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Budapeštas. — 1919 metų 
vengrų komunistų sukilimo 
vadas, Zoltan Rudas, iki šiol 
slapstęsis Austrijoje, sugrį
žo į Vengriją ir pasidavė po-

H pagal ratelį 
Tol.: H&mtHd hri

LINDBERGHAI SUSILAU
KĖ TREČIO SŪNAUS

— Kainų Tvarkytojo įsa
kymu, Lietuvoje alus atpigo 
pusiau ir net daugiau kaip 
pusiau.

Teisme Rudas nuteistas 15 
metų kalėjimo. Bylos metu 
jis aiškino, jog pasiilgo tė
vynės ir todėl grįžo.

SENATVĖS PENSIJŲ 
ĮSTATYMAS KONSTI- 

TUCINGAS

Kun. Norbertas Pakalnis,
Brooklyno Apreiškimo parapijos klebonas, gegu
žės 27 d. sulaukęs kunigavimo 25 metų sukakties. 
Jubiliato biografija 5 puslapy.

LIETUVOS SPORTININKŲ 
LANKYMOSI 

TVARKRAŠTIS

V. D. UNIVERSITETO 
biblioteka 

KAUNAS, LITHUANIA.

Reikšmingas jubiliejus. 
Mūsų pasididžiavimas. 
Tautos entuziazmas. 
Baskai miršta. 
Skrybėlės ir kojinės.
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Alfred E. Smith, 

New Yorko gu 
geg. 15 d. išvyko kelii) 
čių atostogoms į Ennį 
pirmutinė jo kelionė į į 
nį. Pirmiausia Smith 
kysiąs Popiežių, o polo 

i siąs į Paryžių, 
Dubliną.

' Res. TeL Elizabeth N®
SALIKUS 

nee— Notary Public 
,, Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimu
Visokios apdraudos h 

bondsų reikiln® 
omet gausite gerą patam**

NDLOWITZ
i vieton, tai yra: 

Brooklyn

VALANDOS; • 
■ųf 8—10 ryte 
v i-a p. p. 
’ 6-8 nk, 

Šventadieniais nuttuu 
Tel.: EVetgnen 8-Ott

A. Lirr. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINTO 
GYVENIMO SAVATTRASTIS 

EINA KAS PENKTADIENĮ.

Seksai

randasi 2220 Avenue L

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 28 D., 1937 M. Nr. 22 (170)

.MOGAUS SVEIKATA
te todčl, tad Jie valgo tikrą Uant 
geriausią Uetuvlttą duoną, Uh 

b bei kitokiems pokyliam 
kitus miestus.

Brooklyn)!

LANTIEJUS 
and EMBALMER 

SNERAL INSURANCE

■ VALANDOS: 
Z 9—12 ryte

\; - i- s m.
* Penktadieniais uMift 

Tel.: KVergnen 741tl

labai
buvo dovavo Katalikų Bažnyčiai 

Ambrozijos bi- nepaprastu uolumu ir pasi- 
prižiūrėtoju, o

?. SHAUNS
3 SALINSKAS) 
-BALSAMUOTOJAS 

ycJa ir poilsiui gražūs tania® 
Iriems reikalams. Kainos h® P2

Brooklyi,^
SST PARKWAY) ____

U PALO®
JOS BUSIES
.va, arbata, Hot Chocolate 
,n?NT. Geriaitas p*®®1 
geriausios Smetonos. A1AJB Bpta j 
Imami užsakymai. Kreipkite*:

INKUS
MM

fe'

semi-

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Poet 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Dabartinis Popiežius Pijus 
XI gimė 1857 m. gegužės 31 
d. šiaurinėje Italijoje, Lom
bardijos apylinkėje, Desio 
miestely, kukliai gyvenančių 
Ratti šeimoje. Pakrikštytas 
Achille vardu.

Į kunigus įšventintas 1879 
m. gruodžio 20 d. Seminari
joje įsigytu mokslu nepasi
tenkino ir savo studijas gili
no, įsigydamas kelis aukšto
jo mokslo laipsnius. 1882 m. 
pakviestas profesorium į 
Milano arkivyskupijos 
nariją.

Milane gyvendamas 
pamėgo knygynus ir 
paskirtas 
bliotekos
1907 m. viršininku. Mokėda
mas kelias kalbas, įsigijo 
daug draugų. Tais pat me
tais Popiežius Pijus X pakė
lė jį prelatu. 1914 m. paskir
tas Vatikano bibliotekos ve
dėju ir šv. Petro bazilikos 
kapitulos nariu.

1918 m. Popiežius

provincijos planą.
Prieš grįžtant į Romą ar- 

kiv. Ratti lankėsi Lietuvoje 
ir susipažino su lietuvių tau
tos žymiaisiais vyrais. Kau
no kunigų seminarijoje yra 
įmūryta lenta arkiv. Ratti 
lankymuisi paminėti.

1921 mt. paskirtas Milano 
arkivyskupu ir kardinolu. 
Popiežiui Benediktui XV mi
rus, ’ 1922 m. vasario 6 d. 
kardinolas Ratti išrinktas 
popiežiumi, o vasario 12 d. 
vainikuotas kaip Pijus XI.

Per 15-ka ganyto j avimo 
metų Popiežius Pijus XI va-

Kaina 5c.

Kun. Norbertas Pakalnis, 
vienas iš šio laikraščio pir
mų steigėjų ir dabartinis jo 
leidėjų vadovybės narys, šią 
savaitę sulaukė kunigavimo 
25 metų jubiliejaus, kurio 
proga, laikraštis Amerika 
Brangiam Jubiliatui reiškia 
nuoširdų sveikinimą, gilų dė
kingumą ir džiaugsmingus 
linkėjimus.

Ad multos annos!
—o—

Šio puslapio skiltyse yra 
nepaprastai maloni visiems 
geros valios lietuviams žinia 
— Connecticut Senatas pri
pažino Marianapolio Kolegi
ją tinkama aukštąja mokslo 
įstaiga ir suteikė jai teisę 
duoti savo auklėtiniams 
mokslo laipsnius.

Valstybinės vyriausybės 
pripažinta Marianapolio Ko
legija dabar galės stiprėti ir 
plėstis dar stambesniais 
žingsniais. Connecticut vy
riausybės žygis lyg vainika
vo garbingojo Kolegijos rek
toriaus, kun. Dr. J. Navicko, 
pastangas sukurti amerikie
čiams lietuviams aukštojo
mokslo ir auklėjimo įstaigą, diktas XV paskyrė 
kuri jau dabar yra lietuvių 
garbė, pasigėrėjimas ir pasi
didžiavimas.

—o—
Iš Lietuvos atsiųsti laiš

kai ir laikraščiai yra gyvi 
liudininkai to nepaprasto 
tautinio entuziazmo, kurį 
visoje tautoje sukėlė Lietu
vos krepšinio žaidėjų Rygos 
tarptautinėse varžybose iš
kovota Europos pirmenybė. 
Jaunuoliai sportininkai tik
rai verti nuoširdaus sveiki
nimo, nes jie išjudino visą 
Lietuvą į sveiką entuziazmą, 
kurs būtinas kūrybai.

Rygoj e pasiektas laimėji
mas paragins lietuvį dau- 

• giau pasitikėti savo jėgomis 
ir drąsiau siekti laimėjimų 

Į ir tose srityse, kuriose glūdi 
| amžinesnės ir reikšminges- 
Į hės vertybės.

—oi—
Ispanijos sukilėliai dabar 

daugiausia sukaupę savo jė
gas prieš baskus, kurie visų 
laikomi paslaptinga tauta. 
Dabar baskų skaitoma apie 
480,000. Nėra atsakymo į 
klausimą, iš kur ir kas jie.

į Baskų kilmė neišaiškinta. 
Neseniai prancūzų poetas 
lietuvis Milašius pareiškė sa- 

; vo nuomonę, jog lietuviai la- 
p bai giminingi baskams. Bet 

visa tai tik spėliojimai.
Krikščionybei baskai da

vė jėzuitų įkūrėją šv. Igna
cą Lojolą ir daugybę kitų 
įžymybių. Šiandie jie tragiš
kai miršta kovoje brolis 
prieš brolį, svajodami apie 
savo nepriklausomybę. 

—o—
Graikijoje diktatorius Me

taxas nori tvarkyti net ir 
paprasčiausias žmonių kas
dienio gyvenimo smulkme
nas. Nuo gegužės 1 d. jis už
draudė vyrams pasirodyti 
gatvėse be skrybėlių, o mo
terims — be kojinių, nes šių 
daiktų gamintojai nusiskun
dė silpna prekyba.

Diktatoriai lenktynių© j a 
naujų įsakymų „originalu
me”. Jei’ Hitleris įsakė ma
žiau valgyti mėsos ir svies
to, tai jo pamėgdžiotojui 
Metaxui užkliuvo vyriškos 
skrybėlės ir moteriškos koji
nės.

Ratti apaštališkuoju 
toriumi Lenkijai ir 
atstovauti Vatikanui visoje 
Rusijoje. Netrukus paskir
tas Nuncijų Lenkijai ir kon
sekruotas Lepanto arkivys- i valstybėmis, 
kupu. Ruošdamasis arkivys
kupo šventimams, prel. Rat
ti pasikvietė a. a. arkivysku
pą Matulevičių vadovauti 
rekolekcijoms. Su a. a. arkiv. 
Matulevičių dabartinis Po
piežius buvo labai artimuose 
santykiuose. 1926 mt. Popie
žius paskyrė arkiv. Matule
vičių apaštališku vizitato
rium Lietuvai ir pavedė pa
ruošti Lietuvos bažnytinės

aukojimu auklėjime, švieti
me, moksle, mene, misijose, 
tarptautiniame gyvenime ir 
daugybėje kitų sričių.

Minėdamas savo 80 metų 
sukaktį, Popiežius iškilmin
gai atidarys neseniai jo ini
ciatyva atsteigtą Pontifika- 
linę Mokslų Akademiją, į 
kurią jis yra pasirinkęs žy
miausius pasaulyje moksli
ninkus, nežiūrėdamas jų nei 
tautybės, nei tikybos.

Iki šiol jis yra išleidęs per 
30 enciklikų, sudaręs per 12- 
ka konkordatų su įvairiomis

Nors paskutiniuoju laiku 
jo sveikata gerokai pašlijusi, 
tačiau Garbingasis Senelis 
visą laiką budi savo aukšto
se pareigose, vairuodamas 
Šv. Petro laivą per gyvenimo 
audringą jūrą į Ramybės 
Uostą.

Viso 
maldos 
žės 31 
intencija.

LS ir PLATZ 
prūpina Jūsų Namuose 

4BING , 
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Sporto Komitetas paskel
bė galutinai paruoštą tvark- 
raštį, kurio bus laikomasi 
Lietuvos sportininkų lanky
mosi metu:

Sportininkai atvyksta lai
vu Ill de France liepos 6 d. 
apie 12 vai. dieną; popiet iš
vyksta į Washington.

Liepos 7 d. Washingtone, 
vakare Baltimore, Md.

Liepos 8 d. Pittsburgh, 
Pa.; 9 d. vakare atvyksta į 
Chicago, kur pasiliks iki lie
pos 22 d.

Liepos 22, 23 ir 24 d.d. De
troit, Mich.

Liepos 25 ir 26 d.d. Cle
veland, Ohio; 27 d. Buffalo 
ir Niagara Falls; 28 — 29 d. 
d. Wilkes-Barre ir Scranton, 
Pa.; liepos 30 d. atvyksta į 
New Yorką, kur rugpjūčio 1 
d. sporto šventė.

Rugpiūčio 4 d. laivu III de 
France išvyksta į Lietuvą.

Varšuva. — Čia lankosi 
Rumunijos sosto įpėdinis, 
princas Mikalojus, 15 metų 
amžiaus. Jis savo tėvo vardu 
pakvietė Lenkijos preziden
tą Moscickį atsilankyti Ru
munijoje.

Princas Mikalojus atvyko 
iš Londono, kur jis atstova
vo savo tėvui Anglijos kara
liaus vainikavimo iškilmėse.

Londonas.— Anglijoje gy
veną pulk. Charles A. Lind
bergh su žmona gegužės 12 
d. susilaukė trečio sūnaus, 
apie kurio gimimą tik dabar 
sužinota, nes pulk. Lind
bergh sūnaus gimimo žinias 
laikė paslapty.

Weimaras. — „Hitlerio 
jaunimo” vadų suvažiavime 
viešai paaiškėjo tikrasis šios 
organizacijos veidas. Vals
tybės sporto vadas pareiškė, 
jog nuo šiol visi jaunuoliai 
privalės išeiti šautuvų ir re
volverių naudojimo apmoky
mą.

Pagal Hitlerio išleistą jau
nimo įstatymą, kiekvienas 
jaunuolis, nuo vaikystės me
tų, privalo įstoti į „Hitlerio 
jaunimo” sąjungą.

Lietuvos Sportininkai 
Entuziastiškai Sutikti

Washington. — Vyriau
sias Teismas nagrinėjo so
cialinės apdraudos įstatymą 
ir nusprendė, jog jis yra 
konstitucingas. ^Pensijų klau 
sime teismas pasisakė vy
riausybės naudai 7 balsais 
prieš 2, o nedarbo apdraudo- 
je — 5 prieš 4.

Šis teismo sprendimas už
tikrino ne tik federalinės 
vyriausybės, bet ir atskirų 
valstybių vyriausybių pa
stangas apsaugoti darbinin
kus senatvėje ir nedarbe. 
Šis teismo sprendimas pa
kenkė ir prezidento siūlymui 
padidinti teismo teisėjų skai 
čių, kad teismas būtų labiau 
palankus liberališkiems įsta
tymams. Prezidento prieši
ninkai dabar sako, kad teis
mas ir be pertvarkymo yra 
užtenkamai liberalus.

North Stoneham. — Ang
lų laivai atgabeno iš Ispani
jos apie keturis tūkstančius 
baskų vaikų, kuriems suteik
ta prieglauda Anglijoje.

Baskų vaikai apgyvendin
ti specialiai paruoštose sto
vyklose.

Briuselis. — Prof. Piccard 
ruošėsi su savo bendradar
biu prof. Cosym pakilti ba
lionu į aukštąsias padanges, 
į stratosferą, bet mėginimas 
nepavyko, kai balionas užsi
degė dar žemėje ir visai su
degė.

1932 mt. prof. Piccard tuo 
pačiu balionu buvo iškilęs į 
53,139 pėdų aukštį, šį sykį 
jis norėjo dar aukščiau pa
siekti.

Šių metų kovo 25 d. Con
necticut valstybės Senatas, 
švietimo vadovybei rekomen 
duojant, suteikė Marianapo- 
lio kolegijai teisę duoti mok
slo laipsnius. Tokiu būdu, Ma 
rianapolio Kolegija galutinai 
oficialiai atsistojo greta ki
tų mokslo įstaigų šioje šaly
je.

Kadangi iki šių metų ko
legijoje buvo tiktai bendras 
ruožas, todėl visi, baigusieji 
Marianapolio kolegijoje ben
drąjį ruožą, gali tuos laips
nius įgyti. Bendrojo ruožo 
laipsniai yra Humanitarinių 
Mokslų Kandidato ir Prigim
ties Mokslų Kandidato — 
Associate of Arts and Asso
ciate of Sciences. Šie kandi
dato laipsniai duoda studen
tui teisę siekti Humanitari
nių Mokslų ir Prigimties 
Mokslų Bakalauro ir Magis
tro laipsnių.

Šių metų rudenį Mariana- 
polyje atidaromi du nauji 
departamentai: humanitari
nių ir prigimties mokslų. 
Pirmojo departamento deka
nas bus kun. dr. Alfonsas 
Jagminas, antrojo — prigim 
ties mokslų magistras Jero
nimas Rickevičius.

Kandidato laipsnį Maria
napolio kolegija teikia vi
siems savo studentams, bai
gusiems bendrąjį kolegijos 
ruožą ir išlaikiusiems exami- 
na rigorosa. Kurie studentai 
mokėsi toliau šių mokslų sri
tyje, jie gauna minėtus laip
snius be kvotimų; jiems už
tenka pristatyti Marianapo
lio kolegijos mokslo baigi
mo diplomą ir bent vienų 
metų (dviejų semestrų) išei
tus mokslus kitoje mokyklo
je-

Kitą savaitę pradėsime 
spausdinti J. E. vyskupo Me
čislovo Reinio gyvenimo ap
rašymą, iš kurio turėsite 
progos susipažinti su Gar
binguoju Svečiu, atvykstan
čiu birželio 17 d. iš Lietuvos.

visos aplinkinės gatvės buvo 
perpildytos organizacijų ir 
visuomenės. Daugybė orga
nizacijų buvo atvykusios su 
vėliavomis. Orkestrai nenu
traukdami grojo maršus, o 
minios jaunuomenės nugalė
tojus sportininkus mėtė gė
lėmis. Nugalėtojai buvo pa
puošti laurų vainikais.

Vos tik išlipus iš trauki
nio, pasigirdo skardus nenu
trūkstamas „valio”, ir svei
kinimo žodį tarė Kūno Kul- , 
tūros Rūmų direktorius, V. 
Augustauskas. Toliau į nu
galėtojus sportininkus svei
kinimo kalbas pasakė įvai
rūs atstovai.

Visos kalbos buvo neper
traukiamai lydimos milžiniš
kų ovacijų nugalėtojams ir 
transliuojamos per radio.

Nugalėjusios komandos ka
pitonas F. Kriaučiūnas, tar
damas sportišką žodį orga
nizacijų ir visuomenės mi
nioms, pažymėjo, kad sporti
ninkai nuoširdžiai dėkoja už 
tokį gražų sutikimą, jie atli
ko tai, ką turėjo atlikti, lai
mėjo tai,.ko Lietuva norėjo 
laimėti. F. Kriaučiūno žo
džius palydėjo ištisa audra 
ovacijų, s

Iš stoties sportininkai nu
galėtojai buvo išnešti ant

> , ' -J' i ■

rankų. Nuolatinės ovacijos 
ir lietus žydinčių gėlių vis 
nesiliovė. Daugtūkstantinė 
minia degte degė audringu 
gražios pergalės laimėjimo 
entuziazmu, buvo matyti, 
kad pergyvenamas ypatin
gas džiaugsmas. Entuziazmą 
dar daugiau padidino žemai 
skrisdami ir gėles barstyda
mi Lietuvos aero klubo lėk
tuvai.

Paskui nugalėtojus sporti
ninkus išsitiesė ilga kelių 
kilometrų džiūgaujančios mi 
nios eisena. Eisena su nuga
lėtojais patraukė į Kūno 
Kultūros Rūmus. Sportinin
kai nugalėtojai buvo vežami 
atidengtuose automobiliuose.

Tą patį grįžimo vakarą 
sportininkai nugalėtojai at
vyko prie Vytauto D. muzie
jaus ir atidavė pagarbą Ne
žinomam Lietuvos Kareiviui, 
ant jo kapo uždėjo gyvų gė
lių vainikus.

Jau buvo rašyta, jog Lie
tuvos krepšinio (basketball) 
komanda laimėjo krepšinio 
pirmenybes, nugalėdama ita
lus, estus, lenkus, egiptiečius 
ir kitus. Lietuvos krepšinin
kai dabar yra Europos meis
teriai — čempionai. Ypatin
gai gražiai lietuviai supliekė 
lenkus, kurie iš anksto gyrė
si nugalėsią lietuvius.

Į Lietuvą nugalėtojai grį
žo gegužės 9 d. Visur kelyje 
jie buvo džiaugsmingai su
tikti.

Čia spausdiname dienraš
čio XX Amžiaus korespon
dento aprašymą apie nugalė
tojų grįžimą iš Latvijos į 
Lietuvą:

Mes jautėme, kad mūsų 
pergalės džiugina tautiečius, 
kad jomis džiaugiasi visa 
Lietuva. Tačiau tokio išsilie
jusio entuziazmo, kokį mes 
turėjome patirti pravažiavę 
savos žemės sieną Joniškyje, 
neįsivaizdavome. Pirmieji 
mūsų vyrus išvydo joniškie
čiai. Tuoj pervažiavus Lietu
vos sieną, pasienyje jau su
tiko su vėliavomis ir gėlė
mis pasienio ūkininkai. Jo
niškyje visas Joniškis sugu
žėjo į gel. stotį. Skautai, šau 
liai, moksleiviai išsirikiavę 
stovėjo ir laukė pasirodant 
nugalėtojų, kreipšininkai bu
vo sutikti griausmingai va
lio, gėlėmis ir maršu.

Antroji didelio džiaugsmo 
banga mūsų krepšininkus už 
liejo Šiauliuose. Traukinys į- 
važiavo į ūžiančią minią. Čia 
krepšininkus pasveikino mie 
sto burmistras Valančius ir 
įteikė Šiaulių visuomenės do
vaną — sidabro vainiką su 
rusvam aksome įrašytomis 
mūsų žaidikų pavardėmis. 
Tačiau šiauliečiai po oficia- 
lės dovanos apipylė mūsų 
laimėtojus gėlėmis ir kito
mis vertingomis dovanomis. 
Visi pamatė, kaip atrodo tie 
vyrai, kurie iškovojo mums 
tiek garbės ir džiaugsmo.

Radviliškio stoties aikštė 
taip pat kimšte prisikimšus 
žmonių, ir čia vėl sveikini
mai, muzika, gėlės, dovanos. 
Šalia stoties pasitinka kiek 
originaliau Klaipėdos teat
ras, kuris čia buvo atvykęs 
gastroliuoti. Artistai, užsili
pę ant vagonų stogų, išsiri
kiavę mosuodami skarelė
mis, sveikino laimėtojus. 
Traukiniui stabtelėjus, artis
tų atstovai įteikė gėles.

Baisogaloje, Dotnuvoje, 
Kėdainiuose, Jonavoje, visi 
pripildė nugalėtojų vagoną 
su kaupu gėlėmis. Nebeliko 
vietos net atsistoti. Ties Pa
lemonu Europos nugalėtojų 
traukinį pasitiko LAK lėk
tuvas, kuris, skraidydamas 
apie traukinį, atlydėjo mūsų 
krepšinio rinktinę į Kauną.

Sutikimas Kaune
Sugrįžusius nugalėtojus en

tuziastiškai sutiko visos sto
tys ligi Kauno, o ypač įspū- 

; dingas sutikimas buvo taut, 
vėliavomis pasipuošusioj lai
kinojoj sostinėj. Čia žmonių 

: minios traukėsi visu Vytau
to prospektu.

Stoties peronas, stotis, di
džiulė aikštė prie stoties ir apie 15,000 pušaičių.

Maskva. — Lakūnų gru
pei laimingai pasiekus šiau
rės ašigalį, sovietų spauda 
plačiai aiškina šio žygio 
reikšmę ir visoje Rusijoje 
reiškiasi didelis džiaugsmas 
dėl lakūnų laimėjimų.

Sovietų Rusijos lakūnai 
nėra pirmieji, kuriems pavy
ko pasiekti šiaurės ašigalį, 
bet jie pirmieji, kurie pasi
ryžę savo laimėjimą pada
ryti naudingą praktikos rei
kalams. Rusai šiaurės ašiga
ly įrengs ant ledyno pasto
vią stovyklą orlaiviams, ku
rie galės vykdyti tiesioginę 
kelionę į Ameriką.

— Palangos pavasarinin
kai pajūrio kopose pasodino
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Amerikiečių United Press iš Talino, Estijos sostinės, 
praneša, jog veikiai įvyksiančiame Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministerių pasitarime Kaune daugiausia bus 
svarstoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugumo bei neu
tralumo klausimai. Tie patys šaltiniai nurodo, jog Balti
jos valstybės paskutiniu laiku siekia artimesnio bendra
darbiavimo su Skandinavijos valstybėmis ir Anglija.

Baltijos valstybėms, būnant tarp dviejų stambių netai
kingų kaimynų, Vokietijos ir Rusijos, tenka ieškoti protin
gos išeities — būti geruose santykiuose su artimais kaimy
nais, bet savo interesus apdrausti ir kitur.

Lietuva, Latvija ir Estija dabar sudaro artimą sąjungą, 
bet jos tikram pajėgumui kliudo Lenkijos padaryta skriau
da Lietuvai. Latviai ir estai yra suinteresuoti palaikyti 
ko geriausius santykius ir su Lenkija, kuri stengiasi at
skirti Lietuvą nuo kaimynų ir priversti ją nusileisti smur
tui ir jėgai. Žinoma, lenkai nori labai brangios kainos — 
tegu Lietuva atsisako Vilniaus ir viskas tvarkoje! Tai se
na lenkų giesmė, kuri vis dėlto nesujaudino lietuvių per 
17-ka metų.

Kad Lietuva tarptautiniame gyvenime turi nemažos 
reikšmės, rodo faktas, jog birželio pradžioje Lietuvoje lan
kysis Švedijos užsienių reikalų ministeris Sandler ir Ang
lijos užsienių politikos vadovybės stambus asmuo, lordas 
Plymouth. Abu jie turės svarbius pasitarimus su Lietu
vos vyriausybės atsakingais žmonėmis.

Manoma, jog švedų ministeris praties kelią į artimesnį 
bendradarbiavimą tarp Baltijos sąjungos iš vienos pusės
ir Švedijos, Suomijos ir Norvegijos iš kitos pusės. Tokį 
žygį viso pasaulio lietuviai tik sveikinti gali.

Lordo Plymouth lankymasis gal net svarbesnis. Spėlio
jama, jog jis bandysiąs Kaune sukurti švelnesnę nuotaiką 
Vilniaus klausimu. Jeigu Plymouth turi kokių nors gar
bingų siūlymų Lietuvos naudai, tai jo lankymasis bus pras
mingas. Tačiau jei* jis tik primintų senus didžiųjų valsty
bių siūlymus, nuoširdžiai tikime, jog Lietuvos vyriausybė 
garbingai dar sykį pareikš lietuvių tautos nepalaužiamą 
nusistatymą: pirmiausia atitaisyti neteisėtą žygį, o tik ta
da kaimyninių santykių užmezgimas.

Lietuvių tautos kelias nukaišytas garbingumo gairėmis, 
kurios atvedė tautą į nepriklausomą valstybę. Nesužalo
tas garbingumas ir toliau turi būti Lietuvos nepriklauso
mumo sargybos pagrindiniu ramsčiu.

ŠV. DVASIOS DOVANOS
1. Išmintis

Ji yra žiedeliu visų kitų 
dovanų. Išmintingas supran
ta tikrąją gyvenimo vertę, 
nes saikuoja amžinybės sai
ku. Brangina amžinai tve
riančius dvasinius turtus, o 
žemiškuosius moka sudva
sinti. Jis ieško visų pirma 
Dievo karalystės ir jos tei
sybės. „Viešpats duoda iš
mintį, ir iš jo burnos eina 
gudrybė ir žinojimas” (Pa
tar. 2, 6). Kodėl daugelis kai 
ba ir elgiasi neišmintingai? 
Į tai atsako išminties Kny
ga. „Nes išmintis neįeina į 
piktavalę sielą ir negyvena 
pavergtame nuodėmei kūne” 
(Išm. 1, 4).

2. Protas
Šioji dovana gelbsti su

prasti ne vien tai, ką jaus
mais galime pasiekti, bet ir 
amžinuosius daiktus, kurie 
dabar tėra matomi atspindy
je lyg mįslė, ši dovana rei
kalinga, kad suprastumėm 
Dievo žodį, šventąsias tie
sas, tikėjimo paslaptis ir tai 
statytumėm aukščiausioje 
vietoje.

3. Patartis
Automobilių vairuotojai 

gerai supranta kaip naudin
gi kryžkelėse numeriai — ro
dyklės. Gana sužinoti koks sislapsto atklikinėdamas ge- 
numeris veda į reikiamąjį ruosius darbus, nesiduoda 
pasiekti miestą ir jo laiky-( suvedžiojamas,

damasis žmogus nepaklys. 
Mes visi keliaujame, teisin
giau tariant, skriejame į am
žinybę. Ar protinga nepaisy
ti patarimų bei nurodymų, 
kaip lengviausiai pasiekti 
savo kelionės tikslą?

Gyvenimo klaikumose prie 
geriausių norų dažnai ne
lengva išsirinkti tai, kas 
tarnautų Dievo garbei ir 
mūsų sielos išganymui. Šv. 
Povilas pripažįsta, kad ir ne
leistinieji daiktai nevisad' 
pridera. „Kaip gilus vanduo, 
taip sumanymas žmogaus 
širdyje, bet išmintingas žmo 
gus išsems jį” (Patar. 20, 5). 
O jeigu kam priseina duoti 
kitam nurodymus bei patari
mus ir neturi sumanumo /
dovanos, tas ir save gali pra
žudyti ir artimą.

4. Tvirtumas
„Darbuokis, kaip geras 

Kristaus Jėzaus kareivis” 
ragina šv. Povilas Apašta
las savo mylimiausį mokyti
nį Timotiejų. Varge, kentėji
muose reikalinga šv. Dva
sios tvirtumo dovana. Juk 
žmogus dažnai žino ir su
pranta kas reikia daryti, bet 
trūksta jam drąsos, jėgų. O 
jos daug reikia priešams ir 
visoms kliūtims nugalėti sie
los išganymui. Tvirtasis ne-

namas, bet prie kiekvienos 
progos, kaip narsus Kristaus 
kareivis, viešai išpažįsta sa
vo tikėjimą.

5. Mokslas
Ne visi sugeba panaudoti 

žemiškuosius daiktus dides- 
’ nei Dievo garbei. „Gudrybė 
: gyvybės šaltinis tam, kas ją 
turi” (Pat. 16, 22). Kas gali 
pažinti save, neturėdamas 
šv. Dvasios mokėjimo dova
nos? Kas apsakys, kiek ne
išvystytų talentų lieka pa
laidotų nemokant jų sunau
doti gyvenime! Šv. Pranciš
kus Asyžietis, pasipuošęs šv. 
Dvasios dovanomis, iš visų 
sutvėrimų mokėsi gerumo ir 
Dievo meilės. Siųsdamas sa
vo brolius į žmones sakyda
vo: „Eikite pamokslą saky
dami!” Vadinasi, susikau
pusių broliukų pati eisena 
turėjo būti pamokymu. Jie 
mokėjo pakilti aukščiau me
džiaginio pasaulio ir įsitikin
ti, jog „žmogus yra gyvas 
ne vien duona, bet kiekvienu 
žodžiu, kurs išeina iš Dievo 
burnos” (Mato 4, 4).

6. Maldingumas
Uolus, džiaugsmingas Die

vui tarnavimas neįmanomas 
be šventosios Dvasios mal
dingumo dovanos. „Maldin
gumas yra viskam naudin
gas, kadangi turi dabartinio 
ir būsimo gyvenimo pažadė
jimą” (1 Tim. 4, 8). Maldin
gas ilgisi, ieško Dievo. Jo 
mintys ir širdis veržiasi prie 
Dievo. Malda jungiasi, san
tykiauja su Dievu ir dieviš
kais daiktais. Tikrai maldin
go žmogaus taisyklė — vi
same pildyti Dievo valią. To
dėl tikrai maldingas žmogus 
visada pavyzdingas, prak
tiškas katalikas.

7. Dievo baime
Dievobaiminga siela sten

giasi neįžeisti savo gerojo 
Dievo kad ir menkiausiuose 
daiktuose. „Viešpaties baimė 
tai yra išmintis” (Jobo 28, 
28).

Nekalbant apie kitas bai
mes, Dievo baimė yra dvejo
pa: bausmės ir meilės, arba, 
vergiškoji ir kūdikiškoji. Be 
paaiškinimų suprantama ka
tra geriausia. „Vykdykite 
savo išganymą su baime ir 
drebėjimu” (Pilyp. 2, 12) 
taip, kaip šventieji darė.

Visas septynias šventosios 
Dvasios dovanas gavome 
priimdami Sutvirtinimo sa
kramentą. Kyla klausimas: 
kaip mes tas dovanas iki šiol 
sunaudojome? Ar dažnai pa
galvojame kaip veiklūs Mis
tinio Kristaus Kūno nariai? 
kaip uolūs Bažnyčios apaš
talai? Kaip karingi Kristaus 
kareiviai ?

Taip gyvenkim, kad, užsi
baigus mūsų kareiviavimo 
laikui, galėtume prabilti šv. 
Povylo žodžiais: „Aš kovo
jau gerą kovą, pabaigiau 
bėgti, išlaikiau tikėjimą. Ga
le man atidėtas teisybės vai
nikas, kurį duos man aną 
dieną Viešpats, teisusis Tei
sėjas; ne tik man, bet ir 
tiems, kurie myli jo atėji
mą” (II Tim. 4, 7—8).

P. M. J.

PRANCŪZŲ KARDINOLAS 
PALIKO 50 DOLERIŲ
Paryžius. — Praeitų metų 

lapkričio mėnesį mirė Lyons 
arkivyskupas, kardinolas 
Maurin, kurio testamentas 
tik ką paskelbtas.

Ištyrus kardinolo paliki
mą, pasirodė, jog velionis 
paliko tik 50 dolerių, kuriuos 
pavedė savo seserei, kad pa
skirtų mišių aukoms.

Kardinolas Maurin buvo 
jau sulaukęs kunigystės 50 
metų sukakties.

Gegužės 28 d., 1937 m.

Kur keliauja Hitleris?
„Mes išmokysime juos gali pasigaminti be Lietuvos 

klausyti”. Taip yra išsireiš- žemės ir kuri, anksčiau ar 
kęs vienas Hitlerio nacių vėliau, bus užimta”. Jau iš 
aukštas valdininkas, gąsdin
damas savo žmones bausme 
už neklausymą. Tie žodžiai 
primena, kad už bent ma- 

' žiausią pasipriešinimą val
džiai, nors ginant savo tikėji 
mą, savo vaikų katalikišką 
auklėjimą, gresia ne tiktai 
kalėjimas ar koncentracijos 
stovyklos, bet ir budelio kir
vis.

Prieš kelias dienas Chica- 
gos arkivyskupui kardinolui 
Mundelein pasakius teisybės 
žodį apie nacių režimą, apie 
jų laužymą konkordato su 
šventuoju sostu ir persekio
jimą katalikų Bažnyčios, jos 
kunigų ir vienuolių Vokieti
joje, tuojau atsivėrė visos 
pragaro galybės. Diktatorius 
per savo aklus tarnus bando 
net priminti Popiežiui, kad 
sučiauptų burną kardinolui 
už pasakymą teisybės. Pur
vais drabsto ne tiktai kata
likus, bet ir žydus, protes
tantus ir net siekia užsienių. 
Naciai nori visur uždrausti 
bent ką nors priešingo išsi
tarti apie „prastą popierių 
lipintoją” Hitlerį.

Norėtų gal naciai, kad ir 
J. Amerikos V-bės pradėtų 
persekioti tikinčiuosius, kaip1 
daroma Vokietijoje. Bet 
Amerikoje valdžios vietose 
yra žmonės protingi, tikin
tys ir į tuos nereikalingus 
protestus nekreipia dėmesio. 
Šioje šalyje nėra įstatymų, 
kurie draustų žmogui sąži
nės ir žodžio laisvę. Šioje ša
lyje nedraudžiama kritikuo
ti prezidento ar aukščiausio
jo teismo, tad ką kalbėti 
apie kokį ten svetimos šalies 
diktatorių.

Keista, kad tas diktato
rius nėra net tos šalies- gi-, 
męs pilietis, bet vokiečių kil
mės austras, kuriam pasise
kė pavergti 60 milijonų tau
tą. Bet jam neužtenka savo 
tautos vergijos. Jis nori nu
eiti taip toli, kaip nuėjo hu
nas Atilla, kuris kardu ir 
krauju vykdė savo plėšika
vimo tikslus, kaip kryžiuo
čiai, kurie ir mūsų tėvynę 
Lietuvą kardu ir ugnimi 
naikino, prisidengdami tikė
jimo skraiste, kaip kaizeris 
su šūkavimu „Vokietija virš 
visų!”

Hitleris laimėjo savo šū
kavimais išgelbėti Vokietiją 
iš ekonominės vergijos, bet 
ar tas tikrai buvo jo tikslas? 
Ne. Jo tikslas, matyti, yra 
sunaikinti viską, kas yra 
šventa, uždrausti žmonėms 
tikėti į Dievą ir Jį garbinti, 
uždrausti tikintiesiems pil
dyti savo pareigas, auklėti 
šeimą savo tikėjime.

Argi klausys tikintis žmo
gus, kai jam liepia pamesti 
Dievą, o- garbinti Hitlerį ir 
tuomi pripažinti jį ne tiktai 
savo kūno, bet ir sielos val
dovu? Neklausys. Ir kaip ne
pasiekė kaizeris pasaulinės 
valdžios, kurios jis taip troš
ko, taip nepasieks ir šis dik
tatorius savo užsimojimų 
kovoje prieš Dievą.

Šiuos žodžius rašančiam 
teko kalbėti sykį su labai 
karštu hitlerininku, kuris 
pasakė, kad jų vadas pa
sieks visko, ko tiktai trokš
ta. Paklausus to agentėlio 
apie nacių troškimus, šis at
sakė: „ne tiktai vado, bet 
ir visos tautos troškimas y- 
ra užimti Lietuvą, kurios že
mė derlinga ir kuri labai Vo
kietijai reikalinga, nes jiems 
reikia maisto, kurio jie ne-

Jau iš 
to galima suprasti, kad na
cių troškimai yra platūs, 
kad jie nori griebti, vogti 
svetimą turtą, kad atsiektų 
garbės ir galybės.

Bandė naciai pasiekti savo 
tikslą, uždarydami pasienio 
prekybą su Lietuva, — pra
laimėjo. Gąsdino pulti ir at
siimti Klaipėdą. Klaipėdos 
išdavikų bylos metu, — neiš
drįso. Tegul jie 
pulti Lietuvos, nes 
bai kietą riešutą;
kareivių narsumas 
stipresnis ir už Belgijos nar
sumą pasaulinio karo metu!

Naciai skaudžiai apsivylė 
protestuodami Amerikos vai 
džiai dėl kardinolo Munde
lein pasakytos kalbos, nes 
tuomi tik sukėlė sau nepa
lankumą ne tiktai tarp kata- 
kų, bet ir protestantų, ir žy
dų. Matydami, kad Popiežius 
kardinolui nedraus sakyti 
teisybės, kad Amerikos val
džia į tą dalyką nesimaišys, 
naciai paskelbė jieškosią tų, 
kurie davė informacijas Jo 
Eminencijai ir juos bausią 
kaipo šalies išdavikus, nu
kertant jiems kirviu galvas. 
Kasgi bus tie „šalies išdavi
kai”? Tai bus nekalti kuni
gai ir vienuoliai, kuriems tas 
apkaltinimas primetamas. 
Jau yra išsireiškimų, jog nu
žiūrimos vienuolės seserys 
pranciškonės, kurių vienuo
lynas yra Chicagoje. Jeigu 
Chicago būtų Vokietijoje, tai 
tam vienuolynui būtų galas. 
Pasilies nekaltas kraujas 
Vokietijoje, bet tai tikėjimo 
neišnaikins, tikintieji ap
gins jį meile ir malda, o ki
tų tautų žmonės, jeigu bus 
užpulti, apsigins ir sutremps 
diktatorių — avantiūristą!

Tikintieji turime labiau 
susijungti į vienybę, laiky
tis joje, nes nežinome, kada 
gali prisieiti ir mums apgin
ti savo tikėjimą. Visi junki- 
mės po Kristaus Karaliaus 
vėliava. Taip darydami būsi
me ištikimi savo tikėjimui, 
savo tėvynei ir šaliai, kurio
je dabar gyvename. Glau
džiai būdami, atsispirsime ir 
prieš hitlerišką pagonizmą 
ir prieš raudoną komunizmą 
ir prieš kitus pragaištingus 
„izmus”.

nebando 
atras la- 
Lietuvos 
gal bus

Vyturys.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Meilė — tai dangiškas la
šas, kurį dievūi įpylė į gyve
nimo taurę, kad sumažintų 
jo kartumą. — Kočesteris.

—o—
Nemėtikime savo gyveni

mo valandų taip, kaip nemė
tome pinigų. Laiko tuščio
mis netekimas yra energijos, 
gyvumo, būdo netekimas. 
Tai negeras draugas, nege
ras paprotys. Tai gerų progų 
netekimas, kurios niekad ne
sugrįš. Saugokitės tuščio
mis leisti laiką, nes jame vi
sa jūsų ateitis gyvena!

— O. Marden.
Savęs apgaudinėti negali

ma nei valandėlės, o vienin
telė priemonė pasidžiaugti 
savigarba yra užsitarnauti 
ją. — S. O. Marden.

Moteriškė yra puikiausias 
geriausio autoriaus veikalas 
ir jo išleidimas toks gausus, 
kad aš patarčiau kiekvienam 
vyrui pasirūpinti po vieną 
egzempliorių. — Hunt.

JIE SURADO TIESĄ
— į i

na pasirodė apie tą laiką, ka 
da pasaulinis karas- tapo 
žiauriausiu. Skurdas ir bai-

GIOVANNI PAPINI

G. Papinio gyvenimo isto
rija yra istorija žmogaus, sybė atidarė jo akis ir jam 
kuris visokiais būdais mėgi-laiškiai pasirodė žmogaus 
no tapti Dievu ir galutinai' 
atrado Dievą, kuris tapo 
žmogumi. Savo laiku jis taip 
bjauriai šmeižė Kristų, kaip 
mažas skaičius žmonių kada 
nors yra Jį šmeižęs. Jo nu
statytas ir valdantis jo gy
venimą principas buvo nenu- 
kenčiamas pageidimas į nai
kinimą ir pragaištį. Papini 
iš pat savo jaunystės dienų 
buvo linkęs niekinti papro
čius, išjuokti tikybą, šmeižti 
Kristų. Jis uoliai sekė nau
jus filosofinius judėjimus ir 
daug kur pats vadovavo.

Vienoje iš savo daugybės 
parašytų knygų, Papini 
mums išaiškina savo jauny
stės dienas. Gimęs Florenci
joj, Italijoj, 1881 mt., sūnus 
bedievio tėvo. Nors slaptai 
apkrikštytas, jis buvo išau
gintas be jokių tikybinių ži
nių. Dėl šios priežasties Kri
stus jam beveik nebuvo ži
nomas. Papini lankė žymias 
mokyklas, bet didžioji dalis 
jo mokymosi buvo išsemta iš 
privatiškų tyrinėjimų. Atsi
davęs skaitymui, jis praleis
davo daug laiko skaityklose, 
godžiai rydamas kitų amžių 
bedievių ir šventvagiškų sa
tyrikų raštus. Neužilgo jis 
irgi pradėjo rašyti ir dėl sa
vo aštrių ir šmeižiančių raš
tų jis beveik iš sykio tapo 
Italijos bedieviško jaunimo 
vadu. Didelė dalis jo raštų 
išjuokė Dievą nepažabotais 
piktžodžiavimais.

Atmesdamas Dievą, Papi
ni pats mėgino tapti dievu. 
Knygoje „Žmogus, kurs bu
vo pergalėtas” jis rašo: „Aš 
stengiausi tapti dievu, gerai 
įsitikinęs, kad mano žmogiš
kos jėgos buvo pakankamai 
atitolintos nuo dieviškumo”. 
Gerai suprasdamas šį daly
ką, Papini nutarė kopijuoti 
Dievui priskaitomas ypaty
bes. Dievas Visažinantis — 
Papini, apvaldydamas visą 
mokslą, irgi manė tapti to
kiu. Dievas Aukščiausias ir 
Galingas Valdytojas — ati
tinkamu laiku jis irgi manė 
tapti toks pat galingas. Die
vas galėjo atlikti stebuklus 
— jis irgi manė išsimokyti 
„stebuklų dailės”. Kristus 
prisirengė išganymo darbui 
maldoje ir pasninkavime ty
ruose — Papini taip pat ma
nė, pasitraukęs nuošaliai, 
prisiruošti savo ateičiai. Bet 
tačiau, grįždamas iš nuoša
lumo, Papini pasirodė nuga
lėtas žmogus — „žmogus, 
kurs buvo pergalėtas”. Mok
slas ir apmąstymai išsklaidė 
visą jo skepticizmą; pastan
gos save sudievinti panaiki
no jo sveikatą, žodžiu, jis 
neatsiekė savo tikslo tapti 
dievu; priešingai, jis išvyko 
surasti Dievą.

Likęs beveik jau bevilty, 
Papini maldavo Dievo saky
damas: „Nusižeminęs ir par
puolęs ant kelių, maldauju 
ir prašau, visomis mano sie
los jėgomis, nors vieną ma
žą trupinį neabejojimo, nors 
vieną grūdelį tikėjimo, nors 
vieną atomą teisybės...” Ši 
karšta malda, be abejonės, 
buvo pirmas savaimingas nu 
sižeminimas Papinio gyveni
me. Ir todėl, kad Dievas, tas 
pats Dievas, kuris buvo iš
juoktas ir apšmeižtas, nieka
dos nenusigrįžta nuo tikrai 
nusižeminusios sielos, Papi
nio malda buvo išklausyta.

Papinio gyvenimo permai-

nežmoniškumas žmogui. Jis 
pradėjo mąstyti ir stebėtis, 
nesuprasdamas, kaip pasau
lis galėjo taip aklai žengti į 
tokį gilų barbariškumą. Sy
kiu su dviejų žymių Rusijos 
rašytojų (Tolstojaus ir Dos
tojevskio) raštais, ši karo 
įtaka perkėlė jį lyg į evan- 
gėlišką krikščionybę. Bet šio 
jam neužteko, nes jis jautė, 
kad čia dar nebuvo pilna tei
sybė. Jis susijieškojo sau 
Šv. Raštą ir čia galutinai at
rado tikrą pasaulio blogio 
problemos išsprendimą. Jis 
dabar tikrai įsitikino, kad 
pasaulis buvo reikalingas 
dvasinės permainos ir kad 
tai galėjo būti įvykdyta tik 
per Evangeliją. Gilindamasis 
šiame krikščioniškame mok
sle, jis toliau įsitikino, kad 
pasaulio blogio vienintelis 
išsprendimas glūdi žmogaus 
sieloje ir kad žmonijai išga
nymą tesuteiks Kristaus 
mokslas.

Papini 1919 mt. parašė ir 
išleido savo šauniausią kny
gą ,,Kristaus Istorija”. Ši 
knyga įtikino pasaulį, kad 
Papini ne tiktai tikėjo į Šv. 
Rašto teisybes, bet ir į Jė
zaus Kristaus amžiną Die
viškumą. Aiškindamas savo 
atsivertimą į katalikų tiky
bą, jis įrodinėjo, kad šv. 
Augustino, Paskalio ir kar
dinolo Newmano buvo žy
miausi raštai, kurie apšvie
tė jo kelią į katalikybę.

Jei yra kada buvęs žmo
gus, kuris suprato Bažnyčiai 
visus priešingus argumen
tus, tas žmogus iš tikrųjų 
yra Giovanni Papini. Jau
nystės dienose jis išjieškojo 
viską, ką tik mokslas, filo
sofija, žmogiški tyrinėjimai 
galėjo pasakyti priešinga 
įsteigtoms religijoms. Nei 
jokis mokslo dalykas nepa
sislėpdavo nuo akies to, ku
ris ketino tapti valdytojų vi
so mokslo. Tačiau, kada jo 
jaunystės užsidegimai apri
mo, ir jo protas pradėjo pla
čiau pasiekti, jis tuomet su
prato, kad iki šiol klaidžio
jo klaidos labirinte. Gerai 
suprasdamas savo būklę, jis, 
atidengtomis akimis ir pa
aštrintu protu, išvyko jieš- 
koti amžinos teisybės. Per 
ilgą laiką jis buvo vėjų pus
tytas, bet galutinai atrado 
tą tiesą, surado kelią, kurs 
nuvedė jį tiesiog į teisybę — 
į katalikybę.

Mes įgyjame teisę stovėti 
tvirtai prieš kitų žmonių įta
ką ir saugotis jų klaidų, ka
da atidžiai ieškome amžinos 
tiesos, atsižvelgdami į di
džiausių ir doriausių žmonių 
žmonių, kurie šiame pasauly 
monių, kurie šiame pasauly
je gyvendami ir kentėdami 
išreiškė amžiną tiesą, ypa
tingai tikybos moksle. Ir 
jei jūs matote, kad kitų žo
džiai ir darbai nesutinka su 
ta amžina tiesa, jūsų parei
ga stovėti tvirtai ir paskui 
juos neiti. — Dr. Foersteris.

—o—
Kiekvienas turi progos 

plėsti gabumus, erelio aki
mis numatyti progą plėto
tis, išnaudoti laiką, gintis 
nuo pagundų ir nekęsti žais
lų, kad būtų naudingas, ger
biamas ir laimingas.

Ed. Evrest.
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Kaune Vytauto D. Kultū
ros Muziejuje 1935 m. įsteig- 
tas istorinis skyrius, į kurį 
kraunama įvairūs dokumen
tai iš Lietuvos praeities. Ta
me skyriuje keli kambariai 
yra pavesti Amerikos lietu
vių praeities liekanoms, ku
rios surinktos ir gražiai iš
dėstytos kartų kartoms by
los mūsų, Amerikos lietuvių, 
praeitį, mūsų gyvenimą, mū
sų veikimą, mūsų kovas už 
lietuvybę ir milžiniškus dar
bus, atliktus Lietuvai einant 
jai sunkiu keliu į nepriklau
somybės laimėjimą. Kiekvie
na praeities liekana yra mū 
sų, Amerikos lietuvių, istori
jos knygos puslapis. Sunai
kinus, arba išmėčius, tas lie
kanas, kaipo nereikalingus 
namuose daiktus, daug mū
sų darbų būtų užmiršti ir 
būsimoms kartoms nežino
mi.

Kad Amerikos lietuvių 
praeitį ir visą gyvenimą bei 
veikimą būsimos kartos, lyg 
veidrodyj, galėtų matyti, 
reikia padaryti senų daiktų 
vajus, t. y. senus daiktus su
rinkti ir sukrauti į Vytauto 
Didžiojo Kultūrinio Muzie
jaus Amerikos lietuvių sky
rių.

Kokius daiktus rinkti ir 
aukoti V. D. Kult. Muziejui

1) Lietuviškų draugijų vė
liavas.

2) Lietuviškų kareiviškų 
draugijų uniformas ir gink
lus.

3) Lietuviškų draugijų ke
pures, šalmus, maršalų juos
tas ir lazdas, pirmininkų in
signijas, šarfa^, ženklelius, 
čarterius, protokolų knygas, 
metalines ir gumines ant
spaudas (seals), konstituci
jas, aplikacijas, kvitų ir liu
dijimų pavyzdžius, visokius 
formuliarus ir spausdinius.

4) Fotografijas — lietu
viškų kareiviškų draugijų 
idėjinių ir pašelpinių draugi
jų, kongresų, seimų, valdy
bų, komitetų, delegacijų, pa
radų, laidotuvių, pagerbtu- 
vių, demonstracijų, chorų,

žymių asmenų, ge
gužinių, svarbių įvykių, lie
tuviškų įstaigų (bažnyčių, 
mokyklų, salių, teatrų etc.), 
prekybos ir pramonės įstai-

gų, tipingų lietuviško gyve
nimo atvaizdų. Ypač pagei
daujama fotografijos iš dar
buotės, kai Amerikos lietu
viai teikė pagalbą Lietuvai.

5) Visokius ženklelius, me 
dal jonus, žetonus ir liudiji
mus, kokie buvo duodami už 
aukas rinkliavų, jubiliejų, 
demonstracijų, iškilmių, tau
tos švenčių metu etc.

6) Senoviškus laiškus, į- 
vairius plakatus, posterius, 
albumus, programas, alma
nachus, kalendorius ir met
raščius, tautiškus paveiks
lus, lietuviškus atvirukus, 
karikatūras, vinjetes, bilie
tus, pakvietimus, knygų ka
talogus, Amerikoje spausdin

’ tas lietuvių knygas, lietuviš- 
1 kii laikraščių komplektus ir 

pavyzdinius numerius, viso
kius spausdinius svetimtau
čių kalbose apie Lietuvą ir 
lietuvių reikalus.

7) Lietuvos Muziejui la
bai pageidaujama: archyvai, 
rankraščiai, dokumentai 
svarbūs laiškai, telegramos 
ir visokie raštai įrodanti lie
tuvių kovą už Lietuvos Ne
priklausomybę ir lietuvybės 
ugdymą Amerikoje.

Visus daiktus 
siųsti Muziejaus 
adresu: Ignotas 
6747 S. Artesian 
cago, III.

Ig.

SVEIKATOS KAMPELIS
PIRMOJI PAGELBA

prašoma 
įgaliotinio

Sakalas, 
Avė., Chi-

Sakalas.

Pigiausia kariuomenė
Surinktomis žiniomis, pi

giausias kariuomenės išlaiky 
mas tenka amerikiečiams: 
čia kiekvienam amerikiečiui 
kariuomenės išlaikymo rei
kalams tenka 3 dol., Japoni
jos kiekvienam gyventojui 
4 dol. 80 c., Italijoj — 9 dol. 
30 c., Prancūzijoj — 17 dol. 
40 c., Anglijoje — 19 dol. 30 
c., Rusijoj — 23 dol. 34 c. 
Taigi, brangiausias kariuo
menės išlaikymas Rusijoje.

Etiopijos kaina
Italijos finansų ministeri

ja galutinai pranešė, jog ita
lams Etiopijos užkariavimas 
kainavęs 12 bilijonų itališkų 
lirų. Žinoma, čia neįskaity
ta gyvybių nuostoliai.

Nelaimingų nuotykių ir : 
staigių susirgimų didelė da
lis beveik visada reikalinga ; 
gydytojo pagelbos, bet daug 
galima pagelbėti ir prieš gy
dytojui atvyksiant. Daug 
gyvybių išgelbėta ir dauge
liui skausmai sumažinti tik 
dėlto, kad buvo pavartota 
šaltas protas, stipri ranka ir 
praktiškas žinojimas apie 
pirmą pagelbą. Daugelis iš 
mūsų gali atsiminti savo 
kaimyno ar draugo suteiktą 
pagelbą mums artimų asme
nų nelaimėse.

Nors niekas negali išmo
kyti turėti šaltą galvojimą, 
suvaldyti karštą tempera
mentą nelaimės metu, ta
čiau turėjimas reikalingų ži 
nių gali išugdyti savimi pa
sitikėjimą, kurs gali išgel 
bėti nuo neapgalvotų žygių 
ir nesusivaldymo.

—o—
Įvykus nelaimei (sužeidi

mui, susirgimui ir t.t.) veik 
skubiai, bet apgalvotai ir 
nuoširdžiai. Jei nelaimė rei
kalauja prityrusios rankos, 
tuojau šauki gydytoją. Kol 
jis atvyks, sudaryk ligoniui 
sąlygas gauti šviežio oro ir 
patogaus poilsio. Pasistenk, 
kad nelaimingasis nebūtų 
apsuptas žiūrovų minios.

Jei susižeidimas didelis, 
jei žaizda gili, būtinai reika
linga gydytojo, kad padary
tų žaizdos išplovimą ir odos 
susiuvimą. Jei žaizda negi
li, galima ir patiems išplauti 

■ šiltu vandeniu, kuriame yra 
' antiseptikos ir aprišti steri- 

liuotu bandažu.
Susižeidimai nuo kritimo, 

puolimo („juoda” akis, ke
lias užgautas nuo dviračio 
kritimo, pirštas sužeistas 
sviedinį žaidžiant ir pan.) 
reikalauja paprastesnės prie 
žiūros: čia gali patarnauti 
šlapias rankšluostis, 
kompresas.

ir tuojau šaukti gydytoją, 
kurs suteiks Pasteuro gydy
mo būdą.

Bet kuris šuo, įkandęs 
žmogų, laikomas pasiutusiu 
ir bandoma jį užmušti. Taip 
nereikia daryti. Gyvas šuo 
geriau patarnaus ištyrimui, 
ar jis tikrai pasiutęs.

—o—
Įdegimo ir nusišutinimo 

žaizdos, kurios nėra sun
kios, galima tuojau gydyti, 
pavartojus kepimo sodą ir 
vandenį (vienas šaukštelis 
puodui vandens); šiaipjau 
apdegimo žaizdoms tinka 
vartoti- riebalus, įvairių rū
šių aliejus.

—o—
Piknikuose ir kitose dide

lėse žmonių susigrūdimo 
vietose neretai pasitaiko 
kaulų įlūžimu; čia reikia di
delio atsargumo; įlaužtą są
narį reikia aprišti nosinė
mis, skarelėmis ar šiaip dra
bužio atplėšomis. Sužeisto 
nejudinti, kol jis nėra sau
gioje būklėje. Jei nėra rei
kalo asmens perkelti į kitą 
vietą, nedarytina jokių ban
dažų, kol atvyks gydytojas.

skuduras. Jei oda yra šalta, 
drėgna ir lipni, reik parū
pinti ko daugiausia švie- 
žaus oro, vengti šalto kom
preso, bet vartoti šiltas prie
mones. Kas sykį yra turėjęs 
saulės ar karščio smūgių, 
turi ypatingai ateity saugo
tis.

TELEGRAMA LAIMĖTOJAMS

Mes alkani didžių darbų ir žygių, 
Vilties, kuri uždegtų mus visus, 
Pasiryžimo dėl tėvynės mūsų, 
Kad jokis priešas būtų nebaisus.

šaltas

Pasiutusiam šuniui 
dus, tuojau pašalinti 
žį, plauti antiseptiko 
čiu,

Skenduolį ištraukus, tuo
jau nuimti drabužį (jei yra) 
nuo kaklo, krūtinės ir lie
mens; tuojau pražiodyti, kad 
išbėgtų seilės ir putos iš 
burnos; apversti kūną veidu 
žemyn, rankas prispaudus 
prie šonų, kad daugiau van
dens išbėgtų. Po to įsukti 
kūną į blanketus, o prie ko
jų ir rankų, jei turima, pri
dėti bonkas karšto vandens. 
Gera duoti šiltų gėrimų ir 
ypač reikia daboti, kad lie
žuvis būtų lauke.

—o—
Saulės bei karščio smūgis 

įvyksta dažniausiai tada, 
kai kūnas nenormaliai išsta
tytas saulės spinduliams; 
tai įvyksta ir karštose virtu
vėse, skalbyklose, dirbtuvė
se. Dažnai netenkama sąmo
nės, būna gilus ir sunkus 
kvėpavimas, nėra prakaito, 
odos didėjantis kaitimas. 
Tuojau rūpintis temperatū-

—o—
Pasitaiko mažiau ar dau

giau žmonių su įvairiais 
„priepuoliais”. Epileptikai 
(sergą nuomariu), ūžė j us 
priepuoliui, krenta su šauks
mu ir netenka sąmonės, po 
ko būna sunkios konvulsi
jos: burnos kraipymai, akių 
vartaliojimai, lūpų ir net lie
žuvio kandžiojimai. Klaida 
tokius ligonius tramdyti ir 
raminti. Čia svarbu palikti 
juos ramybėje, bet prižiūrė
ti, kad nesusižeistų; tarp 
dantų reikia įsprausti nosi
nę ar rankšluostį, kad ligo
nis nesužeistų savo lūpų ar 
liežuvio. Nereikia duoti jo
kio gėrimo. Atleisti jo dra
bužius palei krūtinę ir kak
lą. Tokiems asmenims patar
tina vieniems neišeiti ir nie
kad nebūti, kur yra minios 
žmonių.

Histerija dažniausiai pasi
reiškia jaunose moteryse. 
Šie ligoniai nesusižeidžia. 
Tokiems reikia šalto rank
šluosčio ar užpilti kiek šalto 
vandens ant veido ar kaklo. 
Kalboje tokiais .atsitikimais 
nereikalinga švelnumo — 
kalbėtina stiprioje formoje.

Dr. Ver. Budrevičiūtė.

Tautos garbės herojai kilnūs 
Mūs Darius-Girėnas žuvo, 
Ir Vaitkus nebaigė plasnoti, 
O taip arti tėvynės buvo!

Ir mes į Jus sudėjom viltį: 
Į Tave, Žukai ir Talzūne, 
Į Tave, jaunas Puzinauske, 
Baltrūne ir puikus Kriaučiūne.

Vainiką laurų Jūs uždėjot 
Ant mūs brangiosios Lietuvos — 
Jos garbę išnešėt didingai, 
Jaunieji Jums dainas dainuos.

(Tokius Jono Senausko parašytus sveikinimo žodžius 
studentai ateitininkai pasiuntė telegrama į Rygą Lietuvos 
krepšinio žaidėjams, iškovojusiems Lietuvai pirmą vietą).

NEW YORKO — PARY
ŽIAUS LENKTYNĖS 

UŽDRAUSTOS

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
LAIVE

Washington. — Vyriau
sybė uždraudė Prancūzijos 
ruoštas New Yorko — Pary
žiaus orlaivių lenktynes, ku
rios buvo skirtos pulk. Lind- 
bergho per Atlantiką perlė- 
kimo dešimtmečio sukakčiai 
paminėti. Lenktynėse daly
vauti buvo įsirašę keliolika 
žymių lakūnų.

Vyriausybės atstovai pa
aiškino, jog tokios lenktynės 
nereikalingos ir galinčios 
baigtis didžiomis nelaimė
mis.

įkan- 
drabu-

skys- ros sumažinimu, kam patar- 
pav. hydrogen-proxidu naus ledų maišelis ar šlapias

Švedų Amerikos linijos 
laive Gripsholm įrengtas lie
tuviškų knygų knygynas, ku 
riame yra ir lietuviškų dai
nų ir muzikos. "

Kadangi lietuviai daugiau
sia vyksta minėtu motorlai
viu, kuris bent sykį plaukia 
iš New Yorko tiesiog į Klai
pėdą, tai vykstantiems bus 
malonu laiką praleisti prie 
lietuviškos knygos, dainos ir 
muzikos.

Patartina keleiviams pasi
klausti apie knygas pas kny
gyno tarnautoją ir jis malo
niai suteiks pageidaujamų Ii mūriniai nameliai kartu 
knygų sąrašą, iš kurio bus 
galima pasirinkti.

ISPANIJOJ ŽUVO 500 
AMERIKIEČIŲ

Madridas.— Ispanijos ben 
drafrontininkų kariuomenėje 
buvo įstoję apie 1,700 ameri
kiečių savanorių, kurių apie 
500 yra žuvę.

Amerikiečiai savanoriai 
turi sudarę savo atskirą ba-
talijoną, kurį pavadino Lin- užsimokėję nario mokesčius, 
colno vardu. Visų amerikie
čių pasus yra paėmusi ben- 
drafrontininkų vadovybė.

L. K. Studentų ir Profesi- 
jonalų 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 diena skiriama po 
sėdžiams, kuriuose bus cen
tro valdybos pranešimai, 
kun. Dr. Alf. Jagmino ir p. 
Iz. Rovaitės 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 jšvažiavh 
mui į Naujosios Anglijos 
gražiausias apylinkes.

Seime dalyvauti galės tik

— Lietuvoje numatoma 
statyti miestų ir kaimų dar
bininkams namelius. Nedide-

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

Centro Valdyba.

su žeme kainuotų apie 800 
dol.

— Skaudvilės 
gaisras sunaikino 
namų. Nuostolių 
per 35 tūkst. dot

miestely 
apie 16 

padaryta

Mes įgyjame teis? H 
tvirtai prieš kitų 
ką ir saugotis jų Ir 
da atidžiai ieškome 
tiesos, atsižvelgdami į 
džiausiu ir doriausia 
žmonių, kurie šiame H 
monių, kurie šiame R 
je gyvendami ir $ 
išreiškė amžiną 
tingai tikybos mo^ 
jei jūs matote, kad^ 
džiai ir darbai aea$ 

ta amžina tiesa, jW 
ga stovėti tvirtai š 
juos neiti. — Dr. F#

Kiekvienas turi r 
plėsti gabumus, 
mis numatyti 
tis, išnaudoti 1$’ 
nuo pagundų ir $ 
lų, kad būtų naii^ 

biamas ir laiminį

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis Į jis ypač ryškiai pabrėžė, kai 
netrukus Kuras su Marijonų 
kunigu Serafinu nuėjo pas 
vyskupą prašyti leidimo da
ryti Scrantono vyskupijoje 
rinkliavą Marijonų reika
lams. Vyskupas ne tik leidi
mo nedavė, bet dar ironiškai 
pastebėjo, kad kunigas Ku
ras Serafinui leidimą tepa
rašo...

Po mitingo, kuriame daly
vavo kun. Winter, sodeiki- 
ninkai vėl kreipėsi į vysku
pą, prašydami, kad įsakytų 
sušaukti kitą mitingą, ku
riam jie geriau pasirengsią 
ir atidengsią visą tiesą. Bet 
šį kartą vyskupas prašyto
jus išvarė laukan.

Sodeikininkai įsiuto ant 
paties vyskupo ir grasino jį 
arkivyskupui skūsią. Bet kol 
kas tik su advokatu tarėsi. 
Jie taip pat niršo, kam kle
bonas per pamokslą pasakė, 
kad bevaikščiodami su skun
dais pas vyskupą nuplėšė 
batus, nudėvėjo švarkus, ke
pures nutrynė, tai, kai nune
šė paskutinį skundą, vysku
pas kam batus, kam švarką, 
kam kepurę padovanojęs iš
leido. Žmonės iš bažnyčios 
išėidami gali pasižiūrėti, 
kaip tie vyrai vyskupo ap
rengti atrodo. Sodeikininkai

Kun. J. Kuro Atsiminimai
(Tęsinys)

Vieną kartą vyskupas pra
sitarė skundikams, kad jei
gu jie surinktų bent 400 pa
rašų, jis kleboną iškeltų. 
Kun. Kuras, sužinojęs apie 
tokią nelemtą vyskupo su
tartį su skundikais, ėjo pats 
tuo reikalu su vyskupu kal
bėtis. Vyskupas teisinosi, 
kad vistiek, esą, jie tų 400 
parašų nesurinks, bet nesi
gynė davęs klebono priešams 
tokį patarimą. Skundai ir to
liau buvo priiminėjami. Pa
galiau vyskupas kartą kle
bonui pareiškė, kad turės bū 
ti sušauktas parapijos mi
tingas, kuriame, anot vysku
po, klebonas būsiąs tikrai iš
mestas, nes jis neturįs už 
save nė vieno parapijos žmo-

I gaus. Klebonas pastebėjo, 
Į jog vyskupui nepritiktų 
I kreiptis į žmones, kad jie 

kleboną išmestų, nes jis, 
Į kaip vyskupas, ir pats turi 
I galią jį pašalinti.

Mitingas, vyskupui reika
laujant, vis tik buvo sušauk- 

į tas 1919 m. rugpiūčio mėn.
15 d. Vyskupas delegavo šv. 

; Povilo kleb. Winters, kad

sektų mitingo eigą ir pra
neštų jo rezultatus. Susirin
kusieji pirmiausia ramiai 
aptarė įvairius parapijos rei
kalus. Paskui klebonas pa
reiškė, kad mitingas turi dar 
vieną labai svarbų dalyką iš
spręsti, — svarbų, nes tam 
net yra vyskupo atsiųstas 
vyskupo svečias, kun. Win
ters. Klebonas išdėstė, kad 
jis kai kurių parapijonų yra 
nuo seniai skundžiamas vys
kupui. Skundikai reikalauja 
jį pašalinti.

Vienas skundikų, Jonas 
Venckevičius, šoko teisintis: 
pas vyskupą jie būtų nėję ir 
neskundę, tik juos prikalbi
nęs klebono asistentas.

Kai buvo iškeltas klebono 
pasitikėjimo klausimas, at
sirado tik vienas klebonui 
priešingas. Kiti buvo už kle- 
ooną kun. Kurą ir kito ne
norėjo.

Mitingas baigėsi ko Ta
niausiai. Delegatas parašė 
ryskupui pranešimą. Vysku
pas buvo nepatenkintas. Jis, 
natyti, norėjo, kad mitin
gas kleboną išmestų... Savo 
nepalankumą kunigui Kurui

už tai grasino klebonui teis
mu. Jų advokatas kvietė 
kleboną deryboms. Nuėjo 
kun. Kuro advokatas ir su 
opozicijos advokatu užbaigė 
ginčą, nes tas, nors jam bu
vo pasiūlyta $300, kad kuni
gą Kurą į kalėjimą įkištų, 
nesutiko bylos vesti. Tuomi 
ir baigėsi Sodeikos reikalas.

Ir šis malonumas tęsėsi 
net trejus metus. Čia kaltas 
vyskupas, kuris priiminėda
vo kvailus skundus ir patai
kaudavo skundikams. Kad 
būtų taip elgęsis, kaip būda
vo byloje su trustistais, vi
sai greit tas kivirčas būtų 
buvęs baigtas. Kai ateidavo 
trustistai, vyskupas su jais 
kalbėti pakviesdavo kleboną. 
Kun. Kuras labai greit juos 
įtikindavo, kad be reikalo 
kvaršina vyskupui galvą ir 
pro duris išprašydavo. Net 
stebėdavosi vyskupas, kad 
įkyrių lankytojų taip greit 
atsikratyta. Žinoma, kas aky 
las — pastebės skirtumą: 
ten būdavo į teismą traukia
mas pats vyskupas, o čia tik 
klebonas parapijonų vysku
pui skundžiamas...

Kun. Kuras kovojo dėl 
principo. Kas būtų, jeigu 
vargonininkai mėtytų iš pa
rapijos klebonus, agituoda-

mi prieš juos parapiją! Jis 
su pagarba mini A. Sodeiką 
kaip gerą vargonininką ir 
uolų visuomenės veikėją. Iš
vykstančiam iš Scrantono 
davė geriausius liudijimus.

Keistas šiame ginče atro
do vyskupo Hoban elgesys 
su kun. Kuru, ypač jo pasa
kymas, kad kun. Kuras ne
turi parapijoje nė vieno pa
lankaus žmogaus Yra pa
grindo manyti, kad buvo kas 
klaidingai vyskupą infor
muoja ir jo akyse kun. Ku
rą juodina. Iš kelių davinių 
atrodo, kad ne kas kitas, tik 
vienas lenkų kunigas bus nu 
statęs vyskupą prieš Scran
tono lietuvių kleboną.
24. Elmhursto Nukryžiuotojo

Jėzaus sesers
Skaidri darbo ir gražių 

santykių dvasia Scrantono 
šv. Juozapo parapijoj vieš
patavo iki 1925 metų. Žmo
nės uoliai lankydavo bažny
čią, miniomis verždavosi 
prie Sakramentų.

1925 m. Elmhurste įsikūrė 
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų vienuolija. Jų įkūrėjas 
buvo pasionistas tėvas Al
fonsas. Elmhurstas 8 mylios 
nuo Scrantono. T. Alfonsas 
dažnai lankydavosi Scranto- 
ne. Tas būtų buvę visai na

tūralu: juk jis ir kilęs iš 
Scrantono; priklausė seniau 
vienai lenkų parapijai. Be 
to, dabar arti jo sukurtoji ir 
vedamoji Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolija, tad 
visokie reikalai... Bet bloga 
buvo tas, kad tėvas Alfon
sas, nuolat Scrantone lanky
damasis, pradėjo žodžiais ir 
plakatais vilioti šv. Juozapo 
parapiją šventomis dienomis 
pas save į pamaldas. Jis gir
davo Elmhurstą kaip gražią 
vietą, kur pasimeldus gali
ma pasilinksminti, žodžiu, 
puikus išvažiavimas.

Tokius pat išvažiavimus, 
lyg varžydamiesi su tėvu Al
fonsu, tuo pačiu metu reng
davo ir nezaležnikų kunigu- 
žiai. Scrantono parapijos 
žmonės, tokie uolūs šventa
dieniais mišių išklausyti, iki 
šiol nepratę pamaldų metu 
kur nors važinėti, dabar 
šventadieniais plaukte plauk 
davo į Elmhurstą. Tėvui Al
fonsui, iš Scrantono kilu
siam vienuoliui misijonie- 
riui, lengva buvo žmones į 
Elmhurstą vilioti. Žmonės 
paprato šventadienį išvaži
nėti. Kam rūpėjo Elmhursto 
pamaldos, pamokslai, o ki
tiems buvo gera, proga pa
sprukti nuo kataliko pareigų

šv. Juozapo parapijoj. Kai 
kurie, prisidengdami sukeltu 
sąjūdžiu, nuklysdavo net į 
nezaležnikų kunigužių išva
žiavimus.

Scrantone šv. Juozapo pa
rapijai buvo daroma kelia- 
riopa skriauda: 1) žymi da
lis parapijonų turėjo patogią 
progą išsisukti nuo aukų sa
vo parapijos reikalams, 2) 
kiti net iš viso nuo pareigos 
tinkamai šventą dieną švęs
ti, 3) dar blogiau, kad kai 
kuriems buvo gera proga nu
klysti į nezaležnikų iškilas.

Be to, tėvas Alfonsas, tu
rėdamas savo vienuolyne 
apie 20 Scrantono mergaičių, 
sudarė Scrantone tų mergai
čių motinų ir kitų moterėlių 
armiją, kad įkalbėtų žmones 
visa nešti į T. Alfonso vie
nuolyną, kur jų vaikai ba
dauja, o parapijai nieko ne
duotų. Tėvas Alfonsas Scran 
tone, be jokios klebono ži
nios, ruošdavo vaidinimus ir 
kitokius parengimus savo 
vienuolyno reikalams.

Elmhurste priiminėdavo 
gyventi senus vyrus ir mote
ris, jei kas įnešdavo bent 
$500, ir našlaičius vaikus. 
Tad ten išaugo nemaža kolo
nija. Daug Scrantono mote- 

(Tęsinys 4 psl.)



Gegužės 28 d., 1937 m.
Gegužės 28 d

JA UNIMO BROAD W Y IŠ TOLIAU I IŠ TOLI
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LIEJINIS SEIMAS

L. Vyčių organizacijos 25- 
tas Jubiliejinis Seimas šau
kiamas š. m. rugpiūčio 3, 4, 
5 d.d. Dayton, Ohio, šis ju
biliejinis seimas bus nepa
prastai iškilmingas, be dau
gelio garbingų svečių daly
vaus ir J. E. vyskupas M. 
Reinys. Siųsdamos atstovus 
į seimą kuopos bei apskritys 
privalo prisilaikyti sekančių 
taisyklių:

1. Kiekviena apskritis gali 
siųsti po du ar daugiau at
stovų, iš kurių du turės pil
ną balsą seime.

2. Kuopos nuo kiekvienų 
dešimties narių gali siųsti 
po vieną ar daugiau atstovų, 
bet kuopa turės tik tiek bal
sų seime, kiek kuopoje yra 
pilnai užsimokėjusių narių 
dešimčių

3. Atstovais gali būti tik 
pilnai užsimokėję Centre na
riai, kurie renkami tiktai 
nuo pilnai užsimokėjusių iki 
1937 m. liepos 1 d.

4. Atstovai privalo turėti 
įgaliojimus (mandatus) su 
dvasios vado, pirmininko ir 
raštininko parašais ir, jeigu 
galima, kuopos antspauda.

Kadangi tai yra Lietuvos 
Vyčių 25-tasis jubiliejinis 
seimas, kuriame dalyvaus 
daug garbingų ir įžymių sve
čių, tad plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė, o ypač 
jos vadai, kuriems tik rūpi 
mūsų jaunosios kartos atei
tis Amerikoje, šiuomi malo
niai kviečiami dalyvauti. Šio 
seimo pi įrengimu rūpinasi 
darbšti L. Vyčių 96 Daytono 
kuopa, kuri dirba jau beveik 
ištisi metai, kad seimas būtų 
kaip galima iškilmingesnis. 
Pilna seimo bei parengimų 
tvarka bus paskelbta spau
doje vėliau.

A. J. Mažeika, 
Lietuvos Vyčių Centro Pirm.

Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių centro I vicepirmi
ninkas, Naujosios Anglijos 
jaunimo nuoširdus veikėjas, 
laikraščio Amerikos artimas 
bendradarbis, gegužės 26 d. 
išvykęs laivu Queen Mary į 
Lietuvą kelių mėnesių ato
stogoms. Džiaugsmingos ke
lionės, smagių atostogų ir 
laimingo sugrįžimo!

Dar yra laiko prisirengti. 
Yra žinoma, kad amerikie
čiai jaunuoliai dės visas pa
stangas, kad Sporto Šventė 
pavyktų sėkmingiausiai. To
dėl į viso to reikalo darbą 
yra kviečiami ne tik jaunuo
liai, bet ir jų tėveliai.

Visi lietuviai amerikiečiai, 
imkitės darbo! Parodykite 
savo lietuvišką širdį ir pri
imkite Lietuvos svetelius — 
sportininkus ko gražiausiai, 
kad Lietuvos svečių tas 
trumputis Amerikoj pabuvo
jimas būtų smagus ir malo
nus visais atžvilgiais.

Geriausių pasisekimų vi
siems !

J. V. Stulginskaitė,
Waterbury, Conn.

SO. BOSTON, MASS.

MONTREAL, CANADA

LIETUVOS SPORTININ
KAI IR MŪSŲ JAUNIMAS

1935 m. liepos mėnesį bū
relis mūsų amerikiečių spor
tininkų lankėsi Lietuvoje ir 
dalyvavo Sporto Olimpiado
je. Nuvažiavę ten jie buvo 
Lietuvos priimti ko šauniau
siai. Lietuvos sportininkai 
mūsų jaunuolius nugalėjo, 
bet tas mūsų sportininkų 
nuvykimas nebuvo veltui. 
Amerikos sportininkai gavo 
progą aplankyti savo tėvelių 
gimtinę, susipažino su Lietu
vos jaunimu ir Lietuvos gy
venimu. Šiemet atsilankys 
pas mus svečiai iš Lietuvos, 
Lietuvos sportininkai. Kaip 
mes juos priimsime?

Am. L. Sporto Komitetas 
dirba, bet jis vienas smulk
meniškai visko aprūpinti ne
gali. O kadangi mūsų jauni
mas labai įdomaujasi spor
tu, tai tikimės, kad jis pasi
stengs svečius priimti ko 
tinkamiausiai. Mūsų jaunuo
liai su svečiais pasidžiaugs 
ir praleis laiką, o Lietuvos 
jaunuoliai iš Amerikos išsi
veš maloniausių įspūdžių.

Kadangi malonieji Lietu
vos svečiai žada lankytis į- 
vairiose lietuvių kolonijose, 
tai kiekvienoj didesnėj ir žy- 
mesnėj lietuvių kolonijoj tu
rėtų tuojau susidaryti vieti
niai komitetai tuos malo
niuosius svečius priimti. Gal 
šį sykį mūsų jaunuoliai tu
rės progą ir Olimpiadoje lai
mėti. Kas gali žinoti?

Pr. Razvadausko išleistuvės

Gegužės 23 d. parapijos 
salėj įvyko jaukios išleistu
vės vietos jaunimo vadui 
Pranui Razvadauskui, kurs 
kartu su V. Uždaviniu iš
vyksta Lietuvon savo mamy
tės aplankyti ir paviešėti. 
Išleistuvių vakarėly, kurio 
iniciatoriais, rodos, buvo D. 
Averka, Žardeckas ir Nevie- 
ra, dalyvavo per 120 žmonių, 
jaunimo atstovų ir Prano gi
minių. Vakarėlį pradėjo D. 
Averka pakviesdamas Albi
ną Nevierą programą vesti. 
Kalbėjo: Karlonaitė, Glinec- 
kis, prof. Galinis, Grendely- 
tė, D. Averka, Kavoliūtė, 
Providence, Worcesterio, 
Norwood©, Cambridžiaus 
jaunimo Vyčių atstovai ir 
kiti. Visi linkėjo laimingos 
kelionės, o viena panelė net 
palinkėjo sugrįžti jau dvie
se... Tai, žinoma, parodė sa
vo sportiškumą. Kalbėjo ir 
pats pramogos „kaltininkas” 
Pr. Razvadauskas, pareikš
damas, kad jis visai neužsi
pelnęs tokio išleistuvių po
kylio ir visiems širdingai dė
kojo. A. ■

NEWARK, N. J.

Vyčių suruoštas sporto 
vakaras geg. 21 d. praėjo la
bai sėkmingai. Atsilankė 
per 300 žmonių, kurie džiau
gėsi programa. Apskrities 
kuopos buvo gražiai atsto
vautos; atsilankė ir centro 
pirm. A. J. Mažeika, apskr. 
pirm. L. Ketvirtis.

Ne visi kviesti lietuviai 
sportininkai atsilankė, ta
čiau programa buvo turtin-

„Motinos kančios”
Gegužės 9 d. šv. Kazimie

ro parapijos salėj suvaidinta 
veikalas „Motinos kančios”. 
Viso vakaro programa skir
ta motinai.

Žmonių susirinko apypilnė 
parapijos salė. Prakalbą pa
sakė kleb. kun. J. Bobinas. 
Prakalbos tema: Motinos 
meilė ir pasiaukojimas. Kal
boje dėstoma, kad motinos 
meilė brenda per erškėčius, 
užmiršdama savo kruvinas 
pėdas... Motina išsižada pas
kutinio kąsnelio, kad kiti bū 
tų sotūs... Motina pirmutinė 
neša savo širdį prieš kalavi
ją, kad savo šešėliu uždeng
tų sūnaus gyvybę!

Motinos meilė nežino pa
smerkimo, dėl to jai nusilen
kia ir žmogžudys, ir plėši
kas... Ir kalėjimo grotos ne
užtveria ašarotai motinai ta
ko į sūnaus širdį! Motinos 
glėbys visuomet džiaugsmo, 
priebėgos vartai jos vai
kams. Ji lieka paskutinė ant 
pavojaus liepto kitų išgelbė
jimui. Ir kad gendančio pa
saulio išgelbėjimas tik per 
motiną! Kai per moterį pa
saulis nupuolė — per moterį 
turi pakilti. Pakilti per viso 
pasaulio budinčią savo vai
kų sielų sargyboje kilniąją 
motiną! Motiną, žemės mei
le neįkainuojamą...

Kun. J. Bobino kalba lydi
ma karštais aplodismentais. ' 
Rimšos Mokykla pastatyta ; 
gyvu paveikslu gražiausiose : 
trijose pozose. Sena, sena 
motinėlė, p. Staigvilienė, ver 
pia senu senovės rateliu. Ma
žoji mokinė, p. Bandžiūtė, 
su atvira knyga prie moti
nėlės, senų laikų mokytojos 
kelių.

Visoj scenoj apsupę gyvą
jį paveikslą gražiabalsės p. 
žižiūno vedamo choro cho
ristės, pasipuošusios tautiš
kais rūbais. Jos žavingai 
dainuoja ir niūniuoja mar- 
morandu. Paveikslas keičia
ma į įvairesnias pozas, ir vis 
aidi kitos dainos ir deklama
cijos. Ypatingai sužavi pub
liką paskutinės paveikslo j 
pozos daina „Angele jaunų 
dienų”. Taip ir jauti Staigvi- 
lienės asmeny brangų savo 
motušės asmenį, angelo glo
ba supantį mūsų gyvenimą.

P. Staigvilienė, užbaigus 
vaidinti gyvąjį paveikslą, 
sudainuoja senovės dainelę 
apie motutės juodą grabelį. 
Visų motinų garbei, į p. 
Staigvilienės nuilsusias ran
kas, įteikiama raudonų gyvų 
rožių puokštė.

Seka vaidinimas „Motinos 
kančios”. Veikalas suvaidin
ta gražiai. .
puikiai vaidino, tik gaila, 
kad nebuvo pritaikinti dra
bužiai. Pavyzdžiui, sunku bu 
vo įsirausti į kaimietės dar
bininkės gyvenimą, matant 
puošniais tautiniais rūbais 
panelę. Nugyvenusio, pasigė- 
rusio dvarininko šeima skun 
džiasi neištekliumi, o tuo tar 
pu scenoje švaistosi praban-

giniais rūbais.
Motina, mokyt, p-lė Elena 

Bandžiūtė, akcentą, gestus, 
judesius vartojo visai artis
tiškai, tik netikęs parikas iš
vogė kilniosios motinos iš
vaizdą.

Didelis pripažinimas pri
klauso nualinusiam dvarą 
dvarininkui — p. Jasučiui. 
Jis buvo tikras „palaidūnas” 
tėvas ir vyras. P-lė Bobinai- 
tė (vyresnioji) nepavaduoja
mai scenoj brangi. Ar ją ma
tai juodosios arabės rolėj, ar 
Lietuvos kaimietės, ar pale
čių primadonos, ji visuomet 
be varžymosi gyvena scenos 
gyvenimu. Ji puikiai atliko 
„kaiminkos” kaimietės rolę. 
Veikalo mintis graži. Tinka
ma, parinkta momentui. Tik 
nedovanotina klaida dėl dra
bužių, kurie buvo galima 
lengviausiai įsigyti.

Dainuoja choras, P. žižiū- 
nas skambina pijanu, kun. J. 
Bobinas diriguoja. Dainuoja
ma „Motuš motuše” — Pet
rausko, „Močiute mano” — 
Pociaus, „Kur sapnų grožy
bė” — Vanagaičio. Šią va
landą, jeigu muselė skristų, 
rodos, sudrumstų tylą ir 
publikos susikaupimą. Mon- 
trealiečiai be galo pasiilgę 
dainos! '

Vėliau dainuoja vieni vy
rai P. žižiūno paruoštą kom
poziciją. Žodžiai poetės Sa
lomėjos Nėries „Žaibo kerš
tas”. P. žižiūno, nežinau ar 
pirmi, žingsniai kompozici
jos kūryboj, bet sveikinti
na... Puiki harmonija skver
biasi į sielą ryžtinga drą
sa... Sukurs, broli, mums dar 
naujų muzikos pasaulių! 
Laukiame!... Dar sudainuota 
„Gaudžia trimitai” — Pet
rausko ir Tautos himnu bai 
giama vakaras.

Šios 
skirtos 
ciatorė 
žymi 
žvaigždutė, mokytoja p-lė O. 
Bandžiūtė. Garbė jaunutei 
veikėjai lietuvybės dirvoje.

Marija Aukštaite.

Kun. Ant. P. Bubąs, 

kurs šį sekmadienį, geg. 30 
d., Jersey City lietuvių baž
nyčioje laikys pirmąsias mi
šias.

JERSEY CITY, N. J.

gražios pramogos, 
Motinos Dienai, ini- 
ir scenos režisorė, 

Montreal© lietuvių

ROCHESTER, N. Y.

— Geg. 16 d. per sumą 
prasidėjo su gražia procesija 
40 vai. atlaidai, kurie baigės 
geg. 18 d. Tuo pat laiku pra
sidėjo ir misijos, kurias skel 
be kun. J. Bružikas, S.J.; jos 
baigėsi geg. 23 d. Geg. 24 d 
atlaikytos pamaldos už vi
sus mirusius. Misijos buvo 
labai sėkmingos, daug žmo
nių girdėjo Dievo žodį, darė 
atgailą ir ėjo prie sakramen
tų.

— Gegužės 19 d., pasibai
gus atlaidams, mūsų klebo- 

Artistai mėgėjai] nas, kun. Jonas M. Bakšys, 
4;™ rrniin ‘paliko Rochesterį ir gegužės 

23 d. didžiuliu laivu „Queen 
Mary” išvyko į Lietuvą ap
lankyti savo senų tėvelių ir 
visą Lietuvą. Grįš už kokių 
2 ar 3 mėnesių. Laimingos 
kelionės ir linksmaus pasi
matymo. Kleboną pavaduoja 
kun. Vitkus, M.I.C. iš Chica- 
gos. Vyturys.

ga. Merginų grupei vadova
vo Jennie Caputo. Vyrams 
vadovavo Ad, Biekša, kurs 
ir pats labai pasižymėjo. 
Jam priklauso padėka už vi
so vakaro pasisekimą.

Šia programa užbaigė vy
čių žiemos ir pavasario veik
lą. Dabar lauksime vasaros 
įvairybių. .

VARGONININKAS

Šv. Onos par. bažnyčioje, 
Grand St. ir Manning Ave., 
gegužės 30 d., sekmadienį, 
10:30 vai. rytą iškilmingas 
pirmąsias mišias laikys kun. 
Antanas P. Bubąs. Bus pilna 
asista. Pamokslą sakys kun- 
M. Kemežis. Po sumai primi
ciantas duos pirmąjį palai
minimą ir dalins paveiksliu
kus.

Kun. Antanas P. Bubąs 
gimė 1908 m. rugpiūčio 26 d. 
Jersey City, N. J. Gyveno vi
są laiką Jersey City, čia pat 
baigė šv. Petro pradžios ir 
vidurinę mokyklą. Iš čia per
sikėlė į Seton Hall kolegiją, 
kurią baigė 1932 m. Tais pa
čiais metais įstojo į Nekalto 
Prasidėjimo seminariją, 
Darlington, N. J., kurią sėk
mingai baigė šiais metais ir 
gegužės 22 d. J. E. vyskupas 
T. J. Walsh įšventino kuni-

Linkime kun. A. Bubui 
sėkmingos darbuotės Kris 
taus vynuogyne.

BALTIMORE, MD.

— Praeitą savaitę vėl dvi 
lietuvės sutiko nelaimę; p. 
Bliūdžiuvienė susirgo para
lyžiaus liga, o p. Levanavi-

Šv. Trejybės parapijai rei
kalingas geras vargoninin
kas. Kreiptis raštu, su trum
pa autobiografija, šiuo adre
su:

Holy Trinity Church,
53 Capitol Ave., 
Hartford, Conn.

KUNIGO JONO KURO 
ATSIMINIMAI

(Pradžia 3 psi.)

jčiene virtuvėje, kur buvo [stoties WATR dabar bia 
neužsuktas dujinis pečius, 
daug gaso gavo, nuvežta į 
ligoninę už kelių dienų mirė.

— Iki šiol buvo vėsu, dau
gelis sirgo reumatizmu ir 
kosuliu, tik gegužės 22 d. jau 
buvo vasariškas oras.

— Moterys turi būti at- stovui V. Uždaviniui, į Lie- 
sargios su savo piniginėmis; tuvą, jo suorganizuotas WS 
štai neseniai Washington skyrius suruošė išleistuvėms 
Blv. gatvėje negras vienai du parengimus. Geg. 14 d. 
atėmė piniginę su 30 dol. ir įvyko prakalbos. Be svečio, 
namo rakteliais, o kitai lie- kalbėjo Dr. Landžius ir adv. 
tuvei kitas negras ištraukė Z. O. Šalnienė. šešios Biru- 
krepšelį, net retežėlis nutrū- tės gražiai padainavo patri
ko, bet šitą sučiupo smarkus jotinių dainelių. Alg. Ivaška 
lietuvis p. Žalnieraitis. Ve- pasakė eilėraščius „Mes be 
liau ir pirmutinis sugautas. Vilniaus nenurimsim” ir

— Gegužės procesija geg. „Atsimink tėvynę”. Vakarą 
23 d., kaip kitais metais, vedė S. Mockus. Nors žmo- 
taip ir šiemet, gražiai pavy- nių negausingai atsilankė, 
ko. Šv. Vardo dr-jos vyrai ir | apie 120, bet aukų Vilniui 
dalyvavo.

— Gegužės 29 d. laivu
„Gripsholm” išvažiuoja į 
Lietuvą žymi veikėja, p. Q. 
Gručkūnienė, kuri nuolat 
parapijos draugijose darba-| jokio atlyginimo, padainavo 
vosi. Atlankius savo tėvą, keletą lietuviškų dainelių ir 
90 metų amžiaus, grįš rug- su savo sesute keletą duetų, 
sėjo mėnesį. Linkime sėk- Keliolika asmenų sakė kai- 
mingos kelionės. bas įvertindami p. V. Uždą-

— Per Sekmines lietuviai, vinio darbuotę mūsų išeivi-
lankydami Lietuvos Ąžuolą, joje ir linkėjo laimingos ke- 
susipyko; gerai, kad parapi- lionės. Kalbėtojų tarpe bu
jos veikėjai nedalyvavo, bū- vo: p. Gordon, „The Great 
tų sakę, jog parapijiečiai Waltz” direktorius (kompli- 
kalti. Dabar tik savųjų kai- mentavo lietuvius už jų vai- 
temis dalinasi. J. K.|šingumą malonumą), Pr.

Razvadauskas, prof. Galinis, 
M. Venis, Dr. Kapočius, kurs 
WS Bostono skyriaus var-

— Vaizbos Buto paskai-[du įteikė V. Uždaviniui Bar
tos užsibaigė gražiu pasise
kimu. Užbaigos vakare kal
bėjo V. Chase, P. Baltrėnas 
ir p. Stanislovaitienė. Dr.
M, J. Colney su žmona vado
vavo visai programai. Kon
certinę programą 
Stokes, p-lė Healy 
lasaras.

Tokių paskaitų 
buvo šeši; jie bus vėl ruo
šiami rudenį. Vaizbos Butas 
dėkingas visiems prisidėju- 
siems darbe.

— Vaizbos Butas ir jo mo 
terų skyrius ruošia birželio 
19 d. balių pasižymėjusius 
lietuviams moksleiviams pa
gerbti. Visi pasižymėję mok
sle, sporte ir kitose srityse 
prašomi pranešti ponioms 
Zailskienei, Janušaitienei ir 
Colney.

— Daktaro M. Colney 
sveikatos paskaitos iš radio-

kiekvieną sekmadienį 3 vai 
15 min. popiet.

SO. BOSTON, MASS.

Atsisveikino su Uždaviniu
Prieš išvykstant WS at

Vaduoti Sąjungai sudėjo 
$37.03.

Geg. 17 d. įvyko vakarie
nė. Dalyvavo apie 100 asme
nų. Artistė Sadauskaitė, be

WATERBURY, CONN.

išpildė J. 
ir J. Ba-

vakarų

Knn.N
Jubiliatas ki

spalių 29 d. Lie 
rimus mokslus' 
ir Rygoje, o bri 
tą įsigijo Maski 
' Į Kauno kuni; 

ją įstojo 1907 
ją 1912 mt, kai 
d. vyskupas Cirl 
tino jį kunigu.

Pirmoji kun. 
paskyrimo vieta 
Anykščiai, kurii 
ratūroje įamžino 
skapas Baranaui

Anykščiuose v 
Pakalnis išbuvo 
lyti, jog savo p: 
ko labai gerai, n 
iš Anykščių perk 
ną vikaru ir mo

Utenoje kun. 
buvo 2 metus, į 
jam teko ypač

; bėti katalikų s

ker plunksnos ir paišelio se« 
tą su įrašu ir raštu, kurį visi 
komiteto ir komisijų nariai 
pasirašė. V. Uždavinys kal
bėjo susijaudinęs. Pareiškė 
pamilęs Amerikos lietuvius 
ir jei tik būsią galimybės, 
grįšiąs atgal, nes čia dirva 
plati ir jam esą noro dirbti.

—o—
Išsirinko pirmininke lietuvę

Moterų profesionalių drau 
gija Bostone savo pirminin
ke išsirinko lietuvę advoka
tę Z. Šalnienę, kuri su savo 
vyru adv. A. O. Šalna turi 
savo ofisą D-ko name. Minė- j 
ta organizacija pernai buvo 
išrinkusi adv. Šalnienę sayflj 
delegatė į Moterų profesio- ■ 
nalių tarptautinį kongresui 
Paryžiuje.

Biznieriai, skelbkitės sa
vaitraštyje Amerika.

žavime. Čia jan 
vauti ir ateitimi 
me.

Po^dviejų met 
darbo kun. Pak; 
mas į dar didesi 
sykį į Panevėžį, 
kiečių okupacij 
ten nuvykti. 191 
gavęs vyskupo L 
ko per Švediją 
į Ameriką, kur 
lyno Apreiškimi 
no kun. Petkaus

Atvykęs į Br 
jau paskirtas 
parapijos vikar 
mt sausio 1 d.

Išbuvus Brc 
metų, lietuvių 
namas, išvyko 
Kaine, tikslu oi 
tuvius į parapi, 
planams pasip. 
lando vyskupas 
leido parapiją st 
Pakalnį paskyrė 
rių parapiją. Bū 
tmj parapijo,

rių; Lewistone b 
ūžavęs stiprią v 

Į turėjo įsteigęs Ii 
i bos mokyklą.
I 1917 mt. kur 

biečia ir ragina

relių tik viename Elmhurs- 
te ir matė išganymą: pasen- 
sim, girdi, ten mus priglaus, 
o ką duos mums parapija?

Tokie Scrantono parapijo
nų išvažinėjimai tęsėsi kelis 
metus. Klebonas kai kada iš 
sakyklos įspėdavo žmones, 
kad, Elmhursto reikalais 
dangstydamiesi, neapleistų 
katalikų pareigų savo para
pijai ir Bažnyčios įsakymo 
šventą dieną tinkamai švęs
ti.

Kai į Scrantoną atvyko 
vyskupas O’Reilly, kun. Ku
ras išdėstė jam Elmhursto 
reikalą. Vyskupas suprato, 
kad tokie šventadienių ry
tais masiniai žmonių išvaži- 
nėjimai iš parapijos yra vi
sais atžvilgiais kenksmingi 
ir parapijai ir patiems žmo
nėms. Tad uždraudė rytais 
žmones į Elmhurstą vilioti. 
Jeigu kas 
vienuolyną 
landomis.

Nelengva
žmones nuo Elmhursto at-

nori, teatlanko 
popietinėmis va-

grasinti. Rimtesni parapi j o- paskyrė monsinjorą kun. Mi
nai skundėsi vyskupui, kad liauską. Vienuolijos santy- 
ir popietinės ekskursijos į 
Elmhurstą yra kenksmin
gos: ten juk nieko gero, tik 
šokiai, girtavimas, bendros 
maudynės, pasivažinėjimai 
automobiliais.

Iš tiesų, šventadienių sam
būriai sukėlė apie Elmhurs
tą visokių kalbų ir žemino 
vienuolijos vardą. Tad vys
kupas rado būtina tėvą Al
fonsą, tų visų suvažiavimų 
iniciatorių, iš Elmhursto pa
šalinti ir net uždraudė Scran 
tono vyskupijoj jam misijas 
vesti.

Sesers laiko našlaičius. 
Jos nuolat spaudoje skun
džiasi, kad jų našlaičiai ba
dauja. Taip nėra. Našlaičiai, 
kurių ten yra 22 — 23, susi
deda iš tokių vaikų, kurie 
yra teismo atsiunčiami. 
County jų išlaikymui skiria 
po $16 mėnesiui. Tad kokia 
čia kalba apie našlaičių ba
davimą! Jeigu sesers pačios 
neturi iš ko pragyventi, ge
riau eitų tiesiu keliu, prašy
tų sau, o ne našlaičiams. 
Kam klaidinti visuomenė.

kiai su šv. Juozapo parapija 
šiais laikais yra pagerėję.

Vyskupas, turėdamas tik 
vieną savo vyskupijoj mote
rų vienuolyną, Elmhursto 
seseris palaiko. Bet žmonės 
nuo jų labai atvėso.

1932 m. šv. Juozapo para
pija šventė dvidešimt pen- 
kerių metų kunigo Kuro jo
je klebonavimo jubiliejų. Ar 
ne nuostabu? Juk tiek kartų 
pikti ar suagituoti žmonės 
skyrė jam tik keletą dienų 
Scrantone klebonauti!*

1937 metai kun. Kuras, 
jei Aukščiausias leis sulauk
ti, švęs savo 50 metų kuni
gystės jubiliejų. Ilgiausių 
metų!

Redakcijos pastaba: Šiiu 
baigiasi a. a. kun. J. Kuro 
itsiminimai, kuriuos prof, 
kun. Dr. M. Ražaitis užrašė 
kelios savaitės prieš kun. 
Juro mirtį. Velionis buvo 
pareiškęs norą, kad tie atsi- 
ninimai būtų atspausdinti 
aikraščio Amerikos pusla
piuose. Velionio norą išpil- 
dėme, o prof. kun. ^Ražaičiui

Atsisveikin 
, lioniečiais, kurie i 
į811 meilės pareis, 
į brangiomis dovanc 
[paklauso kun. St 
i kvietimo ir atvyks' 

kur paskiria 
Ltryžiaus par. vikar 
Pv- Kryžiaus p;

Pakalnis išbui 
F8 - Atlikdamas sav 

ir aktyviai dal 
msuomeniniam 

^-Pakalnis!
ir studijoms

^etą, kuriame 
7>$os mokslus 1 
^Psniu. Baigęs i

tačiau buvo
-XCllll V JLO U.kyjLJLlVJLJ.kz. i*v***v/j

. Į tėvo Alfonso vietą vys- reiškiame dėkingumą už į- 
kupas vienuolyną prižiūrėti -eiktą medžiagą.

* klebonu.

buvimo
Ulinio emtuz

! ^,anie Mėjim 
Į hk 7auja kur 
i seimas did

kam 01 
hlaiij 7aviniuose 
Į vy^ų C



28 d., 1937 m.
Gegužės 28 d., 1937 m.

lTR dabar bus 
ekmadienį 3 vai 
piet.

STON, MASS.

no su Uždaviniu 
vykstant WS ai 
Uždaviniui, į ne
organizuotas WS 
•uošė išleistuvėms 
mus. Geg. 14 į 
laibos. Be svečio, 
. Landžius ir adv. 
ienė. šešios Biru- 
i padainavo path- 
mėlių. Alg. Ivaška 
ilėraščius „Mes be 

nenurimsim” ir 
tėvynę”. Vakarą 

bekus. Nors žmo- 
usingai atsilankė, 
bet aukų 
Sąjungai

Vilniui 
sudėjo

Kun. N. Pakalnio Jubiliejus

kun. 
Ma- 
atli-

Jubiliatas kun. Norbertas 
Pakalnis gimė 1888 metų 
spalių 29 d. Lietuvoj. Vidu
rinius mokslus ėjo Liepojuje 
ir Rygoje, o brandos atesta
tą įsigijo Maskvoje.
' Į Kauno kunigų seminari

ją įstojo 1907 mt. ir baigė 
ją 1912 mt., kai gegužės 27 
d. vyskupas Girtautas įšven
tino jį kunigu.

Pirmoji kun. N. Pakalnio 
paskyrimo vieta — gražieji 
Anykščiai, kurių vardą lite
ratūroje įamžino dainius vy
skupas Baranauskas.

Anykščiuose vikaru 
Pakalnis išbuvo metus, 
tyti, jog savo pareigas
ko labai gerai, nes vyskupas 
iš Anykščių perkėlė jį į Ute
ną vikaru ir mokyklų kape
lionu.

Utenoje kun. Pakalnis iš
buvo 2 metus, per kuriuos 
jam teko ypač daug padir
bėti katalikų spaudos pra
platinime ir jaunimo organi
zavime. Čia jam teko daly
vauti ir ateitininkų judėji
me.

Po^ dviejų metų sėkmingo 
darbo kun. Pakalnis skiria
mas į dar didesnę vietą, šį 
sykį į Panevėžį, bet dėl vo
kiečių okupacijos negalėjo 
ten nuvykti. 1915 metų gale, 
gavęs vyskupo leidimą, išvy
ko per Švediją ir Norvegiją 
į Ameriką, kur buvo Brook- 
lyno Apreiškimo par. klebo
no kun. Petkaus kviečiamas.

Atvykęs į Brooklyną, tuo
jau paskirtas Apreiškimo 
parapijos vikaru — nuo 1916 
mt. sausio 1 d.

Išbuvęs Brooklyne pusę 
metų, lietuvių kunigų ragi
namas, išvyko į Lewistone, 
Maine, tikslu organizuoti lie
tuvius į parapiją. Tačiau jo 
planams pasipriešino Port- 
lando vyskupas, kurs ne
leido parapiją steigti ir kun. 
Pakalnį paskyrė vikaru į ai
rių parapiją. Būdamas kita
taučių parapijoje, kun. Pa
kalnis daug dirbo tarp lietu
vių; Lewistone buvo suorga
nizavęs stiprią vyčių kuopą, 
turėjo įsteigęs lietuvių kal
bos mokyklą.

1917 mt. kun. Pakalnį 
kviečia ir ragina atvykti į 

, Chicagą kun. Dr. A. Staniu- 
kynas. Atsisveikina su lewi- 
stoniečiais, kurie išleidžia j1' 
su meilės pareiškimais ir 
brangiomis dovanomis. Jis 
paklauso kun. Staniukyno 
kvietimo ir atvyksta į Chi
cago, kur paskiriamas šv. 
Kryžiaus par. vikaru.

Šv. Kryžiaus parapijoje 
kun. Pakalnis išbuvo 5 me
tus . Atlikdamas savo parei
gas ir aktyviai dalyvauda
mas visuomeniniame gyve
nime, kun. Pakalnis suranda 
laiko ir studijoms gilinti. 
Per 4 metus lankė Loyolos 
universitetą, kuriame baigė 
sociologijos mokslus Magist
ro laipsniu. Baigęs Loyolos 
universitetą paskiriamas 
Chicago Heights lietuvių pa
rapijos klebonu.

Chicagoj buvimo laikai 
buvo patriotinio entuziazmo 
laikai. Vyko gausingi susi
rinkimai, kuriuose platinti 
Lietuvos laisvės bonai, rink
ta aukos besikuriančiai ir į- 
sikurūsiai Lietuvai, ginta 
Lietuvos teisės į Vilnių, šia
me tautiniame judėjime ak
tyviai dalyvauja kun. Pa
kalnis, sakydamas didžiulė
se salėse prakalbas šalia Br.

. ..._____ 3 . Balučio ir kitų veikėjų; da-
o prof. kū|i lyvauja centralinių organi

zacijų susivažiavimuose. U- 
ją laiką buvo vyčių Chica-

d. įvyko 
ivo apie 100 asme- 
(tė Sadauskaite, be 
rginimo, padainavo 
niviškų tafliąir 
esute kelete duetą, 
asmenų sakė kal
indami p. V. Uždą- 
buotę mūsų išeivi-

vakarie-

kalbėtojų tarpe bu- 
irdoū, „The Great 
^rektorius (kompli- 
lietuvius už jų vai 

malonumą), h, 
iskas, prof. Galinis, 
, Dr. Kapočius, kurs 
stono skyriaus var- 
i V. Uždaviniui Par- 
ksnos ir paišelio se 
šu ir raštu, kurį visi 
) ir komisijų narii 
, V. Uždavinys kai- 
(įjaudinęs. Pareiškė 

Amerikos lietuvius 
ik būsią galimybėj 
atgal, nes čia dim 

jam esą noro dirbti

9 pirmininke lietuvę 
ų profesionalių drau 
stone savo pirminiu- 
inko lietuvę advoka- 
ilnienę, kuri su savo 
dv. A. 0. Šalna turi 
įsą D-ko

si adv.
j į Mot 
tarptaul

ienai, skelbkitės a- 
tyje Amerika.

ė monsinjorą ton. & 
, Vienuolijos šauly- 
. šv. Juozapo parapija 
.ikais yra pagerėję, 
nipas, turėdamas Iii 
savo vyskupijoj 
enuolyną, Elmhrt 

i palaiko. Bet tori 
. labai atvėso.
! m. šv. Juozapo pa* 
ventė ■ dvidešimt 
metą kunigo Kum į 
bonavimo jubiliejų 
įstabu? Juk tiekbiil 
ar suagituoti žmorf 
jam tik keletą dial 

tone klebonauti!
I metai kun. Ku$ 
ikščiausias leis sulaii’ 
?s savo 50 metų W 
j jubiliejų. Ilgiausi

gos apskrities dvasios vadu. I 
1922 mt. jis susilaukia 

švietimo draugijos Saulės 
vadovybės kvietimo — jis 
kviečiamas užimti Utenos r 
gimnazijos direktoriaus vie- j 
tą. Atsisako iš klebono pa- ( 
reigų, nors ir nenoriai Chi
cagos arkivyskupo atleidžia
mas, ir grįžta į Lietuvą. At
vykus į Lietuvą planai pasi
keitė; švietimo ministerija 
norėjo jį skirti į Aušros gim 
naziją Kaune, bet kun. Pa
kalnis pasirinko įžymių as
menų pasiūlymą vykti į An
gliją studijuoti.

1922 — 23 metais kun. Pa
kalnis lanko Oxordo univer
sitetą, kur studijuoja anglų 
kalbą ir literatūrą. 1923 mt. 
kurį laiką studijavo Vokieti
joje, o rudenį grįžo į Jungt. 
Amerikos Valstybes.

Grįžo vėl į Brooklyną, kur 
iki 1926 metų buvo Apreiški
mo par. vikaras, o nuo 1926 
paskirtas klebonu į šv. Jur
gio parapiją.

Šv. Jurgio parapijos kle
bonu išbuvo iki 1934 mt. bir
želio 23 d., nuo kada paskir
tas Apreiškimo par. klebo
nu, kurio pareigose ir dabar 
sėkmingai dirba.

Visuomeninėje lietuvių 
veikloje, be pažymėto laiko
tarpio Chicagoje, kun. Pa
kalnis, būdamas Brooklyne, 
aktyviai dalyvavo ir dalyvau 
ja Kunigų Vienybėje, Moti
nėlėje, Federacijoje, Vyčiuo
se, Moterų Sąjungoje, Susi- 
vienyme. 1931 ir 1932 mt. 
buvo Kunigų Vienybės cent
ro pirmininkas, kelis metus 
Rytų Provincijos pirminin
kas, Motinėlės valdybos il
gametis narys (tos draugi
jos garbės narys), Federaci
jos New Yorko apskrities 
pirmininkas.

Laikraštį Ameriką stei
giant, kun. Pakalniui teko 
pirmininkauti steigėjų pasi
tarimuose; jis vienas iš pir
mųjų Lietuvių Universalio 
Biuro dalininkų ir dabarti
nis biuro direktorius.

Nors jau baigė kunigystės 
25-tuosius metus, tačiau 
kun. Norbertas Pakalnis jau 
čiasi dar jaunas, pilnas 
energijos ir daug žadąs savo 
pašaukimo pareigoms. Ženg
damas į kunigystės antrą 
šimtmečio ketvirtadalį, žiūri 
į jį kaip antrą gyvenimo kny 
gos lapą, kurį linkime Jam 
įrašyti neišdildomomis rai
dėmis.

Ilgiausių metų ir gausios 
Dievo palaimos!

INTERESANTŲ ŽINIAI ? girną tokios netikėtos puo- 
--------- tos.

Per vakarienę pasakyta 
daug kalbų ir sudėta širdin
gų jubiliatams linkėjimų. 
Vakaras

Labai 
nys, kad 
tokiomis
savo nares, 
dar tampresniais ryšiais. 
Gyvuok, mūsų jubiliate, il
giausius metus. Sulaukit ir 
auksinio jubiliejaus.

Koresp.

Dėl Decoration Day, gegu
žės 31 d. šventės Amerikos 
įstaiga šį pirmadienį bus už
daryta.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Gegužės 26 d. laivu Queen 
Mary į Lietuvą išvyko kuni
gai J. Bakšys (Rochesterio 
kleb.), A. Petraitis (Worces- 
terio šv. Kazimiero par. kle
bonas) ir K. Jankus (So. 
Bostono vikaras, Kunigų 
Vienybės Bostono provinci
jos pirm.), Vilniui vaduoti 
s-gos atstovas V. Uždavinys 
ir L . Vyčių centro I vice
pirm. Pr. Razvadauskas.

Uoste su V. Uždaviniu ir 
kitais atsisveikinti buvo nu
vykę Kunigų Vienybės pirm. 
J. Balkūnas, L. Vyčių pirm. 
A. J. Mažeika ir kiti.

PAGERBĖ DUMBLIUS

ROCKEFELLER S SVAJO
NĖ NEIŠSIPILDĖ

ISPANIJOS ANARCHISTŲ 
NAUJAS SUKILIMAS

KOMUNISTAI „SAVANO
RIUS” RUOŠĖ AMERIKOJ

smagiai praleistas, 
džiuginantis reiški- 

sąjungietės moka 
progomis pagerbti

Tas jas suriša

Bet jo 
sulaikė 

gegužės 
amžinai

LEGIONIERIŲ PARADAS

lakcijos pastaba: 8" 
įsi a. a, kun. J, ft" 
inimai, kuriuos 
Dr. M. Ražaitis oi^

savaitės prieš P 
mirtį. Velionis ln” 

skęs norą, kad tie f 
įai būtų atspausdiJ” 
iščio Amerikos 
e. Velionio norą
, b pi vi. rnyt. Ma
lame dėkingumą 
. medžiagą.

JAPONIJOS VYRIAUSYBĖ 
NEKLAUSYS SEIMO

Tokio. — Japonijos prem
jeras generolas Hayashi su- 
sikvietė provincijų guberna
torius ir jiems pareiškė, jog 
jo vyriausybė neatsižvelgs į 
savo pralaimėjimą paskuti
niuose rinkimuose ir neklau
sys naujo seimo, jei šis pa
reikš vyriausybei nepasitikė
jimą.

Gen. Hayashi mano, jog 
opozicinės partijos klysta ir 
nesupranta Japonijos vidaus 
reikalų.

Konstancija ir Kazimieras 
Dumbliai, gyveną 19 Chest
nut St., Brooklyne, gegužės 
22 d. sulaukė vedybinio gy
venimo 30 metų sukakties, 
kurią jie patys minėjo di
džiausiu kuklumu, tačiau jų 
draugai ir gerbėjai suruošė 
jiems tikrą staigmeną.

Ponai Dumbliai šioje apy
linkėje gerai žinomi kaip 
nuoširdūs visuomenės veikė
jai, dirbę per daugelį metų 
katalikybės ir lietuvybės 
dirvoje, parodydami gilų 
visuomenės reikalų suprati
mą.

P. Dumblių artimieji drau 
gai geg. 22 d. apie 8 vai. 
vak. užklupo juos namuose 
su orkestru ir draugiškai 
pasveikino, o po to nugabe
no pas ponus Kirvelius, 34 
Sheridan Ave., Brooklyne, 
kur juos laukė dar didesnė 
staigmena — puiki puota ir 
artimi giminės iš Pennsyl
vania!

Puotos metu programą 
vedė J. P. Mačiulis. Dumblių 
visuomeninę veiklą plačiai 
nupasakojo ir giliai įvertino 
jų artimas bičiulis K. Kru- 
šinskas, laikraščio Amerikos 
direktorių pirmininkas. Sa
vo linkėjimus išreiškė p.p. 
Žaroliai, Prakapai, šalinskas 
Avižonis, Radzevičienė, Zei- 
kus, Žalnieraičiai, Krapukai- 
tis, V. Žalnieraitis, Vilniškis 
ir Laucka Amerikos vardu, 
Daubarai, Kirveliai ir kiti. 
Gauta sveikinimų telegramo
mis ir laiškais. Linkėjimus 
pareiškė ir Dumblių sūnūs 
Juozas ir Kazys. Jubiliatams 
įteikta daug dovanų.

Abu jubiliatai, giliai su
jaudinti savo draugų nuošir
dumu, iš visos širdies dėko
jo ir žadėjo ir ateity būti 
visuomenės gyvenimo veik
loje, kurią supranta kaip 
kiekvieno lietuvio pareigą.

Gedulo dienos paradas bus 
gegužės 31 d.

Dariaus-Girėno posto na
riai susirinks prie savo šta
bo, 359 Union Avė., ir iš
vyks 8:30 vai. ryte į savo 
punktą, W. 75th St., tarp 
West End Ave. ir Broadway, 
New York. Artimiausia po
žeminio geležinkelio stotis 
yra I.R.T. 72-j e gatvėje.

Lietuvių, latvių ir estų da
liniai bus 7-tos divizijos są
state ir žygiuos West End 
Ave. ligi 72 gatvės, po to 
Riverside Drive ligi 92 gat
vei, iš kur suks į Broadway 
ir pakriks. Parado priešaki
nė dalis pradės eiti 9 vai. ry
te. Paradą priims gen. majo
ras John J. Phelan ties 84 
gatve.

Baltijos tautų vienetui va
dovaus kap. P. Jurgėla su 
adjutantais Hugo Peil ir T. 
Dzinters. Po to seks vėlia
vos su sargyba, Angelų Ka
ralienės trimitų, būgnų, švil
pukų orkestras, vadovauja
mas kun. J. LaurynaiČio ir 
lietuvių-latvių dalinys, va- 
vaujamas posto vado P. Mi
kalausko.

IŠLEISTUVIŲ 
VAKARĖLIS

Gegužės 14 d. U. Mikuls
kienės namuose surengta va
karienė — sąjungiečių 29 
kuopos narei O. Belevičienei, 
išvykstančiai į Lietuvą. Į- 
teikta dovana nuo draugių. 
Smagios kelionės! 

t

Ormond Beach, Fla. — 
Žymiausio turtuolio, John D. 
Rockefeller, didžiausias tro
škimas ir svajonė buvo išgy
venti iki 100 metų, 
svajonės įvykdymą 
staigi mirtis, kuri 
23 d. ankstų rytą
užmerkė multimilijonieriaus 
akis.

J. D. Rockefeller, vadintas 
žibalo ir aliejaus karaliumi, 
gimė 1839 mt. liepos 8 d. 
Taigi, iki 100 metų amžiaus 
jam betrūko tik 2 metų ir 2 
mėnesių.

Rockeeller, gimęs iš netur
tingų tėvų, įsigijo beveik pa
sakiškus turtus, kurių didelę 
dalį jis išdalino mokslo ir 
labdarybės įstaigoms.

Į žibalo prekybą Rockefel
ler įstojo 1862 mt. netoli 
Cleveland© šalia dviejų dali
ninkų. Už trijų metų jis at
pirko prekybos įstaigą už 
72,500 dol. ir priėmė naujus 
partnerius, žibalo gamyba 
ir prekyba gerai sekėsi ir 
1870 mt. Rockefeller suor
ganizavo garsiąją Standard 
Oil bendrovę. Tada jis turė
jo tik 31 mt. 1882 mt. jis 
jau kontroliavo žibalo tres
tą, kurio kapitalas siekė iki 
95 milijonų dolerių, šį tres
tą 1911 mt. panaikino vy
riausias teismas, bet iki šio 
sprendimo Rockefellerio tur
tai milžiniškai išaugo.

Pasitraukęs iš aktyvaus 
darbo ir turtų valdymą pa
vedęs savo sūnui, Rockefel
ler išdalino apie 550 milijo
nų dolerių labdarybės ir 
mokslo įstaigoms. Jis yra 
Chicagos universiteto įstei
gėjas, davęs šiai aukštojo 
mokslo įstaigai per 70 mil. 
dolerių. Ypatingai daug yra 
davęs baptistų bažnyčioms, 
kurių narys jis pats buvo. 
Yra įsteigęs Rockefeller Fon 
dą iš 182 mil. dolerių, Auk
lėjimo ir Švietimo Tarybą — 
129 mil. dol., Medicinos Tyri
nėjimo Institutą — 60 mil.

Valencija. — Bendrafron- 
tininkų vyriausybė išsiuntė 
sustiprintus kariuomenės bū 
rius į Barbastro apylinkę, 
kur anarchistai suruošė su
kilimą.

Barbastro miesto vadovy
bė esanti išžudyta ir įsteig
ta anarchistų diktatūrinė 
tvarka. Žuvusių mažiausia 
100. Įvykęs sukilimas laiko
mas anarchistų atsakymu 
Valencijos premjero Negrin 
vyriausybei, kuri į ministe- 
rių skaičių neįsileido nė vie
no anarchisto.

SOVIETŲ RUSIJOJ 
NAUJI SUŠAUDYMAI

Maskva. — Tolimuose Ry
tuose, Kabarovske, sušaudy
ta nauja grupė „sabotažni- 
kų” iš 11 asmenų. Prieš ke
lias dienas sušaudyta tokių 
pat „sabotažnikų” 44.

Visi šie nelaimingieji ap
kaltinti sabotažu japonų 
naudai. Jų mirties įvykdy
mas buvo gegužės 15 d. ir 
kiek anksčiau, bet tik dabar 
oficialiai paskelbta.

Tokių sušaudymų yra ir 
kitose Rusijos dalyse.

Paryžius. — Laikraščio 
New York Times korespon
dentui Axelson teko susitikti 
su savanoriu Paul Burke, 
amerikiečiu, vykusiu į Ispa
niją, kurs papasakojo, jog 
jis drauge su grupe ameri
kiečių buvo išsiųstas į Ispa
niją.

Paul Burke pareiškė Min- 
neapoly praeitą mėnesį pa
stebėjęs laikraštyje skel
bimą, jog Ispanijai reikalin
ga specialistų darbininkų. 
Jis tuojau kreipėsi nurodytu 
adresu, iš kur atsiųstas į 
New Yorką. Iš New Yorko 
jis buvo išvežtas naktį į ne
tolimą vietą, kur buvo sto
vykla. Stovykloje 2 savai
tes jis drauge su kitais jau
nuoliais turėjo atlikti kari
nio apmokymo pamokas.

Po apmokymo Burke su 
kitais 29 savanoriais išsiųs
ti laivu į Prancūziją, iš kur 
jiems įsakyta slaptai nuvyk
ti į Ispaniją, tačiau dėl ne
palankių sąlygų Burke atsi
sakė vykti į Ispaniją, kur jis 
norėjo būti tik paprastu dar
bininku — mūrininku, o ne 
kareiviu.

NEPAŽĮSTA ŽMONOS

nelegaliai
galėtų įva-

susitikęs su

Adolfas Renke, 28 metų 
amžiaus, gyv. 144 W. 103 
St., New Yorke, teisme kal
tinamas apgaulingai įvažia
vęs iš Lietuvos į Ameriką. 
Jis kaltinamas 
apsivedęs, kad 
žiuoti į šią šalį.

Renke teisme
savo tariama žmona ir pa
klausęs teisėjo: „Ar tai ma
no žmona?” Po to, Renke 
paaiškinęs, jog jis tos mote
riškės nematęs nuo vedybų 
dienos.

Abiem „vedusiems” teisė
jas Leibell bausmę paskirs 
birželio 7 d.

NETIKĖTOS VAIŠĖS ALŲ PARDUOS IR 
GATVĖSE

nį jubiliejų, norime nuošir
džiai padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo mūsų džiaugsme.

Reiškiame padėką kleb. 
kun. N. Pakalniui už gražiai 
papuoštą bažnyčią geg. 19 
d. mūsų intencija mišių me
tu ir gražius linkėjimus; 
kun. J. Kartavičiui, varg. J. 
Jankui už linkėjimus ir atsi
lankymą; sąjungiečių 29 
kuopai už netikėtą puotą 
geg. 17 d. ir gražias dova
nas; sąjungietėms, giminėms 
ir pažįstamiems, dalyvavu
siems bažnyčioje; labai dė
kingi sąjungietėms M. Šert- 
vytienei, J. Terebeizienei, J. 
Blockienei, R. Janulienei, M. 
Kivytienei, U. Mikulskienei 
ir M. Vačeikauskienei, ku
rios prisidėjo suruošti neti
kėtą puotą ir pietus; V. Mi
kulskienei ir M. Kivytienei 
už vestuvių tortus, žodžiu, 
dėkojam visiems; tegu Auk
ščiausias suteikia Jums gerą 
sveikatą.

O. ir K. Dobrovolskiai.

BUVĘ KOMISARAI 
KALTINAMI PRABANGA

ROOSEVELT NORI ALGŲ 
IR VALANDŲ ĮSTATYMO

Londonas. — šio mėnesio 
gale Anglijos premjeras 
konservatorių partijos va
das, Stanley Baldwin pasi
traukia iš valdžios, užleisda
mas savo vietą dabartiniam 
iždo kancleriui, Neville 
Chamberlain.

Geg. 25 d. Baldwin turės 
vaišes karaliui ir jo šeimai. 
Tai bus premjero atsisveiki
nimo vakaras.

Gegužės 17 d. Moterų Są- 
gos 29 kp. surengė netikėtą 
puotą savo pirm. O. Dobro- 
volskienei ir jos vyrui Kazi
mierui, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakčiai paminė
ti. Vadovaujant wicepirm. 
Gaigalienei, Dobrovolskiams 
supinta eilė gražiausių lin
kėjimų. Įteikta nuo kuopos 
graži dovana (bedspread). 
Svočia buvo p. Mikulskienė.

Jubiliatai susijaudinę dė
kojo sąjungietėms, vieš
nioms ir svečiams už suren-

Nuo liepos 1 d. New Yor- 
ko miesto gatvėse bus gali
ma įsigyti alaus. Alų galės 
pardavinėti alaus „agentai”, 
kurie už pardavinėjimo lei
dimą turės sumokėti metams 
75 dol. Vienam pirkėjui tuo 
pat sykiu negalės parduoti 
daugiau kaip 5 galionus.

BALTIJOS DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA

VIEŠA PADĖKA

Laimingai praleidę 
vedybinio gyvenimo sidabri-

savo

Baltijos draugijos meti
niame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Hardy 
Nurmsen (estas), vicepirm. 
Theodore Gunther ir Juozas 
Smitrus, sekr. Edvardas Le
vanda, ižd. Edward Derrich, 
reikalų vedėjas Harry W. 
Lielnors, iždo globėjai Fre
derick Lykums, Elena Jur- 
gėlienė ir Hugo Piel.

Maskva. — Sovietų laik
raštis Ekonominis Gyveni
mas paskelbė, jog buvę ko
misarai Jagoda ir Rykov iš
eikvojo per du milijonus rub 
lių savo prabangiam gyveni
mui. Be to, laikraštis rašo, 
kad Rykovas savo žinioje 
turėjęs septynių milijonų 
rublių fondą, kurį naudojęs 
įvairiausioms vaišėms.

Komisarai, pagal partijos 
programą turėtų gyventi la
bai paprastai, tačiau beveik 
visi jie turi prašmatniausius 
vasarnamius, privatinius au
tomobilius ir atitinkamus 
fondus visokioms vaišėms.

Jagoda ir Rykovas, maty
ti, pakliuvo į nemalonę ne
dėl jų ištaigingo gyvenimo, klausinėti vyriausybės, dar- 
bet dėl nepaklusnumo Stali- bininkų ir darbdavių atsto- 
no norams.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt nusiuntė Kon
gresui pasiūlymą išleisti įsta 
tymą, kurs nustatytų ma
žiausią darbo atlyginimą ir 
darbo valandų savaitėje 
skaičių ir uždraustų vaikų 
darbą.

Po Roosevelto rašto Kon
gresui įteiktas senatoriaus 
Black ir atstovo Connery 
pasiūlytas projektas, kurs 
numato, jog darbo savaitė 
neturėtų daugiau kaip 40 va
landų, o atlyginimas negalė
tų būti mažesnis kaip 40 
centų valandai.

Prezidento pasiūlymo rei
kalu pasitarimai Kongrese 
prasidės gegužės 31 d. ir tę
sis iki birželio 12 d. Bus ap-

Tcl. EVergreen 7-4335 |
STagg 2-4409 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

423 Metropolitan Avė., >
Brooklyn, N. Y. ?

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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



BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

MASPETHO ŽINIOS

ŠAULIŠKA MEILĖ m

DRAUGIŠKA PRAMOGA

ŠV. JURGIO PARAPIJA
54-41—72nd Street,

5^233335223357

PAVYKĘS KONCERTAS

Tėvo gimtadienį

nuolat keičia sėdė

- -

pasakė kun. 
pasidžiaugda-

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

giedojo mūsų baž- 
Jis dalyvaus choro

metai bus 
skaičiumi, 
jaunuolių

a.
ŠV.

šventė iš- 
birž. 3 d. 
pabaigoje.

— Geg. 22 d. palaidota a. 
Valerija Tamošauskienė 
Jono kapuose.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

VALANDOS: 
1—3 P. P.

Atrodo, kad šie 
gausūs vedybų 
Daugelis lietuvių 
sukurs šeimos židinius. Mes
visus juos sveikiname, linkė
dami geriausio šeimyninio 
sugyvenimo. Kartu primena
me, kad Amerikos spaustu

Avenue, 
to

rabinų sąju
• įvažiavimas praei 

pasisakė už Ispai

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

Gaujos teisė.
Puiki sutartine 
profestaAardi 
„Mylimas” vada 
BabimĮ žodis.
Ieško opozicijos

Aštuntoji Metine

LIETUVIŲ DIENA
Sekmad., Liepos - July 4, 1937

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

Lietuvių Dienos programa prasidės iškilmingomis pamaldomis Apreiškimo par. bažnyčioje 11 vai. Mišias laikys
J. E. vyskupas M. Reinys. Po pamaldų numatomas didžiulis automobilių paradas, kurį ves ir lydės Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo parapijų benai. Parke bus Dainų Šventė, sportiniai žaidimai ir kitos įvairybės. Jaunus ir senus 
linksmins Avižonio orkestras, kurs gros smagius šokius. Visi New York ir New Jersey lietuviai kviečiami gausin
gai dalyvauti šiose iškilmėse.

— Kun. N. Pakalnio iškil
mių vakarienei tikietų gali
ma gauti vietos klebonijoje.

— Birželio 5 d. 7 vai. pra
sideda novena prie šv. Anta
no ir tęsis ligi birž. 13 d. 
Kasdien rytais novenalės 
mišios 8 vai. ir vakarais 7:30 
vai. pamaldos. Noveną ves 
kun. J. Vaškevičius, M.I.C.

— Birž. 5 d. 7:30 vai. va
kare National Hali (per ke
lią Wilson avė. nuo bažny
čios), Clinton Ave., Maspe- 
the, vietinis lietuvių choras 
ruošia vakarą su vaidinimu. 
Vadovauja p. A. Visminas. 
Bus ir šokiai.

— Geg. 30 d. 2:15 vai. po
piet lietuvių bažnyčioje susi
tuoks Kazys Augustinas su 
Elena Zabielskyte.. Sutuok
tuvių vakarienė bus Natio
nal Hali. Abu jaunieji yra ži
nomi darbštūs vyčiai.

— Vyčiai ruošiasi bėgimo 
lenktynėms birž. 6 d. Kas
met jie laimi Vyčių apskri
ties lenktynėse. Šiemet taurę 
padovanojo kun. J. Balkū- 
nas. Maspethiečiai stengsis 
ją įsigyti.

— Kun. J. Balkūnas ves 
šv. Antano noveną birž. 5 — 
13 d. šv. Onos bažnyčioje 
(lietuvių) Jersey City, N. J. 
Pamokslus sakys tiktai va
karais.

— Klier. Juozas Varnai
tis, lankęs šv. Tomo semina
riją, Denver, Colo., priims 
subdiakono šventimus birž. 
6 d.

— Stebuklingo Medaliko 
novena Maspethe bus kiek
vieną pirmadienio .vakarą.

— Geg. 28 d. vakare soda
lietės dalyvauja gegužės 
procesijoje apvainikuoti švč. 
Panelės stovylą.

— Dievo Kūno 
kilmingai minima 
vakare, oktavos
Bus mišparai su procesija.

— Kazys Hofmanas sek
madienį 
nyčioje. 
koncerte.

— šv.
maspethiečiai minės pirma
dienį: 8 vai. mišios su Tp 
Te Deum.

— Vilniaus maldos prie 
Švč. Panelės Maspethe įvyks 
šiandien, geg. 28 d. vakare 
per gegužės pamaldas. Pra
kalbų salėje nebus.

Maspetho par. choras, 
muz. A. Vismino vedamas, 
ruošiasi savo didžiuliam kon 
certui — šokiams, įvykstan- 
tiems birželio 5 d., šeštadie
nį, naujoje National Hali, 
Clinton ir Willow Avės.

Rinktiniai vaidintojai su
vaidins įdomią 3-jų veiksmų 
dramą „šauliška meilė”. Jos 
turinys vaizduoja Lietuvos 
šaulių patriotinius žygius, 
kovą dėl Vilniaus ir t.t.

Choras gi pasiruošęs pasi
rodyti su stipria dainų pro
grama. Solistai bus K. Hoff- 
manas ir sesutės Dapkevi- 
čiūtės.

Programai pasibaigus bus 
smagūs šokiai.

—o—
Choras smarkiai žengia 

pirmyn. Neseniai turėjo link 
smą draugišką pramogėlę su 
šokiais ir užkandžiai. Tokių 
linksmų vakarų choras ma
no ir dažniau suruošti.

Dabar choristai smarkiai 
ruošiasi savo koncertui, ku
riame bus verksmo ir juokų. 
Visiems užtikrinamas pasi
tenkinimas. A. M.

Gegužės 28 d., 1937 m.
ŠTAIK^

BRANGAIČIŲ SUKAKTIS JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI

JONAS GUTAUSKAS

STALIORIUS
Carpenter-Cabinet maker

Atlieku visokius stalerc- 
us darbus namuose ir 

krautuvėse sąžiningai ir 
pigiai. Kreipkitės pas lie
tuvį staliorių:

101 Grand Street, 
(Top floor — left side)

(Nr. 31 (179)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

Angelų Karalienės par. 
choras, savo vado muz. Pr. 
Dulkės paruoštas, geg. 23 d. 
Transfiguration salėje turė
jo savo metinį koncertą, ku
rio pasiklausyti susirinko 
gausinga publika.

Šis koncertas buvo labai 
įvairus: choro dainos, smui
kininkai, šokikai, simfoninis 
orkestras, komedija, solistai, 
pianistė, vyrų choras, rinkti
nė grupė ir t.t.

Koncertas pradėtas muz. 
Dulkės sveikinimo ir padė
kos žodžiu, po kurio sekė 
choro dainos: Sveiki, drūti
— Žilevičiaus, Per tamsią 
naktelę — Šimkaus, Valio 
dalgeli — Strolio. Beveik 80 
daininkų choras darniai ir 
drausmingai sekdamas diri
gento judesius, labai gerai 
sudainavo, o ypač jautriu 
įsigilimu atliko melodingąją 
dainą „Valio dalgeli”. .

Visus sužavėjo jaunučio 
Pov. Dulkės smuikavimas. 
Lauksime iš jo smuikininko 
Raišio pavaduotojo! Tas 
pats. Povilas su broliu Ber
nardu sutartinai paskambi
no pianu. Jie . dar pasirodė 
kelis sykius, o įvairiuose šo
kiuose jie buvo gražiai kos
tiumuoti su savo sesute, 
trečiuoju broliuku, G. Pe- 
činskaite ir O. Pankevičiūte
— visi jie susilaukė didžiau
sio pritarimo.

M. žudžiūtė pasirodė kaip 
daug žadanti pianistė.. Ji 
skambino Chopin kūrinius.

Solistės buvo A. Jonavi- 
čiūtė ir E. Lašaitė. Abi pri
verstos padainuoti daugiau, 
negu programa leido.

Komediją „Per melą prie 
pažinties” suvaidino Pr. Ki- 
zis, A. Jonavičiūtė, K. Lese- 
vičius, A. Kecioris ir J. Ser
bentas. Jie daug juokų pri
krėtę, bet dar būtų buvę ge
riau, jei kai kurie iš jų savo 
roles būtų geriau išmokę.

Ypatingu programos pra
turtinimu buvo Ant. Raišio 
smuikavimas. Jo rankose 
smuikas, taip meistriškai ir 
verkia ir juokias, jog norisi 
klausytis nors ir ištisas va
landas. Tik gaila, jog kon
certinė publika geresnės mu
zikos metu ne visai vykusiai 
užsilaiko.

Rinktinė choro grupė su
dainavo Užmik — Brahms ir 
Myliu — Bačiulio, o po to 
scenoje susirinko visas cho
ras, o prie dirigento — vi
sas simf. orkestras, kurio 
dalyvių skaičiuje buvo ir 
komp. Kurdinaitis, Raišys ir 
Morkūnas. Dirigentas prane
šė visiems, jog choras drau
ge su orkestru išpildys spe
cialų kūrinį, skiriamą klebo
nui kun. J. Aleksiūnui pa
gerbti. Daina puikiai pavy
ko ir palydėta griausmingo 
plojimo.

Vyrų grupė vyriškai su
dainavo smagias dainas, iš 
kurių ypač visus maloniai 
nuteikė Vanagaičio Vilniun ( 
trauk. (

Jaunųjų choro grupė, K. 
Jakavonienės vadovybėje, , 
linksmai pašoko medinių ka
reivių šokį. Visi dalyviai tu
rėjo naujus kostiumus.

Tikrasis koncerto vainika
vimas buvo priešpaskutinis , 
numeris — Strauso Duno- j 
jaus Valsas. Jį išpildė cho
ras ir orkestras. P. Dulkei 
pasisekė ne tik energingai ; 
paruošti chorą ir orkestrą, 
bet ir sumaniai pravesti šio 
kūrinio išpildymą. Publika 
nepasigailėjo choristų ir or- ; 
kestrantų ir privertė pakar- ; 
toti šį nepaprasto grožio kū
rinį. i

Po pagerbimo dainos pa- ; 
dėkos žodį 
Aleksiūnas, 
mas choro gražiu darbu ir 
jo pažanga. Be jo, buvo dar 
šie kunigai: Paulonis, Lau- 
rynaitis, Lekėšis ir Čižaus- 
kas, M.I.C. P. B.

Vilniaus vadavimo darbe.
V. Uždavinys pasakė atsi

sveikinimo kalbą, pareikšda
mas savo dėkingumą ameri
kiečiams apskritai, o šio va
karo ruošėjams ypatingai. 
Pasisakė gegužės 26 d. grįž
tąs į Lietuvą.

Veikalus vaidino E. Bart
kevičiūtė, A. Osteika, A. 
Alekna, G. Strazdas, J. Ta
mas, Raudonaičiai, O. Kana- 
puriūtė, B. Galinskaitė, E. 
Vaitekūnienė, S. Vaitekūnai- 
tė ir N. Marozaitė. Drama 
„Sulaužytoji priesaika” rei
kalauja nepaprastai daug ge 
ro pasiruošimo, vaidintojų 
gilaus pergyvenimo, savo 
rolės tinkamo supratimo, 
kas daugeliui iš vaidintojų 
puikiai pavyko perduoti. Pa
žymėtinas nepaprastai lais
vas, meistriškai sukurtas EI. 
Bartkevičiūtės vaidinimas.

Publikos mažokai, tačiau 
atsilankę neapsivylė.

— Užbaigtas altorių at
naujinimo darbas, kurį ar
tistiškai atliko dailininkas 
Subačius. Didžiajam altoriui 
apšviesti įtaisytos naujos 
elektrinės lempos. Malonu, 
kad tą puikų darbą atliko lie 
tuvis.

— Gegužės 16 d. sodalie- 
čių motinėlės, lyg atsidėko- 
damos dukrelėms už motinų 
dienos parengimą, užprašė 
9-tos vai. mišias. Paaukota 
pintinė gėlių prie Švč. Pane
lės statulos. Mišių metu veik 
visos sodalietės ėjo prie ko
munijos. Po pamaldų paruo
šti pusryčiai, kuriais irgi pa
sirūpino motinėlės.

— J. E. vyskupas M. Rei
nys mūsų bažnyčią vizituos 
birželio 20 d. sumos metu.

V. UŽDAVINIO IŠLEISTU
VIŲ VAKARAS

Šv. Jurgio par. nuoširdūs 
veikėjai Magdalena ir Myko
las Brangaičiai geg. 22 d. 
minėjo vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktį.

35 kp. sąjungietės, norėda
mos tinkamai pagerbti savo 
nenuilstančią ilgametę pir
mininkę ir jos vyrą, geg. 22 
d. vakare Jakubčionių na
muose paruošė valgius, 
o Brangaičiams išėjus į baž
nyčią, viskas nugabenta į jų 
namus. Grįžus iš bažnyčios 
Brangaitienė rado tikrą 
staigmeną — pilną grįčią 
svečių, vestuvinius tortus, 
sidabrinį gėlių bukietą ir iš
puoštus stalus;

Savo linkėjimus išreiškė 
Fogelmonienė ir Pažereckie- 
nė (svočios), Jakupčioniai, 
Kučinskai, Jankauskai, Mie
želiai, Kazlauskienė, Limun- 
tienė, česnelevičienė, Pučku- 
rienė, Beresnevičienė, Bartu- 
lytė, Samulienė, Bundonytė. 
Visi jie buvo prisidėję puo
tos suruošime. Iš ruošėjų ne
galėjo dalyvauti Bušmenienė 
ir Valinavičienė.

Jubiliatams įteikta daug 
dovanų, pareikšta nuoširdžių 
linkėjimų.

M. Brangaitienė yra nepa
prastai veikli visuomenės 
darbuotoja, o ypač artima 
laikraščio Amerikos rėmėja.

T. B.

Gegužės 11 d. A. Mačėnie- 
nės gražioj rezidencijoj įvy
ko sąjungiečių 29 kuopos 
draugiška pramoga, į kurią 
atsilankė gražus būrys na
rių, viešnių ir svečių, ku
riems visiems kuopa dėkin
ga, o ypač pp. Mačėnams už 
vaišingumą ir dovanas. Pel
no liko 1 4dol. 10 c.

— Atlikusį pelną nuo reng 
to choro koncerto baliaus 
klebonas padėjo į naujų var
gonų fondą. Dabar jau yra 
$1200 fonde. Gaila, kad su
stojo plaukusios aukos į šį 
fondą. Klebonas vėl susirū
pinęs naujų vargonų staty
mu. Surado gerus ir visai pi
gius vargonus, bet, nesant 
užtektinai pinigų, taip ir pa
lieka, nes vyskupas neleidžia 
naujų vargonų dėti tol, kol 
bus surinkti reikalingi pini
gai. Kurie dar neaukoję, ga
lėtų tą padaryti dabar ir 
greitu laiku susilauktume 
naujų vargonų, kuriems ir 
vieta palikta ant pirmų lubų, i 85 Hudson av£’ 
Dabartiniai vargonai yra tik 
laikinai pastatyti, jau seni, 
tad nauji vargonai mūsų 
gražiai bažnyčiai būtinai rei
kalingi.

Laukiama aukų.
— Ateinantį sekmadienį,

Geg. 23 d. L. M. Teatras, 
suruošdamas Vilniaus vada
vimo s-gos atstovui V. Už
daviniui išleistuves, Apreiš
kimo par. salėje suvaidino 
P. Gintalo 4 veiksmų dramą 
„Sulaužyta priesaika” ir ko
mediją „Spąstai”.

Suvaidinta drama labai ti
ko rengtajam tikslui — pri- per 9-tos vai. mišias, įvyks- 
sidėti kad ir menka aukele ta pirmoji Komunija.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 1819 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD OTTERSLEDT
1819 E. 92 St., Grooklyn, N. Y.

NOTICE" is hereby given that License No. 
SB 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
County of Kings, to be consumed on the 
Golden City Amusement Park, Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THERESIA MOSE 
Golden City Amusement Park 

Canarsie Shore 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 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENNY LEVINE and MARY BELLER 
586 Hendrix Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE

d-b-a HUBERT IMGRAM and 
HERBERT E. BERRY

1436 Norstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOI1CE is hereby given that License No. 
RL 7683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 242 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-699 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1239 Nostrand 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

SOL MEYER AND HENRY MEYER 
(D-B-A Meyer’s)

1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

JOHN GENESKE
67 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 85 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
TESSIE KULBER AND ANNA BALLAS 

(Anna Pulokas)
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 E. 92nd St-*, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DUMCIIES 
FRANK’S GARDEN - RESTAURANT

1307 E. 92nd Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

, Control Law at 341 Ocean Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MANNIX'S RESTAURANT, INC.
341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

vėj galima užsisakyti vestu- j 
vėms pakvietimų (wedding 
invitations). Darbas atlieka
mas pigiai, greitai ir puikiai. 
Turime didelį ir įvairų pasi
rinkimą. Labai žemos kainos 
vadinamiems „process en
graved”. jotinėje I 
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reikilavo u Valencij 
ria^fepkio pasi 
njftMpiiys parisi 
htatojiis ir teisėji 
todpsiai pri] 

kurie 
g $ tesės m 
Guatfisė tikra žr

Tel. EVergreen 7-1312 |

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėle naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryte

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenne J.

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N.Y.!

taigos p< 
įpfcjai komisija p 
M# nedal 
fįjs ueguso at 

įsviešpata  v( 
tetjįtuoįia sudrums 
hjositstms Komai 
hrispišoko iš vietos 
Miėlaiijos vardu 
U Etiopijos klai 

; talaigtu.
labjj ir Vilniaus 

bet t 
jog plėšikai v 

p riadMta užtari

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami uisakymal. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
. GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

Brooklyn, N. Y,

toWtažodžia 
mafyiiūiĮtykščias 
Motoji prieš 
Ita Nidai baisiai 
ib ir tie Mnolo žo 
to jis priminė, j 
toboppjerių Ii] 
|ir to gi (rastas,
toilaiaii įtūžo

i pasekė Vati 
i viešinčiai pi 
til kardinolo ki 
Midelphijos pop 

sąjunga pasl 
’®li(ic% kurioje 

prieš pavadi 
* popierių lipin 

tokio „garb 
nesąs verta

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

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

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

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

visur šūkž 
Stalinas 

įmylimas Rusi; 
’>«hmas darbi 

tėvu ir vi 
tu vadas til 

tfeaf!
^Stalinas iš savo bū

į Kremlių (a 
tymo jogyv. vietc 

t šarvuoti automc 
1515 komunistų, ku 

lygiai taip, k

SALDUKAS ir PLATZ 
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL-j 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

'Standard'

^tofrontiniiikiis
i sukilėlius. Jie 
remia žmoniškun 

fe įdomu, kad t: 
tylėjo, kai penu 
io iki liepos meni 
Miniuku ek

t kankino vienuo 
o mirtimi vi 

politiniems prie
šinai taip pat 

pjautos žodžio


