schuschniggu; Lenkijos užs. 
min. Beckas buvo Rumunijo
je. Ypatingai iškilmingai 
priimti austrų valstybės vy
rai Budapešte, °kūr suruoš
tos didžiausios iškilmės. 
Austrai stengiasi sudaryti 
naują sąjungą, į kurią būtų 
įtraukta ir Čekoslovakija, 
nes Italija pradėjo perdaug 
artintis su Vokietija.

Pasisakė už CIO
Packardo automobilių dirb 

tuvių darbininkai 11,688 bal
sais prieš 2,655 pasisakė už 
priklausymą prie CIO, ku
rios vietinė unija įgaliota 
atstovauti darbininkų reika
lus pas darbdavius.
Raudonoj Aikštėje

Gegužės 1 d. stipriausiai 
paminėta Maskvoje, kur 
Raudonojoj Aikštėje įvyko 
milžiniškas paradas, kurį 
priėmė diktatorius Stalinas 
ir karo komisaras Vorošilo- 
vas. Virš aikštės skraidė 
800 orlaivių, o aikštėje žy
giavo tūkstančiai raudono
sios kariuomenės. Pirmą sy
kį parodyti moderniškiausi 
tankai. Po parado tūkstan
čiai žiūrovų skubėjo į baž
nyčias Velykų išvakarių pa
maldoms, o kiti tūkstančiai 
rinkosi į bedievių sąjungos 
šauktus mitingus.

Baskų autonominėje pro
vincijoje vyko skaudžiausi 
mūšiai. Sukilėliai, pavartoję 
tvirtą artileriją ir karo or
laivius, pakely į svarbiausią 
Bilbao miestą užėmė kelis 
miestus. Sukilėlių orlaiviai 
ypatingu žiaurumu pasižy
mėjo bombarduodami ir kul
kosvaidžiais apšaudydami ne 
ginamą Guernica miestą, 
kur žuvo daug civilinių gy
ventojų.

Netoli Bilbao pakrančių 
bendrafrontininkų orlai
viams pavyko gerai patai
kinti į sukilėlių karo laivą 
Espana, kuris tuojau nu
skendo, nusinešdamas į dug
ną kelis šimtus gyvybių.

Baskų vadovybė nepasi
duoda sukilėlių reikalavi
mams ir pasiryžus ginti Bil
bao miestą iki paskutiniųjų. 
Iš miesto norima išgabenti 
visus vaikus ir moteris, kam 
pasisiūlė prancūzų ir anglų 
laivai.

Cambridge. — Dr. Hein
rich Bruening, buvęs Vokie
tijos kancleris (1930 — 1932 
m.), pakviestas Harvardo 
universiteto profesoriumi 
nuo šių metų rudens.

Dr. Bruening, po Hitlerio 
įsigalėjimo, pasišalino iš Vo
kietijos ir gyveno užsieny — 
Šveicarijoje, Olandijoje ir 
Jungt. Valstybėse. Jo pa
kvietimas į Harvardą labai 
pradžiugino Vokietijos kata
likus, kurių politinės Centro 
partijos vadu jis buvo.

KOMUNISTAI PAŠALINO
DU RAŠYTOJUS

Maskva. — Sovietų Rusi
jos rašytojų sąjunga pašali
no iš narių skaičiaus du žy
miausius vaidinimui veikalų 
rašytojus — Aleksandrą Afi- 
nogenovą ir Vladimirą Kir- 
šoną.

Abu rašytojai pašalinti 
kaip trockininkai.

nle- 
tara.

—o— -
Socialistų Naujienos vis 

dar tebegina savo „kolegas” 
komunistus, kaip remiančius 
demokratiją. Naujienoms di
džiausiu džiaugsmu yra, jog 
„komunistai šiandie nė vie
noje šalyje nėra susidėję su 
fašizmu”.

Nejau Naujienoms nežino
ma, kad fašizmas yra gyvas 
komunizmo padaras. Fašiz
mo „gimdyme” smarkiai pri
sidėjo ir socialistai, žinoma,

ne visų valstybių socialistai. 
Italijos ir Austrijos socialis
tai nepaisė savo tautos rei
kalų, kuriuos krikdė komu
nistiniai gaivalai ir toks jų 
elgesys prisidėjo prie demo
kratijos laidotuvių.

Skandinavijos, Belgijos, 
Čekoslovakijos socialistai iš
mintingesni, todėl jie ten ir 
komunistų internacionalo ku 
riamam „bendram frontui” 
nepasiduoda ir tuomi palai
ko demokratiją Bet lietuviš
kų socialistų saujelė leidžia
si į komunistų machinacijas 
ir kerta tą šaką, ant kurios 
ir jie patys sėdi.

nau-

labai
bet

Washington. — Senate y- 
ra pasiūlymas padaryti vi
suotinį bedarbių surašymą, 
kam priešinasi prezidentas 
Roosevelt, kurs mano, jog 
toks surašymas neduos 
jų žinių.

Nors ir nedaryta 
tikslus skaičiavimas,
Darbo federacijos ir kitų į- 
staigų surinktomis žiniomis, 
Jungt. Valstybėse dabar esą 
apie 9 milijonai bedarbių. 
Įvairų darbą, neskaitant že
mės ūkio, turi 34 mil. 138 
tūkst. darbininkų, kas yra 
8 milijonais daugiau negu 
1933 mt. kovo mėnesį.

ITALIJA DIDINA KARO 
IŠLAIDAS

Prekybininkų posėdis
Jungt. Valstybių Vaizbos 

Butas turėjo Washingtone 
savo metinį susivažiavimą, 
kuriame dalyvavo 1,500 at
stovų, kurių dauguma pareiš 
kė nepasitenkinimą vyriau
sybės žygiais tvarkyti ša
lies gamybą ir prekybą. La
bai nepalankiai pasisakyta 
apie Wagnerio darbo įstaty
mą, kurs apsaugo darbinin
kų teises.

Airija siekia laisvės
Airijos prezidentas Vale

ra paskelbė naują konstitu
ciją, kurios tikslas užtikrin
ti Airijai visišką nepriklau
somybę nuo Anglijos. Kons
titucija jau dabar numato 
sujungtą Airiją, kuriai pri
klausytų ir šiaurinė Airija, 
apgyventa daugiausia pro
testantais 
Anglijai, 
atiduota

Roma. — Italijos fašistų 
atstovybė sekantiems me
tams ginklavimosi ir šiaip
jau kariškiems reikalams pa 
skyrė 289 mil. 300 tūkst. do
lerių, kas yra 38 milijonais 
dolerių daugiau negu praei
tais metais.

Sekančiais metais Italija 
smarkiai padidins jūrų ir 
oro laivynus.

Barcelona. — Autonomi
nėje Katalonijos provincijo
je anarchistai geg. 4 d. su
ruošė sukilimą prieš esamą 
vyriausybę. Barcelonos mie
sto gatvėse įvyko kruvini 
mūšiai, kuriuose žuvo dau
gybė žmonių.

Anarchistai yra tvirta or
ganizacija, skaitanti beveik 
iki milijonų narių. Iki šiol 
jie rėmė bendrafrontininkų 
vyriausybę, bet dabar kilo 
nesusipratimų, kai vyriausy
bė iš anarchistų pareikalavo 
grąžinti ginklus.

Anarchistai reikalavo tuo
jau panaikinti nuosavybę ir 
pravesti kitas griežtas re
formas, kam šiuo metu ne
pritarė net ir komunistai.

Anarchistams malšinti 
siųsta kariuomenės ir iš 
kilėlių puolamų frontų.

IEŠKO MOKESČIŲ

ir lai- 
nacių

atnau-

at-
su-

KINIJOJE PARDAVINĖJA
VANDENĮ

ir labai palanki 
Konstitucija bus 
tautos balsavimui.

rinkimai

Nankingas. — Kweichowo 
provincijoje siaučiantis ba
das privertė tūkstančius gy
ventojų keltis į kitas apylin
kes. Didelė Nanmimo upė, 
dėl sausros, visai išdžiūvo.'

Sausra taip pasiekė visą 
apylinkę, jog net geriamas 
vanduo gaunamas tik už pi
nigus. Pusė kvortos vandens 
pardavinėjama už 50 c.

New York. — Valstybės 
iždas yra iškėlęs bylą prieš 
milijonierius Pierre du Point 
ir John J. Raskob, iš kurių 
ieškoma 1,824,112 dol. nuo 
jų turtų pajamų 1929 me
tais.

Iždo atstovai nurodo, jog 
šie milijonieriai viens kitam 
fiktyviškai pardavė savo ak
cijas (šėrus), kad nuslėptų 
pajamų mokesčius.

Vatikanas. — Popiežiaus 
Pijaus XI vardu, Vatikano 
sekretorius* kardinolas Pa- 
celli įteikė Vokietijos atsto
vui raštu atsakymą į Hitle
rio protestą dėl Popiežiaus 
enciklikos, išleistos prieš 
Verbų sekmadienį Vokietijos 
katalikams.

Popiežius savo atsakyme 
pažymi, jog Vokietijos eko
nominiai reikalai negali 
kenkti Katalikų Bažnyčios 
misijai Vokietijoje ir katali
kų mokyklos negali būti už
darytos, o katalikų spauda 
neturėtų būti varžoma.

Savo rašte Popiežius pa
žymi, kad Vokietija turėtų 
vykdyti savo pasižadėjimus, 
duotus 1933 mt. konkordate.

Dabar atvykęs į Romą 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Neurath buvo nu
vykęs į Popiežiaus vasarna
mį, bet nepasimatė nei su 
Popiežiumi, nei su kard. Pa 
celli.

Yra gandų, jog Mussolini 
pasisiūlęs tarpininkauti tarp 
Vokietijos ir Popiežiaus da
bartiniam ginčui taikiai iš
spręsti.

BASKŲ PREZIDENTAS 
IŠSIUNTĖ ŠEIMĄ

ga-

PABRANGS GASOLINAS

STREIKUOJĄ VIEŠBUČIŲ 
TARNAUTOJAI

Japonijos
Balandžio 30 d. Japonijos 

balsuotojai rinko naują tau
tos atstovybę. Esanti vyriau 
sybė, kurią kontroliuoja ka
riuomenė, norėjo pravesti 
savo šalininkus, bet jai ne
pavyko — laimėjo dvi poli
tinės partijos, kurios iš 440 
atstovų pravedė 400 atstovų.

Nors vyriausybė ir pralai
mėjo, bet ji nepasitraukė ir 
nemano pasitraukti. Vyriau
sybė turi aiškų palinkimą į 
fašizmą, kam griežtai pasi
priešino tauta. Ar tautos no 
ras bus vykdomas, parodys 
netolima 
susirinkti 
stovybė.
Edvardas

Buvęs 
Eduardas
soro kunigaikštis, gegužės 4 
d. atskubėjo iš Austrijos į 
Prancūziją pas savo meilužę 
Mrs. Simpson, kuri gegužės 
3 d. laimėjo galutiną atsisky 
rimą nuo savo antro vyro ir 
dabar laisva vedyboms. Bu
vusio karaliaus ir amerikie
tės divorsininkės vedybos 
būsiančios civilinėje formo
je Mrs. Simpson birželio 
mėnesį bus 43 metų am
žiaus.

ateitis, kai turės 
naujoji tautos at-

pas meilužę
Anglijos karalius 
VIII, dabar Wind-

Hitleris karščiuojasi
Hitlerio įsakymu gegužės 

1 d. Vokietijoje buvo tautinė 
darbo šventė su dideliais pa
radais, kalbomis ir kitokio
mis iškilmėmis. Šventės pro
gą Hitleris panaudojo savo 
pykčiui Bažnyčios adresu iš
lieti. Hitleris pažymėjo, jog 
vaikų auklėjimas priklauso 
valstybei, todėl’ Vokietijos 
naciai ims iš šęjmos veikus, 
sulaukusius 10 metų 
kys juos iki 18 metų 
organizacijose.

Visoje Vokietijoje
jintos ištisos eilės bylų, nu
kreiptų prieš kunigus, ypač 
vienuolius, kurie kaltinami 
„nepadoriais” elgesiais. Trys 
kunigai nuteisti iki 11 metų 
kalėjimu už „draugavimą” 
su komunistais ir „valstybės 
išdavimą”.

Holywoode streikas
Judomųjų paveikslų

mybos technikai, mašinistai 
ir kitokio paprastesnio dar
bo žmonės paskelbė streiką, 
reikalaudami unijos pripaži
nimo. Streikui vadovauja 
Am. Darbo Federacija. Į 
streiką išėję apie 6,000 dar
bininkų. Nors paveikslų ga
minimo namai buvo piketuo
jami, tačiau artistai ėjo į 
darbą.
Geležinkelių kontrolė

Erie, Pere Marquette, 
Nickel Plate, Chesapeake & 
Ohio, Chicago & Illinois ir 
Missouri Pacific geležinkelių 
bendrovės turi 28,000 mylių 
geležinkelių, kurie vertinami 
apie tris bilijonus dolerių, šį 
turtą iki šiol valdė ir kon
troliavo stambus stiklo ga
mintojas George A. Bali, 
kurs šiuos geležinkelius per
leido trims finansistams už 
6,375,000 dolerių.
Sovietų anglis

Surinktos žinios rodo, jog 
Sovietų Rusija kasmet įveža 
į Jungt. Valstybes apie 400 
tūkstančių tonų anglies. 
Anglis įvežama per Naujo
sios Anglijos uostus. Nors 
rusų anglis čia kainuoja nuo 
50 c. iki 1 dol. tonui bran
giau, negu vietinis, tačiau 
perkamas dėl negausaus pe
lenų likučio.

Albany. — Gubernatoriui 
Lehman prašant, New Yor- 
ko legislatūra 76 balsais 
prieš 71 nutarė 
gąsdino mokestį 
tu galonui.

Šis mokesčio

San Francisco. — šio mie
sto 16-kos viešbučių tarnau
tojai gegužės 1 d. išėjo į 
streiką, reikalaudami trum
pesnės darbo savaitės ir ge
resnių darbo sąlygų. Streike 
dalyvauja apie 3,500 darbi
ninkų.

padidinti 
vienu cen-

GUERNICA MIESTĄ PA
DEGĖ SUKILĖLIAI

pakėlimas 
duosiąs valstybei apie 20 mi 
lijonų dolerių pajamų ir pa
gerėsiąs subalansuoti vals
tybės biudžetą.

MISSISSIPPI UPĖ 
GRASINA POTVYNIU

Charleston, Mo. — Missi
ssippi upės kylantis vanduo 
išgąsdino šios apylinkės gy
ventojus ir apie 3000 ūkinin
kų, palikę savo ūkius, išsikė
lė kitur.

Bilbao. — Laikraščių The 
Times (Londono) ir The 
New York Times korespon
dentas G. L. Steer savo pra
nešimuose tvirtina, jog bas
kų miestą Guernica sunaiki
no sukilėlių kariuomenės vo
kiškos gamybos orlaiviai. Tą 
patį paliudijęs ir Guernica 
miesto galva (mayoras), ka
talikų kunigas Aronateugi.

Kun. Aronaeugi tvirtina, 
jog miesto gynėjai milicinin
kai nepadegė miesto, kaip 
tai sako sukilėlių kariuome
nės štabas, bet tai padarę 
sukilėlių orlaiviai.

St. Jean-De-Luz. —Baskų 
prezidentas Juan Antonio 
Aguire išsiuntė į Prancūziją 
savo žmoną ir vaikus iš sos
tinės Bilbao. Kiek anksčiau 
išsiųstos ir kitų baskų vadų 
šeimos.

Minėtų šeimų išvykimas 
rodo sunkią baskų būklę. 
Baskų autonominę provinci
ją yra apsupę sukilėliai iš 
visų pusių ir jiems gintis pa
deda aukšti kalnai.

Visas baskų gynimasis 
dabar sujungtas į Bilbao 
miestą, kurio apylinkė stip
riai apsupta ir nuolat suki
lėlių orlaivių bombarduoja
ma.

Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės nutarė savo lai
vais išgabenti baskų mote
ris ir vaikus. Sukilėlių va
das gen. Franco pasiūlė neu
tralią zoną, kur galėtų pri
siglausti nekovoją baskai, 
tačiau tas pasiūlymas nesu
laikys prancūzų ir anglų pa- 
gelbos.

ANGLIJOS KARALIUI PA
SKIRTAS IŠLAIKYMAS

L AI V YNO VADOVYBĖ 
PRAŠO 48 MIL. DOL.

Washington. — Laivyno 
vadovybė įteikė Kongresui 
prašymą papildomai paskir
ti laivyno stiprinimo reika
lams 48 milijonus dolerių.

Laivyno reikalams jau y- 
ra paskirta 526 mil. dolerių, 
bet laivyno vadovybė nori 
dar papildymo.

PASAULINEI PARODAI
PENKI MILIJONAI

Washington. — Kongresas 
nutarė paskirti 5 milijonus 
dolerių 1939 mt. pasaulinės 
parodos reikalams New Yor
ke.

ANGLIJA PASIRUOŠUS
VAINIKAVIMO ‘ 

IŠKILMĖMS

Londonas. — Anglija jau 
visai pasiruošus karaliaus 
Jurgio VI ir jo žmonos Elz
bietos vainikavimo iškil
mėms.

Karalius Jurgis jau turė
jo vainikavimo iškilmių ban
dymus, per kuriuos jis supa
žindintas su visomis būsimo
mis apeigomis. Vainikavi
mas įvyks gegužės 12 d.

Vainikavimo iškilmių sė
dynės nupigintos, kad dau
giau užsieniečių pritrauktų. 
Jau daug svečių iš užsienio 
atvažiavę.

Londonas. — Karaliui Jur 
giui VI ir jo šeimai metinių 
pajamų iš valstybės iždo pa
skirta 2 mil. 50 tūkst. dole
rių. Buvusiam karaliui Edu
ardui nieko nepaskirta.

Dabartinio karaliaus išlai
dos bus 300 tūkstančių dole
rių mažesnės negu jo miru
sio tėvo išlaidos.

DARBO SEKRETORĖ 
PRAŠO DARBO TAIKOS

Washington. — Darbo se
kretorė Perkins turėjo svar
bių pasitarimų su darbinin
kų ir darbdavių atstovais, 
kuriems pareiškė savo pra
šymą visus nesusipratimus 
spręsti taikiu būdu.-

Pasitarime dalyvavo daug 
stambių bendrovių ir darbi
ninkų unijų atstovų.
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MOTINŲ DIENA

(Iš Motina ir Vaikas)

Trumpi Pasikalbėjimai
TEISINGUMAS

AUKŠTYN SIRDIS
MOTINA

I. Natūrali dorybė 
„Normalus, doras žmo- 
ilgisi teisingumo, ir vi-

nelaimės, ne- 
suįrutė, ten namai 
vieta, kur ne tiktai 
ramios prieglaudos 
nariams, bet iš kur

naštos, bet, reikalui 
ateina pagalbon ir,

harmonijos įstatymą, sa- 
jausmu — žinojimo švie- 
ji perdirba visą aplinką 
pati dar tebebūdama

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženkli}.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
* KAZYS P. VILNIŠKIS — Vedėjas.
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Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir kitose valstybėse jau 
daug metų gegužės mėnesio antras sekmadienis paskiria
mas motinų garbei ir vadinamas Motinų Diena. Tėvynėje 
Lietuvoje ši diena minima pirmą gegužės sekmadienį. Šią 
dieną visų ištikimųjų vaikų mintys plaukia pas savo moti
nėles.

Vargu ar yra žemėje kitas žodis, kurs kiekvienam gy
vam žmogui geriau primintų nepaprastą sielos džiaugsmą, 
kaip žodis motina. Prieš žodį motina nublunka gražiausi 
žodžiai, nors išėję ir iš garbingiausių žmonių lūpų.

Galingiausiu ir gražiausiu pasaulyje dalyku yra meilė, 
kurios pilnutinį įsikūnijimą, jos turiningiausią pražydėji
mą rasime niekur kitur, kaip tik motinos meilėje. Motinos 
meilėje sukauptas giliausias liūdesys, neišmatuojamas 
skausmas, kilniausias pasiaukojimas, skaisčiausias gėrio 
ir grožio troškimas savo kūdikiui...

Į motiną visados buvo ir bus nukreiptos visos žmonijos 
akys, į ją sudėtos Bažnyčios ir tėvynės gražiausios viltys. 
Iš motinų laukta ir laukiama įtakos visuotinei taikai.

Negali būti didesnės tragedijos, kaip motinų meilės su- 
mindžiojimas, jų troškimų paneigimas. Tačiau to gyveni
me netrūksta. Gyvenimo tikrovė peržiauri ir peraštri 
švelniosios motinos paslaptingiems jausmams.

Šią Motinų Dieną turėtumėm ypatingai pagerbti lietuvę 
motiną, kuri ir skaudžiausiais tautai laikais išlaikė tikrą 
motiniškumą. Lietuvė motina anais rusų priespaudos lai
kais Lietuvoje išlaikė tautos religingumą ir lietuvybę.

Prie lietuvės motinos kelių ir prie jos ratelio paprastoje 
lūšnelėje skleidėsi lietuviško genijaus spinduliai. Iš lietu
vės motinos krūtinės kilo kūrybingos jėgos nepriklausomos 
tautos ateičiai kurti.

Motinų Diena mūsų gyvenamoje šalyje turėtų ypatingai 
priminti mūsų jaunimui, jog jis geriausiai pagerbs savo 
motinėles, jei jis mylės ir brangins tai, kas motinai bran
giausia. Mūsų motinėlėms brangiausia jų katalikybė, jų 
lietuvybė.

Gerbdami savo gyvas ir mirusias motinas, didžiausio 
džiaugsmo savo motinai kiekvienas padarysime, jei šią 
dienų galėsime nuoširdžiai pasakyti: Motinėle, tavo vaikas 
ištikimas Tau, nes jis ištikimas Bažnyčiai, ištikimas Lietu
vių Tautai.

Gražiausią metų gegužės 
mėnesį Motinos Diena pake
lia pasaulinės estrados už
dangą ir gyvenimo scenoje 
galime pamatyti galingiau
siąjį, įspūdingiausiąjį Moti
nos vaidmenį. Jei gerasis 
mano Viešpats būtų mane 
apdovanojęs Saliamono iš
mintimi, Šv. Jono Evange
listo galingosiomis kūno bei 
sielos akimis ir Šv. Tomo 
Akviniečio proto lankstumu 
ir tai nepajėgčiau apibūdinti 
Motinos reikšmės mūsų gy
venime.

Dievo Apvaizdos surėdy
mu kiekvienas gyvis turi 
motiną. Vieni kūriniai jos 
niekada nepažįsta, kiti pa
žįsta trumpesnį ar ilgesnį 
laiką, dar kiti ją pažįsta ir 
myli visados.

Visai skirtingą pasaulį 
nuo kitų gyvių sudaro žmo
gus. Pirm siunčiant jį į šį 
pasaulį, Dievas pašaukia vy
riškį ir moteriškę į Moterys
tės luomą, sujungia juos Mo
terystės ryšiu ir, duodamas 
Motinai kūdikį į rankas, sa
ko: „Imk tą vaiką, išaugink 
jį man, o aš atiduosiu tau 
tavo užmokestį” (Iš. 2, 9). 
Iš čia jau aišku, kad mote
riškė, tapdama Motina, tam
pa dangaus įgaliota pasiun
tinė — kūdikį gimdyti, auk
lėti, ginti nuo visokių pavo
jų ir gelbėti jam pasiekti

dangų, kuriam jis yra su
tvertas.

Dievas žinojo, kaip sunki 
ir atsakinga gimdytojos pa
siuntinybė. Pagelbai paskyrė 
kitas dvi Motinas, kurios 
gelbsti visiems geros valios 
žmonėms.

Kūdikis gimsta paliestas 
pirmapradės nuodėmės. Šio
ji aptemdė protą ir susilpni
no valią. Tad Kristaus Su
žieduotinė, Motina Bažnyčia, 
ima kūdikį į savo rankas, 
apmazgoja Krikšto sakra
mentu, išperka iš piktosios 
dvasios vergijos ir padaro jį 
tėvainiu Dievo ir bendratė- 
vainiu Kristaus. Per Krikštą 
atgimusį kūdikį Motina Baž
nyčia jį globoja — išugdo, 
išplėtoja, ištobulina antgam
tinę jame gyvybę. Jo auklė
jimo pagrindan ji deda Kris
taus apreikštąją religiją, ku
ri, piktosios dvasios vergijo
je gyvenantiems, išrodo ne
reikalinga. Tosios minties 
šalininkė paprastai yra val
stybė. Ir štai dėl kūdikio 
auklėjimo kyla ginčai, var
žytynės tarp Bažnyčios ir 
valstybės lygiai taip, kaip 
Saliamono laikais kad varžė
si dvi moters dėl kūdikio.

Vaikas nėra valstybės pa
daras. Ji neturi teisės savin
tis Motinos kūdikio. Ji pri
valo atsižiūrėti į šeimos ir 
Bažnyčios teises ir šioms ne 
vadovauti, ne diktuoti, bet 
gelbėti auklėjimo darbe.

Varžytynėse gimdytojos ir 
dažnai net jų vaikai pradeda 
abejoti, kas daryti, ko klau
syti. Štai iš po kryžiaus nuo 
Kalvarijos kalno ateina mei- 
lingiausioji, gailestingiausio- 
ji patarėja ir globėja Moti
na Marija ir liepia daryti 
visa, ką tik Motinos Bažny
čios lūpomis jos dieviškasis 
Sūnus pasako. Vadinasi, ir 
Motina Marija yra mūsų 
mokytoja. Be to, ji yra ne
kaltumo, šventumo pavyz
dys, dangiškųjų gėrybių 
upelis. Visi Motinos Bažny
čios turtai yra sukrauti prie 
motinų Motinos — Švenčiau
sios Panos Marijos kojų.

Visos trys Motinos mus 
moko, guodžia, ramina, sau
goja, globoja ir net savo gy
vybę aukoja. Tikrai jos yra 
vertos didžiausios mūsų mei 
lės. Kas myli Motiną Mariją, 
tas myli jos Sūnų ir Jo Su
žieduotinę, o mūsų Motiną 
Bažnyčią ir visas motinas 
su jų vaikais. Kitaip ir būti 
negali! Juk mes visi sudaro
me didelę bendrą šeimyną, 
kurios Tėvu yra Dievas. Va
dinasi, mes visi esame bro
liai ir seserys Kristuje...

Ar visi pripažįsta tą am
žinąją tiesą? Ar visi kalba: 
„Tėve mūsų, kurs esi dan
guje...”? Nenoromis veržiasi 
neigiamas atsakymas. Ko
dėl? Todėl, kad ne visos Mo
tinos yra motiniškai geros; 
ne visos Motinos naudojasi 
Motinos Bažnyčios pamoky
mais bei globa ir Motinos 
Marijos pagelba.

Apie Motiną Bažnyčią ir 
Mariją netenka čia daugiau 
kalbėti. Vieną kitą žvilgsnį 
dar noriu mesti į ašarų pa
kalnės Motinas... Jos susi
grupavę į du skirtingus bū
rius, po dviem skirtingom 
vėliavom. Vienos gyvena dėl 
Kristaus Karalijos, o kitos...

Skaudu kalbėti apie blo
gąsias moteriškes. Nesinori 
joms duoti meilaus, žavinčio
je Motinos vardo. Jei jos ir 
įleidžia kūdikį į šį pasaulį, 
nesirūpina jo siela, jo amži
nąja laime. „Išmintinga mo
teriškė stato savo namus, 
neišmintinga savo rankomis 
griauna jau pastatytus” 
(Patar. 14, 1). „Atiduokit 
vaiką netikusiai, neišmanė
lei moteriškei auklėti, — sa
ko Samuel Smiles, — ir joks 
lavinimas ir mokymas toles
niame gyvenime neįstengs 
jo iš tos ligos išgydyti. Kur 
motina tinginė, mėgstanti 
be reikalo kitur švaistytis, 
dykinėti, kur motinos namai 
pilni įvairių niekų, tuštybių, 
netvarkos, paviršutinumo, 
visokių nesąmonių, kur dėl 
jos pilna yra nesantarvės 
namuose fr viskas iširę gy
venime, ten įsigalės, tuojau 
arba vėliau, 
tvarka, 
pavirs 
nebus 
šeimos 
reikės jiems arba jų daliai 
net šalin bėgti; vaikai, ku
riems nelaimė lėmė būti auk 
lėjamiems tokioje vietoje, 
virs mažos dorovės arba vi
sai nedorovingais žmonėmis, 
iširusiais, sugadintais, bus 
ir patys nelaimingi, ir ki
tiems maža teduos naudos 
savo gyvenime”.

Mūsų Motinos Bažnyčios 
regimoji galva, popiežius 
Pijus IX yra pasakęs: „Duo
kite man tikrų katalikių mo
tinų ir aš išgelbėsiu žlun
gantį pasaulį”. „Viena gera 
motina, sako Herbertas, šim 
tą mokytojų atstoja. Namuo 
se ji yra ir magnetas visų 
širdims ir šiaurės žvaigždė 
visų akims”. Ji savo darbus galią.

Moters Misija
Ateities grožio kultūroje 

moteriai teks ytin didelis 
vaidmuo. Jau dabar josios 
rankose — šventoji namų 
židinio ugnis; paruošti, pri
pildyti kasdienį gyvenimą 
grožio harmonija — jos už
davinys. Tačiau jos tikroji 
misija nepalyginamai dides
nė: dvasinis moters grožis, 
kaip nematomi spinduliai, 
persunkia jos vyro ir vaikų 
sielų virpėjimus, įtraukia į 
šviesų, energišką ritmą. Bet 
skaidriadvasės moters reikš
mė toli išeina ir už šeimos 
ribų.

Šviesia savo širdies išmin
tim, širdies, supratusios ir 
pildančios aukščiausią pašau 
lio 
vo 
sa 
ir,
aukščiausio tobulinimosi ke
ly, ji perdirbs ir žmonių są
monę, davusi jai naujas 
spalvas ir tonus. Juk moters 
misija ir iki šiol buvo: sėti 
dvasios ugnį, įkvėpti ir pa
kelti vyrą, uždegti vyrišku
mo, entuziazmo ir karžygiš- 
kumo liepsną, mylėti ir au
kotis.

Jeigu vyras dažnai tarnau
ja naikinančiai jėgai, mote
ris gimdo gyvenimą; ji — 
tikras gyvenimas, laiminan
tis gyvenimas, didingas, kū
rybiškas, švarinantis pasau
lį. Svarbiausia — moteriai- 
motinai duota pirmagimė

1.
gus 
sa būtybe kratosi visomis 
neteisybėmis; silpnadvasiai 
neturį dvasinės energijos, 
neteisingumui nesipriešina; 
nesipriešina ir niekšai, todėl 
kad savo pataikavimais, sa-

palaisto maldomis, o ugnine 
meile sunaikina visus blogu
mus.

Gera motina tai angelas 
sargas. Adolfas Kolpingas 
sako: „Ar jūs žinote, kas 
mane apsaugojo nenupuolu- 
sį tarp visokeriopo sugedi
mo? Aš turėjau motiną ne
turtingą, bet tokią motiną, iš 
kurios aš nieko nei mačiau, 
nei girdėjau, ko aš nebūčiau 
turėjęs pagerbti. Jei prie 
manęs prisiartindavo pagun
da, tada aš prisimindavau 
savo dievotą motiną ir gun
dytojas tuojau mane apleis
davo. O kada ji numirė, tada 
aš pirmą kartą tikrai supra
tau, ką aš esu skolingas jai 
už auklėjimą ir maldas”.

Gera Motina yra švyturys, 
skleidžiąs meilės ir pasiau
kojimo spindulius. Ji nutie- nai, paskaitos ir visas kitas 
šia vaikams kelius tobuly
bės, duoda mums dvasios 
galiūnų, šventųjų. „Visa, ką 
gera 
kas, 
sako 
tas.
šventasis, pagaliau, kiekvie
nas geras katalikas pripa
žins, kad juose atspindi mo
tinų nuopelnai. Taigi, kada 
gėrimės meno bei dailės kū
riniais, kada meldžiame šven 
tųjų užtarimo, kada naudo
jamės gyvenimo prabanga 
ar šiaip visokiais išradimais, 
kada vaikščiojame gyvenimo 
keliais ir stiprinamės dan
giškuoju penu, atsiminkime 
MOTINĄ, jos reikšmę ir jos

ĮP. M. J.

Tikėjimo Nauda
teisė į vaiko sielą. Tik per 
skaisčiąją jos širdies ugnį 
kūdikis gali įeiti į ateities 
grožio karalystę.

Jeigu kiekviena moteris- 
motina suprastų visą savo 
begalinę atsakomybę! Jeigu 
ji nuvalytų, papuoštų ir pa
ruoštų savo kūną ir dvasią, 
kaip nesugriaunamą šven
tovę savo nežemiškam sve
čiui! Jeigu jinai panorėtų 
būti tikrai verta nešioti ste
buklų stebuklus po savo šir
dim, tikrai trokšdama pati 
tapti graži! Ji turi būti pa
naši į motiną rytų legendo
je, kuri dainuoja kūdikiui 
lopšinę, didingam savo šir
dies tikėjime: „Tegul žmo
nės laiko tave artoju, bet aš 
žinau, sūneli, jog tu — kara
lius!”

%
Kiekviena motina turi 

svajoti idėją: aš noriu pa
gimdyti dvasios karalių, 
aukščiausio Grožio žemėje 
nešiotoją. Motinos šauksmas 
turi būti meile palaimintas, 
jis turi išeiti iš pačių lieps- 
ningiausių tobulinimosi ir 
bendro Gėrio troškulio gel
mių, tada jis gaus vertą at
sakymą. Jeigu visų motinų 
širdys susijungtų maldoj 
Aukščiausiajam, — kaip ne
apsakomai pakistų pasaulis, 
pasikeistų per ją vaikų są
monė — vaikų, busimųjų pa
saulio bendruomenės narių!

(Tęsinys)
Kas, jei ne tikyba, išlaikė 

Lietuvą iki šiol? Kas, jei ne 
tikybiniai jausmai paslapčio
mis platino Lietuvoje litera
tūrą maskolių persekiojimų 
ir priespaudų laikais? Gi ku
nigai, ir škaplierninkai, ir 
davatkėles, ir kilnusis jauni
mas šmugeliavo per rubežių 
ir skleisdavo po Lietuvą kny 
gas ir laikraščius, eidavo ka- 
lėjiman, vilkdavosi Sibiran, 
mirdavo dėl tėvynės, o dar 
labiau dėl tikėjimo, — „kad 
rusas neįvestų pravoslavi- 
jos!”

Kokios rūšies jaunuoliai 
pirmieji stojo į kareivių ei
les Lietuvai nepriklausomy
bei iškovoti? Gi pavasarinin 
kai ir ateitininkai, kurių šū
kis yra: „Dėl Dievo ir Tėvy
nės!” „Visa atnaujinti Kris
tuje!”

Kaip kad balsamas ir ra- 
munėliai malšina skausmus, 
taip lygiai ir tikėjimas mal
šina, gydo sielos ligas, pa
guodžia varguose, nelaimėse 
ir skausmuose.

Iš kur šitoksai Jobas, To- 
bijas ir tūkstančių tūkstan
čiai kitų žmonių taip ramiai 
pakeldavo savo vargus? Gi 
juos palaikė tikėjimas gai
lestingiausiu Dievu, visų ge
riausiu Tėvu, kurs savo vai
kams neuždeda nepakelia
mos 
esant,
pagaliau, visa išveda geran! 
• Antrą vertus, iš kur tiek 
savižudysčių, dažnai dėl men 
klausios priežasties? Gi ti
kėjimo stoka! Gyvo tikėjimo 
žmogus yra panašus ąžuolui, 
kurio kad ir didžiausi audra 
nesulaužia, o be tikėjimo 
žmogus pnilygsta silpnam 
medeliui, kurį ir menkas vė
jas su šaknimis išrauna!

Tikėjimas yra lyg inkaras, 
kurs, audrai užėjus, išgelbsti 
laivą nuo paskendimo! Ge
rai yra išsitaręs generolas 
Laudon: „Ligoje, ar pavoju
je betikybiniai žmonės pa
prastai esti bailiai, be drą
sos ir ištvermės!”

Be tikybos žmogus yra 
nuolatos varginamas nera
mumo. Dėl to tai tiek aukš
tai išmokslintų, žemiškųjų 
gerybių pritekusių žmonių 
jaučias esą nelaimingi ir sa
vo nepasitenkinimą išreiškia 
kiekviena proga ir žodžiais 
ir darbais, kadangi, anot 
Aleksandro Humbolto, pat
sai mokslas dar neduoda nei 
pasitenkinimo, nei ramybės.

Ramybės patiekia tiktai 
tikras tikėjimas Kristumi, 
kadangi tiktai Jis atnešė ra-
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vo niekšingumu tikisi iš ne
teisingos vadovybės laimėti 
visokių malonių.

2. Keturi šimtai metų 
prieš Kristų kiniečių filoso
fas ryškiai nusakė teisingu
mo begalinę vertę: aš myliu 
gyvenimą, bet taip pat my
liu teisingumą. Jei aš abiejų 
kartu negaliu išlaikyti, tai 
paaukosiu gyvenimą, bet pa
siliksiu teisingumą”.

II. Ekonominė ir religinė
3. Teisingumas reikalauja, 

kad žmogus turėtų ką val
gyti, apsivilkti ir naudotis 
pastoge.

4. Neteisinga dabartinė ka 
pitalistinė ir industrinė tvar 
ka, kur milijonai šąla šalia 
negirdėtų luksuso rūmų; kur 
vieni naikina maisto ištek
lius, o kiti neturi duonos 
kąsnio; kur vieni nebeišma
no, ’ kokiomis brangybėmis 
rėdytis, o kiti neturi papras
čiausio drabužio savo nuo
gam kūnui pridengti.

5. Žmogus yra ir dvasinė 
asmenybė, todėl jis turi tei
sę galvoti, protingai kalbėti 
ir išmintingai veikti; ir tei
singumas reikalauja, kad 
žmogui būtų teikiamas mok
slas, kad jam būtų prieina
ma mokykla, spauda, knygy-

arba negera daro vai- 
gauta yra iš motinos”, 
Napoleonas Bonapar- 
Kiekvienas genijus bei

švietimas.
6. Žmogus yra ir religinė 

būtybė. Teisingumas reika
lauja jam suteikti laisvę lai
kytis savo tikėjimo, savo pa
saulėžiūros. Tikėjimo laisvės 
paneigimas yra teisingumo 
laužymas.
III. Reakcija neteisingumui

7. Neteisingumo prislėgti 
žmonės arba atvirai pakelia 
maištą prieš savo skriaudė
jus, arba ryžtasi jiems at
keršyti, kai išsivaduos iš jų 
globos, arba tikisi, kad Auk
ščiausias Teisėjas už juos 
jiems atkeršys, o nukentė
ju siems atlygins.

8. Visi tironai pergyvena 
nuolatinę suokalbių ir keršto 
baimę. Domicijus vaikščio-

davo veidrodžių galerijoje, 
bijodamas, kad nebūtų iš už
pakalio nukautas.
IV. Teisingumas tai idealas

9. Gali būti įvairiausių 
socialinio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo formų, bet 
jos visos turi pagerbti teisin
gumą, jei nenori virsti bar
bariškom ir revoliucijas pro- 
vokuojančiom.

10. Kiekviena visuomeninė 
santvarka niekados nėra vi
siškai tobula, joje niekados 
nėra įkūnytas visas teisin
gumas, ji gali ir turi būti 
nuolatos tobulinama.

11. Teisingumas tai idea
las, prie kurio nuolatos turi
me artėti”.

Pastaba: Rašydamas apie 
tiesą ir teisingumą radau 
tinkamą ir įdomų straipsnį 
J. Keliuočio knygoje „Visuo
meninis idealas”, čionai ir 
paduodama to straipsnio iš
traukos.

Amerikonas.

mybę pasauliui if 
visiems savo išti 
sekėjams: „...Jįjį 
sieloms atilsio”. t 
filosofas (mrf 16i
nedarnas anų laikų 
mokslus, surado ramybę 
priėmęs krikščionių moį

Iš šio darosi jau aiški 
jog kas naikina artimoj#, 
dyje tikėjimą, tas yra pį 
tesnis už žmogžudį, kadį 
jį stumia nusiminimo ir& 
vižudystės bedugnėn, o kj 
seka, užmuša žmogaus į. 
lą!

Be šio dar visi trokšta lį 
mės. Šis jausmas yra kii 
vienam įgimtas, kadangi i 
Dievas yra sutvėręs žmo^ 
ne kuriam kitam tikslui, 
kaip tik tam, kad jis pasiek- 
tų laimės. Laimė yra tai ir 
kas kita, kaip tik pilnas pa- 
sitenkinimas savo būkle. Ta
čiau prityrimas parodo, jog 
čia ant žemės pasauks an jo 
turtais, garbe ir kūniškais 
pasismaginimais ne tiktai ne 
duoda laimės, bet dar įvaro 
į dar didesnį kaip dvasios, 
taip ir kūno skurdą — juo 
labiau kas pamėgsta turtas, 
ar garbę, ar kūniškus pasi
tenkinimus, juo labiau ją 
trokšta ir virsta šių troški-j 
mų nelaimingiausiu vergu!!

Tačiau (tai vėl gyvenimo 
prityrimas parodo) tikro pa
sitenkinimo, kad ir negaluti-l 
nio, dar čia ant žemės gyvent 
damas, į ‘ 
kursai nuoširdžiai pildo Jėu krūmokšniai 
zaus nurodytus, ir Jo Baž- 
nyčios skelbiamus įsakymus!
ir patarimus. Šitoksai žino- - 
gus neieško čia pilnos lai
mės (pasitenkinimo), kadan- 
gi jis žino, jog čia » 
]°g ji įgalima rasti tiktai po I J
mirties ir tai tik tuo atveju, į 
jei jis čia ištikimai tarnaus | 
Aukščiausiajam.

Šio dėliai tikinčiojo žmo-1 
gaus patenkinimo savo da-1 
barti ne būkle nenaikina nei I 
žemiški vargai, nei skaus- j 
mai, nei nelaimės, nei perse-1 
klojimai ir įvairūs gyvenimo] 
priešingumai, kadangi tikė
jimas žmogui įrodo, jog, 
anot lietuvių patarlės: „be 
vargo nėra ketvergo!” — be 
kentėjimų nėra išganymo! 
Tikintysis nieko nebijo, ka
dangi jis žino, jog, „jei Die
vas padės, tai šuo nesuės!” 
Jis nebijo jokio pavojaus, 
net ir pačios mirties, kadan
gi jis tikrai žino, jog kartu 
su mirtimi pasibaigs ir jo vi 
si vargai, o prasidės gyveni
mas tokioj laimėj, kokios nei 
akys neregėjo, nei ausys ne
girdėjo! šio dėliai ir šv. Kri- 
sostomas sako, jog geras ka
talikas neturi bijoti nei vel
nio, nei žmogaus, kadangi, 
jei Dievas su mumis, tai kas 
ką gali nuveikti prieš mus!

Štai kokios naudos iš tikę- j 
jimo turi žmogus! Kad visi 
žmonės virstų tikrais katali
kais, tai visi vargai virstų 
nebe vargais, meilė užvieš
patautų visur! Pranyktų ne
apykantos, barniai, nesutiki
mai! Vargstantieji būtų pri
glausti ! paguosti! Nebūtą 
buvę nei karų, nei einančių 
iš jų nelaimių! Nebūtų buvę 
nei kultūrkampfo (vokiečių 
persekiojimo katalikybės), 
nei revoliucijų, nei bolševiz
mo, nei anarchijos! Visi bū
tų sotūs ir aprūpinti!-,..

Snaudalis.
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Nepasiekia tikros didy
bės tas, kurs nejaučia, kad 
jo gyvenimas priklauso žmo
nijai ir kad ką jam Dievas 
duoda, tai duoda jai.

— Brooks.
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Marija Aukštaitė

Lelijos Ašara Motinai
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Snaudi

Erdvus kambarys. Kampe); 
prie lango, ant apskrito sta
lelio,, stovi gyva, graži, žy
dinti, balta Velykų lelija. 
Jos dvi žiedų taurės pilnai 
išsiskleidę, o trečio žiedo 
pumpurėlis, žalsvu, plonučiu 
gauruotu aksomėliu įsivynio- 
jęs, snaudžia palinkęs į di
džiulį oliandros kerą. Prie 
jo stovi padėvėta kanapa, ir 
joje gumšo sugniužus Kleo
patra. Ji stebi baltą lelijos 
taurę, palinkusią į jos pusę.

Kleopatra ilgais, plonais 
pirštais paliečia baltus, stan- 
drius lelijos lapus, įsiknisa 
akimis ir jausmais į taurelės 
vidų, ir grožisi švelniais iš- 
kyšulėliais, gelsvais pūke
liais... Ypač stebina Kleopat
rą vidurinis ilgasis žalsvas 
stiebelis, su maža trigumbe 
kepurėle, ant kurios kabo, 
lyg ašara, stambus balsas. 
Kleopatra gyvai mato ir jau
čia gryną lelijos ašarą. Ji 
priglaudžia savo išsirpusias 
lūpas ir kužda:

— Baltoji, švelnioji ne
kaltybe, ko verki?... Ar savo 
karalaitės sielą nori pamėg
džioti?... Kuri bėga už aud
ringo okeano... Puola į pras
tos lūšnos vidų ir ieško gum- 
šančio patale šešėlio — savo 
motinos!” Ne! Ji neras... Ji 

. bėga į Nemuno krantą pava
sario pumpurais nusėtą ir 
ant žalių aksomų klausosi 
byrančios maldos... Ne, ji ne
ras... Negumšo krūmokšniais 
apsuktam pakranty senoji, 
ir erdvių skliautais nekyla 
švelnių, raukšlėtų lūpų har
monija... Ji bėga į gelsvais 
lapūgų žiedais auksuojan- 

’ čias pievas, gal renka Senoji 
žiedų plačiašakių glėbius... 
Parneš, papuoš jos kūdikys
tės lopšį, kvepiančių karklų 
supintą, apsibers žiedais, už
klos... apvainikuos... Ne! 
Tuščia auksuota pieva... Gan 
dras raudonkojis nuleidęs 
galvą lyg ieško užmirštų Se
nosios takų... Vėl bėga Kleo
patros siela... Bėga per nau
jai suartus arimus... Ten

gaudžiantį mišką... Jos akys 
ieško motinos numintų pė
dų... „Ten uogynai. Apsipylę 
rausvais perlais mėlynės... 
Plačialapės žemuogės ruošia 
žalsvai baltus pumpurėlius...

lelijų kerams — dorybei”.
Nuilso ! Kleopatros siela. 

Lelijos ašara tiek daug at
skleidė. Bet meilė ir ilgesys 
veda vėl... Veda į aukštą sto
ties rūmą, čia kaukia lyg pa
būgus traukinio sirena — o 

rytį... dar va, naujai numin-hįnį0 prįe raudonų išsirpusių Kleopatra drebančiu kūnu 
.os pėdos, kuriose raitosi karolėlių?! Kiek kartų nešė klaupia ant parketo, vaizduo 
prieš saulę sliekai, ir drėgna prįe mano godžių lūpelių?...Įtej glėbiu apkabina motinos 
žemė garuodama primena nu Gal tiek> kiek pumpurų ap- kojas kaip išleistuvių rytą, 
ilsusios kvapą, dvelkiantį į sukę putinų šakas, o gal byra perlinės ašaros ant 
sielą,^ kaip pavasario^ aroma- Į tiek, kiek kadugiuose žalių nuvargusių pėdų paskutinį, 

brilijantinių spuogelių ?...” paskutinį pinant. „sudie”...—
Ne! Nė žymelės! Paparčių Ji bučiuoja baltą lelijos tau- 

karpyti lapai užklostę sama
nas, kur žengė Palaimintoji! 
Kur rengs tūkstančiai kitų 
motinų! „Ach, motina! Moti
na neįkainuojamoji!” — šna 
|ra eglių šakos, mušdamos; į

aukštai iškilęs čirena viever
sėlis... „Čia, čia matušė!...”
Ji sulinkus nešė artojui pus-lAr daug kartų* matušėlė pa-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Suprato pasaulis, kad mo
teriškai — motiniškai šir
džiai niekas neprilygs, kad 
motiniška meilė sutirpdo

tą. „Ne. Čia nėra”. Prasaitod 
kaip filmų kaspinas, žali rin
gių želmenys, ten kalne su
linguoja sprogstančios ie
vos... Užverkia epušė, sušna
ra suskurdęs kadugys... Bai
li kurapka suplasnoja spar
nais, subeldžia į Kleopatros 
sielą, ir vėl ji bėga purvinu ĮKleopaįros širdį... Ant jųl 
keliu į pašilę... supasi išpurę kunkorėžiai,

Rangosi upė. Tyri vande- tyso žali šakų nutysimai, 
nys primena motinos kojas... kaip motinos kasos... Kleo- 
jos takus... Ji brido sieloje patra jas šukavo, skirstė 
alkana per pasaulį... Ieškojo sklastymėlius, kai pavasario 
žmoniškumo, tiesos beribės... vėjai pušų viršūnes...
Jai mosavo kumštys, kardai, Bėga Kleopatros siela rau- 
griaudė armotos lyg pašiep- svų viržių plotais... „Gal Pa- 

’ damos jos šventą jausmą... laimintosios rūbais suplevė- 
Per pasaulio purvą vedė už suos Su gegužėlės sparnais 
rankelės ir širdies Kleopat- suvystys, susups... paslėps 
rą... Dabar ją atskyrė Atlan- nuo pasaulio vylių, ir neš į 
tas! Siūbuoklis laivas atnešė Lą pusę, kur medžių vaini- 
į Kanados žemę... Atitraukė kaįs rangosi prikimęs bažny- 
nuo motinos ištiestų rankų... kos varpų aidas... Kur ty-

Vėl bėga Kleopatros siela lios šventovės durys apglėbs 
į gaudžiantį šilą... Vėsus miš motinišku glėbiu, ir tylia se
kų oras užkerta krūtinę — rafinų giesme išgys sudužus 
tai skausmas. Ošia vainikuo-Į širdis į pasaulio širdžių uo

las!”
„Ne. Nėra matušės”. — 

Juodas katafalkas tarp žva
kių... Kaukuolės akių duo
bės atsirėmė į Kleopatros 
akių jūrą... Bokšte linguoja]štai matušės poilsio anga! 
varpai, kviesdami nepažįs
tamą karstą...

Vėl bėga Kleopatros sie
la... Bėga į gimtosios lūšnos 
sodų vyšnynus... Sniegu bal
tuoja vyšnių šakos, kaip am
žiaus sidabru apsėti matušė
lės plaukai... Lėtai prieš sau
lę linguoja susprogę alyvų 
šakos, pumpuruoti jazmi
nai... Nusiminę melsvi ber- 
vinkų žiedai, glosto Kleopat
ros kojas, rasomis ašaroti 
lapeliai kužda... „Matušėlės 
nėra... Išpureno dirvą tavo'po žemės kovų! Klaupiu, ma- 
sieloj, leisk klestėti skaisčių | tute, prie Tavo kapo, su-

tos girios... • Giesmininkų 
paukščių nusėdę šakos smui
kuoja sutartinę... Čiulba rau- 
donsnapiai, greitasparniai, o 
raiboji gegužėlė verkia su 
Kleopatros siela „kuku!” 
Nėr matušėlės!

Kleopatra klausosi majes
totiškos šilo maldos... Brau
kia rasų ašaras širdies spin
duliais motinai, o ten toli, už 
milijono medžių liemenų, ra
liuoja piemens ragelis... „Gal 
ten matušė taiso, pataisūnų 
vainiką prisagstydama baltų 
žibuoklių... Pieno milžtuvės 
sustatytos žalių samanų pū
kuose, tik laukia 
čios Kleopatros... 
apgaulė... Lelijos 
tiek daug!...”

Bėga Kleopatros siela per

atbėgan-
Ne... Tai 
ašaroj ne

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai

(Tęsinys)
14. Atskala

Nežiūrint laimėjimų, trus
tees autoritetas žmonių aky
se pradeda nusmukti. Jie lai
ko bažnyčią, o neturi jokių 
pamaldų.

Savo vardui gelbėti trus
tees mato gyvo reikalo sura
sti bet kokį kunigą ir atida
ryti bažnyčią pamaldoms. 
Rado tokį Stanislovą Micke
vičių, klajojantį vaikiną, at
vykusį iš Lietuvos. Jis buvo 
mėginęs keliose seminarijose 
išeiti į kunigus, bet, kaip be
mokslis, seminarijų būdavo 
pašalinamas ir nieko nebai
gė. Prieš savo „kunigavimą” 
Scrantone jis buvo zakristi
jonas vienoje Čikagos para
pijoje. Susitaupęs zakristijo- 
naudamas pinigų, Mickevi
čius kreipėsi į lenkų nezalež- viau parapijos likimu susi- 
nikų vyskupą Kozlovskį, kad rūpinti. Buvo sušauktas nau- 
jį įšventintų kunigu. Kozlov- jas parapijos mitingas,-kad 
skiui už įšventinimą žadėjo 
daug lietuvių į jo parapiją 
atvesti. Už tokius pažadus 
ouvo įšventintas. Tačiau, ką 
žadėjo nevykdė, ir Kozlov
skio buvo išvytas.

Iš Čikagos Mickevičius at
vyko į Scrantoną. Kol žmo
nės dar nebuvo taip sudemo- 
ralizuoti, ir čia nieko nepešė. 
Mėgino rasti darbo Worces- 
teryje. Nepavyko. Bandė kur

ti „parapiją” Providence, R. 
I., bet ir iš ten buvo išvytas.

Tad grįžta Mickevičius vėl 
į Scrantoną. Šį kartą laimė 
jam nušvinta. Nezaležnikų 
vyskupas Hodur, prašomas 
prireikusių kunigo trustees, 
paskiria jį šv. Juozapo para
pijos klebonu.

Žmonės jaudinosi, net ren 
gėsi kunigužiui kailį išlupti. 
Bet klebonas ir jo advokatai 
įtikinėjo žmones to nedaryti.

Gavėnioje 1912 m. vieną 
sekmadienio rytą atvyko 
Mickevičius su Hodur’u šv. 
Juozapo 
Pirmas 
Hoduras. 
buvo tik

Nezaležnikui įlindus į baž
nyčią, reikėjo iš naujo gy

bažnyčios užimti, 
pamaldas atlaikė 
Žmonių bažnyčioje 
saujelė.

žmonės pamatytų, ko susi
laukta neklausant vyskupo 
ir trustistams valdant baž
nyčią. Šį kartą mitingas jau 
buvo vedamas prisilaikant 
visų mitingam vesti taisyk
lių. Skaudi praeitis išmokė 
atsargumo. Dalyviai buvo 
suregistruoti, balsavimai 
tvarkingai pravesti, kad tei
sme nereikėtų kitą kartą pai 
niotis.

Nepasiekia tikros $ 
es tas, kurs nejauti^ 
> gyvenimas priklauso^ 
ijai ir kad ką jam M 
uodą, tai duoda jai. |

rę prigulusią prie jos lūpų. ] 
— Motinėle, Tave lydi ir šau- i 
kia širdis! — kužda Kleo- ! 
patra lelijos kerui. — Tu bu- 1 
vai skaistesnė, švaresnė už 
baltą lelijos taurę... Matuše, 
ateik... Ateik prie mano ser
gančios širdies lovos... Pa
kelk, pataisyk pasaulio su
taršytą patalą... Juk Tavo, 
tik Tavo, matuše, artimiau
sios man rankos... švelnesnės 
už žibuoklės rūbelį, už lelijos 
ašaros liūdesį”. — Tyla... 
Nėr matušės... Išbėgioti 
Kleopatros sielos takai... 
Krūtinėj tuštuma kaip tyr
lauky... Rankos susikryžiavo 
prie širdies, pavargę sielos 
sparnai vėl už Atlanto:

Aukštam smėlio kalnely 
linguoja svyruokliai beržai. 
Jų kasos nutysę į milijonus 
kapų... Siekia Kleopatros, 
kaip motinos išsiilgęs glė
bys... Ošia, rauda viršūnės ir 
šaukia: „Eikš Kleopatra! 
Eikš, išsirink kapą iš milijo
no kapų, kur sužėlę rūtos... 
eikš...” Suūžia kapinyno aly- 

i|vos: „Kle-o-pa — eikš... Štai,
. .................... - " ‘ Į”

Kleopatra suvirpa skaus
mu... Iškelia galvą prieš kan
čias ir sustoja ties amžinuo
ju rūmu. „Ach, Dieve!” — 
suplazda jos širdis, kaip at
simušus banga į tylią uolą... 
Akys paskęsta žaliuose ka
po vijokliuose... Lūpos kon- 
vulsingai virpa, širdy nu
skendo ašaros... Tik neblai
viai vaidentuvė audžia:

— Matušėlė, ištiesk dešinę 
iš Tavo amžinojo rūmo, pra
blaivink nuilsusią našlaitę

spausta sielvarto ir nuliūdi
mo. Nešu Tau, matute, gėles 
— persilpną širdį skausmo 
ir maldos... Glėbiu siekiu Ta
vęs prailgtosios! Bet užda
ras kapas... Siela praplėšia 
jo velėną ir mato Tave tą 
pačią su sidabro plaukais, 
su nubalusiais skruostais 
man tylinčią... Ateinu moti
nėle, juk Tu manęs laukei, 
ateinu... Bet okeanai... Už
dengė net taką, kuriuo Tavo 
karstas nuslinko... Išsiilgus 
mano siela 
tarp kitų 
perbrangų 
Klaupiu...
akis... Skundas veržiasi iš 
krūtinės, sukepę lūpos šau
kia: „Motinėle, motinėle, pa
likai... Palikai... Lyg būčiau 
pasauly viena, vienužė su sa
vo ašaromis ir kančia.-”

„Motinėle, štai... Motinų 
Dieną auksinė saulė... Pra
verk savo amžinojo rūmo du 
ris... Aš glėbiu apkabinsiu 
Tave... Aš nubučiuosiu išvar- 

. gusią, prisikentėjusią po juo 
■ do gyvenimo vargų! Ištiesk 

man savo ranką kaip kita
dos... Aš sudėsiu į ją, lyg į 
aukso taurę, savo ašaras, o 
Tu... Tu Palaimintoji įteiksi 
erdvių Valdovui!...”

Kleopatra sugniužo po 
oliandos keru... Baltos lelijos, 
taurė palinko prie jos ašaro
to veido, ir numetė savo 
balsganą ašarą ant Kleopat
ros ištiestų delnų... Kleopat
ra išbudo iš skausmo, ji pra
vėrė lengvą šypsnį lelijos 
taurei, iškėlė delnuose kuk
lią balto žiedo ašarą, ir iš
tiesė į rytų šalį savo moti
nai. Už lango susibeldė pa
vasario vėjai — ji papuošė 
savo krūtinę balta rože. Virš 
dangoraižių sklaidėsi debesų 
kaspinai ir juokėsi saulė 
vargšei žemės motinai.

seka... Randa 
kapų tik vieną, 
motinos kapą!... 
Ašaros užlieja

storiausius ledų sluoksnius, j 
prasiveržia pro didžiausias 
užtvaras... Kad niekas nega
li tiek mylėti, pasiaukoti, pa 
sišvęsti, išsižadėti savęs, 
kaip moteris, o ypatingai 
motina. Suprato, kad moti
na turi įgimtos magiškos 
galios širdims patraukti į 
gerą ar blogą jas pavergti. 
Kad r moteris turi begalinės 
įtakos ir visai visuomenei, 
žmonijai, nes visi tos visuo
menės nariai — žmonija bu
vo kada jos globoje, jos įta
koje, ji pirmoji skiepijo 
jiems gera ar bloga, ji juos 
auklėjo.

— Iš paskaitos Motinos 
Dieną.

Pasaulio Kūrėjas nėra 
nieko gražesnio sutvėręs už I
moters širdį.

— Bougaud.
Moterims turi būti pasta

tyti sostai ne vienoje širdy
je. Ant jų galvos turi būti 
karališkas, niekados nenu-

Jonas Kmitas
MOTUTĖ

15. Šeštoji byla ir apeliacija
Nutarta prašyti teismą, 

kad vyskupui būtų grąžintos 
jo teisės, o įsibrovėlis kuni
gužis pašalintas.

Equity Court katalikų ad
vokatai prikišo opozicijai, 
kam įleido į bažnyčią kažko
kį perėjūną kunigužį. Anie 
atsikirto, kad trustistai turi 
bažnyčią, nori melstis, o ge
resnio kunigo negavo, tad 
kokį gavo, tokį ir priėmė. 
Kadangi opozicijos advoka
tai tvirtino, kad trustistai 
teisėtai atstovauja parapijai, 
teisėjas susidomėjo, kas iš 
tiesų yra parapija ir kas 
faktinai ją valdo. Į teismą 
buvo pašauktas apklausti 
kunigas Kuras.

Teisėjas klausinėjo: „Kas 
Tamstą paskyrė?” „Vysku
pas”, atsakė klebonas. „Kur 
gyveni?” 
buvusis
Kaupas”. „Kas krikštija?” 
„Aš”. Klausė dar, kiek turi 
parapijonų, kiek parapijos 
pinigų savo žinioje.

Paskui buvo apklausta ir 
Mickevičius. Jis prisipažino, 
kad dar neturėjo nei krikštų, 
nei laidotuvių, neturįs savo 
žinioje nė parapijos pinigų.

Taip abu apklausęs teisė
jas pareiškė, kad, kas laiko 
parapijos pinigus, kas turi 
žmones, kas atlieka bažnyti
nius patarnavimus, tas yra 
klebonas, o žmonės, jo žinio
je esanti, jo parapijonai.

Equity teismas parėmė mi 
tingo nutarimą.

1913 m. pradžioje trustis
tai vėl apeliuoja į vyr. teis
mą. Dar kartą pirmosios in
stancijos sprendimas panai
kintas ir parapijai suverstos 
teismo išlaidos. Bet vyr. tei
smas čia pat įspėjo pralaimė 
jusius, kad, vietoj eiti iš nau 
jo į teismą, verčiau tesikrei
pia pirma į vyskupą, kad jis 
nuimtų nuo bažnyčios inter
diktą, nuo žmonių ekskomu
niką, ir tik tuomet teateina 
į teismą.

Kun. Kuras tuojau nuvy
ko pas vyskupą; Vyskupas 
sutiko nuimti nuo bažnyčios 
interdiktą ir žmones atleisti 
nuo ekskomunikos, 
žinia tuoj ? buvo 
laikinoj bažnyčioj. 
1913 metų vasarą.

Netrukus sušauktas para
pijos mitingas. Jame vėl nu
tarta, kad vyskupas būtų 
trustistu, kad valdžia paša
lintų kunigužį, kad katalikų 
kunigas vėl grįžtų į parapi
jos bažnyčią.

16. Laimėjimas
Trustistai ir šį kartą prie

šinosi. Tad vėl Equity teis
mas ir palankus parapijai jo 
sprendimas, vėl nauja trus
tistų apeliacija į vyr. teismą. 
Bet ši jau paskutinė ir savo 
rezultatais griežtai skirtinga 
už visas iki šiol buvusias.

1914 m. gegužės mėnesį.

Linksma 
paskelbta 
Tai buvo

„Ten, kur gyveno 
klebonas kunigas

klebonas gavo palankų vyr. 
teismo sprendimą: vyskupui 
grąžinamos trustiso teisės, 
kunigužis su savo tarnais ko 
greičiausiai turi palikti baž
nyčią, trustistai turi grąžin
ti į bažnyčią visus daiktus, 
kaip buvo prieš bylas; baž
nyčios raktus atiduoti klebo
nui kun. J. Kurui, kuris bus 
teisėtas jų laikytojas. Vis
kas turi būtf įvykdyta per 
15 dienų nuo sprendimo. Jei
gu trustistai per 15 dienų to 
nepadarys, jie ir jų advoka
tai bus paimti į kalėjimą. 
Trustistai turi sumokėti tei
smo išlaidas.

Teisingai klebonas kuni
gas Kuras ramindavo nuola
tiniais pralaimėjimais nusi
minusią savo parapiją, kad 
jiems užtenka tik vieną kar
tą laimėti ir bus laimėta ga
lutinai, o trustistų laimėji
mai yra tik bylos užtęsimas. 
Pagaliau, pats laimėjimas 
lyg antsnukius jiems uždėtų: 
nes ir laimėję negalėdavo 
bažnytinio turto nė parduo
ti, nė.paskolos užtraukti, nė 
kitokių su juo tranzakcijų 
daryti.

Equity teismas pakvietė 
abi puses su advokatais, kle
boną ir vyskupą į teismo sa
lę ir klausė, ar pralaimėjusi 
pusė vykdys sprendimą, ar 
sumokės išlaidas. Trustistai 
skundėsi tik, kad neturi iš 
ko išlaidų sumokėti. Parapi
jos advokatas paklausė, kiek

maunamas vainikas; kiek
viena turėtų būti karalienė 
— karaliene sužadėtiniui, 
karalienė vyrui ir sūnui, dva 
siškaja karaliene pasauliui, 
kurs lenkias ir lenksis visa
dos prieš nesuteptąją mote
rį. — Pečkauskaitė.

Be moters rytmečio aušra 
ir vakaras būtų be pabaigos, 
o vidurdienis be džiaugsmo.

— Baustas.
Moteris — paskutinis gam 

tos žodis ir pirmoji jos šyp
sena. Iš moters atodūsio gi
mė poezija, iš balso atsirado 
muzika, jos kojų pėdsakuose 
išaugo gėlės.

— Minajevas.
Moteris — angelas savo 

vyro visuose žingsniuose... 
Ji atstovė grožio ir gracijos 
ant žemės; meilės pasiauko
jimo nešėja; ji ramintoja 
gyvenimo varguose ir siel- 

• vartuose, vyro džiaugsmas 
i ir pasididžiavimas.

— Bielinskis.

Kas vargsta per kiauras dienas ir naktis? 
Kiek ašarų lieja? — Kas tai suskaitys? 
Tai tavo mamytė. Ji supo tave, 
Čiūčiavo, liūliavo, kaip saldžiam sapne. 
Augino tave karštame prieglobsty, 
Tu dainą tėvynės iš jos išgirsti.
Jos meilė sušildys, širdis nemeluos, 
Nes jausmas jos plaukia iš skaisčios sielos. 
Kaip angelas draus nuo pagundos piktos, 
Pati, nors silpna, bet apgint tave stos. 
Jei meilės aistringos šiurpus sūkurys 
Ramybę iš tavo širdies išvarys, 
Blaškys tavo sielą kaip jūrą audra, — 
Tave suramins tik motutė gera.
Kai tau nesiseks ir nelaimės suspaus, 
Nebus kas išgelbsti iš vargo šiurpaus 
Ir visas pasaulis prieš tave sukils, — 
Bet motinos meilė širdy neišdils. 
Tu visad jai būsi teisus ir gražus 
Ir tavo dora jos akyse nežus.
Nei kalbos, nei šmeižtai tavęs nepalies — 
Ji visad mylėjo ir visad mylės.
Ne kartą ji buvo pati alkana, 
Kad tik jos vaikams visko būtų gana.

Tad gerbkim motutę, nes tai jos diena. 
Tegu ją sušildo mūs meilė karšta, 
Tegu ji nors šiandien nebus užmiršta. 
Nepasigailėkim jausmų jai gilių — 
Priskinkim pagarbos ir meilės gėlių!

byla iš viso kaštavo. Kun. 
Kuras atsakė, kad išlaidų 
buvo $15,000. Advokatas pa
stebėjo, kad išlaidas pats 
vyskupas turėtų sumokėti, 
nes tokią bylą negalima lai
kyti vienos šv. Juozapo pa
rapijos, o visos vyskupijos 
byla. Bet klebonas pareiškė, 
kad nereikalaus vyskupą tų 
išlaidų grąžinti.

17. Kovos atsiminimai
Visos šios bylos vietos kle 

bonui kunigui Kurui buvo 
nenuilstamų darbų ir rūpes
čių laikotarpis. Kiek reikėjo 
atsidėjimo, kad atlaikytų pa 
rapiją, demoralizuojamą opo 
zicijos agitacija, kunigužių 
veiksmais, nuolatiniais bylų 
pralaimėjimais!... Kiek ener
gijos, kad sukliudytų plėstis 
prasidėjusiai parapijoje at
skalai!

Abi šalys bylos metu šauk 
davo mitingus. Juose visi 
lankydavosi. Į trustisų mi
tingus iš smalsumo žmonės 
nuslinkdavo. Bet jų mitingai 
nedrįsdavo pretenduoti vie
šu teisėtumu, o daugiausia 
būdavo šaukiami trustistų ir 
jų šalininkų dvasiai kelti, 
ūpui palaikyti.

Gal kiek keistai 'atrodo 
net penkis kartus pralaimė
tos vyr. teisme apeliacijos ir 
lyg netikėtas paskutinis lai
mėjimas. Čia reikia paste
bėti, kad teismo nuomonės 
pasikeitimas natūraliai įvyk

žmoniu

sta keičiantis vyr. teismo są
statui. Paskutinės apeliaci
jos metu nauji teisėjai kata
likams kur kas buvo palan
kesni už seniau buvusius. 
Bet, turbūt, svarbiausia lai
mėjimo priežastis buvo vys
kupo nusistatymo pakeiti
mas: nuėmimas interdikto ir 
ekskomunikos,' kas protestan 
tus teisėjus taip erzino. Pa
galiau, pagrindiniai Pennsyl- 
vanijos įstatymai reikalauja, 
kad bažnyčia vienos tikybos 
jokiu būdu negali būti pa
versta kitos tikybos maldos 
namais, jeigu bent vienas 
senosios tikybos
prieš tai protestuotų. Tad iš 
esmės byla vistiek turėjo bū
ti laimėta, ypač, kai į šv. 
Juozapo bažnyčią įsiskverbė 
nezaležnikų kunigužis. Pa
čiam vyr. teismui tiek kartų 
grįžtanti tuo pačiu reikalu 
byla įkyrėjo...

Bylos metu klebonas kun. 
Kuras su trustistais, pas jį 
ateinančiais ginčytis, į gin
čus nesileisdavo, o dažnai 
jiems duris parodydavo. 
Trustistai čia negalėjo taip 
klebonui atkeršinti, kaip pa
našiais atvejais padarydavo 
jų kolegos kitose parapijose: 
išmesti iš klebonijos jo daik
tus ir kleboniją užrakinti, — 
nes klebonas kun. Kuras gy
veno savo namuose. Dabar 
tie namai jau perleisti para
pijai.

(Bus daugiau)
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So. Boston, Mass. — Ge
gužės 2 d. par. salėje įvyko 
L. Vyčių N. Anglijos apskri
ties metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 119 atsto
vų ir kelios dešimtys svečių, 
kurių skaičiuje buvo kuni
gai K. Urbonavičius, vietos 
kleb. Pr. Virmauskis, J. Vai
tekūnas (organizacijos Dva
sios Vadas), Pr. Skruode- 
nis ir J. Vaškevičius, orga
nizacijos steigėjas M. A. 
Norkūnas, Centro pirm. A. 
J. Mažeika su žmona, Fede
racijos New Yorko apskr. 
sekretorė Al. Pūkenytė, A- 
merikos vedėjas K. P. Vil
niškis su redaktorium J. B. 
Laučka ir kiti.

Suvažiavimą pradėjo aps. 
pirm. V. Kereišis, o posė
džius vedė D. J. Averka, se
kretoriavo O. Veličkaitė.

Posėdžiuose aptarti sekan
čių metų veiklos klausimai, 
pasidžiaugta buvusia dar
buote. Apskritis neseniai 
susilaukė naujos Hudsono 
kuopos ir atgaivintos West-|nicleį kurį redaguoja kun. 
fieldo kuopos.

Į vyčių jubiliejinį seimą 
apskrities atstovais išrinkti 
Fel. Grendelytė (So. Boston) 
ir P. Zareckis (Lawrence). 
Valdyba palikta ta pati.

Atstovai bei svečiai buvo 
iš šių kuopų: So. Boston, 
Athol, So. Worcester, Wor
cester, Lawrence, Norwood, 
Cambridge. Visiems buvo 
malonu susitikti ir pasitarti 
dėl lietuviškos veiklos.

Posėdžiams užsibaigus vi
si dalyviai vietos kuopos 
gausiai pavaišinti. Po vaišių 
maloniai pasilinksminta. 
Daug gražios nuotaikos" su
kėlė organizacijos Dvasios 
Vado, kun. J. Vaitekūno, nuo 
širdus dalyvavimas posė
džiuose ir linksmojoj dalyje.

Svečiai iš New Yorko at
vyko šeštadienį ir buvo ap
sistoję pas kuopos pirm-kę 
Pr. Karlonaitę. B. D.

Šiomis dienomis Aid. My- 
kolainytė, gydytojo sesutė, 
lankanti šv. Juozapo mergai
čių akademiją, išrinkta poe
zijos skaitytoja. Jos paveiks
las tilpo Hartford Times 
laikrašty.

Čia įvyko Connecticut 
lietuvių katalikų jaunimo 
(CLC) seimelis, kuriame da
lyvavo atstovai iš New Ha
ven, Hartford, Waterbury, 
Bridgeport, Bristol ir kitur. 
Iš kunigų atsilankė šie: Kaz
lauskas (vietos klebonas), 
Gradeckis, Ražaitis ir Kri- 
pas.

Jau pasirodė CLC Chro-

Ed. Gradeckis ir J. Grebliū- 
nas (Waterbury American 
reporteris).

Gegužės 15 d. New Have- 
ne, Taft viešbuty, įvyks ban- 
kietas, į kurį jaunimas nuo
širdžiai kviečiamas.

Nepaprasta Motinų dienos 
programa

Sekmadienį, geg. 9 d., Mo
tinų dienos iškilmės prasidės 
8 vai. rytą iškilmingomis mi- 
šiomis, kuriose dalyvaus vi
sas Waterbury lietuviškas 
katalikiškas jaunimas su sa
vo mamytėmis (šv. Juozapo 
par. chorai, Marijos vaike
liai, Jėzaus Vardo draugija, 
ALK. studentai ir Lietuvos 
Vyčiai). Gražiai pasipuošę 
gyvomis gėlėmis, gyvoms ar 
mirusioms motinėlėms at
minti, visi eis „in corpore” 
prie Komunijos. Po pamaldų 
bus linksmi bendri pusryčiai 
mokyklos auditorijoj. Komp 

v. . A. Aleksis parūpins tikrai
d. čia įvyko New Jersey pa- atitinkamą dienai programą

— Balandžio 25, 26, 27 d. 
lietus ir rytinis vėjas apylin
kėse padarė potvynius; pa
čiam Baltimorės mieste prie
plaukose kai kur vanduo iš
siliejo į gatves, daugelio na
mų stogai prakiuro; sto
gams medžiagos gamintojai 
turėjo pelno.

— Prieš porą savaičių mi
rė Stan. Levanavičius, siuvė
jas. Palaidotas bažnytinėmis 
apeigomis.

— Bal. 30 d. vakare baž
nyčioje buvo įžanginės pa
maldos į gegužines pamal
das ir vaikučių procesija.

— Federacijos skyriaus 
susirinkime šeštinių vakare 
aptarta planai Garbingam 
svečiui iš Lietuvos, J. E. vys 
kupui Reiniui, priimti.

— Gegužės 2 d. buvo vai
kučių pirma Komunija. Gar
bės vartai buvo prie grotelių 
pastatyti. Po mišių kleboni- 
os kieme visi vaikučiai ben

drai' nufotografuoti.
— Pereitą savaitę lankėsi 

Brooklyno Vienybės agentas 
rinko prenumeratas ir ži
nias laikraščiui, lankėsi ir 
po siuvėjų dirbtuves.

— Pernai lietuviškos šei
mininkės susidomėjo Lietu
vos mėsa, lašinukais ir kum
piais, bet greitai atšoko dėl 
brangumo. Kiti pradėjo pirk 
tis Lenkijos mėsą, nes esanti 
pigesnė. Šis dalykas reikėtų 
ištirti — gal mėsos pirkliai 
nori perdaug pasipelnyti iš . 
Lietuvos produktų. Ameri
koniški agurkai po centą, o 
lietuviški po 5 et. Būtų įdo
mu, kad mūsų laikraščiai : 
paskelbtų, kokiomis kaino
mis New Yorke parduodami 
Lietuvos produktai. J. K.

rapijinių chorų koncertas, 
kuriame dalyvavo Elizabeth 
(vedėjas J. Žilevičius), Har- 
sison (ved. Pr. Hodelis), 
Jersey City (ved. V. Justas), 
Newark (ved. A. Stanšaus- 
kas) ir Paterson (ved. P. 
Stanionis) chorai.

Jungtiniam chorui diriga
vo komp. J. Žilevičius. Pra
džioje sudainuota Žilevičiaus 
Užtrauksim jaunime ir Pa
sakyk mergele ir J. Neiman
to Pasisėjau žalią rūtą.

Publikai pristatyti seniau
si choristai, giedą ne ma
žiau 10 metų, kurių skaičiu
je buvo Ant. Pranskietis, A. 
J. Daukšys, B. Obelevičius, 
J. Spranaitis, J. žindžius, 
Pr. Andreikus, V. ir S. Pran- 
skietytės, M. Stanionis, J. 
Pranskietis, J. Obelevičius, 
O. Bazevičiūtė, V. Noreika, 
Br. Ašakūnas, O. Stankiūtė, 
Z. Tiškevičiūtė, Z. Čibitaitė, 
M. Matūnienė, S. Venskus, 
M. Rimšaitė, M. Tacionis.

Solistais buvo Iz. ir T. Bu- 
nytės, J. Bruzgaitė, M. An- 
druškevičiūtė, J. Spranaitis, 
S. Venskienė, V. Baranaus
kas, M. Baublytė, V. ir S. 
Pranskietytės, J. Demskytė 
J. Jočiūtė, Pr. Andreičikas, 
S. Venskus.

Koncertas baigtas jungti
niam chorui sudainavus Po-

ir bažnyčioj ir pusryčių me
tu.

3:30 vai. popiet įvyks spe- 
cialė motinoms pagerbti ra
dio programa iš WBRY sto
ties. Paklausykite!

7 vai. vakare prasidės mil
žiniškas Motinos dienos me
tinis teatras, komp. A. Alek
sio vadovybėje. Bus suvai
dinta du gražūs veikalai: 
„Pertraukta meilė” ir „Pa
vogta sužadėtinė”. Bus sma
gios lietuviškos muzikos, 
meilių, skambių liaudies dai
nelių ir visokių įvairybių. 
Bus tai tikrai džiaugsmo 
diena motinoms.

Šios brangios šventės iš
kilmės baigsis linksmais šo
kiais, kuriems gros pagarsė
ję mūsų jaunieji muzikantai 
— A. Jurevičiaus Melodians.

Ilgiausių metų gyvoms, o 
amžiną atilsį mirusioms mo
tinėlėms.

Dukra.

Pasaulio likimas po Dievo 
yra jaunuomenės rankose.

— Trumball.
Visų pirmiausia — gerbk 

patsai save. — Pitagoras.
Moteris — visuomenės ka

ralienė. Visuomenė be mo
ters — knyga tuščiais la
pais. — Minajevas.

Iš kur ir kuo į Philadel- 
phią nuvažiavau, tai nesaky
siu. Užtenka, kad joje bu
vau ir dar plius pirmą kartą. 
Kas Philadelphijoj dar nebu
vo, tai galiu pasakyti, kad 
tai didelis ir gyventojų skai
čium gausingas miestas. Phi 
ladelphijoje priskaitoma iki 
trijų milijonų gyventojų. Ne 
vieni airiai su vokiečiais ar 
italais jame gyvena, bet ir 
mūsų brolių, jeigu neklystu, 
apie 14 tūkstančių. Rasi 
aukštaičių, rasi žemaičių, su
valkiečių ir... geležinių dzū
kų. Atskirai su pastarai
siais pasikalbėjus, jautiesi 
lyg ir Lietuvoj vakarotojų 
šeimoj.

Šiandieną nuvažiavęs į 
Philadelphiją, negali jausti 
to, ką jautė mūsų brolis, at
vykęs prieš kelias dešimtis 
metų, nemokėdamas anglų 
kalbos, neturėdamas kišeniu- 
je adreso ir cento. Visa lai
mė, gal jau taip paties liki
mo sutvarkyta, kad mūsų 
ateivis turėjo labai gražią 
gamtos dovaną, tai nepapra
stą ūgį ir gyvybės laidą — 
tvirtus muskulus.

Vienas dzūkelis sako: 
„Amarika, Amarika...* kad 
jos būt svietas nepažinis! 
Nūnai šidzinu ir juokiuos iš 
grinorių apredalo ir jų ap- 
sėjimo, ale buvo ir man tep. 
Žinai, ponas redaktoriau, 
raščinyke, ar kap sveikų pa- 
vadzyc, kad iš krajaus atva
žiuoja, kap sakanc, jau su 
geriausiais čebatais, tai su 
tais, katruos tėvas iš ruskio

vaisko grįždamas parsineša 
ir laiko su motkos andaro- 

. kais ir drobės ricimais ku- 
■ pari ar kubili užrakinis. Ba 
• tai, ponas radaktoriau, ar 

raščinyke, brangus daiktas 
rubliai kaštavo!

,,Kap nūnai acimenu, bū
damas jau ova bernu, pa
prašiau veseilion, tai kur 
tau! Žiemų, regi, sušalis snie 
gas ėda, o vasarų sutrūkę 
nuo saulės gali, o kad ne, tai 
kų kitų randa — suplėši šok
damas. Šek, ponas raščinyke, 
gali pac suprasc kap gali an 
žolės suplėšyc šokdamas, 
ale... visciek škada ir gana. 
Tai jau kap važiuoji in to
kių keliony, kap Amarika, 
tadu jau iškelia iš kuparo, 
dar degutu ar varvalu ište
pa, o zraštum ir suodžiais, 
pasako smūtnų prakalbų, ap
siverkia ir jau tadu aduoda

„Gal Tamysta ir neviery- 
tai, ale kap pac sakai buvai, 
tai neduosi man meluoc. Iš 
čebatų jau nūnai galim juok
eis, ale gi neprijemnesni ir 
rūbai. Tep jau išvažiuojanc 
galėtai nusipirkę ir pircinį, 
kap čia vadzina, siūtu, ale 
vėl pamislini sau, jei tep ap
sirengs, o išbrokina an akių 
ir grūžina no gronyčios, tai 
cik sarmata. Jau iki smerci 
kitokio vardo neturėsi, kap 
amarikonas ir amarikonas. 
Kancų kanco ir pinigų dau
gel reikia. Dartelės gal jau 
neaudžia, ale už mano po- 
miecies audė trinyčius, tai 
jei tep ponui raščinykui ar 
radaktoriui apsivilkę ar ki- 
ciem čia augusiem, tai gali 
iš razumo išsikrauscyc. Du
ria, brolali, per ketveris 1 
marškinius ir per kelnes! 1 
Šek kap pajunkis, tai nieko 1 
ir neblogiausia atrodzia, o 
dar katras kriaušius gražiai 1 
pasiuva, ale, kap prauda pa
sakius, ulyčioj gero kriau- 
čiaus ir nebuvo. Vienas, bro
luti, kap pasiuva, tai nor ir 
vagonų in kelnes intrauk ir 
tilps, o per kiškas negali ko
jos inkišc. Apsiauc, tai dar 
pusė bėdos, ale vakari nusi- 
auc, tai, vyreli, nerozų ir ap
siverki. Čia visų dzienų dar- 
bujis su dalgiu po rūdžiuo
tas iki klupsčių vandenio 
pievas, tai tep sutrūksta ko
jas, kad kraujai, vyreli, bė
ga ir šutiny nu tai kap in- 
skiepini koji} in tokias kel
nes, tai jau nei nusiauc, nei 
atgal apsiauc. O pamėgyk 
perpjauc, tai ne mažiau kap 
sepcyni nuo tėvo apinastriai. 
Balakonų padaro ardvesni, 
ale kad rankų negali in viršų 
pakele. Dar pasakyk, tai sa
ko, kad žulikai neužpuls, ne
reikės rankų kelc.

„Dar tep in svietų važiuo- 
janc pasiūdavo naujus su 
raudonu viršum kailinius. 
Kap namie, tai dar aptrau
kia an viršaus tokių milinį, 
kad greitai nesusgadzytų, o 
jau kap važiuojanc, tai jau 
nieko. Viskas būtų gerai, ale 
kad su tokiais naujais apsi- 
vilkis gali visus išsivaivyc: 
tep, vyreli, kap kokius šešis 
šeškus nulupis ineini. Nepa- 
dabnas, ponas raščinyke, dū
kas. Šek panešiojus kokius 
metus išeina, ale jau ne tep 
gražiai atrodzia. Tai matai 
Tamysta, kap buvo. Tai kac 
neužmirštau kų aš noriu pa- 
sakyc, grįšiu atgal. Tep Ta
mysta apsirengis, dar aukš
tu rusku kepuri su plačiu 
žaliu akolušku usidėk ir at- 
važiavis in tokių Philadel- 
phijų išlipk iš vežimo, tai

kap an parodos ais visi žiū- IŠ DZŪKIŠKO PATERSO- 
rėc. Kitas mislina, kap čia| NO PADANGĖS 
sako, an fanių apsirengis.

„Buvo ir man tep. Tai kų
Tamysta, neužteko kų maži! Kiek man teko kur būti, 
kap kmara lydėjo, ale ir dzi- aš niekur nemačiau tokių 
deli neaciliko. Paki lydėjo ir simpatiškų ir nuoširdžiai 
juokėsi dar nieko nesakiau, linksmų lietuviškų veidų, 
ale kap jau pradėjo tusyc, kaip dzūkiškame Patersone. 
tai jau ir necylėjau. Sakau Nežinau kaip kas apie juos 
nėra darbo už pinigus, dar- kada atsiliepė, bet be gero, 
buisiu dovanai. Vienam ku- nieko jiems daugiau primes- 
loku pabarzdėn, kitam čeba- ti negali.
tu pilvan ir tep darbujau a- Nenoriu aš jų girti vien 
pie 1 minutų, pakol jau neli- Lgj į0) fcacĮ jįe daugumoje 

Paskui, cik, | dzūkai ir aš tokiu esu, bet 
jau tą „giminystės” ryšį už- 

pietų, ar in rytų pusi, ale kų|mįr§ęS kalbu. Pagaliau, grį- 
■| žus prie man pažįstamo dzū-

(MŪSŲ SPEC. KORESPONDENTO)

moviau, tai moviau, cik kai- L^s prįe man pažįstamo dzū- 
liniai paraudonavo. Sakau |^0 galiu pasakyti
induos policijai, primeluos, 
nu ir kų jiem gali išvirozyc, 
jei šnektos nemoki. Nūnai 
Tamysta kas kita. An kožno 
kampo lietuvį suseiksi ir ne- 
stums nuo savy nepagelbė- 
jis”.

Tais žodžiais ir baigė dzū
kelis savo, pirmųjų dienų 
Philadelphijoje prisimini
mus. Tiesa, tai buvo vargo 
pirmiesiems. Čia trumpai pa 
pasakojo vienas, ogi kiekvie-" 
nam kas nors atsitiko, tik 
ne visi tais įspūdžiais nori 
pasidalinti, šiandieną, kaip 
jau minėjau, kas kita. Tie 
raudonkailiniai nei kiek ne
siskiria nuo kitų, anaiptol, 
visur kur pralenkia. Beveik 
kiekvienas turi savo namus, 
automobilius ir kitokius pa
togumus, apie ką į čia vyk
dami nei galvoti negalvojo.

Kitame numeryje parašy
siu daugiau.

Jonas Uždavinys.

— Seselės pranciškonės 
savo rėmėjams bal. 25 d. su
rengė užkandžius, kuriuose 
atsilankė ir vietos kunigai 
Ambotas ir Kripas. Jie pa
sakė kalbas. Visų pasidžiaug 
ta seselių dideliu darbu ir jų 
nuopelnais parapijai.

— K. Susivienymo apskri
ties šokiai praėjo gerai, nors 
turėjo būti gausingesni.

— Kun. Ant. Plikimas y- 
ra atvykęs iš South Carolina 
paviešėti pas savo tėvelius. 
Linkime gražaus poilsio.

— Vilniaus vadavimo są
jungos suruošto vakaro pel
nas paskirtas Vilniaus Gele
žiniam Fondui.

— Gegužės 2, 3 ir 4 d. įvy
ko 40 vai. atlaidai, 
daug svečių kunigų.

Šv. Kazimiero par. bažny
čioje gegužės 8, 9 ir 10 d. 
vyksta 40 vai. atlaidai. Kleb. 
kun. M. Pankus maloniai 
kviečia vietos ir apylinkės 
lietuvius gausingai atsilanky 
ti.

— Geg. 9 d. šv. Antano 
parapija rengia motinų pa
gerbimo vakarą — bankietą 
Lietuvių salėje. Bus įteiktos 
dovanos seniausiai motinai, 
gausingiausiai šeimynai ir 
jauniausiai motinai. Kalbą 
pasakys klebonas, kun. Dr. 
I. F. Boreišis.

Vakarienė prasidės 7 vai. 
vak. Komiteto nariai V. Ben- 
doraitis ir J. Šinkūnas daug 
dirba, kad visa programa 
gerai praeitų.

— Prie bažnyčių platina
ma spauda ir susipratę žmo
nės nusiperka. Prie šv. An
tano bažnyčios galima gauti 
visus katalikų laikraščius.

Špokas.

kad jis visados yra nuošir
dus, duosnus ir nuolaidus tik 
tuomet, kada jam tas rodo
ma, bet priešingai, tai: „Jei 
tu, žalcy, vienų lašų mano 
kraujo, tai tavo sepcyni gor
čiai!”

1 Kitur mūsų dzūkeliai, tai 
jau gėdinasi „dzie, cik, čia, 
kų”, tačiau patersoniečiai 
savo dzūkiška tarme didžiuo 
jasi ir su ja visur viešai pa
sirodo. Pereitą sekmadienį 
teko užsukti pas brolius pa- 
tersoniečius ir pasiklausyti 
jų Šv. Kazimiero parapijos 
šv. Cecilijos bažnytinio cho
ro koncerto.

Jie koncertą rengė tik pa
tys sau, bet nei kiek nepra
silenksiu su teisybe, jeigu 
pasakysiu, kad 
gali rodytis ir 
suomenei. Be 

[choro išpildytų 
tai: „Ant tėvelio dvaro”, 
„Vytauto daina” ir kit., la
bai gražiai pasirodė ir pa
vieniai: Marytė Baublytė — 
„Dovanojo man motulė bal
tų drobely”. ši daina padai- ; 
nuota dzūkiškai ir sukėlė ne 
paprasto įspūdžio. Marytė ! 
yra pati dzūkė, perlojiškė, . 
už tai jai ir toji tarmė nebu- : 
vo sunki. Dargi sukėlė šir
dingo juoko klausytojų tar
pe, tai jos veido mimikų pri
taikymas dzūkiškos dainos 
žodžiams. 'Zykusiai padaina
vo ir „Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka”. Neatsiliko ir vy
rai. P. Jonas Sprainaitis — 
„Vienas ant šio svieto”, „Pa
mylėjau vakar”. Neblogai 
atstovavo vyrus, nes yra pa- 
tersoniečiams žinomas vie
nas iš geresnių dainininkų. 
Dar dainavo panelės EI Mar- 
čiuškaitė ir M. Obelevičiūtė. 
Joms ir kaip ant sviesto!

Choras dainavo pradžioje 
ir koncertinę dalį baigiant. 
Jame girdėjosi tie patys ma
lonūs jaunų dainininkų bal
sai. Tik vienas keistokas 
reiškinys: kodėl ne visi pa
tersoniečiai tuo koncertu do
mėjosi! Kiekvienas sekma
dienį laiko turi, oras labai 
palankus, o salė neperpil- 
niausia! Buvo atvykusių 
svečių ir iš kaimyninių mie
stų ir džiaugėsi į šią pramo
gėlę atvykę, nes išsivežė ma
lonių įspūdžių. Nuo svečių 
neatsiliko ir Harrisono Bal
tos Lelijos vyrų choras, ku
ris, džiaugdamasis jų tokiu 
smarkiu žengimu su lietuviš
ka daina pirmyn, lyg ir pa
sveikindamas, padainavo po
rą dainelių. Publikai labai 
patiko ir susilaukė „triukš
mo”, kad pakartotų, bet lai
kas neleido.

Yra mūsų kolonijose jau
nimo ir gabaus lietuviško 
jaunimo, bet, deja, kažin ko
dėl jis pakrikęs. Kam tą kal
tę reikėtų primesti, nenoriu 
čia nuodugniai narplioti, bet 
daugiausiai priklauso nuo 
atitinkamos vadovybės, kuri!

gali rasti būdus juos sub®
ti. čia tenka pasidžiaugti i |
Patersono kleb. kun. Joniu
Kintai ir jo jaunam vargo. 
nininkui p. Povilui Stanio. pA$vM
niui paspausti rankas ir pa
sakyti nuoširdų lietuvišką 
ačiū. Tai jų pastangos, tai 
jų darbo vaisiai. Man labai 
yra nesmagu juos viešai pa- 
girti, žiųant, kad jie šį 
straipsnelį skaitys, o gyrimą 
nenori, bet, lietuviu būda
mas, to nutylėti negaliu 
Kun. J. Kinta Patersonevos 
antri metai, bet suspėjo su 
visais parapijiečiais susigy. 
venti ir tapti jų mylimu kle
bonu. Linksmas būdas, nuo
širdus parapijiečiams nuo
lankumas — tai tikras ke
lias laimėjimam

Ženkit pirmyn ir toliau, 
mieli patersoniečiai, o jūsų 
vadas niekados neapvils!

J. Uždavinys.
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Visi pasakė
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Mūsų miesto veikėjai, be
laukdami vyskupo Mečislovo 
Reinio, jau rūpinas jį tinka
mai priimti, jei jis malonės 
atvykti į Philadelphią. Vie
tinis plunksnos darbuotojas, 
p. Kazys Vidikauskas, kaip 
teko sužinoti, jau rašo eilė
raščius vyskupo garbei. Ro
dos, jau turi parašęs šesis 
eilėraščius: du lietuviškai, 
tris lenkiškai ir vieną rusiš
kai.

Ką nors gera apie lietu
vius atspausdinti lenkų laik
raščiuose nėra lengvas daly
kas, tačiau p. K. Vidikaus- 
xui tas retkarčiais pasiseka. 
?avyzdžiui, neseniai jam pa
sisekė į vietinį lenkų savait
raštį Patryota 17 nr. patal
pinti atsisveikinimo eilėraš
tį, parašytą Vilniui Vadwtf 
sąjungos delegato, Vinco m p taus visiems 
Uždavinio garbei. Tikime, p M lietis, jog 
pasiseks jam ir apie vysku
pą M. Reinį parašyti lenkų 
spaudoje. Pr. Pūkas. | ų.

| wmDi®. a 
.^plačiai įvai- 
^piiėta. Sūnūs 
taksio gyvas mo- 

apdovano- 
pijusias pasi- 

gal bus
■ įkišto įvykio vi-

tai pada-

Išvyks į Lietuvą •

Parapijos vikaras, Kuni
gų Vienybės Bostono pro
vincijos pirm., kun. K. Jan
kus ruošiasi kelionei į Lietu
vą, kurią jis paliko kūdikys
tėje. Išvyks gegužės gale, o 
parapijoje jį pavaduos kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Ruošiasi kelionei ir L. Vy
čių centro I vicepirm. Pr. 
Razvadauskas, kurs tikisi 
orabūti Lietuvoje kelis mė
nesius. Ž.

oi—
„Revoliucija” So. Bostone

Prieš kiek laiko turėjome 
progos pamatyti vaidinimą 
„Revoliucija” (tikrasis vei
kalo vardas „Sąžinė” ir ka
žin kokiais sumetimais „per
krikštytas”); vaidino Šv. 
Roko par., Montello, Mass, 
vaidintojai. Veikalą režisavo 
kun. J. švagždys. Kadangi 
veikalas (tragedija) sunko
kas, tad jį gerai atvaidinti 
buvo reikalinga didelio ir ge
ro pasiruošimo; deja, kai ku 
rie vaidintojai, nors ir kelin
tą kartą šį veikalą vaidinę, 
parodė mažai jausmo. Lietu
vių kalbos didelis šlubavi- & 
mas pas vaidintojus vieto
mis tragediją padarė pana
šia į komediją, žodžiu, toki ft 
veikalą statant reikėtų ge
resnio pasiruošimo. P.

Tik tuščios galvos laiko 
aukštesnį kilimą asmens nuo 
pelnu, o žemesnį yda, kuri 
bet kam galima primesti.

— -Websteris.
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lūdus juos subur
ia pasidžiaugti į 
kleb. kun. Jonui 

) jaunam vargo. 
. Povilui Stanio- 
sti rankas ir pa. 
širdų lietuvį 
jų pastangos, tai 
isiai. Man labai 
i juos viešai pa- 
t, kad jie šį 
kaitys, o gyrimi) 

lietuviu M 
utylėti negaliu, 
a Patersoue vos 
, bet suspėjo su 
ijieciais susigy.
jų mylimu kle- 

įas būdas, nuo- 
ujiečiams Duo
tai tikras ke- 
m.
lyn ir toliau, 
□mečiai, o jūsų 
)s neapvils! 
!. Uždavinys.

VIETOS ŽINIOS s
PAGERBĖ RONS. PETRĄ

DAUŽVARDĮ

Geg. 1 d. Fifth Avenue 
viešbutyje, New Yorke, Rytų 
Kunigų Vienybės provincija 
iškėlė pietus p. kons. Petrą 
Daužvardį pagerbt. Dalyvavo 
p. Daužvardžiai, gen kons. 
J. Budrys, p. J. Žilevičius ir 
kunigai: J. Aleksiūnas, J.į 
Simonaitis, N. Pakalnis, K.! 
Paulonis, J. Balkūnas, A. | 
Petrauskas, S. Stonis, J. 
Laurynaitis, P. Lekešis, M. 
Kemėšis, J. Bružikas S. J., ir 
J. Kartavičius. Visi pasakė 
linkėjimo kalbas. Telegrama 
pasveikino Amerikos štabas. 
Kalbėtojai iškėlė p. P. Dauž- 
vardžio nuopelnus bei dar
bus apylinkėje ir linkėjo jam 
sėkmingai dirbti Chicago- 
je. J.

minėjime kviečiama dalyvau 
ti visi: jauni ir seni, dideli 
bei maži, o laiką praleis visi 
gražiai, naudingai ir links
mai. Rengėjai.

GRĄŽINKITE TIK1ETUS

Dar nevisi Amerikos Pa
vasario baliaus tikietų pla
tintojai atsiskaitė už tikie- 
tus. Dar kartą prašome sku
biausiai tai padaryti, kad 
galėtume galutinas sąskai
tas suvesti.

14-KA UŽMUŠTŲ

LPHĮAJA

o veikėjai, be
lupo Mečislovo 
pinas jį tinka- 
jei jis malonės 
adelphią. Vie- 
s darbuotojas, 
ikauskas, kaip 
jau rašo eilė- 
30 garbei. Ro- 

parašęs šesis 
lu lietuviškai, 
ir vieną rasis-

i apie lietu- 
iti lenkų laik- 
lengvas daly- 
K. Vidikaus- 

iais pasiseka, 
eniai jam pa
tenku savait- 
17 nr. patai- 
nimo eilėraš- 
tojui Vaduoti 
gato, Vinco 
bei. Tikime, 
• apie vysku- 
rašyti lenkų

Pr, Pūkas.
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liko kūdikys- 
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KAIP MINĖSIM MOTINŲ 
DIENĄ

Praeitą savaitę New Yor- 
<e automobilių nelaimėse už
mušta 14, sužeista 593 žmo
nės. Praeitais metais tą sa
vaitę užmušta 21, sužeista 
660.

PASTATĖ PAMINKLĄ 
KARO KAPELIONUI
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reikėtų ge- 
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Jvos laiko 
asmens nuo 

yda, kuri 
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tebsteris.

Šis sekmadienis, gegužės 
9 d., yra Motinų Diena. Ši 
šventė visur bus plačiai įvai
riais būdais paminėta. Sūnūs 
bei dukters savo gyvas mo
tinas pagerbs jas apdovano
dami, gi už mirusias pasi- 
melsdami ir t.t., nors gal bus 
ir tokių, kurie to įvykio vi
sai nepastebės.

—O—

Iškilmingai paminės
Šią šventę gal iškilmin

giausiai minės L. Vyčių 41- 
ma kuopa ir Moterų Sąjun
gos 29-ta kuopa drauge. Šios 
organizacijos per 8 vai. mi
šias Apreiškimo bažnyčioj 
eis bendrai prie Komunijos 
ir po to turės bendrus pus
ryčius. Kadangi tas paminė
jimas yra brangus visiems 
lygiai, tai reikia tikėtis, jog 
ir kitos draugijos tai pada
rys bendrai su šiomis.

—o—
Teatras, rankdarbių paroda 

ir šokiai
Vakare, lygiai 7 vai., Ap

reiškimo salėj įvyks didžiu
lis viešas Motinų Dienos pa
minėjimas. Bus teatras, rank 
darbių paroda ir šokiai. Vy
čių dramos ratelis suvaidins 
niekada čia dar nestatytą 
veikalą

„Mirta Cinčiberaitė 
arba „15,000 litų”, trijų veik 
smų labai juokingą komedi
ją iš dabartinio Lietuvos gy
venimo. Ši komedija yra la
bai nepaprasta ir taip juo
kinga, jog kiekvienas žiūro
vas tikrai juoksis net su aša
romis. Be to, bus dar suvai
dinta ir kita vieno veiksmo 
komedija „Namų židinys”. 
Pertraukų laiku kalbės kun. 
N. Pakalnis ir kiti įžymūs 
kalbėtojai.

Po vaidinimo seks šokiai 
ir rankdarbių paroda. Ši 
Pavasarininkų iš Lietuvos 
atvežtoji ir Vyčiams pado
vanota didžiulė paroda yra 
išstatoma paskutinį kartą 
Brooklyne ir reikia tikėti, 
jog kiekvienas lietuvis ne
praleis progos ją pamatyti, 
nes tai yra nepaprastas tur
tas, kas visur labai vertina
ma.

Įžanga visai programai 50 
centų. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakare.

Kadangi šis parengimas ir 
visa programa yra taip plati 
ir nepaprasta, tad reikia ti
kėtis, jog kitos draugijos ir, 
apskritai, visuomenė drauge 
su Vyčiais ir Moterų Sąjun
ga minės tą šventę bendrai: 
ryte bendrai einant prie Ko
munijos, o vakare atsilan
kant į šį parengimą. Šiame

Geg. 2 d. Times Square 
apylinkėje atidengtas didžiu
lis paminklas kunigui Duffy, 
Jungt. Valstybių kariuome
nės kapelionui didžiojo karo 
metu.

Kun. Duffy pasižymėjo ne 
paprasta drąsa ir visišku 
pasiaukojimu kareiviams. 
Jis buvo karo fronto ugnies 
sūkury, laimindamas mirš
tančius ir ramindamas su
žeistuosius.

Paminklo atidengime iš
kilmėse dalyvavo kelių de
šimtų tūkstančių minia. Ati
tinkamas tikybines apeigas 
atliko katalikų, protestantų 
ir žydų dvasininkai.

UŽDARĖ BURLESKO 
TEATRUS

New Yorko leidimų komi- 
sijonierius Moss nebedavė 
leidimo burlesko teatrams ir 
tuojau tie teatrai turėjo už
sidaryti.

Teatrų savininkai iškėlė 
teisme bylą prieš komisijo- 
nierių, reikalaudami duoti 
jiems leidimą vėl atidaryti 
teatrus.

Teisme šis klausimas bus 
nagrinėjamas šios savaitės 
gale.

KOMUNISTŲ JAUNIMĄ
RAGINA REMTI CIO

Jaunųjų komunistų sąjun
ga turėjo savo suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo 650 atsto
vų iš 36 valstybių.

Sąjungos vadovybė patarė 
nariams būti švelnesniais ki
tų organizacijų atžvilgiu, 
remti CIO judėjimą, įstoti į 
Amer. Jaunimo Kongresą ir 
būti ten vadais.

ATMINK MOTINĄ

Ar tu būsi turtingas, ar 
vargą vargsi; ar tu būsi per 
tekęs draugais ar vienišas; 
ar tu būsi visų gerbiamas, 
ar užmirštas — visada mo
tinai būsi brangus ir mielas.

Tavo motinos širdis visa
da tave myli, jos akys kiek
vieną tavo žingsnį seka. Mo
tinai pagerbti pasaulis šven
čia jos dieną šį sekmadienį. 
Atsimink ir tu savo motiną, 
padovanodamas jai bent ko
kią dovanėlę.

Tinkamų Motinų Dienai 
dovanų galite gauti

J. GINKAUS
SALA1NIŲ PALOCIUJ

495 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-2306.

imįnn
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Didysis „Clermont” laivas, kuriuo liepos 24 d. Apreiškimo parapija rengia ekskur
siją į Rye Beach, šiame laive įrengti moderniški patogumai, kas keleiviams sutei
kia pilną išvažiavimu pasitenkinimą. Laivas išplauks iš Metropolitan prieplaukos 
9:30 vai. ryto ir grįš 9 vai. vak. Ekskursijos tikietus jau galima gauti klebonijoje.

APYLINKĖS ŽINIOS
KEARNY - HARRISON, 

N. J.

Kons. Daužvardžio 
išleistuvės

Gegužės 2 dieną vietos 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 15-ta kuopa išvykstan
čiam į Chicagą konsulo vie
tą užimti p. Petrui Daužvar- 
džiui ir vietoje dideliam lie
tuvių prieteliui advokatui 
Paulauskui pagerbti, suren
gė vakarienę. Kaip vienas, 
taip ir kitas yra su šia apy
linke susigyvenę ir visų my
limi. Vakarienėje dalyvavo 
apie 100 svečių, p. Daužvar- 
dis ir adv. Paulauskas su 
žmonomis.

Vakarienės metu kalbėjo: 
Harrisono klebonas kun. 
Leonas Vaicekauskas, Jur
gis Katilius, Jonas Baltruko- 
nis, Jonas Uždavinys, Jonas 
Stasilionis ir Jurgis Vaite
kūnas. Abiems buvo palinkė
ta geriausių pasisekimų lie
tuviškame visuomeniniame, 
o taipgi ir šeimyniniame jų 
gyvenime.

Kalbėtojai dėl konsulo 
Daužvardžio išvykimo į kitą 
vietą pareiškė apgailestavi
mo, kad neturės vieno myli
mo ir nuolatinio kalbėtojo. 
Kiekvienam minėjime p. 
Daužvardis dalyvavo ir vi
suomet kearniečių ir harri- 
soniečių buvo laukiamas. Jis 
buvo laukiamas ne taip, kaip 
Lietuvos valdžios atstovas, 
kaip vicekonsulas ar konsu
las, bet kaip artimiausias jų 
širdžiai asmuo, kaip brolis.

širdaus draugiškumo ženk- 
lan, p.p. Bačėnaičių įteikta 
žydinčių gėlių bukietas.

Svečius palinksminti, Bal
tos Lelijos vyrų choras pa
dainavo kelias gražias lietu
viškas liaudies daineles.

Vakarienės rengimu ir 
bendra tvarka rūpinosi žino
mi kearniečiams ir harriso- 
niečiams darbštūs lietuviš
koje dirvoje p.p. Kauklis ir 
Šilkaitis.

Spec. Korespondentas.

Nors nemažiau nuoširdumo 
rodo ir adv. Paulauskas, ku
ris šia proga ir buvo pagerb
tas. Ponui Daužvardžiui nuo-

PATERSON, N. J.

IŠ TĖVU ŽEMĖS

— Smilgių žydų šeimos

| Baublytė, E. Marčiukaitė, 
M. Obelevičiūtė ir Jonas 
Sprainaitis puikiai pasirodė. 
Publikos ir šį kartą susirin
ko daug. Tikimasi gero pel
no.

Koncertui suruošti daug 
pasidarbavo A. Aleksytė, M. 
Obelevičiūtė ir O. Bazevičiū- 
tė.

Šv. Kazimiero parapijie
čiai su komitetu priešaky 
gegužės 1 d. surengė savo 
klebonui, kun. J. Kintai, vie- 
nerių metų darbavimosi Pa- 
tersone paminėti vakarėlį.

Pasakyta keletas kalbų ir 
klebonui įteikta nuo visų pa
rapijiečių dvi gražios dova
nos.

Klebonas savo gražioje 
prakalboje padėkojo už do
vanas ir visiems susirinku
siems už prisiminimą.

Šio vakarėlio surengime 
daug pasidarbavo Zalietienė 
ir M. Gloniauskienė. Vedė 
jį J. Jasulaitis, parapijos 
trustistas.

Pažymėtina, kad J. Jasu
laitis, čia gimęs ir augęs, 
daug darbuojasi šioj parapi
joj. Galima sakyti, kad kiek
viename darbe jį rasi. Dau
giau tokių Jurgių!

—o—
Choro koncertas

Gegužės 2 d. įvyko para
pijos choro koncertas ir šo
kiai. Choras, varg. P. Stanio- 
nio vedamas, ir solistai M.

TO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

— Panevėžio vyskupijoje 
smarkiai ruošiamasi vyrų žudikui Pogužinskui Vyr. 
eucharistiniam kongresui, 1 
įvyksiančiam birželio 19 — 
20 dienomis.

— Klaipėdos krašte, Kur
šių marėse, neseniai „viešė
jo” tūkstančiai gulbių, ku
rios čia nusileido pailsėti ir 
pažuvauti, skrisdamos iš šil
tųjų kraštiį į šiaurę.

— Nuo bal. 15 d. Lietuvo
je atpigo kvietinių miltų py
ragas — pirmos rūšies py
rago svaras negali būti bran 
giau parduodamas kaip 5 
amer. centai.

— Į Kauno miesto vieną 
policijos nuovadą atvyko tū
las darbininkas ir paprašė 
būti suimtas, nes padaręs 
stambią vagystę — prieš 
Kalėdas Radviliškyje iš ne
turtingos merginos pavogęs 
daiktų ir 700 litų. Pats at
ėjęs į policiją, nes jautęs są
žinės graužimą.

Danų laikraštis Politi- 
labai palankiai parašė

—o—
Komunija — pusryčiai

Gegužės 9 d., Motinų Die
ną, šv. Vardo draugija tu
rės metinę ir kartu šeimynų 
Komuniją ir bendrus pusry
čius savo motinoms pagerb
ti. Tikimasi turėti daug sve
čių ir gero pasisekimo.

Vakare parapijos salėje 
bus įdomus parengimas, ku
riame kalbės laikraščio Ame 
rikos atstovas p. J. Uždavi
nys.

Tikimasi gražios progra
mos ir gausingos publikos.

Rep.

Tribunolas mirties bausmę 
patvirtino.

— Pažaislio valsčiuje no
rima įsteigti pirmutinę čigo
nų vaikams mokyklą.

— Nuo bal. 15 d. Lietuvo
je pradėtas planingas me
džių sodinimas ir iki gegužės 
15 d. bus pasodinta apie 3 
mil. medžių.

— Šiomis dienomis išleis
ti nauji pašto ženklai po 15, 
30 ir 60 centų. Kiekvienos 
rūšies atspausta po du mili
jonus ženklų.

ken
apie lietuviškus velykinius 
margučius ir lietuvių velyki
nius papročius.

— Į kaimą yra išvykę 233 
matininkai, kurie dirbs įvai
rius žemės tvarkymo darbus. 
Daug kur bus skirstomi kai
mai į vienkiemius.

— Pasirodė naujos 5 litų 
sidabrinės monetos, kurių 
vienoje pusėje iškaltas Ba
sanavičiaus paveikslas, ant
roje — Vytis. Tų monetų iš
leista vienas milijonas.

— Paryžiaus spauda pa
skelbė, jog tūlas kunigaikš
tis A. Čartoriskis pasisakęs 
esąs Lietuvos kunigaikštis ir 
turįs teisių į Lietuvos kara
liaus sostą.

Žmona: Nuo pat vestuvių 
dienos tu nebuvai nei trečia 
dalimi toks meilus, kaip aną 
pasipiršimo vakarą.

Vyras: Mat, aš dar nebu
vau nei trečia dalimi tiek 
girtas, kaip tą vakarą.

—o—
Jauna poniutė pasikvietė 

vakarienei savo draugės ma
žą sūnų. Matydama, kaip jis 
smarkiai vargsta, užklausė:

— Ar tikrai tu pats gali 
supiaustyti mėsą?

— O, taip. Mes namie irgi 
dažnai turime tokią kietą 
mėsą.

—o—
Vyras: Ar tu darei kokias 

pastangas savo broliui nuo 
gėrimo sulaikyti?

Žmona: Taip. Aš jam pa
siunčiau bonką vyno, kurį 
tu pats padarei.

^-o—
Marytė: Kaip tau negėda 

čia žiovauti!
Ona: Aš tiktai reiškiu ty

lų indėnų pergalės šauksmą.
—o—

Medžiotojas: Ar aš tau 
sakiau, jog vakar, man šau
nant vieną antį, nukrito net 
penkios?

Pavyduolis: O aš, turbūt, 
užmiršau tau pasakyti, jog, 
man sykį šaunant vieną var
lę, penki šimtai jų kurkė.

—o—
Žmona: Tuojau duok man 

šį laišką. Aš jau iš rašysenos 
matau, kad tai nuo moters ir 
tu perskaitęs visas pabalai!

Vyras: Gali imti. Tai nuo 
tavo siuvėjos sąskaita,

ASMENINIAI LYDIMOS

irniui

NEWYORK4Č1AIPĖDA
per Gothenburgą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ

Tokią kelionę turėsite vykdami

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

Laivo nemainant

Šve-
Kal- 
Ma-

504 NAUJI ADVOKATAI

Valstybinius advokato eg
zaminus išlaikė 504 asmenys 
ir jiems leista verstis advo
katūra.

Egzaminai buvo kovo 15 
— 16 d. ir juos laikė 1,320 
asmenų. Apie išlaikymo da
vinius tik dabar pranešta.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

Iš Gothcnburgo geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

DROTTNINGHOLM-------- GEGUŽĖS 15
KUNGSHOLM--------------------BIRŽELIO 5
DROTTNINGHOLM-------- BIRŽELIO 9
DROTTNINGHOLM------------------- LIEPOS 10

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave., New York, N. Y.

iTel. EVergreen 7-4335 ?

§ STEPHEN AROMISKIS ;
(ARMAKAUSKAS)

^Graborius - Balzamuoto jas : 
j MODERNIŠKA KOPLYČIA |

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)< 423 Metropolitan Avė., >
Brooklyn, N. Y. £

L_ ......... “ ——— ■ .  .............    ■ ■ ■ ■— ■ 1

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

j Balsamuotojas
! NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

; STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
: (BIELIAUSKAS) <

Graborius ir Balsamuotojas ;

<660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

į ;
šTel. STagg 2-7177

< "*• c

į ALFRED J. WENTZ \
> (VENCIUS) t

į ADVOKATAS

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

i



AMERIKA Gegužės 7 d., 1937 m.

Aštuntoji Metine

LIETUVIŲ DIENA 
Sekmai, Liepos - July 4, 1937 

Klasčiaus Parke, Maspeth, N. Y.
ŠVENTĖJE DALYVAUS J. E. VYSK. M. REINYS

Iš anksto ruoškitės ir giminių bei pažįstamų iš kitur prisikvieskit. šių metų LIETUVIŲ DIENA bus labai įdomi. 
Jau pasižadėjo dalyvauti Apreiškimo, Maspetho ir Šv. Jurgio parapijų chorai. Iš New Jersey klebonai kun. L. Vai
cekauskas (Harrison, N. J.) ir kun. S. Stonis (Jersey City) pažadėjo pasirūpinti, kad ir jų chorai dalyvautų. Yra 
vilties, kad Newarko Šv. Cecilijos choras dalyvaus. Laukiama pranešimų iš Angelų Karalienės, Elizabetho ir Pater- 
sono parapijų chorų.

Geg. 4 d. pamokslavo Hart
ford, Conn.

MIRE

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Šį penktadienį, gegužės 7 
d., parapijos salėj įvyksta 
linksmas, jau trečias metinis 
Šv. Vardo draugijos balius. 
Gros visų mėgiamas J. Avi
žonio orkestras, bus skanių 
užkandžių ir pan. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga tik 25 et. 
Visi prašomi atsilankyti ir 
būsit viskuo patenkinti.

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, gegužės 9 

d., per 9 vai. mišias Šv. Var
do draugija eina bendrai 
prie Komunijos. Būtų labai 
gražu, kad visi nariai daly
vautų. Dalyvausią prašomi 
15 min. prieš 9 vai. susirink
ti į parapijos salę.

—o—
— Onos ir Juozo Grišaičių 

sūnus pakrikštytas Juozo 
vardu geg. 2 d. Krikštijo 
kleb. kun. J. Aleksiūnas. O. 
Mykoliūnaitė — Grišaitienė 
buvo veikli sodalietė.

— Parapijos vyrai ruošia
si Šv. Vardo draugijos di
džiuliam paradui. Ebbets 
aikštėje bus viešos pamal
dos, kuriose dalyvaus apie 
60,000 vyrų. Dalyvaus ir par. 
vaikų benas.

— Sodalietės ir sąjungie- 
tės geg. 9 d. po mišių turės 
par. salėje bendrus pusry
čius Motinų Dienai paminėti.

— Choras smarkiai ruo
šiasi didžiuliam koncertui 
gegužės 23 d. Transfigura
tion salėje. Tikietai gauna
mi klebonijoje, pas choro vė
lėj ą Pr. Dulkę.ir pas choris- 
Ais.

— Geg. 7 d., penktadienį, 
9 vai. rytą prasidės novena

Šv. Dvasią; pamaldos bus 
tik rytais.

— Gegužinės pamaldos 
Kiekvieną vakarą 7:30 vai.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Įdomūs paveikslai
Šį šeštadienį, gegužės 8 d.,

po gegužinių pamaldų, par. 
salėje bus rodomi Brolių Mo
tuzų įdomūs judomi paveiks
lai iš Lietuvos.

Visur Motuzų paveikslai 
patiko, patiks ir čia. Tai ge
riausi paveikslai, kokie tik 
pagaminti iš Lietuvos vaiz
dų. . •

—o—
Choro vaišės

Geg. 4 d. vakare, po 40 
vai. atlaidų iškilmingos už
baigos, parapijos choras tu
rėjo savo vaišes, kuriose da
lyvavo komp. J. Žilevičius, 
choro vadas muz. Jahkus su 
žmona ir kiti svečiai.

Choras nepaprastai gra
žiai giedojo vakarais atlaidų 
metu. Užbaigiant atlaidus, 
choras įspūdingai ir galingai 
sugiedojo Mocarto Magnifi
cat.

Iš Šv. Vardo veiklos
Šį sekmadienį per 9 vai. 

mišias bus Šv. Vardo vyrų 
bendra Komunija. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Geg. 16 d. įvyks didžiulis 
Brooklyn© vyskupijos para
das, kuriame ir mūsų vyrai 
dalyvaus.

Geg. 29 d. užprašytos mi
šios už M. Brusokienės vėlę.

Draugijos leistą radio bal. 
24 d. laimėjo Mrs. Rogers, 
gyv. 234 Linden St.

J. Butkus,
Rašt.

—o—
Benų paradas

Šį sekmadienį, geg. 9 d., 
prie Apreiškimo par. bažny
čios 2:30 vai. popiet susi
rinks apie 1000 uniformuotų 
berniukų iš Brooklyn© apy
linkių benų. Mūsų parapijos 
benas pasirodys pirmą kartą 
uniformoje.

Benų paradas prasidės 3 
vai. popiet nuo mūsų bažny
čios, o grįš apie 4 vai. į baž
nyčią, kur įvyks atitinkamos 
pamaldos.

—o—
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.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

MASPETHO ŽINIOS

Ignacas Purus, 49 metų 
amžiaus, gyv. 66-43 Clinton 
Ave., Maspethe, mirė gegu
žės 1 d. 2:15 vai. ryte.

Dideliame nuliūdime pali
ko savo žmonelę Domicėlę, 
sūnus Juozapą, Joną ir Pet
ruką, dukteris Domicėlę ir 
Teresę, brolį Vincentą Lietu
voj, Amerikoj brolius Kas
parą, Juozapą ir Aleksandrą.

Laidotuvės buvo gegužės 
4 d. po gedulingų mišių į 
Kalvarijos kapines. Laidotu
vėmis rūpinosi graborius. A. 
J. Valantiejus.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Shakespeare vedė Anne 
Hathaway, būdamas 18 me
tų amžiaus.

Kiniečių liūdesio ženklas 
yra baltos spalvos.

Vassar kolegija yra tur
tingiausia moterų kolegija 
pasaulyje.

Karalienė Viktorija ilgiau
siai karaliavo negu bet kuris

kitas Anglijos karalius.
Keturi penktadaliai Indį 

jos gyventojų vaikščioja ba
somis kojomis.

Ilgiausias Biblijoje žodis 
yra iš šešių skiemenų.

J- K. M.

Biznieriai, skelbkitės sa
vaitraštyje Amerika.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

ŠTAI
Žaislai mėgit 
Vergijos liek; 
Pagaliau prij 

. Konstitucijos 
Nepavydim 1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P.

• Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Angly Vaidon 
Britanijos impe. 
gūžės 12 d. turi 
nikuotą karalių, 
iškilmes buvo su 
anglų valdomų 
stovai, kurie par 
liui ištikimumą, 
prisiekė būti ti 
siaus savo „valdi

Vainikavimo išl

KADA MĄSTAI APIE GERUS ĖEVERYKUS, IR TIKRAI 
TfclSINGĄ PIRKINIO VERTĘ,

MĄSTYK APIE MILČIŲ

Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
yra tokia: vyrams, pirmos rū- 
^es — RackOak padai, Am-0- 

? ZU 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, Ine.
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.

Šį sekmadienį, geg. 9 d., 
Moterų s-gos 35 kuopos na
rės prašomos 8:30 vai. rytą 
susirinkti į par. salę, iš kur 
eisime į bažnyčią išklausyti 
mišių. Visos prašomos pasi
imti ženklelius ir gėles (rau
donos gėlės gyvoms moti
noms atsiminti, baltos — 
mirusioms).

Malonios sąjungietės! Nors 
daugumoje ir mes esame mo 
tinos, bet ir mes turėjome 
ar tebeturime motinas, todėl 
gerai žinome, kiek motinoms 
teko ir tenka vargo pakelti 
dėl savo vaikelių, šią dieną 
pasimelskime visos bendrai 
už savo mirusias ir gyvas 
motinas.

Po mišių bus bendri pus
ryčiai. Pakvieskite ir nena- 
res — ir joms bus įdomu da 
lyvauti ir jos gal į mūsų 
kuopą įsirašys.

Kuopos pirm-kė.
Parengimas

Kaip jau buvo Amerikoj 
pažymėta, šį šeštadienį, ge
gužės 8 d., 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje, 207 York St, 
choras rengia koncertą, te
atrą, balių.

Bus pagerbtas neseniai mi 
ręs komp. Mikas Petraus
kas; ta proga bus padainuo
ta visa eilė velionio kompo
zicijos dainų.

Linksmo turinio teatras 
suteiks daug juoko.

Jaunimui gera proga pasi
šokt, nes, atėjus karščiams, 
visus išvilioja į pajūrį.

Lauksim ko daugiausiai 
atsilankančios publikos.

Sunkiai serga
M. Jurevičienė, gyvenanti 

127 Grand St., sunkiai serga. 
P. Jurevičiai seni šv. Jurgio 
parapijiečiai. Linkėtina ligo
nei greito pasveikimo.

Motinų pagerbimas 
įvyks šį sekmadienį, kurį 
rengia jaunametės sodalie
tės.

—o—
Sektinas pavyzdys

Už mirusį pereitą savaitę 
M. Barasnevičių užprašyta 
daug mišių, kurios dabar 
veik kasdien laikomos.

— Šią savaitę sodalietės 
išleidžia savo antrą mėnraš
čio Our Sodality leidinį.

— Sodaliečių mėnesinis 
susirinkimas įvyks geg. 11 
d. Paskaitą šį kartą duos 
kun. A. Petrauskas.

— Vyčiai ruošiasi prie di
džiųjų šokių Klasčiaus salė
je — geg. 15 d.

— Sekminėse įvyksta tra
dicinė kiaušinienės vakarie
nė, kurią ruošia Rožančiaus 
draugija.

— A. Visminas organizuo
ja vyrų chorą, kuris giedos
10 vai. mišioms. Didysis cho
ras praktikuojasi birž. 5 d. 
koncertui.

— Vilniaus Dieną maspe- 
thiečiai ruošiasi šį mėnesį 
turėti su pamaldoms ir pa
skaita.

— Kun. J. Balkūnas kal
bės per radio (Ginkaus) apie 
vaikų kempes: geg. 8 d. 
10:30 vai. ryto ir geg. 17 d. 
1:30 vai. po pietų.

— Altoriaus draugija šį 
sekmadienį, geg. 9 d. para
pijos salėje turės gegužinę. 
Bus laimėjimai ir šokiai. 
Kviečia visus. Pradžia 5 vai.

— Lietuvių par. bažnyčio
je padaugins mišių skai
čių padaugėjo ir lankytojai 
iš pirmos dienos. Sekmadie
niais mišios dabar laikomos: 
8, 9, 10, 11 ir 12:15 vai.

— Kun. J. Balkūnas geg.
11 d. sakys pamokslą New 
Haven, Conn, keturiasdešimt 
valandų atlaidų užbaigai.

Gegužės 1 d. laivu „Grips- 
holm” į Lietuvą išvyko T. 
Palubinskienė ir M. Pociū
nienė. Jas palydėjo Valan- 
tiejai ir kiti artimesni pažįs
tami bei giminės.

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

PADĖKA

Domicėlė Purienė reiškia 
nuoširdaus dėkingumo žo
džius visiems pareiškusiems 
jai užuojautos dėl vyro a. a. 
Ignaco mirties, užprašu- 
siems mišias, atsiuntusiems 
gėlių ir atsilankiusiems į 
laidotuves.

TRUPINIAI

Sakoma, jog dviems drau
ge pragyventi tiek pat kai
nuoja, kaip ir vienam.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7514 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 Con
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. 
SB 89 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LE ROY SCHRAUTH 
(Le Roy’s Tavern)

1814 E. 92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN THEISS
358 Classon Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1002 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE NIATAS 
Main Cafeteria and Coffee Shop

1002 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Avenue, 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 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 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—4 th 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 tho 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.

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

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

į VALANDOS:
į 1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
š 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV
5 FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ Keptu VE kepa geriausią HetuvlSką duoną, keliaus

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

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

Tel, NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street,
Maspeth, N.Y,|

^Tel. STagg 2-2306

Į SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

J. GINKUS 
1495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

apeigomis ir didel 
goję. Visi dalyvi: 
ištaigingiausiai 
dėvėti brangiausi: 
aus, rodyti įvairiai 
gmnyniis ir tt

Žiūrint iš šalies 
atrodo savotišku ž 
ir labai rimtų žmon 
mu. Kadangi kiekvi 
gus yra augantis 
tad ar nuostabu, j< 
mėgiami?

Seniau karaliaus 
mas daug reiškė, i 
liai sakydavo, jog 
ir karalius tai tas j 
yra valstybių, kur 
daug reiškia, bet t 
Anglijoje, kur karai 
lybės valdyme nieki 
Ha ir nieko negali, 
paprastas papuošali 
dabar anglams rei
didingoms kolonijom 
minijoms, ypač Afi 
Azijoje, valdyti. . 
kušlius tik jų gal 
valstybės vieninguir

Senovės Komos vai 
labai mėgo paradus, 
R jie priversdavo da
tautų tautų ž 
hėuams patikdave 
lynoti iš vergų skau; 
dangtis savo laikini

Senovės romėnų pa j 
pamėgdžioti ir 

kssolini, Minėdamas 
užkariavimo j

’M, gegužės 9 d. 1 
to išakytame iškili 
*-laimėjimo" parad 

ir atgabenti
toi, primindami it

Romos vergų 
Šaukė ir klykė 

togdamiesi nelain 
tol® likimu; jie juok 
tohergų, užmiršę, j 
^didžiausi vergai.

išplėšta valstybes 

pavergėjai ja 
dvasioje.

JONAS GUTAUSKAS
STALIORIUS |

: Carpenter-Cabinet maker;

: Atlieku visokius stalerc-; 
kus darbus namuose iri 
’krautuvėse sąžiningai ir 
pigiai. Kreipkitės pas lie-: 
■tuvį staliorių:

101 Grand Street,
: (Top floor — left side)
; (Apr. 30 — June 30)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 119-121 Conover Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH A. MC GUINN 
119-121 Conover Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt 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 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retriil under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 

i Law at 735 Nostrand Avenue, Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN
735 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 531 Grant Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

I HARRY LANDMAN
534 Grant 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
(M’chael s Italian and American Restaurant) 
1053 Flushing Avenue, Brooklyn, N, Y.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

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

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

Tel. GLenniore 5-8733

Naujienos 
J* įrodyti, jog soc 

, darą jungdai 
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Ne pasla 
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