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Žaislai mėgiami. 
Vergijos liekanos. 
Pagaliau pripažino. 
Konstitucijos laisves... 
Nepavydim tos laimes.

Stalinui paskelbus Sovietų 
Rusijos konstituciją, jo pa
kalikai tuojau iš visų kampų 
vienu balsu suriko, jog tai 
demokratiškiausia konstitu
cija pasaulyje! Taip, žodžiai 
ten gražiai surašyti, bet tik 
apgedusioms akims apdum-

CEPELINO NELAIMĖJE 
ŽUVĘ PALYDĖTI

M ttl Uit 
LS randasi 2220 A«ane I.

IY P. SHAUNS
ONIUS SALIS3KAS)

S IR BALSAMUOTOJAS 
l koplyčia ir poilsiui gražūs 
ns įvairiems reikalams. KaM '

Dublinas. — Anglijos ka
raliaus vainikavimo išvaka
rėse Airijos nepriklausomos 
respublikos kraštutiniai šali
ninkai ruošė protesto demon 
stracijas, kuriose reikalauta 
visiško atsiskyrimo nuo An
glijos.

Vyriausybė demonstracijų 
neleido, todėl įvyko su poli
cija daug susirėmimų, ku
riuose buvo daug sužeistų.
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Šviesiomis 
šių metų 

pas ameri-

Seniau karaliaus pasikeiti
mas daug reiškė, nes kara
liai sakydavo, jog valstybė 
ir karalius tai tas pats. Dar. 
yra valstybių, kur karaliai 
daug reiškia, bet taip nėra 
Anglijoje, kur karalius vals
tybės valdyme nieko nereiš
kia ir nieko negali. Jis tik 
paprastas papuošalas, kuris 
dabar anglams reikalingas 
didingoms kolonijoms — do
minijoms, ypač Afrikoje ir 
Azijoje, 
karalius 
valstybės

New York. — Trijų tūks
tančių didžiųjų namų 50,000 
tarnautojų laimėjo didesnes 
algas ir geresnes darbo sąly
gas. Visiems darbininkams 
pakeltos algos nuo 3 iki 4 
dol. mėnesiui ir pripažinta 
vienos savaitės atostogos su

Baskų vyriausybė pasiry
žusi laikytis iki paskutinių
jų. Bilbao miesto gynėjus 
stiprina Madrido gynėjų pa
vyzdys.

vien- 
žmo- 
būtų 
žino-

Naujasis vicekomisaras 
Jegorovas neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse.

Tuchačevskio vardas buvo 
paminėtas trockininkų bylo
je, kurios metu Radekas pa
reiškęs, jog pas jį Tucha
čevskio noru buvęs apsilan
kęs generolas Vytautas Put-

MARŠ. TUCHAČEVSKI 
PAŽEMINTAS

Luzitania nuskendo priešš 
22 metus

Gegužės 7 d. sukako 22 
metai nuo laivo Luzitania 
paskandinimo. Laivą paskan 
dino vokiečių povandeninių 
laivų, torpedos. Laive buvo 
1198 asmenys, kurie visi žu
vo. Jų skaičiuje buvo 124 
amerikiečiai.

LIETUVOS KREPŠINIO 
KOMANDA — EUROPOS 

ČEMPIONAS

A. LUTI. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINTO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.

Maskva. — Raudonosios 
armijos vicekomisaras, mar
šalas Tuchačevski, pašalin
tas iš ligšiolinės vietos ir 
paskirtas nesvarbios Volgos 
apygardos viršininku. Nau
ju vicekomisaru paskirtas 
maršalas A. I. Jegorovas, 
iki šiol buvęs štabo viršinin-

Senovės Romos’ valdytojai 
labai mėgo paradus, kuriuo
se jie priversdavo dalyvauti 
užkariautų tautų žmones. 
Romėnams patikdavo pasi
tyčioti iš vergų skausmų ir 
džiaugtis savo laikinais lai
mėjimais.

Senovės romėnų papročius 
nori pamėgdžioti ir italų 
Mussolini. Minėdamas Etio
pijos užkariavimo metinę 
sukaktį, gegužės 9 d. Musso- 
linio įsakytame iškilminga
me „laimėjimo” parade da
lyvavo ir atgabenti etiopų 
būriai, primindami italams 
senovės Romos vergų eise
nas. šaukė ir klykė italai, 
džiaugdamiesi nelaimingos 
tautos likimu; jie juokėsi iš 
naujų vergų, užmiršę, jog jie 
patys didžiausi vergai. Etio
pams išplėšta valstybės lais
vė, o jų pavergėjai jau se
niai vergai dvasioje.

Socialistų Naujienos vis 
mėgino įrodyti, jog socialis
tai gerai darą jungdamiesi 
prie komunistų kuriamo 
„bendro fronto” demokrati
jos gynimo vardu, tačiau, 
pagaliau, paskutiniame Ame 
tikai atsakyme jos taip pri
sipažįsta :

„Visi žino, kad komunis
tai baisiai daug yra nusidėję 
demokratybei. Ne paslaptis 
taip pat, kad komunistų val
domoje Rusijoje da ir šian
die demokratybės nė su ži
buriu negalima surasti”.
.Jeigu Naujienos, dar net 

ir su žiburiu, negali rasti 
pas komunistus jokių demo
kratybės žymių, tad kam 
joms klaidinti savo skaityto
jus ir agituoti juos bendrai 
veiklai su komunistais, tais, 
Naujienų žodžiais tariant, 
baisiais demokratybės nusi
dėjėliais ?

Konstitucija užtikrina ti
kybinių įsitikinimų laisvę, 
bet kaip elgiasi Stalino ko
misarai ?

Šiomis dienomis švietimo 
komisaras griežtai įsakė vi
siems mokytojams auklėti 
mokinius ne tik netikinčiais, 
bet ir veikliais, kovojančiais 
bedieviais.

L. K. Studentų ir Profesi- 
jonahi sąjungos metinis sei
mas šaukiamas š. m. liepos 
7 — 8 d. Marianapolio Ko
legijos patalpose, Thomp
son, Conn.

Seimas bus pradėtas 10 v. 
rytą J. E. vyskupo M. Reinio 
iškilmingomis mišiomis ir 
pamokslu.

Pirmoji dieną skiriama po 
sedžiams, kuriuose bus cen
tro valdybos 
kun. Dr. Alf. Jagmino ir p. 
Iz. Rovaites paskaitos, at
skiras profesijonalų pasita
rimas, Centro valdybos rin
kimai ir kiti klausimai. Po
sėdžiams užsibaigus, vakare 
įvyks koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski
riama draugiškam išvažiavi
mui į Naujosios Anglijos 
gražiausias apylinkes.

Seime dalyvauti galės tik 
užsimokėję nario mokesčius.

Visais seimo reikalais pra 
šoma kreiptis į Seimo Ren
gimo Komisiją, Marianapo- 
lis College, Thompson, Conn.

Centro Valdyba.

Ryga. — Įvykusiame Eu
ropos krepšinio tarptautinia 
me žaidime Lietuvos krepši
nio (basketball) komanda 
laimėjo Europos čempionatą.

Paskutinėse rungtynėse 
Lietuva nugalėjo Italiją 
24:23 taškų santykiu.

Žaidime dalyvavo Lietu
vos, Italijos, Prancūzijos, 
Estijos, Latvijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos ir Egipto 
sportininkai.

Lietuvos krepšinio koman
da, iškovojusi Europos čem
pionatą, dabar 
viltimis ruošiasi 
vasaros kelionei 
kiečius lietuvius.

Londonas. — Amerikiečiai 
lakūnai Merrill ir Lambie 
gegužės 10 d. vakare laimin
gai nusileidd Londone po 20 
vai. 59 min. kelionės per 
Atlantiką iš New Yorko. Jie 
atvežė į Londoną sudegusio 
cepelino „Hindenburgo” ne
laimės momentu nutrauktus 
paveikslus.

Abu lakūnai pasisakė pa
darę kelionę grynai biznio 
sumetimais ir pasiryžę grįž
ti į New Yorką tuoj po kara
liaus vainikavimo iškilmių, 
pasiėmę jų fotografijas ir 
filmines nuotraukas.

kitas Anglijos kat*.
Keturi Penktadi, 

jos gyventojų 
somis kojomis; *

Ilgiausias BiWjj^ 
yra iš šešių skiem^

Taika Prancūzijoje
Prancūzijos premjerui Blu 

mui pavyko atstovų rūmuo
se laimėti pasitikėjimą 380 
balsais prieš 199. Blumui jau 
buvo sunku išlaikyti sutari
me jo vyriausybę remian
čias kairiųjų partijas, kurių 
dalis, ypač komunistai, norė
jo griežtesnio partijų progra 
mos vykdymo. Blumas prašė 
savo rėmėjų taikios politi
kos bent keliems mėnesiams, 
kol praeis pasaulinė paroda 
Paryžiuje. Jo prašymas iš
klausytas.
Suvaržė aukų rinkėjus

Valstybės sekretorius Hull 
išleido taisykles, kurios įsa
ko, jog visi Ispanijos reika
lams aukų rinkėjai turi įsi
registruoti valstybės depar
tamente ir kas mėnuo išduo
ti apyskaitą iš surinktų au
kų ir jų sunaudojimo.

Atšaukė laikraštininkus
Italijos diktatorius Musso

lini labai nepatenkintas ang
lų spauda, nuolatos nepalan
kiai rašančia apie italų rei
kalus. Ypač Mussoliniui ne
patiko anglų laikraščių pa
smerkimai masinių etiopų 
žudymų. Mussolini dabar at
šaukė visus italų laikrašti
ninkus iš Anglijos, o anglų 
laikraštininkams, išskyrų 3- 
jų laikraščių atstovus, įsakė 
išvykti iš Italijos.

Kongreso darbai
Dabartinis kongresas pra- , 

dėjo posėdžius sausio 5 d. ir 
iki šiol senatas buvo susirin
kęs 61 kartą, o atstovų rū
mai — 78 kartus. Senato 
kiekvienas posėdis vidutiniš
kai tęsėsi 2 vai. 50 min., o 
atstovų rūmų — po 4 vai. 9 
min. Daug laiko praleidžia
ma įvairių komisijų posė
džiams.

Šiuo laiku kongreso na
riai daugiausia svarsto pre
zidento prašymą sekantiems 
metams viešiesiems dar
bams skirti pusantro bilijo
no dolerių; šią siūlomą su
mą norima sumažinti, tačiau 
viešųjų darbų administrato
rius, Harry L. Hopkins, pri
minė, jog sumažinimas pa
šalpos išmestų 400 tūkstan
čių darbininkų į sunkią būk
lę ir jais turėtų rūpintis 
miestų valdybos ir valstybių 
vyriausybės.
Nuteisti sukilėliai

Brazilijos ypatingas teis
mas teisė .35 asmenis, kalti
namus, kaip 1935 metų suki
limo dalyvius. Visi jie pripa
žinti kaltais ir nuteisti nuo 
3 iki 16 metų kalėjimo. Su
kilimas turėjęs tikslą įsteig
ti komunistinę santvarką.
Naciai nusavina jaunimą

Hitlerio įsakymu, visi vai
kinai privalėjo įstoti į Hitle
rio jaunimo organizaciją ir 
daryti tai, ką vadai įsakys. 
Merginoms nebuvo privalo
ma, bet šią savaitę Hitlerio 
įsakymas palietė ir merginas 
— kiekviena mergina, nuo 
17 iki 21 metų amžiaus, pri
valo įstoti į Hitlerio jauni
mo org-ją, dėvėti uniformą, 
lankytis į sporto pratybas ir 
1.1. Hitlerio paskirtas jauni
mo vadas Schirach pareiškė, 
jog vokiečių jaunimas pri
klauso Hitleriui.

Komunistų Laisvės skilti- 
ninkas dar nepatenkintas 
savo laikraščio nuolatiniu 
neteisingu katalikų puldinė
jimu; jis nori ir pats laimė
ti kito asmens minčių iškrai
pymo čempionatą.

Tas „draugas” išranda, 
jog Amerika užgiria baskų 
žudymus, jog jie „šios bai
sios rykštės” užsitarnavo dėl 
svajonių „apie savo nepri
klausomybę”. Šios „išvados” 
yra grynas „draugo” skilti- 
ninko neščyrų norų padaras. 
Jei Laisvei patinka nesąmo
nių fabrikavimas, prašom! 
Nepavydėsim, nors ir gaila 
žmonių, nenorinčių pasikelti 
iš dvasinio bankroto.

Anglų valdoma Didžiosios 
Britanijos imperija nuo ge
gužės 12 d. turi naują apvai
nikuotą karalių, Jurgį VI. Į 
iškilmes buvo suvažiavę visų 
anglų valdomų kolonijų at
stovai, kurie pareiškė kara
liui ištikimumą, o karalius 
prisiekė būti teisingas vi
siems savo „valdiniams”.

Vainikavimo iškilmės pra
leistos prašmatniausiomis 
apeigomis ir didelėje praban 
goję. Visi dalyviai stengėsi 
ištaigingiausiai pasipuošti, 
dėvėti brangiausius drabu
žius, rodyti įvairiausius bran 
gumynus ir t.t.

Žiūrint iš šalies, visa tai 
atrodo savotišku žaislu, net 
ir labai rimtų žmonių mėgia
mu. Kadangi kiekvienas žmo 
gus yra augantis kūdikis, 
tad ar nuostabu, jog žaislai 
mėgiami?

Bilbao. — Gegužės 11 d. 
sukilėlių orlaiviai bombarda
vo Bilbao miestą vienuolika 
kartų ir išmetė generolo Mo
lą reikalavimo lakštus, kad 
miesto gynėjai pasiduotų iki 
geg. 12 d., nes kitaip mies
tas bus naikinamas iš oro, 
jūros ir kalnų.

Bilbao mieste šiuo laiku 
yra apie 300 tūkstančių gy
ventojų, kurių dauguma lau
kia progos išvykti į saugias 
vietas. Anglų ir prancūzų 
laivai yra išgabenę 7400 žmo 
nių, daugumoj moterų ir vai

Roma. — Mussolini įsakė 
italų laikraščiams beveik nie 
ko nerašyti apie Angliją ir 
atšaukė visus koresponden
tus iš Anglijos. Italijoje gy
veną anglai liko be žinių a- 
pie Angliją.

Mussolinio įsakymų tačiau 
nepaiso Vatikane išleidžia
mas laikraštis Osservatore 
Romano, kurio dabar labai 
daug išperkama, nes jis duo
da daug žinių ir iš Anglijos.

N1U PALOM 
tusios RC8IES 
1, kava, arbata, Bot Choeohte 
AK AH.1 KNTR Geriami W
e 1S geriausios Smetonos. ALUS i p5 
is priimam i užsakymai. KitW 

. GINKIS
Bnolln'

Kasmet būna kunigų, ku
rie vyksta atostogauti į Ku
bos salą. Kiek žinome, Ku
boj, ypač Havanoje, gyvena 
kelios dešimtys lietuviškų 
šeimų. Lietuviai Kuboj yra 
visiškai tautiniai ir religi
niai apleisti. Todėl dvasinin
kų nors retas atsilankymas 
iš Jungtinių Valstybių būtų 
labai naudingas. Ypatingai 
jie reikalingi dvasinio atsi
naujinimo.

Jei kunigai, vykdami Kū- 
bon, norėtų Kubos lietu
viams patarnauti, Kunigų 
Vienybės Centras patarpi
ninkaus susižinoti su dvasi
ne ir pasauline vyriausybe, 
informuodamas apie atsilan
kymo laiką, vietą bei tikslą. 
Prašau tuo reikalu rašyti 
man asmeniniai.

Kun. Jonas Balkūnas, 
K. V. Centro Pirm-kas, 

64-25 Perry avė., 
Maspeth, N. Y.

Kitus laikraščius prašau 
persispausdinti.

, VAWBDoe; 
1—3 p. p.
«—8 nk,

M.: MAwfleia

VAUBDog.

1— 8 nk 
PenkUfllemai!

Tel.:

Gen. Putnos likimas neaiš
kus. Manoma, jog jis miręs 
kalėjime.

AIRIJOJE RIAUŠĖS VAI
NIKAVIMO IŠVAKARĖSE

Berlynas. — Hitleris už
draudė cepelinams turėti ke
liones, kol bus gauta cepeli
nams nedegamų dujų. Tuomi 
norima apsaugoti nuo gali
mų kitų nelaimių.

Šiuo laiku vokiečiai stato 
naują cepeliną, kurio staty
ba turėtų būti užbaigta šį 
rudenį.

BAKE R Y, Ine,
- A. SHBUPSKIS
- ŽMOGAUS SVEIKATA
nonfie todS, kad Jie nigo 
:epa geriausią ileturiftą fotą įd 

tems bei kitokiem pokjiiuoi 
Ir l kitus miestus. |

B. tfSw15?

Jurgis apvainikuotas
Anglijos karalius Jurgis 

VI gegužės 12 d. iškilmin
gai apvainikuotas. Įspūdin
gose apeigose apvainikuota 
ir jo žmona, karai. Elzbie
ta. Tai pirmoji, po daugelio 
metų, Anglijos karalienė, ki
lusi ne iš karališkos šeimos. 
Iškilmėse dalyvavo daugy
bės valstybių atstovai, ku
rių skaičiuje atstovauta ir 
Lietuva. Londonas skendo 
milijoninėse miniose žiūro
vų, kurie sveikino karališ
kąją šeimą, vykstančią mie
sto gatvėmis.

Cepelino žuvimas
Praeitų metų gegužės 6 d. 

cepelinas „Hindenburg”, vo
kiečių pasididžiavimas, leido 
si pirmai kelionei per Atlan
tą į New Yorką. Kelionė pa
vyko labai gerai — atlėkė 
per 6iy2 vai. Lygiai už me
tų, po 35-to perskridimo per 
Atlantą, cepelino kelionė už
sibaigė labai tragiškai — 
virš Lakehurst, N. J., aero
dromo, prieš pat nusileidi
mą, įvykęs cepeline gaisras 
sunaikino cepeliną ir atėmė 
35 žmonių gyvybes. Cepelinu 
važiavo 97 žmonės.

Sudarytos komisijos tyri
nėja nelaimės priežastis. Vi
sų nuomonės sutampa, jog 
nelaimė būtų išvengta, jei 
cepelinas būtų prikrautas ne 
vandenilio dujomis, bet he- 
liumo. Heliumo galima gauti 
tik Jungt. Valstybėse, ta
čiau šių dujų pardavimas y- 
ra uždraustas, kad nebūtų 
panaudotos karo tikslams.
Karo orlaivių nelaimės

Virš Ramiojo Vandenyno 
vykstančiose karo orlaivių 
pratybose įvyko. nelaimė — 
nukrito vienas orlaivis ir nu
skendo su dviem lakūnais.

VALANDOS. 
8—10 ryto '

P. 
8—8 nk 

Šventadieniui 
®V«peen 8-ftk

Meksikos teismas
Meksikos Chihuahua vals

tybės vyriausybė buvo lei
dusi tik vienam katalikų ku
nigui eiti savo pareigas. Ka
talikai tokį neteisingą įsta
tymą apskundė vyriausiam 
teismui, kurs nusprendė, jog 
toks įstatymas yra neteisė
tas ir priešinasi visos vals
tybės konstitucijai. Teismas 
išaiškino, jog valstybė, nu
statydama kunigų skaičių, 
turėjo atsižvelgti į esamą 
katalikų skaičių ir jų norą 
turėti kunigus.
Austrijos katalikai laikosi

Vokietijos nacių spauda 
labai nepatenkinta, kodėl 
Austrijos katalikai įsteigė 
savo universitetą Salzburge. 
Austrų katalikų akcijos va
dovybė pareiškė, jog austrai 
katalikai turi teisę steigti 
savo universitetą ir jie ne
pasiduos nacių vergijai.
Grįžta airiai savanoriai

Apie 800 airių, generolo 
Owen O’Duffy vadovaujami, 
buvo atvykę iš Airijos ir į- 
stoję savanoriais į generolo 
Franco kariuomenę. Pasku
tiniu laiku airiai buvo Mad
rido fronte ir turėjo savo at
skirą skyrių. Mūšiuose 7 už
mušti, apie 150 sužeistų, 
daug susirgusių dėl neįpras
to valgio. Dabar airiai sava
noriai grįžta atgal į Airiją, 
kur jų laukia motinos, žmo
nos, vaikai ir kiti artimieji. 
Ispanijoje lieka tik 6 airiai.

Res. Tek EliabeU^

SL SALIKU8 
insurance— Notary 
.ad St., Elizabeth, N. J-

tautybės šeimų arba 
gungių. Jei priskaityti 
has ir vaikus, tai viso 
apie 90 asmenų, o tai, 
ma, dar ne visi.

Iš archyvo matyti, 
1931 m., gen. konsulo pulk. 
Žadeikio pastangomis, jau 
buvo Kuboje suorganizuota 
draugija, bet jos veikimas 
buvo neilgas. Dabar vėl, Kon 
sulato patarimu, jie naujai 
susibūrė į draugiją.

Surinktos apie juos žinios 
yra liūdnos: kai kurie ne
įprastame klimate gavo džio
vą, kai kurie jau ir psichi
niai pakrikę, šalinasi nuo 
žmonių, gyvena laukuose. 
Vienam senam žmogui Kon
sulatas jau tris sykius pa
siuntė po kelis dolerius, bet 
— tai yra tik lašas.

Konsulatas ieškos kelių, 
kaip jiems padėti, o jei kas 
iš pasiturinčių čia Ameriko
je panorėtų savo nelaimėje 
atsidūrusiems tautiečiams, 
ypač vaikučiams, padėti, au
kas priimsime su dėkingu
mu.

Lietuvos Gen. Konsulatas.

Lietuvos Gen. Konsulatas i ten jau surašyta 57 lietuvių 
jau kelis mėnesius renka ži
nias apie lietuvius, gyvenan
čius Centralinėje Amerikoje 
ir Kuboje.

Iš senų bylų buvo surinkti 
adresai ir buvo mėginta su 
lietuviais susisiekti, sužino
ti kaip jiems ten sekasi, no
rima buvo juos suartinti su 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti. Iš daugel vietų 
atsiliepimų negauta, gal tie 
žmonės ten nebegyvena, o 
gal įgijo svetimą pilietybę ir 
savo senu kraštu nebesido- 
mauja — sunku yra ką nors 
tiksliai atsakyti.

Iš Meksikos 7 žmonės 
kreipėsi į Konsulatą pasų 
reikalais, bet tik vienas lie
tuvių tautybės; nebuvo pras
mės jiems ką nors rašyti, 
nes visi skubėjo atgal į Lie
tuvą, nors, kaip matyti iš 
senų pasų, išgyveno Meksi
koj apie 6 — 8 metus. Išeina 
— „Visur gerai, o namie už 
vis geriausia”, taigi, gal jie, 
sugrįžę Lietuvon, papasakos 
kaip jiems sekėsi svetur.

Tik Kuboje susirašinėji
mas davė rezultatų, būtent:

N0TW

ALANTIEJUS Į
ER and EMBALMEE
GENERAL INSURANCE

Gegužės 11 d. iš New Yor
ko uosto išlydėti 28 kūnai 
asmenų, žuvusių cepelino 
„Hindenbrugo” nelaimėje. 
Iš palydėtų mirusių vienas 
švedas, kiti — vokiečiai. 
Paskutinė šios šalies pagar
ba jiems atiduota New Yor
ko uoste.

Tikybines apeigas atliko 
katalikų ir protestantų kuni
gai. Kat. kunigas Schulte 
pats yra važiavęs „Hinden- 
burgu”.

New York. — Buvęs Na
tional City Bank valdytojas 
Charles E. Mitchell nenorėjo 
mokėti valstybės iždui mo
kesčių nuo savo pajamų 
1929 ir 1930 mt. Bankinin
kas aiškinosi, jog tais me
tais jis turėjęs daug nuosto
lių, parduodamas akcijas 
(šėrus) savo žmonai.

Teismas nusprendė, jog 
Mitchell privalo sumokėti 
valstybės iždui 728,709 dol.

)UKAS ir PU1* 
m Aprūpins 
JMBING 
DENS APŠILDYM 
HIGEBATOBIUS, 
likia — Išmokėjimai 
YBINI0 GYVENIMAS
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BANDYMAI GEROVEI SUKURTI

Didžiajam karui praūžus, po kelių metų, didžiosios vals
tybės šoko viena nuo kitos apsitverti tvora ir bandė gyven
ti vien savo jėgomis. Tačiau tas apsitvėrimas neatnešė ge
rų vaisių. Pasaulinis ūkis susilaukė didelės krizės, iš ku
rios ir dabar neišbrendama.

Įvykusi ekonominė krizė parodė, jog kiekvienos’ valsty
bės gerovė daug priklauso nuo kitos valstybės vidaus eko
nominių sąlygų, kad atskirų valstybių gerovė priklauso 
nuo bendros pasaulinės būklės. Pagaliau, mažoms valsty
bėms labai svarbu, jog didžiosios valstybės jau atsisakė 
nuo monopolio pasaulinės reikšmės klausimus spręsti be 
mažųjų valstybių žinios.

Šiuo metu ruošiamasi pasaulinei ekonominiams klausi
mams spręsti konferencijai. Įdomu, jog paruošiamieji pla
nai patikėti ir pavesti mažos valstybės, Belgijos, vyriausy
bės galvai, Van Zeelandui. Belgijos premjeras jau tarėsi 
su anglų ir prancūzų vyriausybėmis, o birželio pradžioje 
atvyks ir į Jungtines Amerikos Valstybes.

Neseniai Vokietijoje lankėsi Anglijos darbo partijos va
das Lansbury, kurs mėgino įtikinti kanclerį Hitlerį visų 
valstybių artimesnio bendradarbiavimo reikalingumo 
klausime. Hitleris pritaręs anglų politiko nuomonei ir pa
reiškė sutikimą siųsti Vokietijos atstovus, jei pasaulinė 
konferencija būtų šaukiama prezidento Roosevelto ar kitos 
didelės valstybės galvos.

Vėliausi valstybių vadovų bandymai rodo, jog turėtų pa
sikeisti valstybių pažiūros į tarptautinį bendradarbiavimą, 
be kurio jau nebeįmanoma pasaulio nei ekonominė, nei po
litinė gerovė. Tokio, pažiūrų pakeitimo reikalauja valsty
bių ekonominė būklė, jų ūkiniai reikalai, kurie daugiausia 
nulemia ir valstybių politikos kryptį.

Tačiau vis dėlto sunku tikėtis šviesesnės ateities bent 
šiuo laiku. Valstybių didelė dalis perdaug įsivėlus į gro
buoniškus tikslus. Kiekviena iš jų seka viena kitos gin
klavimąsi, kur vyksta didžiausios lenktynės.

Šiuo metu Europos valstybių bendradarbiavimo galimu
mus ypač drumsčia Ispanijos civilinis karas. Iš nelaimin- 

' gos ispanų tautos tragedijos dvi valstybių grupės nori da
ryti įvairiausius bandymus savo galiai ir savo politinių 
santvarkų idėjoms praplėsti. Kol valstybės kišis į kitų 
valstybių vidaus reikalus, tuščios pastangos įvairiausiems 
mėginimams pasaulinės gerovės sulaukti.

AUKŠTYN SIRDIS

SEKMINĖS

Bažnytiniai metai yra pa
dalinti į tris .ciklus (laiko
tarpius) : Kalėdų, Velykų ir 
Sekminių. Sekminių ciklas 
primena mums laiką nuo 
pirmų Jeruzalės Sekminių 
iki laiko pabaigos. Sekminių 
šventė yra svarbiausioji cik
lo diena, nes tada šv. Dvasia 
nužengė ant apaštalų ir ap
sigyveno Bažnyčioje api
plauti, pašvęsti, nuteisinti, 
mokyti tiesos, rėdyti ir ginti 
iki pasaulio pabaigos. „Aš 
melsiu Tėvą ir jis duos jums 
kitą Ramintoją, kad pasilik
tų su jumis per amžius, tie
sos Dvasia” (Jono 14, 16).

Šventoji Dvasia nužengė 
50-tą dieną po Velykų ir 10- 
tą dieną po užžengimo į dan
gų. Tą šventę vadiname Sek
minėmis, kadangi tai įvyko 
už septynių savaičių po Ve
lykų, o anglai pasisavino 
graikišką žodį Pentecoste, 
reiškiantį penkiasdešimtą.

Ir žydai Sename Įstatyme 
po Velykų 50-tos dienos 
šventę minėjo labai iškilmin
gai. Ji buvo įsteigta padėko
ti Dievui už gerą pjūtį, nes 
žydų žemėje javai būdavo 
jau nunokę. Be to, minėtoje 
šventėje jie prisimindavo 
gautuosius Dievo įstatymus 
ant kalno Sinajaus, kas irgi 
įvyko už septynių savaičių

neran-

po pirmų Velykų, išėjus iš 
Egipto žemės. Žydų švenčia
moji 50-to j i diena ir buvo 
šešėliu bei paveikslu mūsų 
Sekminių šventės.

„Neišmanėliai ir
gios širdies tikėti visam, ką 
yra kalbėję pranašai”, jokiu 
būdu nebūtų pajėgę ieškoti 
visų pirma Dievo karalystės 
ir jos teisybės šioje ašarų 
pakalnėje. Visokeriopa dan
gaus pagelba buvo reikalin
ga: išminties ir supratimo 
dvasia, patarties ir stipry
bės dvasia, mokslo ir mal
dingumo dvasia ir Dievo bai
mės dvasia (Iz. 11, 2 — 3). 
„Ramintojas gi šventoji D va 
šia, kurį Tėvas atsiųs mano 
vardan, jis jus viso išmo
kins”, sako Išganytojas (Jo
no 14, 26).

Sekminėse ji regimu būdu 
ant jų nusileido. Staiga apaš 
talų asmenyse įvyko neapsa
koma permaina. „Visi jie pa
sidarė pilni šventosios Dva
sios ir ėmė kalbėti visokio
mis kalbomis taip, kaip šven 
toji Dvasia jiems davė pra
bilti” (Apd. 2, 4).

Gavę šv. Dvasios malones 
apaštalai atgimė. Užsilieps
nojo jų širdys dieviška mei
le. Patapo giliausiais išmin
čiais. Įgijo didvyriškos drą
sos. Nebežinojo jokių kliū
čių. Nebebijojo grąsinimų 
kankinimų ir net mirties.

„Mes negalime nekalbėti ką 
matėme ir girdėjome” (Apd. 
4, 20), kalbėjo persekioto
jams. Dieviškasis mokslas 
jiems buvo viršiausias, Kris
taus pavyzdys švenčiausias. 
Nuveikė milžiniškus Dievo 
ir artimo meilės darbus. 
Kančios dėl Kristaus teikė 
jiems daug džiaugsmo. Kris
tus nugalėjo mirtį ir praga
rą, šventoji Dvasia nugalėjo 
pasaulį ir atnaujino žemės 
veidą (Ps. 103, 30).

Šv. Dvasia nužengė ant 
apaštalų ugnies liežuvių pa
vidale. Jau ir tas parodo ko
kią misiją šv. Dvasia turėjo 
atlikti žmonių sielose. Ta 
dangiškoji Saulė turėjo už
degti tikinčiųjų širdis Dievo 
ir artimo meilės liepsna, nu
šviesti visus tamsiuosius šir
dies užkampius, apvalyti pro 
tą nuo klaidų bei silpnybių, 
o valią nuo blogų palinkimų.

Trejus metus V. Jėzus mo
kė apaštalus, sėjo į jų sielas 
dangiško mokslo grūdelius. 
Vaisiai pasirodė, kad šv. 
Dvasia nunokino.

Žiemos šalčių metu viskas 
atrodo apmirę. Kaip tik iš
aušta pavasario saulutė ir 
pradeda šildyti savo gaivi
nančiais spinduliais, gamta 
atgyja, pasireiškia nauja gy
vybė ir visi augmenėliai įgy
ja naują išvaizdą. Tas įvyko 
ir su apaštalais...

Aklas nemato gamtos gro
žio. Taipgi po nakties užklo- 
du gražiausi paveikslai ne
įžiūrimi. Reginčiam saulės 
šviesoje visai kitaip atrodo 
žemės paviršius. Argi gali
ma apsakyti kaip gražus pa
saulis atrodo žmogui, gavu
siam Dvasios dovanas?!

Šv. Dvasios dovanos buvo 
reikalingos ne vien apašta
lams, bet ir visiems tikintie
siems, kad galėtų Dievo žodį 
priimti, suprasti jo reikšmę 
ir gyventi pilnu gyvenimu, 
dabintu dorybių gėlėmis. 
„Be šventosios Dvasios ne
galima Dievo mylėti, nei jo 
įsakymai pildyti”, sako šv. 
Augustinas. Kol ji apsigy
vena žmogaus širdyje, tol 
šioji atšalus, apmirus tūnoja 
mirties ūksmėje.

Sakoma, kad Graikijoj, 
Delfų mieste buvęs Apolono 
šventnamis su parašu: „Pa
žink pats save”, šiandien tas 
šūkis tenugirdžiamas vienuo 
lynuose. O iš tikrųjų jis tu
rėtų skambėti kiekvieno 
žmogaus širdyje. Kol žmo
gus neįleis į savo protą bei 
širdį šv. Dvasios spindulių, 
tol jis savęs nepažins ir savo 
klaidų nematys.

Ištižėlių, apsnūdėlių, apsi
leidėlių tikėjimo ir doros da
lykuose galime sutikti visur. 
Dvasiai atgaivinti, geidulių 
retežiams sutraukyti mokslo 
bei pažangos negana. Pirmų 
amžių krikščionių protuose 
ir širdyse šv. Dvasia padarė 
stebuklus. Pragarinės galy
bės, kad ir trukdė, bet neat
silaikė prieš galybę iš aukš
tybės. Josios visagalybė ne
sumažėjo mūsų laikų tikin
tiesiems. Jei nepastatoma 
kliūčių, ji įėjus apdovanoja 
dangiškomis gėrybėmis, su- 
tirpdo sieloje ledus, nuvalo 
bjaurumus, atstato kas pa
gadinta, išgydo nuodėmės 
padarytas žaizdas, parėdo 
dieviškų dorybių papuoša
lais ir, pasistačius sostą, gy
vena joje su džiaugsmu ir 
meile. „Ar nežinote, kad jūs 
esate Dievo bažnyčia ir Die
vo Dvasia gyvena jumyse” 
(1 Kor. 3, 16).

Septynioms galybėms iš 
aukštybių priešinasi septy
nios piktosios dvasios. Iš
minties Dvasiai priešinasi

■O

Kun. J. Kasakaičio sukaktis
Kun. J. Kasakaitis, seniau 

sios lietuvių parapijos Ame
rikoj — Šv. Kazimiero Pitt
ston, Pa. — klebonas, gimė 
1879 m. rugp. 6 d. Butkiškių 
kaime, Griškabūdžio (dabar 
Barzdų) parapijoj. Pradžios 
mokslus ėjo Barzduose ir 
Pilviškiuose (adv. J. S. Lo- 
patto mokyklos draugas). 
Lankęs Marijampolės gim
naziją šešis metus, įstojo į 
Seinų seminariją. Dėl lietu
vybės teko bėgti iš seųiina- 
rijos ir iš Lietuvos.

Teologijos mokslus baigė 
Baltimore, Md., šv. Marijos 
seminarijoj. Kunigu įšvęstas 
1905 m. birželio 17 d. Scran- 
tone. Paskirtas klebonu į 
Aynon, Wanamie ir Free
land. Šias dvi jis suorganiza
vo. 1912 m. geg. 16 d. pa
skirtas į Pittstono Šv. Kazi
miero parapiją. Tad šį sek
madienį jau sukanka klebo
navimo Pittstone 25 metai.

Kun. J. Kasakaitis rado 
parapijoj suirutę, didžiulę 
skolą ir neužbaigtus įrengi
mus. Trumpu laiku sugebė- 
o sutvarkyti, skolas išmo

kėti, kleboniją padidinti ir 
bažnyčią įrengti. Pradžioje 
jam teko ir Duryea parapiją 
valdyti.

Pittstono parapija yra lie
tuviškiausia. Savo griežta 
lietuviška linija, klebonas 
per 25 metus skiepijo tauty
bę jauniesiems. Nors išvykę 
į didmiesčius, ar į mokslus 
išėję, jaunimas klebono įgra- 
sintas lietuvybėje to tautiš
kumo nepameta. Atvykę iš 
svetur svečiai ypatingai pa
stebi kun. J. Kasakaičio pa
triotizmą.

Patriotizmą jis remia dar
bais. 1909 metais prisidėjo 
prie Draugo leidimo. Didžio
jo karo metu, jo iniciatyva, 
išgauta Lietuvos gyvento
jams nukentėjusiems kare 
šelpti aukų rinkimo diena. 
1918 m. savo lėšomis pa
siuntė į Washingtona para-

pijos chorą atstoVauti lietu
vius ištikimybės pareiškimo 
dienoj, liepos 4 d. Priimti 
Lietuvos svečius, kalbėtojus, 
kolektorius — jis buvo pir
mas ir visų žinomas. Svar
besnis tautos reikalas visa
da rado jame pritarimo, daž
niausiai aktyvaus prisidėji
mo darbu, aukomis.

Amerikos lietuvių visuo
meninis judėjimas neapsiei
davo be kun. J. Kasakaičio. 
Dalyvaudavo suvažiavimuo
se, dažnai stodavo judėjimo 
priešakyje, kaip Kunigų Vie
nybėje, Susivienyme, didžių
jų sukakčių minėjime ir kt. 
žodžiu, turi vado ypatybes. 
Jam energijos niekad nestin
ga, dar ir šiandien.

Kun. J. Kasakaitis kuklus 
savo labdarybėje. Mokslei
viai jį žino, kaip nuoširdų 
savo rėmėją. Ne vienas ra
do, kaip pas tėvą, globą. 
Ypatingai myli patriotinę 
augančią moksleiviją.

Gabumų rašyme jam irgi 
netrūksta. Jis žinomas plunk 
sna kaip Buktiškių Jonas. 
Rašė daug spaudoj. Parašė 
daug dainelių. Sulietuvino 
operetę „Klaipėdos Julė”.

Jo artimiausias draugas 
buvo a. a. kun. J. Kuras. 
Abu vyskupijoj buvo kaip du 
lietuvybės stulpai, du dvasi
niai karininkai. Mes šiam 
dvasiniam karininkui, dir
bančiam Bažnyčiai jau 32 
metu ir tik pittstoniečiams 
25 metus, galime linkėti dar 
ilgų, ilgų metų. Būdamas 
pittstonietis, reiškiu savo 
džiaugsmą su visa parapija 
ir linkiu jai gyvuoti ilgiems 
metams su kun. kleb. J. Ka- 
sakaičiu priešaky!

Kun. Jonas Balkūnas.

TARPININKAVIMO KOMI
SIJA DARBO KLAUSIMAIS

■APŽVALGA
DEL FINANSINĖS PARA

MOS LIETUVAI

Jog amerikiečiai lietuviai 
yra daug pinigų persiuntę 
saviškiams į Lietuvą, rodo 
įvairūs šaltiniai, bet neretai 
būna ir padidinimų. Nese
niai Naujienose paskelbta, 
kiek iš J. Amerikos Valsty
bių pasiųsta pinigų pašto 
perlaidomis.

Štai Naujienų skaitlinės:
Litų

42,400,000 
43,700,000 
42,400,000 
42,400,000 
43,800,000 
46,300,000 
37,300,000

m. .
m. .
m. .
m. .
m. .
m. .
m. ..
m. ..
m. ..
m. ..
m. ..
m. ... 
m. ...

Ten yra viena sala, kurgy. 
vena nuo žmonių visuomenės 
pasitraukę nelaimingieji lį 
gonys — raupsuotieji. Tos Į 
salos vardas — Moloką. I 
. Molokos sala mažutėm 
34 mylių ilgio, 7 mylių pfo. 
čio; raupsuotųjų kolonija už 
ima tik 40-tą dalį visos sa
los. Kolonija atskirta gra
žiais kalneliais ir jūra. ?

Maistas pristatomas laive
liais kiekvieną savaitę. Jura 
dažnai būna audringa, todėl 
neretai maisto pristatymas 
suvėluojamas.

Dauguma raupsuotųjų (ją 
čia yra apie 400) turi savo 
namus ir gyvena savarankiš
kai, turi karves, arklius ir 

32 600 000 aut°m°bilius- Visi raup 
29,600,000 
17,200,000 
16,300,000 
14,800,000 
12,000,000

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936

Sudėjus šias sumas, gau
name 420,800,000 litų. Vadi
nasi, tiek pinigų amerikie
čiai lietuviai persiuntę į Lie
tuvą pašto perlaidomis per 
paskutinius 13-ka metų. Ta
čiau dėl šių skaitlinių tikru
mo kelia abejonės visai vie
nodos sumos 1924, 1926 ir 
1927 metais — nejau galėjo 
pasitaikyt toks vienodumas?

Patyrinėjus Lietuvos cen- 
tralinio statistikos biuro biu 
letenius, gaunama visai kito
kios skaitlinės. Oficialūs 
šaltiniai rodo, jog pašto 
perlaidomis į Lietuvą iš 
Amerikos minėtais metais 
atsiųsta pinigų 
mos:

tokios su-

bd
(Iš kun. A Sabalia1

1924 m.
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m.
m. 
m.
m.

Litų
8,233,600 

10,976,700 
12,772,700 
12,769,800 
13,315,600 
15,584,600 
11,135,500 
10,201,200 
8,950,500 
5,201,300 
4,030,300 
4,075,600 
4,037,800

Viso 121,285,200
Skirtumas, kaip matome, 

labai didelis — net 300 mili
jonų litų. Žinoma, amerikie
čiai yra kur kas daugiau nu
siuntę pinigų ar tai per vyk
stančius pažįstamus, ar tai 
per bankus, ar atvykę į Lie
tuvą patys, bet vis dėlto, 
skelbiant skaitlinių davinius, 
reikia prisilaikyti tikrų da
vinių ir nedidinti bei nema
žinti.

Čia dar galima pažymėti, 
jog ir iš Lietuvos atsiunčia
ma pinigų į Ameriką. Štai 
žinios, kiek pašto perlaido
mis atsiųsta iš Lietuvos į 
Ameriką per paskutinius 12 
metų:

suotieji turi teisę balsuoti ir 
sudaro savo specialę apylin
kę. Politiniai kandidatai at
vyksta pas juos su agitacija, Į 
prašydami balsų.

Ši kolonija įsteigta prieš 
10 metų. Per tą laiką daug 
palaidota, gal apie 600. Kū- j 
nai laidojami pajūry, nes 
šiaip sala yra vien iš uolų, 
kuriose nelengva duobes iš
kalti. Katalikai, protestan
tai, mormonai ir budistai tu
ri savo maldos namus. Dau
guma jų ha va j iečiai, kiti - 
vokiečiai ir portugalai.

Su raupsuotaisiais yra gy
venančių ir sveikų. Dauge-1 
lio sergančių žmonų sveiki i 
vyrai gyvena drauge, kol ’ 
patys apsikrečia šia nepagy-1 
doma liga. Yra ir sveikų] 
žmonų, kurios nenori skirtis i 
su savo vyrais, susirgusiais 
raupsų liga.

Raupsuotiesiems leidžia
ma vešūs, tik jų vaikai 
tučtuojau po užgimimo ] 
atimami iš motinos ir jie iš- ' 
auga visai sveiki, šioje sa
loje buvo atsitikimas, jog ! 
viena sveika moteris vedė j 
penkis sykius ir su kai ku
riais raupsuotaisiais vyrais ’ 
susilaukė vaikų, kurie gimė 
sveiki. Ji, matyti, vedė su iš
skaičiavimais, nes po kiek- ■ 
vieno vyro mirties įsigydavo 
turto.

Kolonijos prižiūrėtojai ir 
gydytojai gyvena visai sky
rium nuo raupsuotojų ir jie 
labai atsargiai užsilaiko.

Havajų salose raupsai pa
stebėti 1835 mt., nors jau 
1823 mt. vienas misijonie- 
rius savo užrašuose mini ra
dęs ligonių, labai panašių į 
raupsuotuosius.

Kita raupsuotojų kolonija 
J. Am. V-bių žinioje yra 
Carville, Louisianoje, kur y- 
ra 352 ligoniai, iš kurių 21 
karo veteranų; ši kolonija 
įsteigta prieš 40 metų.

Manoma, jog J. V-bėse yra 
keliolika tūkstančių raup
suotųjų, bet jie vaikšto lais
vi.

Kaip moteris atsi 
pasaulyje

Viena Indijos 
sakoja, jog vieną dia 
rameswava (dievaitis 
norėdamas duoti pas 
naują kūrinį, sušaukęs 
savo dvasias, įsakė ai 
jam loto00 šiedo IaP 
nunis'futėlius ir švelnii 
lašus vylingosios rasos, 
šypsodamosi pakanda g 
bį, ir saulės spinduliuos 

tančių spalvą marl& 
dao kalį, ir savo mažu 

taip rūpestingai saugoja 
ir peninčio tyrą pelikano 
dj ir tigro letenos nagus, 
rie nors ir apaugę mink 
šiais plaukais, bet atv 
nepagydomas žaizdas, ir

be atvangos dvelkiantį v 
lį, ir, pagalino, galingąją 
nį, tari vėjeliui pūstelė

žii| ir vislią naikina. Pa 
mesnn, apvedęs akimi 
sus to daiktus, paė 
kiekvieno po truputį ir, iš 
ręs burtų žodžius, — sut 
rė moterį.

Bet tikrenybėje...
Kii Indijos šeimoje gir 

ti neretą jos motina m 
dSrngii; jos tėvas nesita 
esąs Įmingąs ir, paėmę 
savo rubs, neneša ma 
tšpudoti saulei, kaipl 
ta pus berniukui, 
tai ar dviem mer; 

tapus, dar dantis 
[taįlyli ir kenčia. Bet 
bfcrinda trečia ir ketvi 
■ motina pradeda 1 
tą ir šatikti raudi 
pilkus:
I-Kokia aš nelaimiu 
kiūsų namų pražūt 
Įiloji suės mūsų nai 
k kaip kad baltos 

Įtfės ėda mus dengia 
Tikrai Bhūt’ 

įstosią) ją mums a 
užtat negali j(

pasitaiko, jo; 
fe ĮR kartą bemau 
fe naujagimę, panardi 
^y ir tol laiko, ko

(Tęsinys)
- Iš To audros
į ® birželio mėn. 7 d.

iš naujo iškil- 
feno šv. Juozapo 

Dalyvavo su savo L

draugi-1 
kaimyninių p 

[ Iš ištrėmi-E

paleistuvystės dvasia,
Supratimo Dvasiai — Ap 

sirijimas.
Sumanumo Dvasiai — Go- 

dulystė.
Tvirtumo Dvasiai — Tin

gėjimas.
Mokėjimo Dvasiai — Rūs

tybė.
Maldingumo Dvasiai — 

Pavydėjimas.
Dievo baimės Dvasiai — 

Puikybės dvasia.
Įpraskim kasdien melstis 

į šv. Dvasią ir nuolankiai 
maldaukim septyneriopų šv. 
Dvasios dovanų. P. M. J.

Detroit. — Michigan gu
bernatorius Murphy sudarė 
ypatingą komisiją tarpinin
kauti darbininkų ir darbda
vių ginčuose. Komisija savo 
pirmininku išrinko kun. 
prof. Frederick Siedenburg, 
jėzuitą. Kunigui Siedenbrug 
pavesta būti pirmuoju tarpi
ninku ir taikintoju; jei jam 
nepavyktų sutaikinti, tada 
ginčą sprendžia visa komisi
ja, kurioje tarp kitų narių 
yra žydų rabinas ir protes
tantų dvasininkas.

Kun. Siedenburg pareiškė, 
jog darbininkai turi gauti 
geresnį atlyginimą ir tuojau 
streikų klausimas išsispręs
tų geresne kryptimi.

1924 m.
1925 m.
1926 m.
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Litų
77,500 

785,600 
296,000 
442,100 
652,900 
624,000 
232,100 
252,700 
299,100 
148,600 
90,900 
65,300

ĮDOMI KNYGA

Žinomas amerikietis lietu
vis rašytojas, V. Nagornos- 
kis, yra parašęs keletą kny
gų. Neseniai yra išėjęs nau
jas veikalas, Vytis Kanki
nys, kurį galima įsigyti pas 
patį autorių, rašant tokiu 
adresu: V. Nagornoskis, 
1823 W. Mulberry St, Balti
more, Md.

Knygos kaina tik 35 et.

Viso 3,966,800

MOLOKOS RAUPSUOTIEJI

Havajų salose ne vien gro
žis yra apsupęs gyventojus.

Žmogus yra neteisingas, 
bet Dievas yra teisus, ir ga
lų gale teisybė triumfuoja.

— H. Longfelow.
Muzika yra tarptautinė 

kalba. — Liszt.
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ARABESKOS

r as

a vandeny ir tol laiko, kol

!00

ĮDOMIU!®1

Žinomas amen#
vis rašytojas, V. *oras- Kalbėjo žm0I1®”s ir

Mickevičius

5,800

ĮĖJI

o vietos, šv. Tomo kolegi- 
>s koplyčios, surengta pro- 
ssija į senąją bažnyčią. Bu-

Išgirdęs žmogų kalbant, be apsirikimo 
Galėsi pasakyti, iš kurio jis krašto: 
Jei Angliją jis giria, tikrai bus britas; 
Jei peikia Prūsiją, be abejo, prancūzas; 
Jei Ispaniją jis neigia — tai bus ispanas.

Bet pasakykite, ar iš dzūkų bus kilęs, 
O gal iš žemaičių, kurs plėšosi sušilęs, 
Rankomis mosuoja, kai reiškia žodį piktą, 
Kalbėdams apie savo gimtąją Lietuvą?

Bet tikrenybėje...
Kai Indijos šeimoje gims- bi-

mo-

DIDŽIAUSIAS TURTAS — 
TIESA

Dabar Mickevičiui,

Indijos Moteris
(Iš kun. A. Sabaliausko, Indijos misijonieriaus, raštų)

is 
li

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

cia-
Stai 
ido- 
)S 
i 12

<4

M 
g

ILGI
Ten yra viena sala, 
vena nuo žmonių visuos 
pasitraukę nelaimiu 
gonys — raupsuotieji 
salos vardas — Moloį 
. Molokos sala i ‘ 
34 mylių ilgio, 7^'

Kaip moteris atsirado 
pasaulyje

Viena Indijos legenda pa
sakoja, jog vieną dieną Pa- 

jj]^ ramesvvava (dievaitis Siva), 
norėdamas duoti pasauliui 

čio; raupsuotųjų kote nau^ ^ūrinb sušaukęs visas 
• AM i i « innirn 4-ri r i

Toks jų visados esti pasku
tinis žodis. Ir nieko nuosta
baus, nes pirmutinis visų in
dų knygų įsakymas liepia 
laikyti moterį visą jos gyve
nimą griežtoje vyro priklau
somybėje. Iki išteka, ją val
do tėvas, ištekėjusią — vy
ras, našlystėje turi klausyti 
sūnaus.

Iš to savaime aišku, kad 
dėl moters auklėjimo nie
kam dar Indijoj galvos ne
skauda. Nors ir daugelis 
mergaičių yra iš prigimties 
apdovanotų retais gabumais, 
bet jų talentams skirta žūti. 
Antra vertus, kokia nauda 
būtų jas mokyti ir auklėti, 
jei moteriai čia dar skirta to 
kia karti gyvenimo dalis, t. 
y., būti namų, šeimos ir visų 
pastumdėle, verge? Moteriai, 
jų manymu, užtenka mokėti 
sijoti ir virti ryžius, šluoti ir 
visomis pastangomis įtikti 
savo vyrui.

Stabmeldžių vedybos
Panašiai, kaip senovės Iz- 

■ raeliaus, taip ir Indijos mo
teriai vienintelė svajonė ir 
idealas, tai kogreičiausiai 
ištekėti ir susilaukti gausin
gos šeimos. Visi paprastai 
tuokiasi vien tik savojo; 
kastoj (luome) ir tarp gimi
naičių, išskyrus pirmąjį gi-

Ar tu nori turėti draugų ?i 
Tai būk pats draugiškas. 
Užmiršk save. Žmonės nesi
domi tavimi. Jie domisi ir 
rūpinasi vien savimi — iš 
ryto, per pietus, ir vakare. 
Štai dėlko tu gali susilaukti 
daugiau draugų per du mė
nesius, jei įdomiausies jais, 
nei kad per du metus, mė
gindamas versti, kad kiti 
domėtus tavimi.

— D. Carnegie.
Darbas yra pasilinksmini

mas fiziškuose skausmuose.
— Šekspyras.

Žmonės yra niekis, kol jie 
nesužavėti. — Montaigne.

Pats Viešpats neteisia 
žmogaus iki jo dienų pabai
gos, kodėl tu ir aš drįstume 
teisti dabar? — Dr. Johnson.

99 kartus iš šimto nei vie
nas žmogus nei už ką savęs 
nekritikuoja, nežiūrint kaip 
klaidingas jis būtų. Bet pati 
kritika yra tuščia dėlto, kad 
priverčia žmogų stovėti ap
sigynimo pusėje, verčia 
teisinti save. Kritikavimas 
pavojingas dar tuo, jog įžei
džia žmogaus svarbumo 
reikšmę, paliečia jo išdidu
mą ir sukelia pasipiktinimo.

— D. Carnegie.

Julius Baniulis

nustoja kilę į viršų oro bur- 
bulėliai, t. y., kol nekaltoji 
mažutės siela nuskrenda į 
dausas.

Kiti pasirenka kiek kil
nesnį mergaičių atsikratymo 
būdą: neša parduoti misi j o- 
nieriams.

Kaip skaudu ir gaila žiū
rėti, kai atneša pas kunigą 
pačios motinos ir siūlo pirk
ti savo kūdikėlį, lyg kokį gy
vuliuką. Misijonierius, aišku, 
jei turi, išmeta kiek pinigų, 
pakrikštija pirktinuką ir, 
padavęs savo juodukui tar
nui, siunčia į artimiausią se
sučių prieglaudą. Tos prie
glaudos visados kupinai pil
nos, nes ir pačios vienuolės 
jų daug prisiperka, augina 

. ir vėliau už vyrų išleidžia.

Kaip žiūrima į moterį?
Ta įdomi, pusę visos žmo

nijos sudariančioji dalis, ku
ri kituose pasaulio kraštuo
se vaidina tarp svarbų ir 
dažnai lemiantį gyvenimo 
vaidmenį, Indijoj yra laiko
ma nė kiek neaukštesnių už 
vergų luomu. Čia vienintelis 
moterų pašaukimas — tai 
patenkinti visas, kad ir kvai
liausias, vyro užgaidas. Mo- miningumo laipsnį, t. y., bro- 
terys yra laikomos nepajė
giančiomis tobulinti savo 
dvasios ir proto gabumų, ku
rių dėka galėtų pagerinti sa
vo gyvenimą, būti daugiau 
branginamos ir naudinges
nės šeimos ir visuomenės gy
venime. Apskritai, mokoma 
ir tikima, kad moteris ar vi
sai neturi sielos, ir turi ka
žin ką panašu, bet, toli gra
žu, ne tokią pat, kaip vyro. 
Padarius vyrui kokią nesą
monę, užuot sakius, kaip kad 
mes juokdamiesi sakome — 
„kvailas, kaip prūsas po pie
tų”, Indijoj rimtai sakoma: 
„kvailas kaip moteris”. Kiek 
kartų man pačiam teko gir
dėti, besprendžiant kaimuo
se visus jų ginčus (misijo
nierius turi būti ir teisėjas), 
kaip moterys, papildžiusios 
kokią kvailybę, baudžiamos 
tuoj atkerta: „Na, bet aš 
juk esu kvaila moteris”.

(Sekant Joaquin M. Bartrina)Kiekviena didelė ir įtakin
ga pasaulio istorijoj valanda 
yra įsikarščiavimo vaisius.

— Emersonas.
Vikrumas duoda palankių 

progų; vikrumo būtinas pa
reiškimas išvelka jas aikš
tėn. — Bower.

Gali apgaudinėti tam tik
rą laiką žmones, tam tikrus 
žmones visados, bet negali 
visuomet visus apgaudinėti.

— Lincoln.
Juo mažiau turime reika

lavimų, juo labiau esame pa
našūs į dievus. — Sokratas.

Daug darbo reikia padėti 
turtams įgyti, daug nerimo 
jam apsaugoti, daug pagun
dos jam sunaudoti, daug 
kaltės išeik vo j ant, daug rū
pesčio, kad gali jų netekti ir 
juos beskaitydamas.

— Henry.

Nužudyt žmoguje bet kokią nekaltybę 
Ir užnuodyti džiaugsmo taurę tiems, kas geria — 
Plunksna bus pats puikiausias iš visų pabūklas, 
O nuodingiausias skystis, tikriausiai, rašalas.

-

gavo dvasias, įsakė atnešti 
jam lotoso žiedo lapelius, 
piinkštutėlius ir švelnius, ir 
lašus vylingosios rasos, kuri 
ypsodamosi pakanda gyvy- 
ę, ir saulės spinduliuos kin- 
ančių spalvų margą balan- 
žio kaklą, ir savo mažučius 
aip rūpestingai saugojančio 

ir peninčio tyrų pelikano šir- 
į ir tigro letenos nagus, ku

rie nors ir apaugę minkštu- 
iais plaukais, bet atveria 

nepagydomas žaizdas, ir vi
sa kam gyvybę teikiantį, 

e atvangos dvelkiantį vėje
li ir, pagaliau, galingąją ug
nį, kuri vėjeliui pūstelėjus 
linksta, bet nepažįsta kliū
tų ir visa ką naikina. Para- 
eswava, apvedęs akimi vi

sus tuos daiktus, paėmė 
nai laidojami pajūry, {kiekvieno po truputį ir, išta- 

 

šiaip sala yra vien Jįįręs burtų žodžius, — sutvė- 

 

kuriose nelengva duobsirė moterį 
kalti. Katalikai, 
tai, mormonai ir bufe

ri savo maldos namus.! ta mergaitė, jos motina nesi- 
guma jų havajiečiai,džiaugia; jos tėvas nesitaria 
vokiečiai ir portugalai

Su raupsuotaisiais jn 
venančių ir sveikų, Ik 
lio sergančių žmonų r 
vyrai gyvena drauge, 
patys apsikrečia šia n

ima tik 40-tą dalį 
los. Kolonija atskirta 
žiais kalneliais ir jjįį

Maistas pristatomas 
liais kiekvieną savaitę, 
dažnai būna audringa, 
neretai maisto ori 
suvėluojamas.

Dauguma raupsuotą 
čia yra apie 400) tori 
namus ir gyvena sa 
kai, turi karves, 
dalis automobilius. Vij 
suotieji turi teisę 
sudaro savo specialę 
kę. Politiniai kandi 
vyksta pas juos su 
prašydami balsų.

Ši kolonija įsteigta 
10 metų. Pertąjį 

palaidota, gal apie t
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jsąs laimingas ir, paėmęs į 
javo rankas, neneša mažu
os paaukoti saulei, kaip kad 

Baro gimus berniukui.
j Vienai ar dviem mergai
tėms gimus, dar dantis sū

doma liga. Yra ir 4ande tyli ir kenčia. Bet kai 

žmonų, kurios nenori dzF 
su savo vyrais, 
raupsų liga. F

Raupsuotiesiems kif 
ma vestis', & < 
tučtuojau po

itsiranda trečia ir ketvirta, 
;uomet motina pradeda keik 
;i likimą ir šaukti raudama 
sau plaukus:

— Kokia aš nelaiminga! 
Štai mūsų namų pražūtis! 

atimami B motaStai “>» sugs mūsll nam'i 
auga visai sv* 4urtą’ kaip kad baltosios 
loję buvo atalitaįkruzdįSs, Sda:1”"? '“I“' 

viena sveika moteris^ 
penkis sykius ir m bi o 
riais raupsuotaisiais d 
susilaukė vaikų, te 
sveiki. Ji, matyti, vedėsi

į stogą! Tikrai Bhūt’as 
piktoji dvasia) ją mums at- 
iešė. Kodėl užtat negali jos 
Įtsiimti?

Ir dažnai pasitaiko, jog 
lobutė, pirmą kartą bemau-

liūs ir seseris. Kai kuriose 
pasaulio dalyse vestuves ke
lia jaunavedžiams sukakus 
vos trejus metus. Tuomet dė 
džiai ir tetos susirinkę nuta
ria, kurį su kuriuo sukeršuo- 
ti, ir baigtas kriukis. Po su
tarties visos tetos, vyresnio
sios sesers, puseserės po ran 
ka ant šono užsižarginusios 
(kaip visur Indijoje nešioja 
vaikus) neša naujavedžius į 
artimiausią upę ar tvenkinį. 
Čia juos gerai išmaudo, iš
trenka, išprausia ir, aliejumi 
bei vietiniais odekolonais ge
rai ištepusios, užvelka ant 
iki šiol nešioto „Adomo” rū
bo mergaitei ilgą ir ploną 
sarį, berniukui gi sujuosia 
strėnas plačiu abrūsu, dhotė. 
Po to sutupdžius jaunave
džius į palankiną (neščius), 
neša, gurina
linksmai dainuodami ir smarl šakalio, 
kiai būgnais mušdami. (Bus daugiau)

Kai kurios vestuvių dai
nos, kaip mūsiškės tautinės, 
yra gana gražios ir net ža
vinčios, nes jose atsispindi 
jautri ir vientisa tautos sie
la. Bit visas gražumas dings 
ta, kai dainuodami pradeda 
pasakoti visus dievaičio 
Krišnos su savo 16,000 žmo
nų ir kitų panašių karžy
gių aistringus nuotykius.

Jaunavedžiams tos dainos 
ir būgnų dundėjimas nei mū 
nei bė: jie į nieką dėmesio 
nekreipdami, abiem rankom 
ir pilnomis saujomis pasika
bindami tik godžiai kemša 
pirmą kartą prieš juos ant 
bananų lapų asloje prikrau
tus saldumynus ir sultingus 
vaisius. Jaunavedė, visaip 
kraiposi ir didžiuojasi galė
jusi pasipuošti visokiais 
brangiais ant rankų ir kojų 
pirštų primaustytais žiedais, 
auskarais, į lūpas ir nosį į- 
vertomis aukso pasvarėlė- 
mis ir kitais pažibiais, kurie 
ją visą dengia ir kuriuos jos 
motina suskolino iš savo 
draugių ar tėvas išnuomavo 

juos namo'iš artimiausio miestelio auk-
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vieno vyro mirta Įį!ydama naujagimę, panardi- 

turto.
Kolonijos prižiūrėtu 

gydytojai gyvena visi; 
rium nuo raupsuotoj 
labai atsargiai uisM

Havajų salose raujs 
stebėti 1835 mt, o® 
1823 mt. vienas » 
rius savo užrašuose^ 
dęs ligonių, labai w 
raupsuotuosius.

Kita raupsuotojq W
__ - . • L ’

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai
V _

(Tęsinys)
18. Po audros

1914 m. birželio mėn. 7 d. 
ysk. Hoban iš naujo iškil
mingai šventino šv. Juozapo 
ažnyčią. Dalyvavo su savo 
mklais visos vietos draugi- 

J. Am. V-bių žWjbs ir daugelis iš kaimyninių 
Carville, Louisianoje.b|etuvių parapijų. Iš ištrėmi- 
ra 352 ligoniai, iš K 
karo veteranų; ši $ 
įsteigta prieš 40

Manoma, jog J. V$|) parneštas iš ten ir misijų 
keliolika tūkstančių 
suotųjų, bet jie va$ 
vi.

tų 
,500 
,600 
i,000 
:,ioo 
:,900 
:,000 
5,100 
1,700 
1,100 
1,600 
),900 
5,300

•yžius, pastatytas per Tėvo 
azimiero misijas. Iškilmin
is mišias laikė kun. Inčiū- 
, iš Freelando. Pamokslą 
ike kun. dr. Staniukynas iš 
kagos. Per mišias giedojo 
ttstono šv. Kazimiero par.

sk. Hoban. Pamoksluose 
vo gyvai žmonėms išaiš- 

įita, kokia didelė nelaimė 
ttalikams prieštarauti savo 
lašinei vyresnybei, juk tai, 
įip visi įsitikino, veda prie 
įėjimo bei doros nupuoli- 
o, pagaliau prie atskalos.

Kunigužiai
Mickevičių jau kiek pažįs-

žmogus yra
het Dievas m t* stebeslme-kad ..kumgauda bet Dievas jn g„ ScrantQne dašna. lg_ 
lų gale teisybe .
45 H L<į avo su vyrais karciamo-

— ' labai nusigerdavo. Vyrai 
Muzika yra

kis, yra parašęs 
gų. Neseniai yra 
jas veikalas, Vytis “ 

nys, kurį galima 
patį1 autorių, rašant 
adresu: V.
1823 W. Mulberry 
more, Md.

su girtu krėsdavę visokius 
šposus. „Klebonaudamas” 
šv. Juozapo parapijoj turėjo 
tokį atsitikimą. Rengė vai
kus pievoje prieš bažnyčią į 
„spaviedukę”. Taip Mickevi
čius vadino išpažintį. Spa- 
viedukė buvo užsakyta atei
nančiam sekmadieniui. Bet 
kunigužiui atsitiko nelaimė: 
sugrįžęs namon smarkiai 
girtas susibarė su savo tar
naite. Toji pasakiusi eisian
ti išsiimti leidimą tekėti. 
Mickevičius įnirtęs šoko tar
naitę gainioti, mušti, nuvirto 
girtas nuo laiptų ir nusilau
žė koją. Tarnaitė pagelbon 
pasišaukė policiją. Policinin
ko padedama paguldė „kle
boną” į lovą. Dr. Šliupas net 
du mėnesius gydė Mickevi
čiui koją. Paskui reiškė ne
pasitenkinimą, kad už gydy
mą neužmokėjo. Užsakyta 
„spaviedukė”, žinoma, neįvy
ko. Žmonėms
girdavosi, kad greit būsiąs 
vyskupu. Kai po ligos žmo
nės matydavo kunigužį laz
da besiramščiuojantį, saky
davo, kad jau netoli vysku
po.

Šį ir daug kitų komiškų 
atsitikimų su girtu Mickevi
čium aprašė ir angliški laik-

raščiai.
Kitą kartą Mickevičius gir 

tas Wilkes-Barre, pavėlinęs 
į traukinį, užsikabino jau 
traukiniui pradėjus eiti, bet 
buvo šulinio vamzdžio nu
blokštas žemėn. Grįžo sam
dytu automobilium, triukš
mavo ir keikė, kad visi vel
niai jį užpuolę. Ir tai anglų 
laikraščiai aprašė.

Pavarytas iš šv. Juozapo 
bažnyčios, Mickevičius su sa 
vaisiais mitingauti ir „miše- 
lių” laikyti rinkdavosi „Au
ditorium” salėje. Vėliau pir
ko savo bažnyčiai sklypą 
prie Summer avė. Ten buvo 
senas namas, į kurį’ Mickevi
čius tuoj atsikėlė gyventi. 
Kunigužis ir saviems parapi- 
jonams gerokai buvo įkyrė
jęs. Vieną naktį sudegė Mic
kevičiaus klebonija. Jo būk
lė dar labiau pablogėjo. Sa
viesiems sakė, pasiėmęs 
draudimo pinigus Scrantoną 
pamesiąs. Vieną dieną ir din 
go su visa savo manta. Suži
nota, kad išvyko į Lawrence, 
Mass. Ten prisiplakė prie 
kažkokio protestonų vysku
po, kurį įtikinėjo turįs daug 
žmonių ir dar geriau jam 
sektųsi, jeigu kas vyskupu 
įšventintų. Patikėjo ir įšven
tino.
kaip „vyskupui”, Lawrence 
atrodė per menka vieta.

Scrantuose tuo tarpu ki-

tas po kito pasikeitė dar du 
kunigužiai. Abu žmonėms ne 
patiko. Mitinguose kalbėjo, 
ar negeriau būtų, kad grįžtų 
Mickevičius. Laikė už jį mo
terys ir laimėjo.

Mickevičius grįžo, bet jo 
pirmtakas nenorėjo jo įsi
leisti ir užsibarikadavęs baž- 
nytužėje gynėsi. Mickevičius 
šiaip taip įsiveržė į vidų, už
sibarikadavusį priešininką 
nugalėjo ir paėmė bažnyčią.

Atėjo ir Mickevičiui sun
kios dienos. Kaip „vysku
pas”, vyskupiškai ir pasiro
dydavo: rašinėdavo ganyto
jiškus laiškus ne tik savie
siems, bet net žydų rabi
nams; vis prašydavo aukų 
katedrai, seminarijai, mo
kyklai, kurias, sakė, Scran- 
tone reikią pastatyti.

Nors laikė save vyskupu, 
bet, kaip seniau, girtas skan 
dalus darydavo. Sužinojęs a- 
pie tokį jo gyvenimą jo kon- 
sekratorius vyskupas atsiun
tė policiją, kuri atėmė iš 
Mickevičiaus visas vyskupo 
insignijas ir patį vyskupo 
vardą. Mickevičius turėjo iš 
Scrantono trauktis. Išvyko į 
Čikagą.

Čia įdomu pastebėti, kad 
jo konsekratorius vyskupas 
mirė Bostone kaip katali
kas.

Buvo Scrantone ir kitas 
„vyskupas” — Grytėnas, ki-

>jus. kalba.

kad parodytumėt kelią į tik
rąją tiesą”.

„Gerai,” — tarė mokyto
jas.

„O kokio kilimo esi, vai
ke? Nes tiktai tikri brama
nai gali mokytis išminties”.

„Mokytojau”, — atsakė 
berniukas, — „aš savo kili
mo nežinau. Aš nueisiu pasi
klausti savo motinos”.

Tą pasakęs berniukas atsi
sveikino. Ir perplaukęs upe-

Tas, kuris nori valdyti ki- lį prisiartino prie savo moti- 
tus, turi pirma save suval- nos pirkelės, kuri stovėjo pa 

— Massinger, krašty dykumų sodžiaus.
Lempa silpnai rūko kam

bary, ir motina tarpdury 
laukė pargrįžtančio sūnaus.

Ji priglaudė berniuką prie 
krūtinės, pabučiavo jo plau
kus ir paklausė, kaip pasise
kė jo kelionė pas mokytoją.

„Koks mano tėvo vardas, 
mama?” — paklausė berniu
kas. „Tiktai tikrieji brama
nai tegali siekti tiesą pažin-' 
ti — taip sakė mokytojas 
man”.

Moteriškė nuleido akis ir 
pašnabždomis tarė: „Savo 
jaunystėje buvau labai ne
turtinga ir tarnavau dauge
liui ponų. Ir tu, mano kūdi
ki, užgimei, kada aš neturė
jau vyro”.

Pirmutiniai saulės spindu
liai auksino vienuolyno me
džių viršūnes.

Mokiniai dar šlapiais nuo 
ryto maudynės plaukais sė
dėjo po senu medžiu, prieš

dyti.
Aš suradau, kad svarbių 

dalykų pasaulyje yra ne kur 
mes stovime, bet kokia kryp 
timi mes keliaujame; dangiš 
kam uostui pasiekti mes tu
rime plaukti kartais su vėju, 
kartais prieš vėją; bet mes 
turime plaukti, tik ne slan
kioti ar gulėti prie inkaro.

— T. Carlyle.

Saulė pasislėpė vakaruose 
už miško tankynės.

Vienuolyno auklėtiniai gy
vulius jau buvo uždarę ir sė
dėjo apie ugnį. Jie norėjo 
pasiklausyti mokytojo. Tuo 
metu atėjo nepažįstamas 
berniukas ir pasisveikino že
mai nusilenkdamas. Jis kal
bėjo švelniu, lyg paukštelio 
giesmė, balsu:

„Ateinu, Pone, pas Jus,

lęs iš Kauno, bemokslis, bet 
energingas ir blaivus. Jis pa
statė naują kleboniją, para
pijomis, kurių nedaug tetu
rėjo, laikydavo griežtoj drau 
smėj, nepriimdavo į parapi
ją „šliuptarnių”. Mikas Pet
rauskas siūlėsi Grytėnui; 
buvo priimtas bandymui, bet 
kadangi Grytėnas kandidatą 
versdavo ryte ir vakare at
siklaupusį melsti, Petraus
kas „vyskupą” pametė.

Vėlybą, šaltą rudenį Gry
tėnas išvyko šventinti kaž
kokią nezaležnikų bažnytu- 
žę Pittsburge, nusišaldė, ap
sirgo plaučių uždegimu ir 
mirė.

19. Naujos draugijos
Nors senosios draugijos 

turėjo labai katalikiškus var 
dus, bet , atskalos metu, jų 
vadovybės, baugindamos na
rius neduosią pašalpų, ligo
je neglobosią ir kitaip tero- 
rizuodamos, versdavo eiti iš
vien su opozicija.

Dar prieš bylos pabaigą 
žmonės dažnai skųsdavosi 
klebonui dėl tokio valdybų 
elgesio. Kilo mintis sukurti 
naujas draugijas. Šį suma
nymą klebonas paskelbė baž
nyčioje. Netrukus susikūrė 
naujos šv. Antano, šv. Jono, 
šv. Pranciškaus ir moterų 
šv. Onos susišelpimo drau
gijos. Kiekviena jų turėjo 
daugiau kaip po 300 narių,

savo mokytoją.
Tada atėjo berniukas.
Jis vėl nusilenkė giliai iš- 

minčiui-mokytojui ir stovė
jo tylėdamas.

„Pasakyk”, paklausė jį di
dysis mokytojas, „kokio esi 
kilimo?”

„Pone, atsakė jis, aš neži
nau. Mano motina sakė, kai 
paklausiau ją: „Daugeliui 
ponų savo jaunystėje tarna
vau, ir tu užgimei, kada 
neturėjau vyro”.

Pakilo triukšmas, lyg 
čių spiečiaus dūzgimas, 
kiniai murmėjo pasipiktinę 
begėdiška atstumtojo drą
sa...

Mokytojas pakilo iš savo 
sėdynės, ištiesė rankas ir 
glaudė berniuką prie krūti
nės ir tarė: „Tu geresnis už 
visus bramanus, mano vaike, 
nes tu turi didžiausią turtą 
— teisybę!”

(Iš Rabindranath-Tagorės 
raštų)

Teisėjas: Bet tamsta ne
jautei vagies rankos savo ki
šenėje, ar ne taip?

Išsiblaškęs profesorius: 
Taip, bet aš maniau, kad tai' 
buvo mano ranka.

—4OI—

Skaitytojas: Mūsų dienų 
poetai, iš tikrųjų, įdeda daug 
ugnies į savo eilėraščius!

Kritikas: Blogiausia tai, 
kad jie permažai eilėraščių 
įdeda į ugnį.

Teisme įvyko nesusiprati
mas dėl priesaikos, šliupas 
buvo netikėtai užkluptas tei
sėjo klausimu, ar jis tiki 
Dievą Tėvą Visagalį. Šliupas 
dairėsi sumišęs į savuosius 
ir nežinojo, kaip čia išsisuk
ti. Situaciją išgelbėjo pats 
teisėjas Newcomb. „Dakta
ras šliupas, kaip inteligen
tas, žinai ir supranti, sakė 
teisėjas, kad yra Kas Tokis,

be to apie 200 perėjo iš šv..dininkas tik vieną kartą. 
Petro ir Povilo draugijos.

Visos jos, kaip naujos su
sišelpimo draugijos, pirmus 
šešis mėnesius ligoniams pa
šalpų nemokėjo. Laikėsi tik 
apie vienerius metus. Po še
šių mėnesių, kai reikėjo pa
gal įstatus mokėti pašalpas, 
tiek daug atsirado ligonių, 
kad sudėtų mėnesinių mo
kesčių neužtekdavo, reikėda
vo imti iš kasos kitų mėne
sių atsargą. Valdybosna vėl nesvarbu kokiu vardu JĮ va- 
susiskverbė senų pažiūrų dinsime, Kuris sutvėrė dan- 
žmonės. Po metų ar daugiau gų ir žemę ir tvarko”. Šliu- 
draugijos bankrutavo ir lik- pas sutiko. Teisėjui to užte- 
vidavosi, įrašydamos savo 
narius į Kat. Susivienymo 
kuopas. Susidarė dvi didelės 
— 30-ta ir 83-čia Susivieny
mo kuopos; nuo seniau laikė 
si 225-ta ir 300-toji kuopos; 
ši pastaroji jaunimo. Visos 
jos laikosi iki šiai dienai. Iš 
naujų draugijų išliko tik vie
na šv. Onos moterų draugi
ja.

Reikia pastebėti, kad ko
kios tik buvo Amerikoje lie
tuvių katalikų draugijos, vi
sos perėjo per Scrantoną, 
bet neilgai gyvuodavo. Čia 
daug buvo kaltas Šliupas ir 
jo sandarbininkai.

20. Daktaras Šliupas 
parapijos byloj

Parapijos byloje be Šliupo 
neapsėjo. Jis joje oficialiai 
dalyvavo kaip opozicijos liu-

ko.
Toliau teisėjas klausinėjo 

Šliupą, ar jis priklauso para
pijai. Sakė nepriklausąs. Ar 
žino apie bylą? Girdėjęs, by
los raštus į anglų kalbą ver
tęs. Katalikų advokatas pa
klausė, ar tiesa, kad jis, 
Šliupas, nekenčia katalikų 
Bažnyčios ir kodėl. „Kad ka- • 
talikų Bažnyčia daug blogo 
lietuviams padarė”, atsakė 
Šliupas. Opozicijos advoka
tas sustabdė tokius klausi
mus, kaip bylos neliečian
čius.

Nors Šliupas mažai oficia
liai byloje pasireiškė, bet jis 
būdavo nuolatinis trustistų 
patarėjas. Jie su Šliupu il
gus vakarus besitardami pra 
leisdavo.

(Bus daugiau)
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— Gegužės 9 d., motinų 
dieną, Šv. Vardo draugijos
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JAUNIMO BROADWAY IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
NEW JERSEY LIETUVIŲ 

DĖMESIUI

Gegužės 23 d., sekmadienį 
bus renkamas New Jersey 
valst. atstovų komitetas iš 
Lietuvos atvykstantiems 
sportininkams sutikti.

Kviečiame visas organiza
cijas atsiųsti po du atstovus 
į šitą susirinkimą, kuris į- 
vyks 3 vai. p.p., Šv. Jurgio 
salėje, 182 New York Avė., 
Newark, N. J. \

Jeigu iki to laiko (gegu
žės 23 d.) neįvyks kurių or
ganizacijų susirinkimai, tų 
organizacijų pirmininkai yra 
maloniai prašomi paskirti 
du narius savo organizacijas 
atstovauti.

Ad. Baranauskaitė.

Jau viskas paruošta vyčių 
kuopos sporto vakarui — šo
kiams gegužės 21 d. šv. Jur
gio salėje. Sporto vedėjo 
Ad. Biekšos rūpesčiu parū
pinta labai gera programa, 
kurioje pasirodys merginos 
ir vyrai. Moterų grupei va
dovaus Jennie Caputo; 1936 
mt. olimpiados narė; vyrų 
grupę tvarkys Tom Zems, 
pasižymėjęs akrobatas. Pa
sirodys ir Fr. Joachiam, iš 
Union City, kurs pernai Ber
lyno olimpiados atidaryme 
nešė Jungt. Valstybių vėlia
vą.

Programoje bus žymiausi 
atstovai iš golfo, bokso, 
plaukiojimo, sviedinio ir ki
tų sporto sričių. Tai bene pir 
mas tokis įdomus lietuvių 
paruoštas sporto vakaras.

Įžanga tik 35 et. Visi kvie
čiami. Ir vyresnieji ir jau
nesnieji- turės daug džiaugs
mo.

Gegužės 3 d. New Jersey 
chorų sąjungos vadovybė tu
rėjo posėdį pas M. Jankaus
kaitę, Harrisone.

Posėdy apsvarstytas cho
rų provincijos rengtas kon
certas ir šokiai, įvykę bal. 
25 d. Elizabethe. Žmonių, ge
rai susirinko, chorai gražiai 
padainavo.

Nutarta birželio 20 d. reng 
ti pikniką. Vieta dar neiš
rinkta.

Posėdy dalyvavo Newarko 
varg. A. Stanšauskas.

Po posėdžio visi dalyviai 
maloniai priimti p-lės Jan
kauskaitės, kuri paruošė vi
siems užkandžių. Tai buvo 
jos gimimo diena, tad visi 
atstovai įteikė mažą dovanė
lę ir pareiškė gražių linkėji
mų.

Specialus posėdis bus ge
gužės 17 d. pas p. J. Dems- 
kytę, Newark, N. J.

choro pirm., Pr. Karlonaitė 
— Vyčių pirm., F. Grandely- 
tė, Br. Skrickus, E. Norinke 
vičiūtė, D. J. Averka ir, Pr. 
Razvadauskas. Programą ve 
dė Juozas Antanėlis.

Vakare suvaidinta 4 veiks
mų drama „Būk Jo Angelu 
Sargu”. Vaidino P. Rakaus
kas, O. Petrušytė, Alg. Ivaš
ka (7 mt. 
G. Zovytė, 
Matuzaitė, 
Skrickas, 
Varnas, J. Leščinskas. Sufle
ris — Pr. Averka.

Visi gerai pasirodė, o ypač 
jaunasis Ivaška. Reikia ste
bėtis šio 7 metų amžiaus ber 
niuko gabumais. Už jo taip 
puikų prisiruošimą scenai 
tenka didelė garbė tėveliam, 
o ypač jo mamytei.

Pertraukų metu kalbėjo 
vietos kunigai.

Buvo ir dainelių. Dainavo 
solo Ona Valiackaitė ir J. 
Antanėlis. Svečiai daininin
kai buvo Adomaitytė iš Nor
wood ir muz. A. Giedraitis 
iš Providence, R. I.

Vakarėlio programa buvo 
vykusi ir publika patenkin
ta. Kun. K. Jankus savo kal
boje pareiškė, kad jis matė 
kitų vaidinimus, bet vyčiai 
geriau suvaidino, ypač gra
žiai vartodami lietuvių kal
bą.

Vakaro programą vedė Pr. 
Razvadauskas.

Sveikinimai kp. vadovy
bei, jos pirm. Pr. Karlonai- 
tei ir visiems prisidėjusiems 
šio vakaro darbe. P. R.

—o—
Vyčiai pradėjo laimėjimu

Gegužės 10 d. L. Vyčių 17 
kp. sviedinio ratelis pradėjo 
sviedinio sezoną. Ratelis pri
klauso prie Boston Park De
partment tvarkomos Hub 
Lygos. Vyčiai žaidė prieš 
Dolan ratelį ir laimėjo 4:2. 
Vyčių metiku buvo J. Lauč- 
ka (ne Amerikos redakto
rius!), o gaudytoju — Freti
kas.

—o—
Naujosios Anglijos vyčiams

L. Vyčių 127 kp. Hudson, 
Mass, visai nauja kuopa, ge
gužės 22 d., K. of C. salėje, 
Hudsone, rengia šokius tiks- 
u sukelti fondą savo kam- 
oariui inventorių įtaisyti, 
sporto rateliams ir t.t.

Hudsono vyčiai širdingai 
kviečia visus N. A. vyčius į 
jų rengiamus šokius, tad gi 
mūsų būtina pareiga gausin
gai nuvažiuoti ir savo daly
vavimu paremti juos.

Pr. Razvadauskas.

Motinos diena

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
iškilmingai minėjo Motinos 
dieną. Rytą vyčiai, sodalie- 
tės ir choras išklausė mišių 
ir priėmė Komuniją. Mišias 
atnašavo ir pritaikintą jau
nimui pamokslą pasakė kun. 
K. Jankus.

Bendruose pusryčiuose da
lyvavo kunigai Virmauskis, 
Urbonavičius ir Jankus. 
Pusryčių metu kalbėjo kleb. 
kun. F. Virmauskis, adv. K. 
Kalinauskas, mok. Pr. Gali
nis, E. Marksaitė — Sodali- 
cijos pirm., Al. Kiburys —

Vysk. Reinio maršrutas

Geg. 4 d. pas kun. J. Am- 
botą įvyko Connecticut Kun. 
Vienybės provincijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
13 kunigų su Centro pirmi
ninku kun. J. Balkūnu. Šia
me susirinkime sudarytas 
J. E. vysk. M. Reiniui marš
rutas: liepos 9 d. New Bri
tain, Conn., 10 d. Hartford, 
11 d. Ansonijoj ir Waterbu
ry, 12 d. Bridgeporte.

— Gegužės 2 d. buvo viso
kio gyvumo. Per 8 vai. mi
šias įvyko vaikučių pirmoji 
Komunija. Per sumą įdomi 
sodaliečių procesija, nauji ir 
atnaujinti įžadai. Vakare 
7:30 vai. įvyko muz. K. Ba- 
zio vedamo parapijos choro 
metinis koncertas, labai ge
rai išpildytas". Po koncerto 
buvo šokiai. Labai gaila, kad 
auditorija nebuvo pripildyta 
taip, kaip tikėtasi. Neatsilan 
kę, žinoma, gailėsis ir kitą 
sykį supras reikalą dalyvau
ti tokiuose parengimuose.

— Gegužės 9 d. iškilmin
gai minėta motinų diena. 
Per 8 vai. mišias sodalietės 
su savo močiutėmis ėjo prie 
Komunijos, o klebonas pasa
kė labai jaudinantį pamoks
lą apie motinos meilę.

— Rengtas bankietas Lie
tuvos gen. konsului, pulk. J. 
Budriui, pagerbti, neįvyko, 
nes gerb. svečias prieš savai
tę pranešė, jog gydytojas y- 
ra uždraudęs jam bet kur 
važiuoti dėl sveikatos. Žino
ma, labai apsivylėme, nes 
buvome prisirengę aukštą 
svečią širdingai priimti.

— Geg. 16 d. prasideda 40 
vai. atlaidai ir misijos, ku
rias ves kun. J. Bružikas, S. 
J. Klebonas kviečia visus 
gausingai dalyvauti atlai
duose ir misijose ir paragin
ti ir tuos, kurie jau yra nuo 
bažnyčios nutolę.

Vyturys.

buvo eilinė Komunija, bet ir 
visa parapija ėjo.

— Parapijos mokyklos 
trys dideli kambariai buvo 
išpuošti mokinių darbeliais, 
visokiais piešiniais, rašte
liais ir kitais grožės dirbi
niais. Visą dieną lankėsi pa
rapijiečiai pasižiūrėti. Buvo 
net Lietuvos žemėlapių pai
šytų. 3 vai. popiet 8-to sky
rius turėjo programėlę. Kvie 
sti visi dykai atsilankyti, 
bet, po ilgų bažnytinių apei
gų, taip anksti iš toliau atei
ti daugumai nepavyko.

— Mirė keturi lietuviai: 
Pledinskas, senas siuvėjas, 
nevedęs; M. Plytnikienė ir 
Juodaitis; ketvirtas mirė 
jaunuolis Duobinis, 19 aę 20 
mt. amž., našlaitis.

— Jau šią savaitę medžiai 
pilnai sužaliavo. Per Sekmi
nes, po mišių, įvyks parapi
jos išvažiavimas į žalių me
džių daržą, kur bus geras pa 
sisvečiavimas su pažįsta
mais.

— Gegužės 23 d. bus ge
gužinė procesija gatvėse. 
Kviečiami ir šv. Vardo dr. 
vyrai, taipgi ir moterys, ku
rios turi baltas sukneles.

— Birželio 5 d. bus eks
kursija į šv. Pranciškaus 
vienuolyną, Washingtone. 
Autobusais išvažiuos 8 vai. 
ryte. Galima ir savo automo
biliais, tik reikia klebonijoj 
užsiregistruoti.

— Kaimiečių laiškai iš 
Lietuvos labai įdomūs, kaip 
Lietuvos miškai naikinami, 
nepaprastai pabrangs medis, 
raginama sodinti medelius, 
kuriuos tuojau koki nedori 
žmonės išlaužo, ir rašo, kad 
atvažiuos į Ameriką Lietu
vos sportininkai ir du Seimo 
atstovai. J. K.

Natalka Poltavka

Ukrainišką operetę Natal
ka Poltavka, visų labai mė
giamą, menininkas V. Avro- 
menko perkeitė į garsinę fil
mą ir gegužės 8 — 12 d. d. ji 
rodyta Lincoln teatre.

V. Avromenko, Ukrainos 
sūnus, kilęs iš Kijevo apy
gardos; yra buvęs Rusijos 
imperatoriško baleto vedė
ju. Jis didelis lietuvių bičiu
lis — noriai dalyvauja su sa
vo šokikais lietuvių pramo
gose.

Kai lankėsi vysk. Matulio
nis, Avramenko labai norėjo 
jį nufilmuoti, bet tai neįvyko 
tik dėl mūsų veikėjų neįver
tinimo filmos naudos. Tikiu, 
jog jis mielu noru nufilmuo
tų ir vysk. M. Reinį su jo 
palydovais. Dėl informacijų 
prikergiu adresą: Avramen
ko Film Prod., 747 Broad
way, New York, N.Y.

K. Vidikauskas.
—n—

1. Komunistai sako: „Ka
pitalizme yra neteisybių, 
skriaudų, kurias reikia pa
šalinti”.

2. Fašistai sako: „Nepa
stoviame pasaulyje tvarkai 
palaikyti reikalinga 
ranka”.

3. Liberalai sako: 
gaus protas dažnai 
ir visad 'tiktai per
kaip sapne, mato tiesą”.

4. Katalikai sako: „Svar
biausias žmogaus tikslas iš 
ganyti sielą, mylint Dievą ir 
artimą”.

5. Vadiname: komunistus 
— raudonaisiais; fašistus — 
juodaisiais; nacius — rudai-

rasi, su laiku būsiąs ir įkū
nytas.

Taigi, ir įsikūnijo phila- 
delphiečių mintys įamžinti 
Basanavičių numizmatikoje.

Jurgis Šernionys.

siais; liberalus* — pįjį 
siais; katalikus — ball 
siais.

6. Per spalvuotus akinį 
žiūrint į pasaulį ir m 
kiekvienas skirtingai, ; 
kiekvienas tikrai.

7. Juk šventa tiesa, į 
kenčia žmonės dėl neteią

Gegužės 9 d. studentai pa
gerbė savo tėvus.

Kolegijos koplyčioje įvyko 
iškihriingos pamaldos. Mi
šias atlaikė kun. A. Cikoto, 
TT. Marijonų tėvas genero
las, asistuojant kunigams J. 
Vaškevičiui ir A. švedui. 
Pamokslą pasakė kun. Vaš
kevičius. Giedojo kolegijos 
rinktinis choras.

Po pamaldų įvyko svečių 
pietūs ir po pietų programa, 
kurią išpildė kolegistai. Sa
vo gražiomis dainomis, muzi 
ka ir paskaitomis studentai 
sugraudino ir palinksmino 
savo brangiuosius svečius. 
Kalbėjo kolegijos direktorius 
kun. dr. J. Navickas ir gar
bingasis svečias kun. A. Ci
koto.

— Gegužės 10 d. turėjome 
progos padaryti „ekskursiją 
į Lietuvą”. Atvyko į kolegi-eilėse

ją pp. Motuzai iš Brooklyn, 
N. Y. ir parodė Lietuvos 
gyvuosius vaizdus. Visi susi
žavėjome gražiais vaizdais, 
nes tokio meniško vaizdų pa 
rodymo, gražia kalba, malo
nia muzika paįvairinto dar 
niekad neteko matyti. Rei
kia džiaugtis, kad pp. Motu
zai atspėjo amerikiečių lie
tuvių norus ir davė publikai 
tikrai meniškai pagamintą 
Lietuvos gyvenimo vaizdų ir 
pereitų metų įvykių reper
tuarą. Teko nugirsti, kad pp. 
Motuzai Marianapolyje bus 
liepos 5 d. Lietuvių Dienoje 
ir filmuos visos Tautos šven 
tės nuotykius. Tokiu būdu 
visa Amerika ir Lietuva ga
lės pamatyti vaizduose Lie
tuvių Dieną Marianapolyje.

— Sportininkai žaidžia 
svaidiniu kas savaitė, kai 
kada ir po keletą kartų, su 
įvairiomis kolegijų svaidinio 
komandomis. Ne visuomet 
mūsiškiams pasiseka nuga
lėti oponentus, bet ir jiems 
nuo mūsų jaunuolių gerokai 
tenka. Marianapolio sporti
ninkai, toli gražu, ne pasku
tiniai! Jei ir toliau seksis, 
tai mūsiškiai stovės pirmose

Lietuvos istorija Harvardui
Prof. Pranas Galinis, kaip 

Mūsų Vilniaus skaitytojas 
gavęs naujai išleistą „Lietu
vos istoriją”, perskaitė ir ra 
do ją A. Šapokos tinkamai ir 
puikiai paruoštą, kurią gali 
lengvai ir suprantamai skai
tyti kiekvienas lietuvis ir ku 
ri gali puošti bet kurį moks
linį knygyną. Tą „Lietuvos 
istoriją” Pr. Galinis paauko
jo savo Alma Mater — Har
vardo Universiteto knygy
nui.

Uždavinio išleistuvės

V. Uždavinys, WS dele
gatas atvyksta atsisveikinti 
su bostoniečiais. Jo įsteigtas 
VVS skyrius ruošia jam net 
du atsisveikinimo parengi
mus. Geg. 14 d. bus viešos 
prakalbos, o geg. 17 d. išleis
tuvių vakaras su užkan
džiais ir šokiais. Abu paren
gimai įvyks lietuvių salėje.

Dainavo profesoriams
Dainininkė E. Sadauskai

tė, dalyvavusi muzikaliame 
veikale „The Great Waltz”, 
geg. 4 d. dainavo Kiwanis 
klubo bankiete. Po dainavi
mo pakviesta į Bostono Uni
versiteto auditoriją, kur pro 
fesoriai klausė Jungt. Vals
tybių neoficialaus atstovo 
Genevoje pranešimo. P-lė E. 
Sadauskaitė tam susirinki
mui išpildė dainų programą. 
Klausytojai buvo labai pa
tenkinti lietuvaitės dainavi
mu, reikšdami karštais plo
jimais. P-lė Sadauskaitė geg.

i 16 d. Lietuvių salėje turės 
savo koncertą.

Įšventinimas lietuvių į 
subdijakonus

Vietinėje šv. Karoliaus 
kunigų seminar, vysk. Hugh 
L. Lamb gegužės 6 d. nema
žam skaičiui klierikų suteikė 
subdijakono šventimus. Tarp 
įšventintų subdijakonų yra 
ir penki lietuviai: Juozas 
Neverauskas (tai gabus ra
šytojas), Jeronimas Bagdo
nas (irgi plunksną gerai val
dąs), Jurgis Degutis, Alfon
sas Marcinkevičius ir Salia
monas Mažeika.

Subd. S. Mažeika yra iš 
šv. Kazimiero par., čia gi
męs ir išauklėtas; baigęs šv. 
Kazimiero par. mokyklą, lan 
kė šv. Juozapo jėzuitų kole
giją. Atostogų metu po tru
putį veikia ir rašinėja į laik
raščius; rašančiam šiuos žo- , I 
džius teko skaityti jo puikų ( 
eilėraštį anglų kalboje. Jo , 
tėvas Simonas, motina Ago- , 
ta, gabi ir darbšti veikėja ■ 
tarp kazimieriečių. Subd. 
Mažeika, be mažos ir labai 
gražios sesutės ir broliuko, ' 
esančių prie tėvų, dar turi , 
seserį vienuolę — pasijonis- 
tę, vardu Anuncijata.

Jurgietis. 
—o—

Įvykdytas sumanymas

Amerikos 19 nr. yra žinu- < 
tė Iš Tėvų Žemės, jog Lietu- : 
voje pasirodė naujos 5-kių 
litų sidabrinės monetos, ku
rių vienoje pusėje yra Vytis, 
o kitoje Basanavičiaus gal
vos atvaizdas. Tai yra phila- 
delphiečių užmanymo ir rū
pesčio įsikūnijimu! Kai Dr. 
Jonas Basanavičius mirė, 
tai Kazys Vidikauskas, no
rėdamas ko tvirčiau įamžin
ti atgimusios Lietuvos pa- 
trijarko vardą, pareiškė min 
tį, kad būtų išleisti pašto 
ženklai su Dr. Basanavičiaus 
atvaizdu, o Ožkabalių kaimą, 
kur Dr. B. gimė, siūlė pava
dinti Basanavičioniais ir, be 
to, išleisti metalines mone
tas, iškaltas su jo atvaizdu. 
Apie tai Vidikauskas tuoj 
pasakė vietiniams veikė
jams, kurie karštai tam pri
tarė ir tuojau parašė Lietu
vos vyriausybei pareiškimą 
— prašymą.

Po tūlo laiko Lietuvos vy
riausybė atsakė, jog Ožka
balių kaimo vardą pakeisti 
yra beveik kaip ir negalima, 
nes, dėl Basanavičiaus di
delės asmenybės, tas vardas 
tapo istoriniu; pašto ženk- ' 
lai su Basanavičiaus atvaiz
du būsią greit pagaminti, o 
metalinių monetų kaldini- 

lĮmas su jo atvaizdu būsiąs 
nuodugniai apsvarstytas ir.

Švč. Sakramento pagar
binimo draugija turėjo savo 
vakarienę, kuri gerai pavy
ko. Liko gražaus pelno.

Vietos parapijiečiai labai 
džiaugiasi savo klebonu, 
kun. J. Kazlausku, kurs čia 
darbuojasi tik nuo pernai ir 
jau daug gera padarė: at
mokėjo dalį parapijos sko
los (apie 1600 dol.), įruošė 
bažnyčioje naujas lempas ir 
t.t. Visi jam linki geros svei
katos. Am. skaitytoja.

Pereitą sekmadienį Pater- 
sone paminėta Motinų Diena. 
Gražus pavyzdys, kada iš ry 
to pilnutėlė vietos lietuvių 
šv. Kazimiero par. bažnytėlė 
buvo žmonių ir kiek buvo,) 
beveik visi priėmė Komuni
ją. Tai buvo motinų ir jų 
vaikų padėka Viešpačiui už 
suteiktas jiems malones.

Kas anksčiau mūsų bažny
tėlėje buvo, šiandieną įėjęs 
pastebėtų daug ko naujo. 
Atvykus kun. Kintai, daug 
pertvarkyta: įvesta daugiau 
elektros šviesos, pertvarkyti 
ir padidinti altoriai, grotelės 
perstatytos daugiau į bažny
čios vidų, prie altorių išties
tas gražus ir didelis klebono 
kur tai dovanai gautas bran 
gus divonas ir, apskritai, vi
sas bažnytėlės vidus gražiai 
atremontuotas. Dabar daug 
jaukiau atrodo ir, parapijos 
šeimininkų rūpesčiu, mažai 
tam remontui išleista pini-

New Yorko miesl 
Įvairias mokyklas la 
10,000 suaugusių, 
paskirta 1,600 mokj

Miesto švietimo i 

bių; kad pasauliui reikalu su
ga tvarka; kad reikafe rairūs kursai, kuriui 

artimo meile; kad žmogų 
protas nesugeba visos tiesi 
sužinoti, kad turi būti jį 
tenkintas dalimi tiesos.

8. Perleiskime baltą 
są per prizmą ir pasirodo) 
įvairiomis spalvomis; per 
leiskime tiesą per žmonų 
protus ir taip pat ji pasiro
do įvairiomis spalvomis.

9. Kitaip sakant — raudo
nieji, juodieji, pilkiej, baltie
ji turi kiekvienas dalį tiesos.

10. šv. Tomas Akvinietis 
mokė: „Kiekviena tiesa,ne
žiūrint kas tą tiesą paskel
bė, paeina iš Šventos Du 
sios”.

11. Taigi, per lengvai nu- 
neikime komunistų, fašistą 
liberalų, katalikų teisybių 
nes gali būti Šventa Teisy
bė, kuri, pareina iš Šventos 
Dvasios.

nuaugusieji, siekdan 
tesnio išsilavinimo j 
srityse.

Surinktos žinios ri 
mieste yra apie 300 1 
tių žmonių, nemokant 
liukai skaityti ir rašy 
pusė milijono gyvent 
m Amerikos piliec 
riems švietimo skyrių 
geriausią pagalbą, jei 
ri tapti piliečiais.

Sekmadienį, geg. I 
{vai popiet, visai ar 
namų, Grand St., 
skersai gatve, šuva 
p.p. Ginkų sūnelis 
Buvo tuojau nugab 
šv. Kotrynos ligoni] 
gailestingoji seselė 
pirmąją pageltą.

Sužeidimas nesunk 
bar gydomas namu 
ipaitės priežiūroje

Geg. 9 d. sodalietės įdo 
miai minėjo motinų dieną 
Rytą išklausė mišių ir pri
ėmė Komuniją, o vakare su
ruošė turiningą programą 

Vakaro programa pradėta 
vietos mylimo ir gerbiamu 
darbštaus klebono, kun. P. 
Garmaus, kalba. Choras, 
par. vargonininkės, p. 0. Pi- 
kutytės, vedamas, sudainavo 
porą dainų ir pasveikinimą 
mamytėms.

Grupė sodaliečių įdomiai 
suvaidino scenos paveikslą 
„Važiuojam į Ameriką”; čia! 4 
atvaizduota lietuvių kelionė : 
į Ameriką. Vaidino B. Jur- 
kiūtė (sod. pirm-] 
kiūtė, M. Danieliūtė, A. Lū- 
šytė, A. Ruigytė, L. Jukniū
tė, S. Kauliūtė, D. Praisiūtė 
(maža mergytė), J. Miką- J®^ciami nepan 
lauskas (5 metų berniukas. į ma^ suka, 
gražiai pagrojęs armonika),l^iam parengime 
J. Jurkiūtė. Paveikslas baig- k didžiulio visu 

*darbo.
visoms atsnanKiusioms guriai vilniečiai p 

mamytėms išdalinta gėlių. | už lietuvišką

Mane Fontaine, 1 
artinai suvažinėta 
»tėvų namo, 40-1 
nee st, Flushing.« 
nėjo sunkvežimis. 
Apačią dieną 

■važinėtas Dr. F. A 
#, 26 mt. amžiaus.

touokdi ep^
T4 VILNIŲ!

Ms23 d. Liet 
11fitus turės vakar 

vadavimo reik 
bus suvaid 

L1HU JD. d UI- jj.
kė) O Ent-i drama ”Suh 
ke), U-Mi Wirkomedija

Tai įvyks Aprei 
fe salėje.

Vakare parapijos svetai
nėje motinoms pagerbti bu
vo surengtas laimėjimo va
karas. Patersoniečiams my
limo savaitraščio Amerikos 
redakcija, įvertindama tos 
dienos reikšmę, tos apylin
kės motinoms, Amerikos 
skaitytojoms pagerbti pri
siuntė savo atstovą, p. J. 
Uždavinį, kuris, gražiai jas 
pasveikinęs ir palinkėjęs vi- 
sakeriopos laimės, baigda
mas priminė jų motinų pa
liktą žodžiu testamentą: ne
užmiršti ir gerbti jų tikrąjį 
tikėjimą, o taipgi ir tos kal
bos, kuria tas testamentas 
buvo išreikštas ir dar, kad 
tai eitų iš kartos karton. 
Patersoniečiai, atsilyginda
mi laikraščiui už palankumą, 
užsirašė Ameriką, o kurie 
jau turėjo, išrašė savo gimi
nėms į Lietuvą.

Korespondentas.

Po svečio, Amerikos re
daktoriaus J. B. Laučkos 
kalbos, S. Kauliūtė, J. Jur- 
kiūtė, L. Jukniūtė ir B. Pa
reigybė labai gerai suvaidi
no komediją „Ponia Pipsė ir 
panelė Tipsė”, visus dalyvius 
prijuokindamos iki kaulų! 
Jas gerai paruošė varg. Pi- 
kutytė.

Programa baigta klebono 
žodžiu ir choro dainomis. 
Eostoniečiai lauks ir dau
giau tokių gerų parengimų!

T. B.

Kunigas vienoje jaunes
niųjų klasėje užklausė pasa
kyti apsileidimo nuodėmes.

Po ilgos tylos maža mer
gaitė atsakė:

— Kunigėli, tai yra tos 
nuodėmės, kurias turėjome 
padaryti, bet nepadarėme.

Det
, už vartojimą Ii 
rWtad nepag; 
.. jiems paga 
7įgalime padai 
Wami į šį vilui

mėnuo šutei 
A^ų susisieki 
Mtojams^pert. 
L^aiitomobi 
k l lt šia proga po 

C*"* jog pa. 
^Mppal 

aemos le.

Mi'

Kalingas geras vargomniil' 
kas. Kreiptis raštu, su trunr ^iryJuk.^ 

pa autobiografija, šiuo adrfr'

V*- įkištai.

su:
Holy Trinity Church, 

53 Capitol Ave., 
Hartford, Conn.
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TŪKSTANČIAI SUAUGU 
ŠIŲ LANKO MOKYKLAS

ŽMOGŽUDŽIUI PASKIRTA
ELEKTROS KĖDĖ

New Yorko miesto ribose 
įvairias mokyklas lanko apie 
70,000 suaugusių, kuriems 
paskirta 1,600 mokytojų.

Miesto švietimo skyriaus 
pastangomis yra suruošti į- 
vairūs kursai, kuriuos lanko 
suaugusieji, siekdami aukš
tesnio išsilavinimo įvairiose 
srityse.

Surinktos žinios rodo, jog 
mieste yra apie 300 tūkstan
čių žmonių, nemokančių ang
liškai skaityti ir rašyti. Apie 
pusė milijono gyventojų nė
ra Amerikos piliečiai, ku
riems švietimo skyrius siūlo 
geriausią pagalbą, jei jie no
ri tapti piliečiais.

Kirpėjas Salvadore Ossi- 
do, 26 metų amžiaus, išgėdi
nęs ir nužudęs 9 metų mer
gaitę, pasmerktas mirti elek
tros kėdėje.

Mirties bausmės įvykdy
mas paskirtas birželio 21 d.

RADIO STOTĮ NORI 
UŽDARYTI?

SUVAŽINĖJO GINKŲ 
SŪNŲ

neikime komunistiįį 
liberalų, katalikų fe 
nes gali būti šventa 
bė, kuri, pareina iš b 
Dvasios.

Amerikj

EASTON, PA

Geg. 9 d. sodalietė 
miai minėjo motiną Ė 
Rytą išklausė mišią i 
ėmė Komuniją, o vate 
ruošė turiningą prop

Vakaro programa pn 
vietos mylinio ir gerk 
darbštaus klebono, ki 
Garmaus, kalba. G 
par. vargonininkės, pW 
kutytės, vedamas, sudah

Sekmadienį, geg. 9., apie 
4 vai. popiet, visai arti savo 
namų, 495 Grand St., einant 
skersai gatve, suvažinėtas 
p.p. Ginkų sūnelis Juozas. 
Buvo tuojau nugabentas 
šv. Kotrynos ligoninę, kur 
gailestingoji seselė suteikė 
pirmąją pagelbą.

Sužeidimas nesunkus; da
bar gydomas namuose Dr. 
Šliupaitės priežiūroje. 

—o—
Marie Fontaine, 12 metų, 

mirtinai suvažinėta prie sa
vo tėvų namo, 40-35 Law
rence st., Flushing. Ją suva
žinėjo sunkvežimis.

Tą pačią dieną mirtinai 
suvažinėtas Dr. F. A. Gravi- 
no, 26 mt. amžiaus.

Lietuvių radio programų 
vedėjų pranešimu, Brookly- 
no radio stotį WMBQ nori
ma uždaryti kitų stočių nau
dai. Kitos stotys norinčios 
slopinti kitataučių progra
mas, kurios konkuruoja di- 
desnioms stotims.

Stotis WMBQ gali būti 
palikta, jei radio komisija 
gaus daug protestų. Lietu
vių radio programų vedėjai 
prašo rašyti laiškus lietuviš
kai ar angliškai, prašant pa
likti WMBQ stotį, tokiu ad
resu : Federal Communica
tion Commission, Washing
ton, D. C.

Iš sąjungiečių veiklos
Gegužės 5 d. 30 kp. sąjun- 

gietės savo susirinkime įtei
gė dovanėlę kuopos dvasios 
vadui kun. P. Lekešiui, jo 
vardadienio proga.

Geg. 9 d. sąjungietės gra
žiai minėjo savo metinę šven 
tę. 9 vai. mišias sąjungiečių 
intencijai atnašavo pats kle
bonas ir pasakė motinoms 
pritaikintą pamokslą.

Po mišių įvyko bendri pus 
ryčiai, kurių programą vedė 
pirm. O. Liziūnienė. EI. Ne- 
dzinskaitė padainavo, O. 
Petrulytė pasakė eilėraščius. 
Kalbėjo kunigai J. Balkūnas 
ir P. Lekešis ir p. V. Valan- 
tiejienė. Pusryčius pagamino 
O. Liziūnienė, O. Bagočiūnie- 
nė, M. Adomaitienė ir S. 
Meškienė. O. P.

KONFISKUOTA NEPADO
RIOS KNYGOS

LAIVO EKSKURSIJA 
LIEPOS 25 D.

Praeitais metais New Yor 
ke sukonfiskuota net penki 
tonai nepadorių knygų, ku
rias įvairūs leidėjai mėgino 
praplatinti ypač jaunuome
nėje.

Nepadorias knygas, begė
diškus paveikslus, įvairius 
atvirukus platina įvairūs že
mos doros žmonės, kurių su
imta 25 ir atiduoti teismui.

mamytėms.
Grupė sodaliečią įdi 

suvaidino scenos paveš 
,Važiuojam į Ameriką"; 
įtvaizduota lietuvių te 

Ameriką. Vaidino R i 
ciūtė (sod. pirm-kė),O.E 
:iūtė, M. Danieliūtė, AJ 
ytė, A. Ruigytė, L. M 
ė, S. Kauliūtė, D, P® 
maža mergytė), J. B 
iuskas (5 metų bemini 
ražiai pagrojęs armonib 
, Jurkiūtė. Paveikslas b 
is bendra daina.
Visoms atsilankius- 
amytėms išdalinta $ 
Po svečio, Amerikos! 
iktoriaus J. B. Irf 
dbos, S. Katiliūtė,!A 
ūtė, L. Jukniūtė ir B J 
igytė labai gerai smf 
• komediją „Ponia Pi? 
nelė Tipsė”, visus daM 
ijuokindamos iki & 
s gerai paruošė M 
ityte.
Programa baigta k& 
ižiu ir choro dainoj 
stoniečiai lauks ir R 
tu tokių gerą parengi 

tl

ATVADUOKIM EPAVERG
TĄ VILNIĄ!

Gegužės 23 d. Liet. Meno 
teatras turės vakarą Vil
niaus vadavimo reikalams, 
kuriame bus suvaidinta 4 
veiksmų drama „Sulaužyta 

-priesaika” ir komedija „Spą
stai”. Tai įvyks Apreiškimo 
par. salėje.

Visi kviečiami nepamiršti, 
kad savo maža auka, daly
vavimu šiam parengime, pri
sidės prie didžiulio visuome
nės darbo.

Lietuviai vilniečiai perse
kiojami už lietuvišką žodį, 
lietuvišką knygą, net bau
džiami už vartojimą lietu 
viškų vardų, tad nepagailė
kime ištiesti jiems pagalbos 
rankos, ką galime padaryti 
atsilankydami į šį Vilniaus 
vakarą.

M. Juozapaitytė.

Angelų Karalienės ir Mas- 
petho Atsimainymo parapi
jos šiemet ruošia bendęą lai
vu išvažiavimą į Rye Beach 
liepos 25 d. Laivas Manhat
tan, talpinąs per 1800 eks
kursantų, jau tai dienai pa
imtas. Tikietai į abi puses 
kainuos: suaugusiems 1 dol., 
vaikams nuo 6 ligi 12 metų 
75 et.

Tikietus jau galima gauti 
klebonijose ir pas komiteto 
narius. Komitetas užtikrina, 
kad šią vasarą nebus nema
lonumų ir įsigijusieji tikie
tus bus patenkinti. Tikietų 
skaičius labai ribotas, įsigy
kite iš anksto.

PABRANGO GASOLINAS

— Lietuva šiuo metu daro 
pasitarimus su Argentina 
dėl prekybos sutarties, kurį 
būsianti sudaryta rudenį.

— Panevėžio apskrities li
goninėje mirė kun. Kaz. 
Rankelė, Palevėnėlės klebo
nas.

— Prie šventosios uosto 
kuriamas moderniškas žvejų 
miestelis, kurs bus pavadin
tas Pašvenčio vardu. Jau 
pravedamos gatvės, planuo
jami sodai.

— Balandžio 26 — gegu
žės 3 d. Lietuvos studentų 
grupė lankėsi Estijoje.

— Vilijampolės (Kaune) 
kapuose iškilmingai palaido
tas Mykolas Račkus, vienas 
iš pirmųjų Lietuvos knygne
šių, amerikiečio Dr. Al. Rač- 
kaus tėvas. Vilnijoje, Vasiū- 
nų parapijoj, mirė senas 
knygnešys Mykolas Genys.

— Klaipėdoje lankėsi indų 
prof. Takir, keliaująs aplink 
pasaulį.

— Panevėžio Senamiesčio 
kapinėse nakties metu at
kasta šviežias kapas ir nuo 
lavono rankų numauti žie
dai. Nusikaltėlis sugautas.

— Vasario mėnesį Lietu
voje buvo 3,122 jungtuvės, 
gimė 4,508 kūdikiai, priaugo 
929 asmenys.

— Šiemet per pirmus du 
mėnesius Lietuvoje buvo 
5030 jungtuvių, gimė 9,481 
kūdikis, mirė 7,262 asmenys 
ir priaugo 2,219 agmenų.

— Raudondvary numatyta 
įsteigti didžiulį medelyną, 
kurs užimsiąs penkių hekta
rų plotą ir būsiąs viename 
slėny ant Nevėžio kranto.

— Čekoslovakų žurnalas 
„Katolicka žena” paskelbė 
straipsnį apie Lietuvą, pava
dintą „Lietuva, mano tėvy
nė”. Žurnalo viršelis papuoš
tas lietuvišku vaizdu.

— Draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasoje ap
draustų darbininkų yra apie 
55,000. Nelaimingų atsitiki
mų buvo 498, kurių 6 mirti
nai sužeisti, 228 — sunkiai 
ir t.t. Daugiausia nelaimingų 
atsitikimų įvyko medžio ap
dirbimo įstaigose — 145, iš 
kurių 4 mirė.

— Prancūzijos savanorių 
sąjunga pakvietė Lietuvos 
savanorius į savo tautinį 
kongresą gegužės 15 — 19 
d.d.

— Į Lietuvą atvyksiąs an
glų politikas lordas Ply
mouth, kurs tarsis su Lietu
vos politikos vadais svar
biausia Lietuvos — Lenkijos 
santykiais ir Vilniaus klau
simais.

PAVASARIO PAVOJAI

AKLAS STUDENTAS
LAIMĖJO STIPENDIJĄ

Columbia universiteto va
dovybė aklam studentui Cli
fford M. Witcher, 23 m. am
žiaus, paskyrė stipendiją. 
Jis pripažintas geriausiu stu 
dentu fizikoje.

165,000 NAUDOSIS
PAŠALPA

so-

kunigas vienoje jm 
jų klasėje užklausė w 
;i apsileidimo nuodėmėj 
’o ilgos tylos maža ’ 
tė atsakė:
- Kunigėli, tai yra 
(dėmės, kurias turė) 
taryti, bet nepadarant

VARGONININKAS 
v. Trejybės parapijai 
ingas geras 
. Kreiptis raštu, su 
autobiografija, šiuo ai

Holy Trinity ChnrA 
53 Capitol Ava, 
Hartford, Conn

Gegužės mėnuo išvilioja 
visus į gatves, į kelius, į orą 
Visi bėga iš namų, jieškoda- 
mi pavasario malonumų.

Bet gegužės mėnuo sutei
kia daug rūpesčių susisieki
mo tvarkytojams — per tą 
mėnesį būna daug automobi
lių nelaimių. Ir šia proga po
licija nori priminti, jog pa
vasario lietus yra taip pat 
pavojingas, kaip žiemos le
das ir sniegas.

Policijos žiniomis, pavasa
rį labai padidėja automobi
lių nelaimių skaičius ir taip 
būna per visą vasarą. Kad 
pavasario ir vasaros džiaug
smai nebūtų aptemdyti, visi 
atsiminkime tokias taisyk
les: vairuok atsargiai, vaik
ščiok atsargiai, laikykis tai
syklių. Pct. 92.

New York valstybės 
cialinės gerovės skyrius šį 
mėnesį išleis pusketvirto mi
lijono dolerių pašalpai, ku
ria pasinaudos 165 tūkstan
čiai žmonių.

Iš šelpiamų apie 3,700 
žmonių yra akli, 65,000 vai
kai, 95,000 seneliai.

STATYS NAUJUS POŽE
MIO TRAUKINIUS

New Yorko legislatūra lei
do New Yorko miestui staty
ti naują požemio traukinių 
liniją, pravedant požemius 
nuo 38-os gatvės iki Queens. 
Šiai naujai statybai bus iš
leista apie 70 milijonų dole
rių.

KAMBARYS 
IŠNUOMUOJAMAS

jaunai merginai ar pagyve
nusiai moteriškei. Kambarys 
geroje vietoje, visi patogu
mai. Kaina prieinama. Suži
noti Amerikos administraci
joje arba telefonu:

Stagg 2-2133.

Šią savaitę New Yorko 
valstybėje gasolinas pabran
go vienu centu galonui, nes 
valstybės legislatūra uždėjo 
vieno cento mokestį valsty
bės naudai. Dabar nuo kiek
vieno gasolino galono valsty 
be gauna 4 centus.

Apskaičiuojama, kad šis 
vieno cento mokestis valsty
bei šiemet duos apie 17 mi
lijonų dolerių naujų pajamų.

SULAIKĖ BLOGO 
SVIESTO PREKYBĄ

Sveikatos skyriaus pastan 
gomis, surasta blogo sviesto 
gamykla, kur į sviestą įdeda 
vo apie 60 procentų marga
rino.

Manoma, jog tokio sviesto 
šiemet New Yorke parduota 
apie 37 tūkst. svarų. Policija 
suėmė du „gamintojus’, ku
rie dabar laukia teismo.

ŽEMES ŪKIO DARBININ
KAI LIETUVOJE

Kaunas. — Savivaldybių 
surinktais
mų žemės ūkiui pasamdyti 
už bernus visoje Lietuvoje 
(be Klaipėdos krašto) yra 
22,381 asmuo, už merginas 
— 27,063, už pusbernius — 
55,206, už piemenis — 21,- 
590. Einančių dirbti sezoni
nių lauko darbo vyrų yra 
33,193, o moterų — 34,751. 
Žemės ūkio darbininkų, tu
rinčių iki 10 ha žemės, šei
mų narių skaičius — darbin
gų 196,452, nedarbingų — 
77,438.

Žemės ūkio darbininkų 
pareikalavimas į žemės ūkį 
taip atrodo: bernų 31,497, 
merginų — 43,129, pusber
nių — 4,727, piemenų — 30,- 
855, metinių ordinarininkų 
— 9,649, nepilnų metinių 
ord-kų — 3,302. Sezoniniams 
darbams samdo: šienpiūtei 
135,600, rugiapiūtei ir vasa
rojui 145,309, daržų valymui 
ir bulviakasiui 149,830, kūli
mui 51,929.

Tad, kaip matyti, yra di
delis darbininkų trūkumas, 
kuris ypač jaučiamas šiau
rės Lietuvoj ir Klaipėdos 
krašte.

daviniais, tinka-

SVEIKATOS KAMPELIS
MŪSŲ GALVOS PLAUKAI

Nelabai seniai vienas filo
sofas, norėdamas žinoti, 
kiek jo moteris turi plaukų 
ant galvos, pradėjo juos 
skaityti ir per keletą dienų 
suskaitė, kad jų buvo apie 
100,000. Bet ne visi mes tu
rime tokį skaičių plaukų: 
vienas iš mūsų yra labai 
kudlotas, o kitas veik plikas, 
bet veik kiekvienas norėtų 
turėti gražius, storus, gar
banuotus, juodus ar gelto
nus plaukus.

Žilų plaukų retai kuris iš 
mūsų norime turėti, nes jie 
reiškia, kad mes jau esame 
pasenę; o juk nei vienas iš 
mūs nenori būti senu.

Plaukų puolimas nevisada 
galima sulaikyti, nes retai 
pavyksta 
priežastys, 
priežasčių 
ima vysti 
negaudami 
kiekvienas
miršta, ima išsitraukti iš 
odos ir kristi. Yra patirta, 
kad galvos plaukai nuolatos 
puola ir per 2 — 4 metus jie 
visi iškrinta, o jų vieton at
auga nauji; jei nauji plau
kai neataugtų per tuos 2 — 4 
metus, mes visi liktume pli
ki. Bet jei plaukų šaknys 
visai sugenda, tai joki vais
tai plaukų negali atgaivinti 
ir jų vartojimas yra pinigų 
metimas į balą. Visuomet
patartina, pirm pradedant liuojamas mūsų liaukų. Bet 
vartoti kokius vaistus ar iki šiol šios teorijos nepavy-

surasti puolimo 
Nuo nežinomų 
plaukų šaknys 

ir dėlto plaukai, 
maisto, kaip ir 
gyvas daiktas,

masažus, pasitarti su savo 
šeimos daktaru, kuris jums 
suteiks reikalingą ir tikrą 
patarimą.

Moterys rečiau palieka pli 
kos, negu vyrai. Statistika 
rodo, kad Amerikoj yra nuo 
% iki y2 vyrų, kurie dau
giau ar mažiau nuplikę. 
Kiekvienas dešimtas paci- 
jentas, kuris eina į dermoto- 
logijos (odos gydymo) klini
kas, nori atauginti savo plau 
kus arba sulaikyti jų puoli
mą. Yra pastebėta, kad plau
kai ypatingai puola dėl se
kančių ligų: sifilio, karštli
gės, škarlatinos ir t.t. Bet 
kaip tik mes pasveikstame 
po tokių ligų, plaukai tuo
jau vėl atauga be naudojimo 
vaistų. Iš bandymų patirta, 
kad mažų vaikų, kartas nuo 
karto penimų Thaliumo dru
ska, galvos po kiek laiko 
lieka visai plikos. Kai tuo 
tarpu tą pačią druską var
tojančiam suaugusiam žmo
gui plaukai nukrinta tik nuo 
pakaušio, gi žemesnėse gal
vos dalyse pasilieka kaip ir 
buvę prieš tai.

Yra žinoma, kad Thalium 
yra nervų nuodai, bet der- 
motologai negali suprasti, 
kodėl tie patys nuodai vie
naip veikia į vaiko plaukus, 
o visai kitaip į suaugusio 
žmogaus; kai vieno ir kito 
plaukų šaknys tvarkomos 
tokių pat nervų. Kiti mano, 
kad plaukų augimas kontro-

ko patvirtinti vartojant to
kių liaukų įšvirkštimą į žmo
gaus kūną.

Kai kas mano, kad plau- j 
kai puola nuo dažno jų plo- . 
vimo. Bet taip galvoti yra 
klaidinga. Aš pats plaunu 
savo plaukus kasdien, pirma 
šiltu, o paskui šaltu vande
niu. Muilą plaukams varto
ju tik vieną kartą savaitėj. 
Toks galvos plaukų plovimas 1 
mano plaukam yra ne tik ne- ’ 
kenksmingas, bet dar nau
dingas: geras įtrynimas šal
tu vandeniu galvos odos pa
didina jos kraujo cirkuliaci
ją ir tuo sustiprina plaukų 
šaknis. Nešiojimas mažų, 
sunkiai ant galvos užtempia
mų kepurių, gali pakenkti 
plaukams, nes tokios kepu
rės kenkia kraujo cirkulia
cijai galvos odoj. Bet yra 
daug vyrų, kurie niekad ke
purių nenešioja, o vienok jie 
yra pliki. Taipgi pastebėta, 
kad beplaukiškumas nėra pa 
veldimas, nes daugelis visai 
plikų tėvų turi vaikus su 
gražiais, tankiais plaukais.

Mūsų sveikata mums yra 
1 brangiausiu turtu. Ją turime 

visada prižiūrėti. Persidirbi- 
mas, kaip fizinis, taip ir 

' protinis nėra geras dalykas,
■ ir nuo jo turime apsisaugoti.
’ Darydami taip turėsime ir1 
1 geresnius, gražesnius plau-
■ kus.

Žili plaukai. Nuo 35 metų 
• paprastai pradedame žilti; 

pirmiausia apie paausius, o 
paskui ir visa galva tampa 
žila. Normaliai plaukai pra
deda žilti nuo šaknų, ir kai 
plaukas auga, ta spalva eina 
aukštyn. Yra žinomų atsiti
kimų, kad žmonės tapo ži
lais kelių ar keliolikos va
landų metu. Taip, Marie An
toinette ir sir Thomas More, 
kuris neseniai paskelbtas 
šventuoju, per vieną naktį1 
prieš jų nužudymą tapo vi
sai žilais. Tas rodo, kad ne 
tik mūsų senumas, bet ir di
delis susirūpinimas gali plau 
kų spalvą pakeisti.

Dr. J. S. Misevičius.

Karininkas: Tu ir vėl vė
lai į sargybą. Kokia priežas
tis?

Kareivis: Aš pamigau ir...
Karininkas: Miegojai to

kio smarkaus bombardavimo 
metu!

Kareivis: O, aš būčiau ir 
dar ilgiau miegojęs, jei ne 

.mano draugas, kuris rašė 
laišką „rėkiančia” plunksna. 

—o—
Valgytojas: Ar neturi kar 

tais laukinės anties?
Patarnautojas: Dabar ne, 

bet aš galiu paimti naminę 
antį ir įerzinti dėl Tamstos, 
pone.

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Didelis Bazaras
RENGIA

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
280 UNION AVENUE

Prasidės 7 Valandą Kiekvieną Vakarą
Gegužės 14 — Pypkininkų kontestas.
Gegužės 15 — Reklamų vakaras.
Gegužės 16 — Bus duodama puikiausis koncertinis ir mu- 

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

BUS ŠOKIAI.
Įžanga į kiekvieno vakaro bazarą 10c.

Kviečia Rengimo Bazaro KOMITETAS.

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177

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

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

—o—
Direktorius: Ar tamsta ne 

gavai mano laiško su prane
šimu, kad esi pašalinta iš 
darbo?

Valdininkė: Taip, p. direk
toriau, bet ant voko buvo už
rašyta „sugrįžk už 5 dienų”.

—o—
Motina: Kas jums, vaikai 

pasidarė? Visą rytą maršuo- 
jate lyg kareiviai ir esate 
geri!

Kaziukas: Mes, mamyt, 
žaidžiame nusiginklavimo 
konferenciją.

—o—
—Jo»—

Jaunuolis, sulaikytas dėl 
greito važiavimo: Mielas po
licininke! Aš turėjau pasima 
tyti su dviem puikiom švie-’ 
siaplaukėmis, todėl labai 
skubėjau pasiimti draugo.

Policininkas: Geriau tai 
pasakyk pačiam teisėjui.

Jaunuolis: Tai, vadinasi, 
mane vesi į teismo rūmus?

Policininkas: Ne, aš ma
nau, kad teisėjas norės su
tikti vieną iš tavo šviesia
plaukių.

—°—
Vienas įžymus profeso

rius, apžiūrėjęs bepročių li
goninę, telefonavo savo 
draugui, bet negalėjo jo pri
sišaukti. Supykęs sušuko te
lefonistei: — Klausyk, ar tu 
žinai, kas aš esu?

— Ne, bet aš žinau, kur 
tu esi, — atkirto telefonistė.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

!

j s



6 Gegužės 14 d., 1937 m.

Aštuntoji Metinė

LIETUVIŲ DIENA
Sekmad., Liepos - July 4, 1937

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

Lietuvių Dienos iškilmės, visa programa ir dalyviai bus filmuojami. Broliai Motuzai jau pakviesti ir sutiko viską 
nufilmuoti. Mūsų iškilmes po to matys ir kitų kolonijų lietuviai ir Lietuva. Programoje, be kalbų, dainų, sporto, 
žaidimų ir kitokių įdomybių, visus linksmins Brooklyno Angelų Karalienės ir Apreiškimo parapijų benai. Visi New 
Yorko ir New Jersey lietuviai kviečiami ruoštis dalyvauti tose nepaprastose iškilmėse.

APREIŠKIMO PARAPIJA Vyčių dramos ratelis labai d. Ebbets Field stadijone IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
vykusiai suvaidino dvi ko- įvyksta Brooklyno vyskupi-

Gegužės 9 diena buvo par. medijas: „Namų židinys” jos šv. Vardo draugijos pa-
berniukų beno džiaugsmo (vieno veiksmo) ir „Mirta
diena. Apie 2 vai. popiet 
prie mūsų bažnyčios susirin
ko visų Long Island katalikų 
mokyklų benai gražiomis 
uniformomis, bet visus švie
siai pradžiugino benų prie
šaky pasirodęs mūsų parapi
jos berniukų benas su savo 
trispalve uniforma — mėly
na, balta ir auksine. Juos 
sutiko didžiulės minios ploji
mai.

Po parado, kurio priešaky 
žygiavo mūsų berniukai, vi
si benai susirinko į par. baž
nyčią, kur pamokslus pasa
kė benų kun. vadovas ir kun. 
J. Kartavičius. Suteiktas pa
laiminimas švenčiausiuoju ir 
sugiedota Te Deum Lauda- 
mus.

Parapijiečiai' turi būti dė
kingi beno vedėjui kun. J. 
Kartavičiui ir visiems, pa- 
gelbėjusiems įgyti benui uni
formą, ypač Gyv. Rožan
čiaus dr-jai, kuri aukojo 70 
dol.

—O—
Gražiai paminėjo motinų 

dieną
Geg. 9 d. L. Vyčių 41 ir Mo

terų Sąjungos 29 kuopos iš
kilmingai minėjo motinų die
ną. Per 8 vai. mišias abi or
ganizacijos Apreiškimo baž
nyčioje ėjo bendrai prie Ko
munijos ir vėliau turėjo ben
drus pusryčius, kuriuos pri
rengė sąjungietės. Kalbas 
pasakė kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Kartavičius, red. J. 
Laučka, p. Dobrovolskienė, 
p. Subatienė, J. Bulevičius, 
p. Mikulskienė, P. Ivanaus
kas, muz. J. Jankus, J. Ma
salskis, O. Kainauskaitė, p. 
Šertvytienė, p. Gaigalienė, p. 
Vaitekūnienė ir p. Kivytienė. 
Vadovavo A. J. Mažeika.

—o—
Pavykęs vakaras

Vakare įvyko teatras, 
rankdarbių paroda ir šokiai.

Činčiberaitė” (trijų * veiks
mų). „Namų židinyj” vaidi
no V. Kainauskas — tėvas, 
O. Kainauskaitė — motina, 
A. Pūkenytė — duktė ir K. 
Kazlauskis — Zigmas.

Komedijoj „Mirta činči
beraitė” vaidino K. Marma 
— Stasys, P. Vaičelis — Pet 
ras — Mirta činčiberaritė, J. 
Kazlas — tėvas, O. Kainaus
kaitė — motina, O. Varnely
te — Stasė, Z. Mažeikienė — 
Marytė ir M. Ksenaitytė — 
tarnaitė. Veikalas buvo taip 
juokingas, jog porą kartų 
vaidinimas turėjo būti sulai
kytas, kad žiūrovai nusira
mintų iš gardaus juoko. Vei
kalus režisavo A. J. Mažei
ka. Pertraukos laiku pasakė 
kalbą kun. J. Kartavičius; 
buvo ir svečias kun. Panie
kas, redemptoristas.

Po vaidinimo buvo šokiai, 
grojant Avižonio orkestrui 
ir rankdarbių paroda, kuri 
buvo išdėta vyčių kambariuo 
se. Visi atsilankiusieji buvo 
labai patenkinti ir linkėjo 
šioms organizacijoms dau
giau panašių parengimų tu
rėti. Salė buvo veik visai 
publikos užpildyta.

Šiam parengimui iš vyčių 
daug dirbo A. Pūkenytė, V. 
Kainauskas, J. Masalskis, E. 
Petuška, A. ir Z. Mažeikai, 
O. Kainauskaitė ir k.; iš są- 
jungiečių pp. Dobrovolski.e- 
nė, Subatienė, Šertvytienė, 
Kivytienė, Terebeizienė ir ki 
tos. Buvęs.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Šv. Vardo draugijos meti
nis balius pereitą penktadie
nį buvo sėkmingas ir draugi
jai liks gražaus pelno. Vi
siems atsilankiusiems drau
gija nuoširdžiai dėkoja.

—o—
Šį sekmadienį, gegužės 16

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

MĄSTYK APIE MILČIŲ

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

_ Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo
ar^a Calf. Odos viršeliai ir stip- 

'WBgjJk 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.

■ radas, kuriame visi parapi
jos vyrai prašomi dalyvauti.

Nuo įsikūrimo mūsų para
pijose Šv. Vardo draugijos, 
vyrai gausingai ir gražiai pa 
sirodo viešuose katalikų pa
raduose ir tuomi Brooklyno 
vyskupijoj lietuviai įsigijo 
gerą vardą. Šįkart vėl turi
me garbingą progą pasiro
dyti ir tuomi viešai pareikš
ti ištikimybę savo V. Kris
tui, Jo Bažnyčiai ir kartu 
pakelti lietuvių vardą kita
taučių katalikų tarpe.

Visi parapijos vyrai prašo 
mi susirinkti prie bažnyčios 
ne vėliau 12:15 vai. (tuoj po 
sumos). Ten su Šv. Vardo 
draugija kartu vyksime pa
radam Bus specialūs tram
vajai, kurie nuveš reikalin- 
gon vieton; jie išvažiuos ly
giai 12:30 vai.

Nuvykę paradan 
vargsime, nes maršuoti teks 
tik tris kvartalus, o vietoje 
Ebbets Fielde, kur bus ore 
pamaldos, gražiai atsilsėsi
me, nes kiekvienai parapijai 
paskirta vieta su suolais.

Taigi, vyrai, visi paradan!
Valdybos vardu

J. Mykolaitis.
—o—

Pasižymėjo
Parapijos beno narys Vyt. 

Karpavičius gegužės 9 d. 
Fordham universiteto aikš
tėje įvykusios 20 benų pir
menybėse laimėjo medalį, 
kaip geriausiai sugrojęs, 
jau ne pirmas Vytauto 
mėjimas! Mokykloje jis 
ir geriausias mokinys.

—o—
Gražiai šventė

Šv. Vardo vyrai, sodalie
tės ir sąjungietės motinų 
dieną minėjo bažnyčioje, per 
mišias bendrai priimta Ko
munija. Po to sąjungietės ir 
sodalietės turėjo bendrus 
pusryčius, kuriuose dalyva
vo ir kunigai Aleksiūnas ir 
Laurynaitis.

■ —o—
Smarkiai ruošiasi

Parapijos choras, muz. 
Dulkės vadovybėje, smarkiai 
ruošiasi savo metiniam kon
certui geg. 23 d., Transfigu
ration salėje, o Rožančiaus 
draugija jau daug dirba sa
vo įdomybių vakarui gegu
žės 29 d.

nepa-

Tai 
lai- 
yra

JONAS GUTAUSKAS

STALIORIUS
Carpenter-Cabinet maker •

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

101 Grand Street, 
: (Top floor — left side) :

(Nr. 31 (179) :

Bendri pusryčiai
Sąjungietės ir vyr. soda

lietės motinų dieną ėjo ben
drai prie Komunijos ir po 9 
vai. mišių svetainėje turėjo 
bendrus pusryčius, kuriuose 
dalyvavo ir kleb. kun. Pau- 
lonis. Pasakyta kalbų.

Vakare jaunosios sodalie
tės pagerbė savo mamytes, 
suruošdamos trumpą progra 
mėlę ir užkandžius.

—o—
Šv. Vardo dr-ja nutarė 

bendrai dalyvauti geg. 16 d. 
katalikų vyrų (šv. Vardo 
dr-jos) parade. Visi vyrai 
prašomi susirinkti 1 vai. 
prie bažnyčios. Gražu būtų, 
kad vyrai ko skaitlingiausiai 
dalyvautų.

avė. ir 158 st., Jamaica. Kas 
nori, gali nuvažiuoti nauju 
požeminiu 8 avė. traukiniu, 
arba Jamaica linija eleva
ted. Visų lietuvių automobi
liai bus papuošti lietuviško
mis ir amerikoniškomis vė
liavomis. Demonstracijoj da
lyvauti kviečiamos ir šv. 
Vincento ir šv. Petro drau
gijos su vėliavomis. Pusiau 
po pirmos valandos visi auto 
mobiliai ir orkestras vyks į 
savo pažymėtą punktą (158 
st.), iš kur 2 vai. paroduos į 
Passionistų vienuolyno aikš
tę, kur įvyks šv. Vardo dr-jų 
iškilmės. Kviečiame ko dau
giausiai asmenų ir automo
bilių dalyvauti.

—o—
— Geg. 16 d. Rožančiaus 

dr-jos ruošiama vakarienė 
bus didelė, nes iš anksto par 
duota arti 300 tikietų.

_ Geg. 16 d. vakare pra
sidės novena prie P. Šv. Ste
buklingo medaliko. Ves. kun. 
G. Frey, C.M.

_ Geg. 21 d. sodalietės 
rengia šokius. Kviečiamas 
visas jaunimas.

_ Šią savaitę Maspethe 
pas gimines svečiavosi kun. 
Skalandis su motinėle iš

Peabody, Mass.
— Kun. J. Balkūnas apį 

vaikų vasarvietę kalbės pa 
WMBQ radio ne 17 d., be 
gegužės 18 d. 1:30 vai. p.p

— Kun. J. Balkūnas prast 
geradarių dovanoti vaikų vi 
sarvietėi sunaudotų blanke, 
tų, antklodžių, pagalvių j 
paklodžių.

ŠTAI K/

Garsui 20 meti 
Suomijos social 
Visai ne tuo ke 
Be jokio komp 
Tegu miršta!

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET,

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfield 6-8787

VALANDOS: 
9—13 ryte 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-9108

Vietoj mirusio a. a. M. Ba- 
rasnevičiaus nauju trustistu 
išrinktas jaunasis Antanas 
Revukas.

—o—
Šį šeštadienį, geg. 15 d., 

par. svetainėj įvyksta įdo
mybių — laimėjimų vakaras. 
Yra daug gražių ir brangių 
dovanų. Pradžia 8 vai. vak.

—o—
Geg. 8 d. par. choras, muz. 

J. Brundzos vedamas, turėjo 
gavo koncertą — teatrą, į 
kurį atsilankė pilna salė 
publikos.

Choras labai gerai pasiro
dė, išpildydamas Gudavi
čiaus, Aleksio, Vanagaičio, 
Žilevičiaus, Tallat-Kelpšos ir 
M. Petrausko kūrinius.

Solo ir duetuose pasirodė 
Pr. Stupuras, O. Revukienė, 
A. Pakinkienė, B. Šimkiūtė, 
A. Vencius, A. Revukas, A. 
Jakubčionis, F. Morkus, B. 
Brundzienė.

Atskirai pasirodė mergir 
ir vyrų chorai.

Sudainuota daug Miko 
Petrausko dainų, paminint 
neseniai mirusį kompozito
rių, kurio gyvenimą ir kūry
bą apibūdino muz. J. Brun- 
dza.

Monologą pasakė O. Za- 
jankauskaitė, komediją „Pa
nelė iš kaimo” suvaidino V. 
Pakinkytė ir Pakinkienė, o 
J. Šlivinsko komediją „Ku
kulio nervai” suvaidino Si- 
rutytė, Kralikaitė ir Stupu
ras.

Programos išpildymas ma 
loniai patenkino visus atsi
lankiusius, kurie savo prita
rimu linkėjo chorui gražios 
darbuotės ir ateity. H. M.

MASPETHO ŽINIOS

Šv. Vardo draugija ir visi 
Maspetho vyrai dalyvaus di
džiulėj demonstracijoj Ja
niai coj, geg. 16 d. Šį sekma
dienį 1 vai. p.p. vyrai susi
rinks prie senosios bažny
čios su vėliavomis. Parapi
jiečiai savo automobiliais nu 
veš visus vyrus į demon
stracijos vietą — Hillside

I NOTICE is hereby given that License No. 
SB 89 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at 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 bf 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 nt 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 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 Law 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. 
L 651 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 735 Nostrand Avenue, Borough of 
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 534 Grant Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY LANDMAN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7580 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 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 38 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 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ARCADIA BALLROOM COMPANY, INC. 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7658 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 110 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT CAFE, INC.
110 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP.
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JACK SELTZER 
(Parkway Delicatessen)

492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZO MONTEFORTE
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LONE STAR CAFETERIA 
Michael Savas and Vassio Kyriazos

375 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

IVAN O. ZELEZ
1647 East 96th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 679 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 5407—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
(ounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
(Third Avenue Liquor Store)

5407—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

S Tel. EVergreen 7-1312
! Dr. H. MENDLOWITZ
? Persikėlė naujon vieton, tai yra:
:522 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y.
? VALANDOS:
$ 1 iki 8 lx nuo Sekmadieni:
( 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai, ryte
: FLATBU8H OFISAS randasi 2220 Avenue j.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Šio mėnesio 17 
Susivienymo orga 
rastis Garsas, 

’ metų sukakties, ' 
ga Garso 19-tan 
suminėta laikrašč 
mo istorija.

Garsas per 201 
buvo katalikų t 
Susivienymo — i 
stovu, bet užėmė 
sias katalikybės 
bes reikalų gyni 

Ijas.
Amerikai, kaip 

linkės laikraščiui, 
tingu malonumu 
Garsą, kurs gimė 
linkėję ir per dau; 
navo šios apyli 
menei

Garso ilgamet: 
rius nuo 1918 n 
mt buvo dabartii 
nymo pirmininkas 
čio Draugo red 
Šimutis, o nuo 1S 
są sėkmingai red 
tas Zujus.

Nuoširdžiai 
Garsą ir jo reda 
kėdami išbandyto 
gražiausiai ateiči

Tel, NEwtown 9-4464 ■ NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

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

—0— 
į Suomijos soc

j ly partija šiom 
pašalino kraštu 
narius, kurie rei 

. dro fronto” su 
pagal Maskvo 
Suomijos sociali 
Švedijos, Norv 
rijos jų bendi 
pritardami „be 
tui”, parodo sv 
mą, jog komiu 
būti joki demok

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Komunistai ži 
vo Rusijos soc 
įmurgdė Ispaniją 
tragediją, jie nė 
nes valios nėra p 
tur, todėl tikrai 
amerikiečių lietui 
stus atstovaujanč 
uos užsimerkusiai 
kvos parėdymus, 
dinavijos prityrus

Tel. Virginia 7-4499 •
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

SALDŪKAS 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 82.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

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

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

Tel. GLemnore 5-8733

'Standard"

Kovotojų prieš 
mą atsiranda įva 
NewYorko miest 
narys Harvey bant 
jog jis turįs geria 

ii”. To kovotojo ] 
; - guminės lazdos 

jėgos pabūklai.
Keista, jog tok 

Į jas, kaip Harvey, t 
sos paminėtas priei 
lyti katalikų organi 
smukimuose net i 
kai katalikų darbini 

1 rastis Catholic Wt 
reiškė griežtą nepas 
mą dėl tokių „k 
priemonių.

Kiekviena jėga g 
gą, kiekvienas smu 
šaukia smurtą. Poi 
vey tikrai pasitariu 
talikybei, jei jis tylė 
pintųsi su kitais mi 
rybos nariais, kad 

’ varguomenė nekęstų 
kad mokyklose nebūt 
ūžiama komunistinė 
Cmda, kad viešajam 

į filme būtų vykdoma 1 
niska meilė.

iš atostog 
ridentas Roosevelt h 
pareiškė, jog jis 

Vyriausio Teism
t


