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Anglijos diplomatai stab
telėjo atsikvėpti, kad supra
tus Europos politinius sūku
rius. Paskutinių momentų 
įvykiai taip vaikė diploma
tus, kad nebežinojo į kurį 
miestą ryt reikės važiuoti 
posėdžiauti. Netikėti žygiai, 
sutarčių laužymas, nauji pla
nai, pasiūlymai visiems svai
gino galvas. Prancūzai ir Ru
sai iš pat pradžių pageidavo 
nubausti Hitlerį. Anglija lai
kėsi vidurkelio ir bandė juos 
taikyti. Rusai jau netenka 
vilties Hitlerį suvaldyti ir su 
Franci jos pagalba. Litvino
vas įžiūri vokiečių norą susi
taikinti ir sustiprėti vaka
ruose, kad vėliau pulti rytus. 
Maskva įtikinta, kad vokie
čiai pulsią Lietuvą ir atiduo
sią ją lenkams už Dancigą ir 
koridorių. Baltijai, reikia bu
dėti. Savitarpinio nepuolimo 
paktai ir karo santarvė gali 
sustiprinti ir laisvę užtikrin
ti Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.

Naziai ir vaikus ’’fiziniai 
ir moraliai’ ’ stiprins, mokin
dami juos karo pratimų. Lig 
balandžio 20’ d. suorganizuos 
visus 10 ir 11 metų vaiku
čius. Mergaitės bus surašy
tos į ’’Hitlerio mergaites”. 
Toliau organizuos vaikus ir 
mergaites ligi 18 metų am
žiaus. Naziai nori išauklėti 
jaunimą iš vaikystės naziško 
idealizmo. Hitleris bus jiems 
Dievas, nazizmas religija. 
Taip kaip komunistai. Hitle
ris mokosi iš Stalino.

—o—
Meksikos bažnyčios atida

rytos, bet be kunigų. Chihu
ahua federalis teismas lei
džia grįžti keturiems kuni
gams, tik reikalauja, kad jie 
prašytų vw-dusybės leidimo 
laikyti pamaldas. Manoma, 
kad vyriausybė leis ir liku
siems kunigams grįžti. Vysk. 
Antonio Guizary Valencia 
draudžia laikyti pamaldas 
bažnyčiose, kol jos yra ko
mitetų rankose. Slapstėsi ku
nigai jau rodosi viešai ir net 
pamaldas be leidimų laiko. 
Meksiko City bažnyčiose Ver 
bų Sekmadienį lankėsi dide
lės minios žmonių. Taip ir 
provincijoje bažnyčios per
pildytos maldininkų, bet dar 
be kunigų. Vyriausybė pama
tė, kad prievarta negalima 
nugalėti minių ir išnaikinti 
tikybą.

—o—
Šliuptarniai džiūgauja, kad 

jų papa Jonas Šliupas atvyks 
Amerikon duoti jiems ’’mi
sijas.” Šliuptarnių eilės ma
žėja. Pasilikusiųjų daugumą 
sudaro visokį bedieviai — 
valkatos, girtuokliai, sveti- 
moteriai ir pasileidę burdin- 
gieriai. Šiems reikalinga at
sigaivinti Šliupo dvasia, nes 
jų eiles retėja. Vieni išėjo į 
komunistus, kiti grįžo į ka
talikus; Šliupo laikų pa
sekėjai išmirę. Reikia rek
rūtų. Lietuvos laisvamaniai, 
norėdami senio laikinai nu
sikratyti, užfundino šifkartę. 
Kada gi lietuviai pamatys 
šio nenormalaus žmogaus 
blėdį? Už vilko patarnavimą 
tautai jis gavo Gedemino or- 
deną! Tautininkai įstojo į 
šliuptarnių klasę.

—o—
Kaunas buvo Nemuno da

linai apsemtas. Nukentėjo 
5000 žmonių ir jų turtas 
mirksta vandenyje. Tauti-

Sveiki Sulaukė Šventų Velykų
Sovietai Perspėja Vokiečius

VOKIETIJA TARIASI SU JAPONIJA
ŠMEIŽIA LIETUVĄ

Radeko Kalba Autoritetinga*

Komunistų žurnalistas 
Karl Radek, Maskvos dien
rašty Izviestia perspėja vo
kiečius neboikotuoti Tautų 
Lygos ir kolektyvinio taikos 
plano. Radek pataria duoti 
Vokietijai lygybės teises 
(dėl kurių Hitleris ištraukė 
Vokietiją iš Lygos) ir tuoj 
sudaryti naują taikos paktą, 
kuris užimtų Versalio pakto 
vietą. Jei vokiečiai nesutiktų 
tai jie bus kalti naujo karo. 
Radek kaltina Vokietiją no
rinti atskirti Franci ją nuo 
ryto ir centralinės Europos. 
Tik dyi išeitys duodamos 
(Vokietijos) Franci j ai: teri
torijos neliečiamybę ir ats
kyrimą nuo’ kitų kraštų susi
tarimo, arba vokiečių nema
lonę su Franci jos dominavi
mu Europos politikoje. Ra
dek tvirtina, kad vokiečių ne
puolimo sutartys su Lietuva, 
Čekoslovakija ir Austrija 
yra tik popiergalio vertės. 
Vokiečiai atskirais susitari
mais ' su Rytų ' vS&tybarnis 
yra tik planingas žygis ats
kirti vakarus nuo rytų. Eu
ropos saugumas priklauso 
nuo stiprios Lygos ir kolek
tyvinių sutarčių. (•

VOKIETIJA TARIASI SU
JAPONIJA

Gauta patikimų žinių, kad 
į Japonijos sostinę Tokio 
vyksta stambus Hitlerio žmo
gus, Dr. Otto Kiep — buvu- 
sis Vokietijos generalinis kon 
sulas New Yorke. Kelionės 
tikslas esąs — ekonominė ir 
militarė Vokiečių — Japonų 
sąjunga.

Tarp vokiečių ir japonų 
eina slapti pasitarimai. Kinų 
diplomatai mano, kad sąjun
ga bus daroma ne tiek prieš 
Kiniją, kiek prieš Sovietų Są 
jungą.

lio Lyga ir kitos panašios 
propogandinės draugijos. Vi
sos kalbos buvo nukreiptos 
prieš Lietuvą už atgavimą 
Klaipėdos krašto. Spauda pa
brėžia, kad dabar Klaipėdą 
valdo vokiečiai be jokio lie
tuvių įsikišimo. Memelio Šu
tą Hamburge pastate Vokie
čių Laivų Statymo Bendrovė. 
Įįjėra vilties, kad vokiečiai 
kada nors nustos šmeižią 
Lietuvos.

DAUGIAU KARIUOMENĖS
RE1NAN

BERLYNAS. — bal.7. — 
Kai tarp Locarno sutarties 
pasirašusiųjų valstybių ve
dami ginčai, kas daryti su 
Vokietija ir Hitleriu dėl Rei
no krašto (Pareinio) atgink- 
lavimo, Vokietijos vyriausy
bė tan kraštan siunčia dau
giau kariuomenės ir or pajė-

Esseno srityje statomos 
ruimingos’ kareivinės? Visam 
krašte eina nepaprastas ka
riškas judėjimas ir pasitvar- 
kymas.

ŠARKIS KUMŠČIUOSIS

Antradieni, bal. 14 d. va
kare, Boston Garden audi
torijoj (North Station name) 
mūsų tautietis Jack Sharkey 
kumščiuosis su Tony Shucco, 
Naujos Anglijos čampionu. 
Jack Sharkey dabar sveria 
198 svarus. Žukauskas, bu
vęs pasaulio sunkiojo svorio 
čampionas, jaučiasi taip ge
rai, kad jis sako, jog italą 
Shucco parmušiąs į penkis 
roundus.

LIETUVIŲ RADIO PUS
VALANDIS

ESU SU JUMIS IKI PABAI- JAUNIMAS DOMISI

GOS — POPIEŽIUS

VATIKANAS. — bal. 7. 
— Vakar Popiežiaus Pijaus 
XI audiencijoje buvo 90 vo
kiečių maldininkų. Popiežius 
juos laimindamas pareiškė:

’’Esu su jumis iki pabai
gos.”

Šventasis Tėvas žino Vo
kietijos katalikų vargus.

KAUNE DARYS ORO PUO
LIMŲ PRATIMUS

Visiems Kauno ir priemies
čių gyventojams priminta, 
kad jie turi būti pasirengę 
oro pratimų puolimams. Pra
timų metu gyventojai turi 
vykdyti oro puolimo pratimų 
viršininko 5 nr. įsakymą, ku
ris nesenai buvo paskelbtas 
visuomenei. Už nevykdymą 
įsakymo gyventojai bus bau
džiami ligi 5000 lt. pinigine 
bauda arba areštu ligi 3 mėn.

SUSIRENKA T. SĄJUNGOS
13-OS KOMITETAS

Trečiadienį susirinko T. S- 
gos 13-os komitetas svarsty
ti taikos klausimą Etiopijoje.

Italijos vyriausybė reika-. 
lavo, kad šio komiteto susi
rinkimas būtų atidėtas toliau 
Pasipriešino Anglija ir kitos 
valstybės.

Etiopijos vyriausybė šau
kia, kad T. S-ga paskelbtų 
Italijai žibalo ’’embargo” ir 
griežčiau vykdytų kitas vi
sas sankcijas.

Aiškėja, kad sankcijų vyk
dymui jau ima priešintis pa
ti Prancūzija tuo sumetimu, 
kad Italiją patraukus savo 
pusėn prieš Hitlerį.

LAIŠKAIS

Akademinis D. U. L. R. 
skyrius iš Kauno prisiuntė 
didelį kiekį Lietuvos jaunimo 
laiškų Amerikos lietuvių jau
nimui. Amerikos redakcija 
gavo nemažą laiškų kiekį, su 
prašymu juos išdalinti ata
tinkamo amžiaus jaunimui. 
Nemaža tokių laiškų jau iš
duota, kurie tik kreipėsi į re
dakciją. Reikia pasakyti, kad 
mūsų jaunimas susidomėjo 
Lietuvoj gyvenančiais bro- 
liais-sesutėmis ir pradeda 
užmegsti su jais ryšius. Tai’ 
gražus reiškinys.

Amerikos redakcijoj cfar 
yra keliolika vyresnio am
žiaus jaunimo laiškų, kuriuos 
su malonumu įteiksime tiems, 
kurie pas mus kreipsis.

LIETUVOJE GAISRAI PA
DARĖ 8,400,000 LT. 

NUOSTOLIŲ

KAUNAS. — Iš viso 1935 
metais Lietuvoje buvo 1,778 
gaisrai (1934 m. buvo 1,811 
gaisrų). Daugiausia gaisrų 
buvo užregistruota Alytaus 
apskrityje. Gaisrų padaryti 
nuostoliai vertinami 8,4 mil. 
lt. 1934 m.— 8,6 mil. lit.). 
Gaisrų metu žuvo 15 žmonių 
ir 109 asmenys buvo sužeisti. 
Gaisrai, pagal jų priežastis 
šiaip skirstomi: 12% nuo žai
bo, 12% — iš neatsargumo 
arba apsileidimo, 10% nuo 
užsidegusių dūmtraukių suo
džių, 8% nuo netinkamų įren 
girnų, 4% nuo įvairių kitų 
priežasčių ir 46% — priež as- 
tys nesusektos.

Nuo gegužės 16 iki 25 d. 
visoje Lietuvoje įvyks prieš
gaisrinės propagandos savai
tė.

VOKIEČIAI DAR ŠMEIŽIA

Pasaulinė spauda pasipik
tinusi vokiečių šmeižimu. 
Sako, vokiečiai veda ekonomi 
nes ir nepuolimo sutarčiai de
rybas, kai bal. 5 d. Hambur
ge atidarytas ’’Memelio Bu
tas.” Atidaryme dalyvavo 
Vokiečių Rytų Lyga, Meme-

ninkų vyriausybė pristatė 
bankų, išleisdami milijonus 
litų ir jos stovi tuščios. Bet 
nepasirūpino išpilti Kauno 
krantų ir apsaugoti žmonių 
turtą. Ne tik atskirų asmenų 
žūsta turtas, bet ir valstybei 
padaryti nuostoliai: nes tyž
ta druska ir tirpsta cukrus 
vandenyje, nekalbant apie ki
tas prekes, kurias turi tik iš 
užsienio. Už tą sumą, kurią 
kasmet naikina Nemunas, ga 
Įima būti} įsigyti ledlaužius, 
ir išpilti aukštus Nemuno ir 
Neries krantus.

Lietuvių kolonijos vis dau
giau ir daugiau organiziioja 
lietuviškus pusvalandžius per 
radio. Tai girtinas darbas. 
Waterbury, Conn, lietuviai 
Velykose 3:30 vai. p. p. pra
deda nuolatinį lietuvišką pus 
valandį iš stoties WIXBS. 
Pusvalandis bus išlaikomas 
skelbimais ir vedamas muz. 
Aleksio. Kitos kolonijos pa
sekite. Waterburio radio pus
valandis bus girdimas kiek
vieną savaitę 3:30 vai. p. p.

R. KRYŽIUS REIKALAUJA
DAUGIAU FONDŲ

WASHINGTON. bal. 7. 
— Raudonojo Kryžiaus vado
vybe išleido atsišaukimą. Rei 
kalauja keletos milijonų dol. 
fondo nuo viesulo nukentėju
slėms šelpti.

Nebaigtas nuo potvynių 
nukentėjusių šelpimas. Da
bar kita: nelaimė. . ..

RIMŠOS PARODA CHICA- 
GOJE

Pereitą savaitę atsidarė 
Chicagoje skblptoriaus Rim
šos kūrinių paroda. Visuome
nė domisi lietuviškais kūri
niais. Paroda, matyti, turės 
gražaus pasisekimo.

PREZ. ROOSEVELTAS
GRĮŽO

Prez. Rooseveltas grįžo iš 
atostogų, kurias jis praleido 
žuvaudamas apie Bahamų sa
las. Prezidentas, atrodo gerai 
pailsėjęs, pilnas energijos. 
Manoma, kad jis jau pradės 
kompaniją už savo kandida
tūrą šių metų prezidento rin
kimams, kuriuos jis tikrai 
mano laimėti.

SOVIETAI GĄSDINĄ
JAPONUS

MASKVA. — Kremlinas 
paskelbė Japonijai aštrų įs
pėjimą nebandyti brautis į 
Išorinę Mongoliją. Perspėji
mas buvo paskelbtas už kelių 
valandų po to, kai pasirašė 
su Mongolija savitarpės pa
galbos sutartį, kuria Rusija 
pažada saugoti Mongoliją 
nuo bile priešo užpuolimo.

S. L. A. BALSUOJA

Dabar eina balsavimai į 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomąją Tarybą ir 
rinkimas delegatų į būsimą 
seimą Clevelande. Katalikam 
narias patartina balsuoti tik 
už ne socialistus kandidatus: 
Rastenį, Šalną, Viniką, Lopa- 
tto, Mockų, Zalatorių ir Dr. 
Mikolainį. Delegatus į seimą 
rinkti tautiškai nusistačiu
sius asmenis, ypač katalikus. 
Katalikai privalo valyti SLA 
nuo socialistų ir komunistų. 
Balsuoti yra kiekvieno privi
legija ir pareiga.

LIETUVIŠKI GRYBAI Į 
AMERIKĄ

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis iš Klaipėdos į Ameriką 
buvo išsiųsta 20 centnerių 
grybų. Ši partija yra bando
moji. Jei amerikiečiams mū
sų grybai patiks, bus organi
zuojamas nuolatinis jų eks
portas į Ameriką.

RADIKALAI PAŠALINO IS
PANIJOS PREZIDENTĄ

MADRIDAS. — bal. 7. — 
Radikalų valdomas parlamen 
tas dauguma balsų pravedė 
sumanymą, kuriuo pašalina
mas respublikos prezidentas 
Zamora, kaipo dešinysis.

Hauptmanas Sudegintas
VERA STRETZ IŠTEISINTA
ITALIJA SUMU

ŠIMTAI ŽUVO VIESULOJE

Iš sekmadienio į pirmadie
nį Tupelo, Mass, viesulas su
naikino labai daug namų, iš
vertė telegrafų stulpus ir už
mušė šimtus žmonių.

Smarkus lietus labai truk
dė gelbėjimo darbą.

Gražiausia gyvenimui sek
cija apie 15 blokų tapo suly
ginta su žeme ir nemanoma, 
kad kas nors galėjo išlikti 
gyvas.

Viesulas siautė ir Red Bay, 
Ala., kur užmušė 4 žmones ir 
trijuose šiaurės ir rytinės 
dalies miesteliuose arti Co
lumbia, Tenn., kur užmušė 3 
žmones. /

Tupelo, Mass, viesulas su
ardė vandens reservoirą.

Tik dviejuose didesniuose 
miestuose ir keliuofee mažes
niuose žuvo 40 žmonių, kuo
met neąpsakomai smarki au
dra siautė Floridoj ir Alaba- 
moj palietė šią valstybę. Nuo 
stolių esą milijonai. Cordele 
miestely turinčiam tik 7000 
gyventojų tapo sužeista net 
500 žmonių.

KAUNO IR KLAIPĖDOS 
POTVYNIO NUKENTĖJĘ 
REIKALINGI VISUOME

NĖS PAŠALPOS

Netikėtai galingas Nemu
no ir Nerio pasijudinimas 
kovo mėnesio pradžioje ap
sėmė trečdalį Kauno miesto 
taipgi panemunio gyvento
jai Klaipėdos krašte pateko 
į tvano srovę. Nuostoliai di
deli. Aršiausia betgi tas, kad 
šimtai šeimynų liko be pas
togės, maisto ir mantos. Vi
suomenės pagalba skubiai rei 
kalinga. Kaune yra susitve
ręs Moterų Komitetas dėl po
tvynio nukentėjusiems šelp
ti; tas komitetas renka au
kas ir globoja nukentėjusias 
šeimynas, ypač vaikus. Nu
kentėjusių laiškai jau yra 
pasiekę ir amerikiečius.

Lietuvos Pasiuntinybė ap
turėjo jau keletą aukų, ku
rios netrukus siunčiamos 
Kauno komitetui. Kas prita
ria šiam, labdarybės darbui, 
tegu pasiskubins savo pagal
bą atsiųsti Pasiuntinybės ad
resu dėl perdavimo Kauno 
Komitetui.

Liet. Pasiimt. Inform. Sk.

11 ŽUVO NUKRITUS
LĖKTUVUI

NEWARK, N. J. — bal. 7. 
— Transcontinental Western 
keleivinis lėktuvas nukrito ir 
sulūžo arti Uiiioritown, Pa. 
Skrido 14 asmenų ir jų 11 žu
vo.

Tarp žuvusių yra ir du lėk 
tuvo vairininkai. Kiti kelei
viai. Patarnautojo išliko gy
vą. % . s

ŠĖ ETIOPIJĄ

Ir Mirdamas Neprisipažino 
Prie Kaltes

Bruno Richard Hauptman, 
vokietis dailydė, bal. 3 d. 
8:21 vai. mirė elektros kėdė
je už pagrobimą ir nužudy
mą Lindbergų kūdikio.

Jo byla sukėlė didelę sen
saciją visame pasaulyje. Jis 
mirė, bet Lindberghų kūdi
kio pavogimo ir .nužudymo 
misterija neišaiškinta. Teis
mas pozityvaus įrodymo ne
turėjo. Hauptmanas ir mir
damas gynė savo nekaltumą. 
Byla tesėsi virš 3 metus. Gu
bernatorius H. G. Hoffman 
stengėsi išgelbėti vokietį^bet 
toliau negalėjo užtarti. Gu
bernatorius tuomi neteko pa
ramos visuomenėje. New Jer
sey valstybei ši byla kainavo 
virš milijono dolerių. Tik 
Amerikoje toki užsivilkimai 
ir teismo išpūtimai yra gali- - 
mi. Prieš mirtį vienas paša
lintas advokatas Wendel pri
sipažino nužudęs Lindbergo 
kūdikį, bet vėliau užsigynęs. 
Bruno R. Hauptmanns Fresh 
pond Krematoriumė sudegin
tas ir palaidotas Maspefho 
Mount Olivet kapuose.

IŠTEISINO VERĄ STRETZ

Balandžio 3 d. prisieku
sieji teisėjai išteisino Verą 
Stretz, kuri pereito lapkričio 
12 d. keliais šūviais nušovė 
savo meilužį Dr. Fritz Geb
hardt nužudytojo apartmen- 
te, New Yorke. Žudytoją gy
nė adv. Leibowitz, pasižymė
jęs apgynime, kaltinamų 
žmogžudystėje.

Kaltinamosios apgynimui 
pagrindas buvo tas, kad ją 
klastingai pasikvietęs į savo 
apartmentą nužudytasis Dr. 
Gebhardt užpuolė ir ji ginda
mosi nušovė užpuoliką. Nu
šautasis Dr. Gebhardt buvo 
vedęs ir jo žmona su dviem 
kūdikiais gyvena Vokietijoje.

ITALŲ ARMIJA EINANTI 

ADDIS ABABON

Fašistų spaud skelbia, kad 
italų armija paėmusi dar ke
lis miestelius Etiopijoje. Eti
opų armija esanti sudempra- 
lizuota ir italai nesulaikomai 
einą Addis Ababos, Etiopijos 
sostinės linkui.

Etiopijos karalius Haile 
Salassie davė oficialį pereiš- 
kimą. Jisai nuginčija italų pa 
leistus gandus, kad Etiopija 
tapo sumušta ir prašanti tai
kos. Salassie tikrina, kad Eti 
opi j a ves karą tol, kol pasku
tinis Mussolinip kareivis bus 
išvytas iš josios žemės.

Etiopija dar kartą kreipė
si į Tautų Sąjungą, protes
tuodama prieš mėtymą nuo
dingųjų dujinių bombų ir de
ginimą neapginkluotų mies
tų. ........



2 ’’AMERIKA” Balandžio 10 d., 1936

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
VN1 VERSALIS BIURAS, Ine. 

KAS PENKTADIENIS

Published by LITHUANIAN 
' LITHUANIAN WEEKLY
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Prenumeratos Kaina:
6uv. Valst. metama .................. $2.00
6uv. Valst. pusmečiui .............. JI .10
Užsieny] metams ...................... $2.75
Užsieny] pusmečiui .................. $1.50

Skelbimų kainos sulig susitarimo

Subscription Rates:
In U. S. A. one year.....................$2.00
In U. 8. A. six months ...........' $1.10
Other Countries one year .... $2.75 
Other Countries Elx months .. $1.50

Advertising rates on application

Raitus Ir žinias "Amerika" trumpina sulig reikalo. Netalpintl raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų

• KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

didėja. Mūsų priešai tuo ne
patenkinti, bet artymieji 
draugai, rėmėjai ir leidėjai 
džiaugiasi.

Tik prieš naujus 1936 m. 
persitvarkius administraci
jai ir iškėlus reikalą padary
ti laikraščio pagerinimą, įsi
gyjant naujų raidžių ir ne
kuriu reikalingų laikraščio 
leidimui įrankių, tuojau at
sirado pritarėjų ir savanorių 
kurie gausiomis dovanomis 
parėmė sumanymą.

-APŽVALGA:-

”JIS ATSIKĖLĖ, JO NĖRA ČIONAI ’

’’Jūs ieškote Jėzaus Nazareno, Kurs buvo prikaltas ant 
kryžiaus; Jfs atsikėlė, Jo nėra čionai; štai vieta, kame Jį 
buvo padėję” (Mok. 16,6)

Šie keli žodžiai išaiškina visų tikybinių ceremonijų reikš
mę Velykose, didžiojoj savaitėj, gavėnioj ir visą metą.

Jei angelas nebūtų galėjęs sakyti ’’Jis atsikėlė, Jo nėra 
čionai” ir nebūtų galėjęs tuščią karstą, bet su kūnu šian
dien pasaulis VelykųTytą negirdėtų Aleliuja. Be Velykų ry
to nebūtume turėję. Didžiojo Penktadienio Kristaus mirtį 
atminti, ar Didžiojo Ketvirtadienio paskutinę vakarienę 
minėti. Jei Kristus nebūtų kėlęsis, žmonija nebūtų susilau
kusi išganymo.

Kristaus pasirodymas Velykose būtų buvęs miražas, vai
zduotės padaras, nors stebėtinas, bet tikra iliuzija. Jėzus 
nebūtų buvęs ”kelias, tiesa ir gyvenimas” (Jo. 14, 6), bet 
apskelbtas prigavikas, suvedžiotojas ir tikėjimo Dievuje 
griovikas. Bet Jis kėlėsi su kūnu. Jo karstas tuščias.

Tuščias karstas mus džiugina ir tvirtina mumyse tikėji
mą į Jo dievybę bei pasiuntinybę. Jis patvirtino ir išpildė 
savo prižadą duotą netikintiems žydams: ’’Sugriaukite šitą 
bažnyčią, ir aš per tris dienas ją pastatysiu... Bet Jis kal
bėjo apie savo kūno bažnyčią” (Jo. 2, 19, 21). Garbingai ir 
pilnai ištesėjo savo prižadą liudyti savo dievybę. Tuščias 
karstas tai liudija. Gailestingas moteris tą rytą nuliūdino 
Karsto tuštuma,- bet mus džiugina, nes kalba į mus apie ne- 
mirtybės viltį. Tuštuma Kristaus Karste apreiškia Dievo 
galybę ir brangiausią dovaną žmonijai.

Krikščionys visa širdimi brangina Palestinos paminklus 
primenančius Kristaus darbuotę. Nazaretas duoda įkvėpi
mus. Betlejus užavi visus. Galilėjos jūros pakelia mus. At
simainymo kalnas nustebina. Paskutinės vakarienės butas 
sujaudina. Alyvų daržas ir Golgota pašvenčia . ir stiprina. 
Bet jei nebūtų Kristaus Karsto ir Velykų ryto pergales, vi
sa kita būtų be reikšmės, be įspūdžio ar galės. Juk jie pri
mintų silpnybę, neištesėjimą — ”Tas žmogus pradėjo sta
tyti ir negalėjo pabaigti,, (Lk. 14, 30) Bet tuščias Karstas 
toms vietoms duoda šventumo, galingumo, dievybės žymes, 
kurios liudija ’’Kristų, Dievo galybę ir išmintį” (1 Kor. 1, 
24).

Net Galilėjos Kana nebūtų šiais laikais žymi ir visų lan
koma, jei Kristus nebūtų vandenį vynu padaręs, tik žadėję? 
arba, visos Kristaus lankytos vietos Palestinoje netrauktų 
keliautojų ir neįkvėptų šventumo, jei Kristus nebūtų kėlęsis 
iš mirusiųjų, kaip žadėjo. Bet dabar, kai ’’Jis atsikėlė... ir 
Jo nėra čionai”, kiekviena Jo lankyta, vaikščiota, gyventa 
vieta lankytojui sako — ’’.vieta ant kurios tu stovi yra šven 
ta” (Josue5,16).

Kristus — kūdikis Betlejuje yra neapsakomai mylimas. 
Kristus — vaikas bažnyčioje didžiai branginamas. Kristus 
— suvaldąs vėjus ir vandenis ant Tiberijos ežero stebėtinai 
gerbiamas. Jis Getsemanės darže — auka už nuodėmes be- 
rybiniai patraukiamas. Ant Kalvarijos kalno aukotas dievi
škai malonus. Bet savo Karsto tuštume Jėzus virš visų su
tvėrimų aukščiausias. Jis didesnis, daugiau patraukiantis, 
daugiau įkvepiantis Karsto tuštume, savo nebuvimu, savo 
pergale, stebuklingu prisikėlimu, ne mokslu, darbais ar ki
tur esimu. Aukščiausias siekimas, didžiausias įvykis, gar
bingiausias darbas yra Jo Karsto tuštumas.

Pasaulio valdovai, didžiūnai, herojai turi savo paminklus 
pas žmones. Bet skirtumas tarp šių ir Kristaus Karsto yra, 
kad tuščias Karstas yra pati pergalė, pati garbė, amžiams 
paminklas su užrašu — ’’Jis atsikėlė. Jo nėra čionai, štai 
vieta kame Jį buvo padėję.”' Jo paminklas amžinai liūdys, 
kad ’’Kristus atsikėlęs iš numirusių, jau nebemiršta; mirtis 
ant Jo daugiau nebe viešpatauja” (Rom. 6, 9). Jis pasilieka 
’’Jėzus Kristus vakar ir šiandien tas pats ir per atnžius” 
(Žyd. 13,8).

Kristaus atmintis žmonėse gyvena jau du tūkstančiai me
tų. Tikėjimo pergalė yra tuščio Karsto pergalė. ’’Jei Kris
tus neatsikėlė, tai Jūsų tikėjimas yra tuščias” (1 Kor. 15, 
17). Tas pats netuščias tikėjimas amžiams gyvena ir neša 
žmonijai Velykų ryto ramybę.

Kun. Jonas Balkūnas
v ---------- ---------

DARBO IR PASIŠVENTIMO VAISIAI

Amerika įsikūrė sunkiau
siais ekonominės depresijom 
.laikais- Jos propaguotojai ir 
vedėjai ne tik neturėjo pini
gų dafoo pradžiai, bet netu
rėjo h6 reikiamo patyrimo. 
O vienok, matydami didelį 
reikalą turėti katalikišką 
laikraštį apylinkėj, neatsi
žvelgė į kliūtis, pasitikėdami 
likimu ir savo energija, pra
dėjo leisti ’’Ameriką”. Dar-'

bas buvo sunkus, žygis atsa
komi ngas. Bet per pastangas 
išeita į laimėjimą, šiandien, 
nors ekonominė ’’’Amerikos” 
padėtis yra menka, gal net 
labai prasta, bet ji kaskart 
stiprėja, jos įtaka plinta. 
Apylinkės ir net tolimesnė 
katalikų visuomenė pamatė 
jos svarbą, jos reikšmę kas
dieniniam gyvenime. Pritari
mas ir parama ’’Amerikai”

Povilas Rusas — $25.00

Nors sunkūs laikai vargi
na žmones, bet idealistų jie 
neparbloškia. Jei jau žmogus 
gyvena pertekliuje, jis ištyž
ta ir pamiršta, jog ne visi gy
vena lengvai. Žmogus, sąži
ningai ir savo triūsu uždir
bantis duoną, atjaučia arty- 
mą, atjaučia kitų reikalus ir 
vargus, nes pats nekartą jais 
būna apkrautas. Tie patys 
darbo žmonės išstato ir palai 
ko visokias labdaringas bei 
kultūrines įstaigas, užlaiko 
parapijas ir mūsų spaudą. 
Vargu bent viena įstaiga ar 
laikraštis matė didesnę pa
ramą iš tų, kurie tūkstan
čius uždirba. Bet nemaža yra 
atsitikimų, kad paprasti rank 
pelniai parodo savo idealiz
mą, paremdami įvairias įs
taigas. Viena iš tokių tylių, 
darbščių ir idealingų šeimų 
yra p. Rusų šeima, iš Port 
Washington, L. I., N. Y. Kiek 
jie yra sušelpę labdaringų įs
taigų, vienuolynų, parapijų— 
retas kas žino, o p. Rusų 
šeima tam yra paaukavusi 
šimtus dolerių.

Ameriką pradėjus leisti, 
Povilas Rusas perka jos Še
rų. Dabar, kai pastebėjo, kad 
’’Amerikai” norima įtaisyti 
naujų raidžių setą, jis, štai, 
užeina šeštadienį su žmona ir 
dukrele į redakciją ir paklo
ja $25.00 naujom raidėm, pa
stebėdamas, kad jis mato 
’’Amerikos” pastangas nu
galėti visas kliūtis ir prasi
mušti į šviesesnį rytojų, p. 
Rusų pritarimas ’’Amerikai” 
gali būti pavyzdžiu kitiems, 
p. Rusams ’’Amerika” šir
dingai dėkoja.

—o>— 
Ir kita dovana

J. Jaselskienė, 311 Water 
St. Brooklyn, N. Y. irgi pa
rodė gražų norą matyti ”A- 
meriką” pasipuošusią nau
jom raidėm. Ji suteikė $3.50 
dovaną. Širdinga padėka jai 
už dovanėlę.

Administracijos pastangų 
ir pavienių asmenų bei poros 
draugijų pritarimo vaisių 
šiandien jau matome: ’’Ame
rika” padidinta, spausdina
ma su naujom raidėm. Taigi 
šiame pirmame padidintos 
laidos numeryje dėkojame 
tiems mūsų rėmėjams, kurie 
suteikė didesnę ar mažesnę 
dovaną raidžių fondui. Dė
kui: muz. P. A. Dulkei, Po
vilui Rusui, A.L.R.K. Fede
racijos N. Y., N. J. Apskri
čiui, Apreiškimo par. šv. Var 
do D-jai, S.L.R.K.A. 134 kp„ 
Maspetho Šv. Rožančiaus D- 
jai p.p. Paulauskams, Alf. 
Stankevičiui, A. Razickienei, 
Šv. Jurgio par. Šv. Vardo D- 
jai, J. Jašelskienei, XXX, 
V. V., Marcelei Kočienei, J. 
Navickienei, p. Laukaitienei.

Mums malonu dirbti, ma
tant Tamstų pritarimą ir pa
ramą. Dabar jau esame įsi
tikinę, kad lengvai galėsime 
išmokėti likusią sumą ($48) 
už raides ir taipgi sukelsime . 
fondą adresavimo mašinai 
nusipirkti. Tik reikėtų, kad 
viršišvardytų asmenų ir drau

KADA VOKIETIJA PULS 
LIETUVĄ

’Rytas” rašo:
Baltijoje labai gerai žino

mos ’’Vokietijos rytų sąjun
gos” organas ’’Ostland” pas
kutiniame numeryje svarsto 
kovo 7 d. Hitlerio memoran
dume Locarno pakto signa- 
torinėms valstybėms iškeltas 
mintis dėl nepuolimo paktų. 
Laikraštis pabrėžia, kad Hit
lerio memorandumo šeštame 
punkte padaryti pareiškimai 
dėl nepuolimo pakto su Lie
tuva konstatuoja ’’vokiečių 
lietuvių santykių priklauso
mumą nuo latvių santykių su 
Klaipėdos kraštu”. Toliau 
’’Osland” žodis į žodį rašo: 
’’Šiuo atžvilgiu betgi jau vie
na tenka aiškiai konstatuoti, 
būtent, tai, kad ne tiktai pats 
nepuolimo pakto sudarymas, 
bet ir jo išlaikymas turi būti 
padarytas priklausomas nuo 
visiškai korektingos Lietu
vos laikymosi Klaipėdos kra
što atžvilgiu, t. y., kad

nepuolimo sutartis galios 
tiktai tol, kol Lietuva lai
kysis galiojančių apsau
gos nuostatų, kurie Lie
tuvą įpareigoja Klaipė
dos krašto atžvilgiu. 
Berlyno diplomatiniuose ir 

politiniuose sluogsniuose tas 
jau perdaug aiškus pasisa
kymas, kaip Vokietija su
pranta savo siūlomus nepuo
limo paktus su Lietuva, Če
koslovakija, Austrija ir kito
mis valstybėmis, sukėlė dide- 
delį susidomėjimą.

Tai dekleracijai čia teikia
ma ypatingos politinės reik
šmės todėl, kad ’Ostland’ yra 
oficialus ’’Vokietijos rytų są
jungos” orgabas, o ta sąjun
ga yra oficiali ir vokiečių už
sienių reikalų ministerijos ry 
tų skyriaus diriguopama or
ganizacija. Ta ’’Vokietijos 
rytų sąjungos”' dekleracija 
diplomatiniuose ir politiniuo
se sluogsniuose komentuoja
ma taip, kad jei bet kurioje 
Lietuvos, Čekoslovakijos, Au 
strijos ar kitos valstybės te
ritorijos dalyje, nepuolimo 
sutartį su Vokietija suda
rius, įvyktų bet koks nacio
nalsocialistų išprovokuotas 
incidentas, tai Vokietija ga
lėtų jį laikyti pakankamu 
motyvu sutarčiai nutraukti 
ir paskelbti karui;

pro Kauno muitinę, 10% pro 
Virbalio ir 9% pro visas ki
tas muitines. Šie skaičiai 
vaizdžiai rodo, kokią reikš
mę turi Klaipėdos uostas Lie
tuvos užsienių prekyboje ir 
kaip jis tarpsta, priklausyda
mas Lietuvai.

JAU 25 METAI KAIP GE
NIJAUS NETEKOM

Didžiojo New Yorko

Federaciįos Apskritis
KAS TAI YRA KATALI

KIŠKA SVIETIŠKIŲ 
ORGANIZACIJA?

75% EKSPORTO EINA 
PER KLAIPĖDĄ

Centr. Stat. Biuro duome
nys rodo, kad 74% viso mū
sų š. m. sausio mėn. išvežimo 
vertės ėjo pro Klaipėdos uos
tą, 16% pro Joniškio muiti
nę, 4% pro Pagėgių, 2% pro 
Virbalį ir 4% pro visas kitas 
muitines. Kaip matyti, be
veik % viso mūsų eksporto 
vertės išvežama pro Klaipė
dos uostą ir tik x/x sausumos 
keliais.

Jeigu paimtume ne išve
žamųjų prekių vertę, bet kie
kius, tai matytume, kad pro 
Klaipėdos uostą išvežama 
net 90% visų mūsų gaminių.

Prekių įvežimas š. m. sau
sio mėn. ėjo pro šias vietas: 
63% visų prekių vertės atėjo 
pro Klaipėdos uostą, 18% — 

gijų pavyzdį pasektų ir kiti. 
Bendromis pastangomis ga
lima nuveikti didelius dar
bus. Atbundanti pavasario 
gamta lai pažadina ir mus 
prie bendro katalikiško — 
tautiško darbo.

K. Vilniškis

Balandžio 12 d. sukanka 
25 metai kaip lietuvių tauta 
ir visa žmonija neteko vie
no iš rimčiausių menininkų 
filosofų — tapytojo, muziko 
Mikalojaus Konstantino Čiur 
lionies. Nors šiandien, jei jis 
gyvųjų tarpe tebebūtų, turė
tų vos 60 metų, o jau šven
čiame 25 m. liūdną sukaktį 
nuo jo mirties. Mikalojus mi
rė jaunas.

Čiurlionis buvo gimęs var- 
goninko šeimoj, Dzūkijoj ir 
iš pat kūdikystės parodė ne- 
paprstų gabumų muzikoj. 
Dr. Merkevičiaus įtikintas, 
kunigaikštis Oginskis duoda 
progą Čiurlioniui Plungėj mo 
kytis muzikos. Dzūkiškame 
Čiurlionies sentimentalume 
randa atgarsį žemaičių gam
tos grožis ir čia, Plungėj, jis 
pradeda tapyti gamtos vaiz
delius, kame jis atranda pa
mėgimą, pažadina savo vė
liau pasireiškusį tapybos ge
nijų. Vienok jis ir toliau mo
kosi muzikos. Baigęs Plungės 
muzikos mokyklą, kun. Ogin
skio šelpiamas, Čiurlionis 
vyksta Varšuvos muzikos 
conservator i j on, kur besimo
kydamas jis parašo ne maža 
muzikos kurinių. 1902 m. 
Čiurlionis laimi muziko me
cenato Zamoiskio premiją su 
savo poemata ’’Miškas”. Už 
tai kun. Oginskis Čiurlionį 
vėl šelpia, siųsdamas studi
joms į užsienį. Jis vyksta į 
Leipcigą, kame gilinasi kom
pozicijoje ir kontrapunktikoj. 
Studijuoja Šv. Raštą, gamtą, 
astronomiją, filosofiją. Ret
karčiais jis nuvyksta į Dres- 
deną, kame susipažįsta su 
meno galerejomis. Čia Čiur- 
lionyje atgimsta Žemaitijoj 
pasireiškęs palinkimas į ta
pybą. Jis grįžta į Varšuvą ir 
atsisakęs siūlomų gerų vie
tų, verčiasi muzikos pamoko
mis, daugiau gilindamasis į 
tapybą: studijuoja anotomi- 
ją, piešia įvairius religinio 
pobūdžio paveikslus, peisa- 
žus. Nuo šiol Čiurlionies dar
bas pradeda krypti į tapybą, 
nors tiek daug buvo laiko pa
švęsta ir tiek toli nužengęs 
muzikoj. Jo tapyba prasidėjo 
gilia, rimta filosofine vaga. 
Čiurlionis jau buvo subren
dęs, daug studijavęs rytų ir 
vakarų filosofiją, fiziką, as
tronomiją, matematiką, Šv. 
Raštą, psichologiją.

Ir jo tapybos menas pasi
žymi tuo giliu pažinimu visų 
mokslo išreiškų, jo kūryba— 
perdėm gili filosofija; joje 
pasireiškia tiesos, grožio ir 
turinio ieškojimas, rytų ir 
vakarų filosofijos derinimas, 
lietuviškosios dailės įpyni- 
mas į gyvenimišką formą. 
Čiurlionies meno kuriniai 
aukštai įvertinami meninin
kų. Vidutiniam žmogui jie 
sunku suprasti ir įvertinti.

Nors trumpą laiką tegalė
jo Čiurlionis dirbti tapybos 
darbą, vienok jis pagarsėjo 
meno pasauly, gaudamas ge
nijaus titulą. Jei ankstyba 
mirtis nebūtų pakirtusi jo 
gyvybės siūlo, Čiurlionis bū
tų galėjęs iškelti ir savo ir 
lietuvių tautos vardą pasau-

Katalikiška Bažnyčia — 
yra saugotoja ir mokytoja 
apreikštosios tiesos. Jinai 
(Bažnyčia) per savo vysku
pus ir kunigus vadovauja 
vyrų ir moterų katalikiš
koms organizacijoms. Jung
tinėse valstijose gana didelio 
skaičiaus įvairiais vardais 
pagal savo užsibrėžto tikslo 
pasivadinusių kat. draugijų. 
Iš priežasties didžiojo karo 
atsirado reikalas visoms ka
talikiškoms draugijoms būti 
tampriame ryšyje. Taip di
džiulė Amerikos katalikiškų 
draugijų Federacija tapo į- 
kurta ir pavadinta National 
Catholic Welfare Conference 
globojama ir vadovaujama 
arkivyskupų ir vyskupų. Prie 
šios galingos organizacijos 
priklauso ir mūsų Lietuvių 
Katalikų Federacija. Lietu
viškų katalikiškų draugijų 

^sąryšis arba Federacija dir
ba Dievui ir Tėvynei. Federa
cija priklausydama prie ga
lingos Amerikos visų katali
kų organizacijos globojamos 
Amerikos Arcivyskupų ir vy
skupų, dirba vienoje Kristaus 
dvasioje viešai eidama, prie 
Sakramentų, dalyvaudama 
paraduose (Šv. Vardo Drau
gija), duodama gražų pavy
zdį savo užsilaikymu ir tvar
ka. Federacija nei kiek, ne
mažiau dirba ir Tautai. Ka
da Lietuva buvo reikalinga 
piniginės pagalbos, Federaci
ja desėtkais tūkstančių au
kojo. Šiandieną Lietuvai rei
kalinga moralė pagalba, Fe
deracija visuomet pirmutinė 
tiesia Lietuvai geibstančią 
ranką. Federacijos skyriai 
yra kartu ir Vilniaus Vaduo
tos skyriais.

Taigi draugijai priklausy
ti prie Federacijos yra gar
binga ir naudinga. Lietuvių 
Katalikų Federacijos Aps
kričiai, skyriai bei kuopos 
yra tampriuose ryšiuose su 
parapijų klebonais bei jųjų 
kunigais — pagelbininkais. 
Suprantama, kad katalikiš
kos draugijos veikdamos 
ranka į ranką su dvasiškija 
susijungę į centralizuotą Fe
deraciją (Sąjungą) yra ne
paprastai galinga lietuvių 
katalikų jėga. Taigi ne tik iš 
katalikiško veikimo (akci
jos) atžvilgio, bet lygiai ir 
tautinio atžvilgio labai nau
dinga ir garbinga kiekvienai 
draugijai priklausyti prie 
Federacijos.

—o—
PRAPLESIME VEIKIMĄ

Jeigu kas manytų, kad vi
sas Federacijos veikimas ap- 
sirybuos tik vakarienėmis ir 
kitokiais panašiais parengi
mais — labai klystų. Didžio
jo New Yorko Federacijos 
Apskritys yra tik dar augi
mo stadijoje (padėtyje). Mes 
kaip kariuomenė, tik dar

mobilizuojamės. Dėl to priro- 
dinėjame, kad labai svarbu 
draugijai priklausyti prie 
Federacijos. Rengėme vaka
rienę veikėjų, vadų tampres
niam susipažinimui. Ir savo 
tikslą gražiausiai atsiekėme. 
Kada jau pilnai būsime su- 
simobilizavę, užtrauksime ki- 
tokią dainą. Amerika, tai 
laisvės šalis, visokio veikimo 
ir galimybių šalis. Mes galė
sime mūsų gabesnius jaunuo
lius prirengti ir į šios šalies 
visuomeninį veikimą. Ben
drai, šios garbingos šalies 
piliečiais susiorganizavę į 
galingą būrį, galėsime pa
veikti ir į vietinių politikie
rių jausmus ir taip toliaus.

Tik visos apylinkės visi 
katalikai stenkitės priklau
syti prie draugijos, pasiren
kant sau tinkamiausią, gi vi
sos apylinkės draugijos kuo- 
greičiausia prisidėkite prie 
Federacijos Apskričio, o atei
tis mūsų.

Prie šios progos visos kata
likiškosios draugijos priim
kite nuo Federacijos Aps
kričio Valdybos kuoširdin- 
giausius sveikinimus su Šv. 
Velykomis, kad Prisikėlusia 
iš mirties Kristus prikeltu 
mus visus kilniam darbui— 
bendram katalikiškam ir tau 
tiškam veikimui.

—o— Į
Vadai

Didelių organizacijų, šiaip 
jau idealinių bei pašalpinių 
draugijų ir draugijėlių, bei 
klubų ir klūbelių vadais mes 
turime susidomėti. Katalikiš
kos organizacijos, draugijos 
klubai jau pradeda gražiai 
tvarkytis, patys vieni be pa
galbos kunigų. Kaip būtų 
gražu, kad kunigas galėtų 
visas savo jėgas pašvęsti 
išimtinai žmonijos sielos rei
kalams. Berods, prie to eina
me. Reikia ' pasidžiaugti mū
sų katalikiškų draugijų vadų 
rimta ir taktinga nuotaika. 
Vadų gražią dvasią pastebi
me Federacijos Apskričio po

sėdžiuose, įvykstančiuose 
kiekvieno mėnesio paskuti
niame trečiadienį. Tik mums 
dar reikalinga labiau susido
mėti draugijų visais vadais, 
prikalbinant juos visus daly
vauti Federacijos Apskričio 
posėdžiuose, kame teko su
žinoti, kad bus įvesta ir trum 
pos paskaitėlės bei informa
cijos bendrai iš katalikiško 
veikimo. Tuom tarpu tai vie
nintelė proga katalikiškų 
draugijų vadams Fed. Apsk. 
posėdžiuose suprasti, įsigi
linti į bendro darbo eigą ir 
suvienodinti visą draugijų 
veikimą. Todėl, ne tik drau
gijų rinkti atstovai, kurie 
žinoma, yra veikėjai, bet ir 
kiti draugijų vadai yra kvie
čiami Federacijos posėdžiuo
se dalyvauti. Visi atsiminki
me ateinančio Fed. Apsk. po
sėdžio dieną, t. y. balandžio 
(April) 29 d., paskutinį šio 
mėnesio trečiadienį.

Mėnesinis 
priedas Lietoriij K

Veikimo reikale

Balte siysti i 64-25 
Arc, Jfepeth, N. ’

ly. Jo naujovinės, aštrios eks 
presides formos mene, gal 
būtų davę naujų krypčių ir 
kitoms mokslo šokoms, kaip 
statybai, technikai ir t. t.

Taigi minėdami Čiurlionies 
25 m. mirties sukaktį, giliai 
atjaučiame jo išsiskyrimą iš 
gyvųjų tarpo. Ankstyba mir
tis jį pašaukė pas Sutvėrėją, 
kurio ’’Pasaulio sutvėrimui” 
atvaizduoti Čiurlionis buvo 
sukūręs patį pirmąjį savo 
kūrinį. Paulius

—o—
Kodėl parinktas paskutinis 
mėn. trečiadienis, o ne penk

tadienis, kaip buvo 
nuo seniau?

Todėl, kad jaunimo organi
zacijos praėjusiame posėdyje 
pareiškė noro dirbti Federa
cijoje, bet prašė posėdžius 
laikyti trečiadieniais, nes 
penktadieniais jaunimas dau
gumoje turi kitus posėdžius 
bei užsiėmimus.

KARDINO i 
i •
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lemas, jis aiškir 
džia sąryšyje su 
teresu.
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KARDINOLAS SMERKIA KOMUNIZMĄ

NACIONALIZMAS IR RELIGIJA

(Iš Kun. A. Drazdžio Paskaitos Lietuvių Katalikų 
Konferencijoj Chicago j)

Tikėjimu kovokime 
komunizmą

Kardinolas O’Connell savo 
ganytojiškame laiške (Nau- 
jiems Metams) pat pradžio- 
je pasako, kad tikėjimo pa
neigimas privedė pasaulį 
prie skurdo, kuris pagimdė 
komunizmą. Jis rašo:

”Šv. Raštas daugely vietų 
pareiškia, kad išminties pra
šia yra baimė Dievo — ne 
drebančioji vergo baimė prieš 
savo valdovą bet sūnaus pa
garba ir klusnumas, teikia
mas gerbiamajam tėvui. Ka
da žmoniško pragyvenimo są 
lygos yra paneigtos ir religi
jos girės sutramdytos, tada 
gyvenimo vandenyne pasi
reiškia suirutė ir nelaimė. 
Nesant aukštesnėsės vadovy
bės, kuri kontroliuotų pavie
nių asmenų užgaidas, kiekvie 
nas keleivis vairuoja savo 
laivą kaip tinkamas ir vado
vaujasi savotiškomis gyveni
mo taisyklėmis, štai dėl ko 
moderniškas pasaulis taip 
karštai ir dažnai kalba apie 
naujas gyvenimo sąlygas. 
Tuo jis nori pasakyti, kad pa 
neigus Dievo įstatymą, rei
kia išdirbti kokią naują gy
venimo ^tvarką — ar bent te
oretinį tos tvarkos pateisini
mą — kad būtų galima patai
kauti įsisiūbavusiems ir ne
suvaldomiems geiduliams. 
Kas buvo neklaidingai ap
reikšta religijos ir moraly
bės srity, apie tai lengvama- 
niškai pareiškiama, kad tas 
viskas jau pasikeitė evoliu
cijos keliu. Kas sunku ir ar
šu žmogaus prigimčiai, tas 
atmetama, kaipo ’"atgyven
ta” ir ’’nudėvėta”.

Laiško gale Jo Ekscelenci
ja aiškina, kad žmonių būk
lės pagerinimas ateis pama
žėliu, organiškai — įtikinimo 
ir apšvietimo keliu. Todėl 
kardinolas baigia perspėji
mu:

’’Sociolpgijos ir ekonomi
kos mokslai, jai ne paremti 
pasižeminimu ir žmogaus pri 

-gimties pažinimu, pridirba 
daug netikslių klaidų ir pas
kelbia visokių diktatoriškų 
nuomonių ir įsakymų. Kaž
kas išmintingai pasakė, kad 
žemės derlius pareina tiek 
nuo dirvos, kiek ir nuo sėk
los kokybės. Skubotų ir toli 
siekiančių reformų šalinin
kai tegu atsimena, kad ir kil
niausi užsimojimai ir suma

Būtų klaida manyti, kad 
nacionalizmas yra tik politi
nis sąjūdis. Taip atrodo tik 
iš paviršiaus. Tuo tarpu na
cionalizmas savo pagrinduo
se yra pasaulėžiūra, turinti 
savo filosofiją,, savo etiką ir 
net religiją.

•
Pagrindinis šios doktrinos 

principas yra nelygstamas 
tautybės teigimas. Tikras na
cionalistas tėvynę stato au
kščiau už viską. Visas prob
lemas, jis aiškina ir spren
džia sąryšyje su tautiniu in
teresu.

Katalikų Akcija
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nymai liks be pasekmių, jei 
nebus tinkamai prirengta 
dirva jų mokslui priimti.

Gal jums ir neteks, kaip 
Ambrozijui ir Atanazui, sto
ti prieš šios žemės karalius 
ir monarkas ir pareikšti 
jiems Dievo pasmerkimą 
žiauriam nacionalizmui, gob
šiam imperializmui ir pago
nišką jai nedorybei. Bet savo 
pašaukime gyvenkite tikėji
mu, kad ir žemiausioje vieto
je Dievas būtų jus pastatęs. 
Akimis ir širdimi žiūrėkite 
į Arkivyskupijos altorius ir, 
sustiprinti sakramentišką 
malonę, susijungę su pačiu 
Dievu, jūs galite, kiekvienas 
savo vietoje, prisidėti prie 
sugrąžinimo tos ramybės, ku
rios pasaulis negili nė duoti, 
nė atimti. Prakilniuose žo
džiuose ir ketvirtosios (Šv. 
Jono) Evangelijos ir Šv. Po
vilo laiško į Romėnus jūs tu
rite galimybės Dievo sūnu
mis patapti. Ta pasavintoji 
Dievo sūnystė uždeda jums 
pareigą draugauti su Dievu, 
kas privalo pasireikšti jūsų 
darbuose. Kristus netiktai 
mokino: gyvendamas ir mir
damas, Jis darbais savo 
mokslą įvykdė.

Prieš pašėlusį turto troš
kimą, kurs tiek sužavėjo da
bartinės kartos mintis ir šir
dis, lai pastovus jūsų tikė
jimas ir jo praktikavimas pa
rodo, kad gyvenimo Knyga 
tai ne tuščias sąsiuvinys. 
Skaitlingiems žemiškųjų ir 
dvasiškų daiktų reformato
riams — taisytojams prieš 
pastatykite sveiką savo pro
tą, kad jis tiksliai vairuotų 
gyvenimo ratą tarp didėjan
čios suirutės ir sumišimo; 
pasakykite nesubrendusiems, 
socialiniams neva mokyto
jams, kad savo reformą bei 
pataisymą pradėtų nuo ma
žiausios žmonijos vienatos 
jų pačių. Prieš komunistą, 
gatvėse skelbiantį visatinę 
vagystę laisvės vardu, pasta
tykite stipriausią kliūtį — 
pagrindinės teisybės ir svei
ko amerikonizmo sąvoką. 
Įtūžusiam svetimam agitato
riui, apsvaigusiam nuo pirmą 
kart paragautojo tikrojo de
mokratizmo oro, nurodykite, 
kad geriausias valdymo iš
silavinimas eina iš apačios 
ir kad tik tas tinkamas val
dyti, kurs pats moka val
džios klausyti.”

Nacionalizmas kaip 
Praktika

Nelygstamas tautos teigi
mas iš esmės yra nesuderi
namas su tokio pat nelygsta- 
mumo pripažinimu kitoms 
tautoms. Absoliutas gali būti 
tik vienas. Nelygstamai tei
giama viena tautinė lytis ne
gali pakęsti šalia savęs kitų 
nelygstamų lyčių, nes tuo bū 
du ji savaime išsižadėtų sa
vo absoliutumo. Visos suab
soliutina vieną kurią nors 
formą, kas tuo pačiu panei
gia kitas formas. Liberaliz
mas nelygstamai teigdamas 
individualumą (žmonišku

mą) sukėlė vieną žmogų 
prieš kitą. Socializmas suab
soliutindamas darbininkų 
klasę, paneigė kitas klases, 
o komunizmas jas visiškai iš
naikino.

Nacionalizmas teikdamas 
tautiškumą, kursto vieną tau 
tą prieš kitą, nes kiekviena 
laikydama save absoliutine, 
tuo pačiu turi ..neigti absoliu
tumą kitai. Nietzshės antžmo 
gis, Markso proletariatas ir 
Hitlerio rasė yra tiesiog plėš
rūs padarai, kurie yra tuo 
pavojingesni, kuo stipresni. 
Pritaikę praktikoj šias idė
jas iš privatinės nesantaikos 
ir egoizmo mes žengtume 
šiandien į pasaulinę nesantai
ką ir į visuotinį egoizmą 
(savymeilę).

Nacionalizmas kaip prak
tika yra militarizmas ir im
perializmas. Tautybių lygy
bės idėjos nacionalizmas ne
pripažįsta. Karo kultas yra 
esminė nacionalistinės prak
tikos dalis. Universalistinės 
(Bažnyčios), pacifistinės
(taikos) ir tarptautinės* idė
jos yra gniaužiamos. Taikos 
skelbimas prieštarauja naci
onalizmo siekiam.

Nacionalizmas kaip 
jausmas

Nacionalizmas taip pat yra 
tautos meilė kaip ir patrio
tizmas. Skirtumas tik toks, 
kad patriotizmas yra meilė 
tokios tautos, kokia ji turi

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO

Mums labai yra svarbu pa. 
laikyti artimus santykius su 
organizuotąja Lietuvos Ka
talikų visuomene, kurios ats
tovas yra Katalikų Veikimo 
Centras. Jis yra panašus mū
sų veikimo centrui — A. L. 
R. K. Federacijai.

Katalikų Veikimo Centras 
ir mūsų Federacija jau gana 
senai palaiko tarp savęs šio
kius tokius ryšius. Bet vis 
buvo jaučiama, kad ko nors 
trūksta, kad neužtektinai ben 
dradarbiaujama, kad perma- 
žai vieni kitus pažįstame.

Nuo praėjusių metų šiek 
tiek daugiau ėmėme bendra
darbiauti. Pas mus besilan
kydamas J. E. Vyskupas Te
ofilius Matulionis, Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro pir 
mininkas, labiau suartino 
Federaciją su organizuotąja 
Lietuvos Katalikų visuome
ne. Pernai vasarą besilankan
tieji Pasaulio Lietuvių Kong
reso metu Federacijos centro 
atstovai (gerb. prel. M. Kru
šas ir L. Šimutis) turėjo eilę 
pasikalbėjimų su K. V. C. va
dais ir arčiau susipažino su 
katalikų veikimo būkle. Taip 
pat pasitarė dėl glaudesnio 
bendradarbiavimo su Federa
cija.

Štai šiomis dienomis mūsų 
Amerikos lietuvių kolonijas 
lanko Dr. Juozas Leimonas, 
Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centro direktorius ir adv. J. 
Laučka. Jie re vizituoja mūsų 
Federaciją. Tiesa, oficialiai 
jiedu atstovauja Lietuvos Ka 
talikų jaunimo organizaciją 
—Pavasarininkus, tačiau jie 
turi K. V. C. įgaliojimą, kuris 
čia ir skelbiamas:

Katalikų Veikimo Centras, 
Vyriausioji Valdyba, 
Kaunas, Laisvės Alėja 31-b

Veda Kun. Jonas Balkū- 
nas, A. L* R. K. Federaci

jos Centro Valdybos Pro
pagandos ir Kontroles Ko
misijos narys.

būti, o nacionalizmas yra 
meilė tokias tautos, kokia ji 
yra — su josios ydomis ir 
nedorybėmis.

Nacionalistinis jausmas 
kitų tautų atžvilgiu apsireiš
kia panieka ir neapykanta. 
Žodis ’’svetimšalis” atsisto
ja greta paniekos žodžio 
’’chamas” arba ’’buržujus”. 
Nacionalistinė tauta atsi
skiria nuo kitų, nes jų neken
čia ir užsidaro savo vienatvė
je. Tarptautinis bendradar
biavimas darosi nebegalimas. 
Nacionalizmas, atskirdamas 
tautas, grąžina jas į laukinį 
gyvenimo būdą, kada negau
sios grupės persekiėjo viena 
kitą tik dėl to, kad jos buvo 
svetimos.

Nacionalizmo didžiausias 
priešas yra Universale (vi
suotina) Bažnyčia, nes ji 
apima ne tik atskiras klases 
ir tautas, bet visą žmoniją. 
Nacionalistinėj valstybėj nie
kados nebus pakenčiama ta 
žmonių gale, kuri be tautos 
priklausytų dar kokiai ten 
draugijai šalia tautos.

Ar nacionalizmo idėja gali 
padaryti visuomenę, ar net 
tautą laiminga? Senas posa
kis sako: ’’Kur įsimeta nea
pykanta, ten žlugimas visa
dos esti tikras.” Visuomenės 
ir tautų gerovės pagrindo 
reikia, tad, ieškok kitur. Jį 
tikrai rasime tik Kristaus 
Religijoj.

Gerb. Lietuvių R. Katalikų 
Federacijai Amerikoje, /

Katalikų Veikimo Centro 
Vyriausioji Valdyba šiuomi 
turi garbės pranešti, kad K. 
V. C. Vyriausios Valdybos 
sekretorius Dr. Juozas Lei
monas ir p. J. B. Laučka vyk
sta į Jungtines Amerikos Vai 
stybes sustiprinti bendradar
biavimą tarp Lietuvos ir A- 
merikos Jungtinių Valstybių 
katalikiškųjų lietuvių orga
nizacijų. K.V.C. Vyriausioji 
Valdyba prašo jiems šiame 
darbe pagelbėti.

Šia proga teikitės priimti 
mūsų nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus.

Kun. V. Mileška, 
Pirmininkas 

Dr. Ig. Skrupskelis 
Sekretorius

Šis laiškas pats už save 
kalba. A.L.R.K. Federacijos 
apskričiai ir skyriai ir be pri
minimo žinios, kad gerbia
mus svečius turi pas save pa
sikviesti, surengti jiems pra
kalbas ir tinkamu būdu pri
imti. Nuvažiavusieji į Lietu
vą mūsų atstovai katalikų 
maloniai yra priimami ir vai
šinami. Tuo pačiu ir mes tu
rime atsimokėti svečiams iš 
Lietuvos.

Nėra abejonės, svečių at
silankymas tikrai sustiprins 
mūsų ryšius su Lietuvos ka
talikų visuomene, užmegs 
glaudesnį bendradarbiavimą 
smulkmeniškai mus supažin
dins su katalikų organizaci
jomis ir jų veikimu Lietuvo
je.

—o—
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

Atstovas
Yra atvykęs iš Lietuvos į 

Ameriką ir Vilniui Vaduoti 
Sąjungos atstovas p, V. Už

davinys, apie kurį spaudoj 
gana plačiai rašyta. Bet, kad 
Federacijos skyriai apie p. 
Uždavinio misiją klausinėja, 
Federacijos Centro sekreto- 
rijato vardu reikia šį tą pa
sakyti.

Kaip žinoma, Federacijos 
kongreso nutarimu Federaci
jos skyriai yra ir Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriai. Fe
deracija seniau ir dabar nuo
širdžiai rūpinasi Vilniaus va
davimo reikalais. To savo 
gražaus nusistatymo, be abe
jonės, nepakeis ir ateityje. 
Kaip ligšiol nebuvo išrokavi- 
mo katalikams atskirai orga
nizuoti Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius, tai bus ir 
ateityje. Nei bent-Federaci
jos kongresas kitokį patvar
kymą padarytų. Bet kol kas 
dirbsime po senovei. Dėl to, 
p. V.. Uždavinį Federacijos 
skyriai gali pasikviesti, reng
ti jam prakalbas ir pad.ėti ju
dinti visuomenę, kad ji dau
giau rūpintųsi Vilniaus va
davimo reikalais ir platintų 
Vilniaus Geležinio Fondo iš
leistus Vilniaus pasus ir žen
kliukus.

—o—
Didžiųjų Organizaciji] 

Vajai
Federacijos veikėjai yra 

prašomi padėti mūsų didžio
sioms organizacijoms, kurios 
šiuo metu veda naujų narių 
prirašinėjimo vajus. Tai yra 
mūsų pareiga, nes turim ži
noti, kad kuo didesnės bus 
mūsų organizacijos ir draugi
jos, tuo stipresnė bus ir Fe
deracija.

Lietuvių R.K. Susivieniji
mas Amerikoje šiemet jau 
mini 50 metų sukaktuves. 
Tai seniausia Amerikos lie
tuvių .organizacija. Dabar 
kuopose eina auksinio jubi
liejaus vajus. Nauji nariai 
priimami be įstojimo mokes
čių. Dėl to gera proga pa
tiems prisirašyti ir kitus pri
rašyti. L.R.K.S.A. tikrai yra 
vertas paramos, nes tai yra 
organizacija labai daug nusi
pelniusi mūsų tautai. Ji su
tvarkyta sulig vėliausių val
stybių apdraudos departa* 
mentų reikalavimų. Organi
zacija yra geram stovy. Na
riais priima vyrus ir moteris.

—o—
A.L.R.K. Moterų Sąjunga, 

taip pat yra garbinga, reįka- 
linga ir stipri organizacija, 
kuri irgi turi naujų narių va
jų, prasidėjusį kovo mėnesy. 
Moterų Sąjunga irgi apdrau
dos ir pašalpos organizacija, 
jungianti Amerikos lietuvai
tes ir kelianti jose religinę 
ir tautinę sąmonę. Jos kuo
pos įvairiose kolonijose yra 
pasižymėjusios savo veiklu
mu. Reikėtų, kad jos būtų vi
sose mūsų parapijose ir kad 
jos būtų gausingos. Nuo mo
terų labai daug pareina mū
sų tautinis likimas šiame kra 
šte. Dėl to svarbu, kad lietu
vaitės būtų sąmoningos kata
likės ir tautiniai susipratu
sios. Tuomet jos ir jaunąją 
kartą išaugins religiška ir 
lietuviška. Moterų Sąjunga 
rūpinasi moterų švietimu ir 
sąmonimu. Tat, ją reikia 
remti ir jos narių skaičių 
auginti.

—o—
Mūsų Jėgos Auga

Šiomis dienomis gavome iš 
Pittsburgh, Pa. laišką, ku
riame gerb. kun. Jonas Mi- 
sius praneša malonią žinią,

Ką Veikia Federaciįa
Du svarbiausi Federacijoj 

įvykiai šį pavasarį yra Nau
josios Anglijos ir Vakarų Ka 
talikų Konferencijos. Naujo
sios Anglijos Seimelis įvyko 
Bostone vasario 22 d. Daly
vavo 180 atstovų. Referatai 
skaityti: J. Kumpos apie ka
talikų spaudą, P. S. Zerecko 
apie darbininkų veiklą ir kun 
K. Urbonavičiaus apie prof. 
P. Dovydaitį ir organizuoja
mą fondą. Seimelis išnešė ke
letą svarbių rezoliucijų, ku
rių tarpe yra prof. Dovydai
čio fondo ir N. A. Lietuvių 
Dienos.

Kovo 22 d. Chicago j e įvy
ko Illinois, Indiana, Wiscon
sin valstybių lietuvių katali
kų konferencija. Dalyvavo 
300 atstovų. .Skaityti refera
tai: Kun. A. Drazdžio — Na
cionalizmas ir Religija ir kun 
A. Briškos apie blaivybę. 
Išneštos svarbios rezoliuci
jos, kurios įnešė gyvumo ka
talikų veikimui vakaruose.

Bendrai, seimeliai neša 
daug naudos katalikams dr 
bendrai Federacijai. Reika
linga, kad kasmet konferen
cijos būtų laikomos Chicago, 
Detroit, Cleveland, Pitts
burgh, Boston, Brooklyn, 
Scranton ir Philadelphijos 
apylinkių katalikų draugijų. 
NekUrios apylinkės dar šie
met jų neturėjo. Sukruskit.

- o—
N. A. Seimelis nutarė su

kurti prof. Pr. Dovydaičio 
sušelpimo Fondą. Lietuvos 
vyriausybė .nuskriaudė pro
fesorių, atleisdama nuo pa
reigų universitete. Protestai, 
spauda, fondas pabaugino 
vyriausybę, kuri grąžino 
profesoriui vietą universite
te. Buvo gandų, kad Dovydai
tį būtų pasekę Eretas, Pakš
tas ir kiti. Vyriausybė anks
čiau užsimojo Kat. draugijas 
uždaryti. Amerikos protestai 
sustabdė. Sustabdė dabar ir 
šį bjaurų vyriausybės užsi
mojimą. Katalikai turi budė
ti. Dovydaičio Fondą reikia 
užlaikyti profesoriaus pra
kilniems mokslo darbams.

—o—
Kovo 4 — Šv. Kazimiero 

Diena visur buvo iškilmingai 
paminėta. Bažnyčiose pamal
dos, Vyčiai rengė Komunijų 
pusryčius, spauda pabrėžė 
Kovo 4 d., kaipo tautos šven
tės dieną. Federacija kasmet 
minėdama Šv. Kazimiero 
šventę, visuomenėje skiepija 
lietuvybės susipratimo diegą.

—o—
Vasario 16 apvaikščiota 

kuo iškilmingiausiai. Kiek
vienas apskritys ir daug sky
rių turėjo patriotines prog
ramas salėse. Bažnyčiose lai
komos pamaldos už Lietuvą.

Kovo 23 d. Šv. Kazimiero 
Akademija Chicagoje minė
jo 25 metų sukaktį. Pradėjo 

kad jo vado vau jamo j Dan
gun Žengimo parapijoj susi
organizavo naujas A.L.R.K. 
Federacijos skyrius. Šiam 
skyriui centras davė 5 nume
rį. (Fed. 5 skyrius buvo Bri
ghton, Mass., bet likviduo
tas).

Federacijos 5 skyr. valdy
bą sudaro: Dvasios Vadas 
kun. Jonas Misius, pirminin
kas V. Marcinkevičius, raš- 
tinikas St. Staponkus ir iž
dininkė p-le P^ Bagdonaitė.

Sveikiname naują skyrių ir 
linkime geriausio pasisekimo 
katalikiškoj ir tautiškoj ak
cijoj !

A. L. R. K. Federac. Sekr. 
2334 Oakley Ave., Chicago,Ill 

su pamaldomis, kurias laikė 
J. E. vysk. T. Matulionis. Va
kare suruoštas gražus kon
certinis vakaras Aukšta įs
taiga apvaikščiojo sukaktį 
labai kukliai, visuomenės ne
pastebėta, nors spauda pra
nešė. Daugiau turėtume kreip 
ti dėmesio į tokius minėji
mus. šv. Kazimiero seserys 
didžiuojasi savo veikimo vai
siais. Federacija turėtų dau
giau remti Kazimieriečių ir 
Tėvų Marijonų aukštąsias 
mokslo įstaigas.

< Visuomenėje daug dėmesio 
sukėlė bolševikų šauksmas į 
’’bendrą frontą”. Išsyk kata
likai nepatikėjo geroms ko
munistų intencijoms ir nesi
dėjo. Federacija visur atsi
sakė. Ir neapsiriko. Jiems 
dyvna, kad katalikai neina 
bendrai su jais prieš Lietu
vos vyriausybę. Katalikai 
yra valstybininkai, tad ski
ria vyriausybę nuo valsty
bės ar tautos. Su tautos ir 
valstybės priešais niekados 
nesidės. Federacija išlaikė 
savo liniją.

—o
Katalikai veda katalikišką 

akciją per spaudą ir radio. 
Spauda gyvai riša Federaci
jos reikalus. Jaunimo skyrių 
įvedė dienraštis ’’Draugas” 
Pittsburgho skyrius ypatin
gai gyvai aprašo Federacijos 
veikimą.- ’’Amerika” kas sa
vaitę paduoda žinių iš N. Y. 
ir N. J. Federacijos Apskri
čio. ’’Darbininkas” daug gel
bsti savo skiltimis N. A. Fe
deracijos apskričiui. N. A. 
apskritys turėjo suvažiavimą 
kovo 29 d. Cambridge, Mass.

Radio panaudojamas pro
pagandai. Mūsų apylinkėje 
per WMBQ (parapijų prog
ramomis), Bostone WCOP, 
Chicago j e WEDC. ir kitur. 
Gyvename radio gadynėje ir 
Federacijos apskričiai priva
lo panaudoti visus įrankius 
platinti kat. akciją.

Kovo 3 d. ’’Exeter” laivu 
apleido Ameriką Federacijos 
svetys J. E. vysk. Teofilius 
Matulionis. Išbuvo pas mus 
pusantrų metų. Aplankė vi
sas apylinkes. Visi Federaci
jos apskričiai paruošė paren
gimus jį pagerbti. Ekscelen
cija dalyvavo mūsų seimuo
se, suvažiavimuose. Išvykda
mas parašė atsisveikinimo ir 
padėkos laiškus Federacijai 
ir spaudai.

—o—
Išvykus vienam svečiui, 

pas mus atvyko koti svečiai: 
Dr. J. Leimonas ir adv. J. 
Laučka. Federacijos apskri- 
čia ir skyriai su vyčiais pri
ims svečius, parengs vaka
rienes, parodas ir k. Ameri
koje dabar svečiuojasi Vil
niui Vaduoti Sąjungos ats
tovas p. V. Uždavinys. Sky
riai, kaip V. V. S. skyriai pri
ims p. Uždavinį su prakalbo
mis. Atskirų skyrių V. V. S. 
mums nereikia, užtenka Fe
deracijos skyrių. Kur nesa
ma Federacijos skyrių, ten 
patartina tverti V. V. S. sky
rius.

Bendrai žiemos metu Fe
deracija parodė ypatingo gy
vumo Suvažiavimai, vakarie
nės, vakarai, prakalbos ap- 
vaikščiojimai nešė daug jud
rumo. Reikia pabrėžti, kad 
kolonijose, kur dirba Fede
racijos apskričiai, tautinis ir 
katalikiškas veikimas gyvas, 
bet kur jų' nėra, ten ir gyvu
mo mažiau. Federacijos nau
da aiški ir jos veikimas bū
tinas mūsų tautiškumui ir re
ligiškumui.
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Pabaltijo Amerikos D-ja 
rengia didelę lietuvių, latvių 
ir estų meno kūrinių parodą, 
koncertą ir balių. Pramoga 
įvyks šeštadienį, balandžio 
18 d., vakare (pradžia 6 vai.) 
Estų klubo patalpose, 310 
Lenox Ave., (tarp 125 ir 126 
gatvių), New Yorke. Pato
giausiai pasiekti imant I.R.T. 
Lenox Ave. arba Broadway- 
7th Ave. Bronx ekspresą, iš
lipant 125 gatvės stotyje.

Meno parodai durys bus 
atdaros nuo 3 vai. po pietų. 
Su savo kūriniais dalyvaus- 

' lietuviai: M. Benasevičius, V. 
Daukantas, N. Jasiukynaitė, 
J. Luth (senovės retenybės), 
J. Tamošaitis, V. Vitkus ir 
Liet. Meno Ratelio rinkinių 
parodėlė; latviai: W. Autri- 
ta, K. Pikėrts, ir H. Brede; 
estai: A. Dinter, P. Muller, 
W. Rannus, R. Ratsep, H. 
Tark ir kiti. Paroda vyks at
skiroje salėje ir užtruks ir 
balandžio 19 d.

Koncertinėje programoje 
, dalyvaus - lietuviai: Ant. Ba

nys, baritons, su 4 dainomis; 
Apreiškimo par. ansamblis, 
su 4 dainomis'; Jonė Dirsiūtė, *
šokikė ir K. Hoffmanas, te- 

• noras; p-lė Vera Wilson dai
nuos latviškai; Ettel ir Char
lotte Allouist šoks estų šo
kius ; ponia Olli Kukepuu 
dainuos kelias estų dainas. 

JPo -programos seks šokiai.
Bus ir bufetas. Įžanga po 75 
centus asmeniui. Gardero
bas 10 centų.

•Lietuvių visuomenė 
čiama dalyvauti.

J. F. Smitrus,

kvie-

Sekr.

NAUJAS MĖNESINIS
ŽURNALAS

5 vai. o šokiai ir rankdarbių 
paroda su filmų rodymu 8 v. 
vak. L. V. 41 kp. kviečia vi
suomenę gausiai atsilankyti 
į šias iškilmes ir linksmai 
įspūdingai ir naudingai laiką 
praleisti.

VELYKOS

Petras Ivanauskas 
Lietuvos Vyčių New York ir 
New Jersey Apskričio pirmi
ninkas, puikiai vadovaująs 
apskričio veikimui.

Tai gabus jaunikaitis, ku
ris prieš keletą metų su tė
veliais turėjo progos nuvykti 
Lietuvon ir ten pagyvenęs 
pusantrų metų, grįžo ir tuo
jau įstojo į Lietuvos Vyčių 
41 Vytauto kuępą, kurioje 
yra veikliu nariu. Gi šiemet 
apskričio suvažiavime triuk
šmingai išrinktas apskričio 
pirmininku. Jis taipgi yra 
darbščiu Apreiškimo Pan. 
Šv. par. choro pirmininku ir 
pereitais metais buvo išrink
tas Apreiškimo parapijos ka
ralaičiu.

Būdamas darbščiu L. V. 
41 Vytauto kuopos nariu, jis 
daug prisideda prie prirengi- 
mo tos kuopos 20 metų su
kaktuvių iškilmių, kurios 
įvyks sekmadienį, balandžio 
19 d. Apreiškimo parapijos 
salėje ir susidės iš iškilmin
gos vakarienės, šokių ir rank

Teko girdėti, kad apie ba- darbių parodos. Šiose iškil- 
landžio vidurį išeina naujas mėse dalyvauja Pavasarinin- 
mėnesinis žurnalas ’’Tauta
28 puslapių. Jį leis ir reda- ir adv. J. B. Laučka, kuriose 
guos visuomenės veikėjas ir 
rašytojas kap. Petras Jurgė
la. - . z< Į

Šis naujasįs laikraštis ža-
da būti nepartinis, rūpintis 
daugiausia kultūriniais ir 
tautiniais reikalais.

kų atstovai Dr. J. Leimonas

jie bus pagerbti.

VYČIAI PAGERBS PAVA
SARININKUS IR ŠVĘS 

v SUKAKTUVES

Sekmadienį, balandžio 19 
d. Apreiškimo parapijos salė
je rengiama iškilminga vaka
rienė, rankdarbių paroda, su 
filmomis apie Lietuvą ir šo
kiais, pagerbti ’’Pavasario” 

* Federacijos atstovus dr. J. 
Leimoną, pavasarininkų -vy
riausią vadą, K.V.C. genera- 
lį sekretorių ir adv. J. B. 
Laučką, Stud. Ateitininkų ir 
abelnaL didelį jaunimo veikė
ją. Taipgi tuo pačiu L. Vyčių 
41 Vytauto kuopa švęs 20 mt. 
sukaktuves.

Šį didžiulį parengimą nu
tarė nuoširdžiai remti D. N. 
Y. Federacijos Apskritys ir 
pavienės draugijos. Reikia ti
kėtis, 'kad šios iškilmės bus 
vienos iš didžiausių Brookly- 

v 'ne. Ypatingai didelis susido-’ 
. mavimas buvusiųjų 41 kp. 
narių, kurių dauguma yra 

; nusistatę dalyvauti. Tikimasi 
turėti svečių net iš tolimo 
Bostono ir kitų kolonijų. Jau 
gauta daug nuoširdžių svei
kinimų nuo buvusiųjų narių, 
gyvenančių tolimose vietose.

Bilietų galima gauti pas 
visus 41-os kp. narius, drau
gijų Federacijos atstovus, 
Amerikos redakcijoj ir kle
bonijoj. Vakarienė prasidės

Pradedant ' šiuo numeriu 
visų ’’Amerikos” platintojų 
prašome pardavinėti po 5 c. 
kopiją. Nuo šio numerio už 
kiekvieną siunčiamą kopiją 
reikės atsiskaityti po c. 
Pradedant Velykomis ’’Ame
rikos’’ prenumerata metams 
yra $2.00, pusmečiui $1.10. 
Užsienyj metams $2.75, pus
mečiui $1.50.

Velykos — tai Viešpaties 
Jėzaus iš numirusių Atsikė
limo Šventė, šiandien bažny
čia mus kviečia prisižiūrėti 
kėlusiam Išganytojui jau ne 
žaizdomis apdengtam ir erš
kėčiais apvainikuotam, bet 
savo dieviška galybe iš kars
to prisikėlusiam, garbe ir ne
mirtingumu spindinčiam, dan 
gų ir žemę džiaugsmu pripil 
džiusiam.

Mirdamas ant kryžiaus 
Jėzus parodė esąs tikras 
žmogus, o prisikeldamas per
tikrino, kad Jis yra ir tikras 
Dievas. Prisikeldamas iš nu
mirusių Jis patvirtino tiesą, 
kad ir mes kelsimės. Ši tiesa 
yra džiaugsmingiausiu mūsų 
tikėjimo dalyku. Šv. Paulius 
Apaštalas pastebi: ’’Jei nėra 
prisikėlimo iš numirusių, tai 
nei Kristus neprisikėlė. O jei 
Kristus neprisikėlė, tai tuš
čias yra mūsų mokslas. Bet 
dabar Kristus kėlėsi iš numi
rusių, pirmutinis vaisius tų, 
kurie užmigo. Nes kaip per 
žmogų atėjo mirtis, taip per 
žmogų ir prisikėlimas iš nu
mirusių. Ir kaip Adome visi 
miršta, taip Kristuje visi bus 
atgaivinti.” O kaip džiaugs
mingos ir laimingos Kristaus 
prisikėlimo pasekmės! Bet, 
kad su Kristumi garbingai 
prisikeltumėm, reik mums pri 
sikelti į naują, dvasinį gyve
nimą. Be šio dvasinio iš nuo
dėmės mirties prisikėlimo, 
mes veltui su Bažnyčia giedo
sime Alleliuja!

Kristus tikrai iš numirusių 
atsikėlė; taip ir mes tikrai 
iš nusidėjimų atsikelsime. Jis 
savo atsikėlimo tikrumą ap
reiškė daugeliui; taigi ir mes 
savo atsikėlimą dvasioje pa
rodykime savo gerais dar
bais. Kristus sykį prisikėlęs 
daugiau jau nemirė; taip ir 
mūsų iš nuodėmių atsikėli
mas turi būti ant visadas. 
Neprivalome daugiau į nuo
dėmes grįžti ir vėl dvasiškai 
mirti. Sekime Šv. Pauliaus 
patarimą: ’’Jei prisikėlėte su 
Kristumi, ieškokite daiktų, 
kurie viršui yra, kur Kristus i 
sėdi po dešinės Dievo; turė
kite mintyje tą kas yra vir
šui, o ne kas ant žemės.”

Taigi paklausę gero pata
rimo, sulig jo gyvenkime, o 
mūsų atsikėlimas į amžinąjį 
gyvenimą bus užtikrintas.

Sveikinu su Šv. Velyko
mis visus skaitytojus, ku
rie per mane užsirašėte 
’’Ameriką”. Tegul Gerasis 
Dievas sveikus laiko, kad 
dar daug, daug metų gir- 
dėtumėt linksmą Aleliują.

M. Brangaitienė

SENA LEGENDA

Mažų vaikelių širdys yra 
atviros, neklastingos ir labai 
dievotos. Užtat Dievo Sūnus 
juos numylėjo, o jie Jį. Jųjų 
sielos yra labai arti Dievo. 
Kiekviena krikščioniškoji mo 
tina gali atsiminti atsitiki
mus savo vaikelių gyvenime, 
kuriuos gali patvirtinti tei
singumu šios senos legendos.

Vienas mažas ^berniukas 
pamatęs kraujuotas žaizdas, 
rankose, kojose ir galvoj 
mūsų kenčiančio Išganytojo, 
ant kryžiaus, pilnas pasigai
lėjimo, paklausė senos mo
teries koki vaistai būtų geri 
išgydymui tų baisių žaizdų? 
Senelė patarė jam suieškoti 
ypatingų žolynų. Tada jis 
skubiai nubėgo į pievas ir pri 
rinkęs tų žolynų atnešė prie 
Nukryžiuoto Jėzaus. Atly
ginti jam" už jojo gailestingą 
darbelį, Išganytojas padarė, 
lead žaizdos išnyko, ir jųjų 
vieton pradėjo augti kvepen- 
čios lelijos aplink Jo Kūną.

Kada mes savo atydą at
kreipsime į šį Išganytojo per
spėjimą: ’’Jeigu netapsite 
šaipo maži vaikeliai, neįeisi
te į dangaus karalystę.”'

Pastaba: Didžiajame penk 
tadieny, eik kur gali žiūrėti 
ilgai, ilgai į kryžių. Tada pa
sižiūrėk į1 savo rankas. Pa
mąstyk ką tai reiškia mūsų 
Išganytojui turėti vinis įkal
tas į Jojo rankas ir kojas ir 
kyboti ant jų ilgas valandas? 
Per tą visą laiką Jis turėjo 
tave savo mintyje.

Jis kentėjo už kiekvieną. 
Išgelbėt kiekvieną sielą Jis 
išliejo visą Kraują per Savo 
atvertas žaizdas. Jis prašo 
tavęs ir manęs padėti Jam 
privesti sielas prie geresnio 
supratimo Jojo neapsakomai 
didelės meilės dėl visų žmo
nių.

Ką mes šią Gavėnią dary
sime, kad nors kiek atsilygin
tume mūsų Išganytojui Jėzui 
už Jo meilę dėl mūsų.

’’Tikyb. Paž.”

KUR DAUG LAPŲ, 
MAŽAI VAISIŲ

Kur daug lapų, mažai vaisių 
Randame prikrauta, 
Ir nekartą jų beieškant 
Tenka apsigauti.
Kur daug žodžių mažai darbo 
Mes paprastai matom, 
Dažnai pamatą netvirtą 
Savo žodžiams statom. 
Todėl būkim išmintingi 
Ir mažiau kalbėkim. 
Pasirodykim darbuose, 
Darbą pamylėkim. 
Atsiminkime, kad žodžiai 
Kad ir kuogražiausi, 
Jei su darbu nesutinka, 
Ne ką iš jų gausi.

J. Naruševičius
—o —

Juozas Petraitis. 

Sau 16 leidžias už giružes, 

Malda girdėt Jau gaintužės, 

Baltu Šilku iškaišytos, 

šiaurės šiurpės Jos anytos.

Dangų

širdy

širdis

Su padange kartu skrenda!. 

Girdėt varpo almanėlCs, 

Skrenda mano svajonėlės, 

Kad Sis varpas Ir man aidėk, 

Kai 1 £Įinžlnnst| lydės!.

rausvai jau spalvuoja, 

ilgesys dejuoja, 

paguodos neranda,

ŠUNS UOSLĖ Juokalogija
— Aš dedu savo galvą, kld 

pragaro nėra. •
— O aš dedu savo pinigi

nę, kad jis yra.
— Bet juk tavo piniginė 

visai tuščia!
— žinoma, bet juk tavo 

galva dar tuštesnė.

Jersey City, Is

IW*-

į .

Pr. A. Dulkės Radio Vakaro vaikų - šokėjų grupė, kuri dalyvaus pirmame radio va
kare balandžio 26 d-. Transfiguration salėje,Marcy Ave. ir Hooper St., Brooklyn, N. Y.

Pirmoj eilėj Povilas, Onutė, Silvestras Dulkės ir Onutė Pankevičiūtė. Antroj eilėj - Ge
nė Pečinskiūtė, Milda žudžiūtė (pijanistė) ir Bernardas Dulkė

Matyt jie pasirengę laukia progos publiką palinksminti šokiais ir juokais. / ~l

New Yorke 3 metų vaikas 
Scully žaidė ant matraso, 
šokinėdamas aukštyn ir že
myn ir per nelaimę matraso 
springsai išmetė jį per langą. 
Kaž kaip paslaptingai vaikas 
įkrito per langą į kitą kam
barį 2 aukštais žemiau, iš
likdamas gyvas ir mažai su
žeistas; kitaip būtų užsimu
šęs,. krisdamas iš keliolikos 
aukštų ant gatvės.

—o—-
Danijoj maža mergaitė su 

kreida piešė paveikslus ant 
gatvės. Ji numaliavojo žmo
gaus dydžio paveikslą minis- 
terio pirmininko; čia pat at
važiavo ūkininkas su 600 
kiaušinių. Ūkininko arklys 
pasibaidė ant kelio nupiešto 
paveikslo ir bėgdamas su vi
su vežimu, sudaužė tuos kiau 
šinius. Ūkininkas apskundė 
teismui mergytės tėvus, rei
kalaudamas užmokėti už su
daužytus 600 kiaušinių.

—o—
Waco, Taxas valst. mirė 

Eichelbergas nuo to, kai jam 
maudantis upėj, įbridus iki 
kaklui, žuvis (Cot fish) įdū
rė akin su savo peleku, nuo 
ko jis apalpo ir daugiau ne
beatsigavo.

Kitas įdomus įvykis buvo 
Londone, Anglijoj, kame* po
licijos ligoninėn buvo atvež
tas senyvas, apsivėlęs žmo
gus, kuriam reikėjo suteikti 
medikalė pagalba. Kadangi 
jis buvo labai nešvarus, buvo 
paruošta maudynė jam iš- 
prauti. Senis spyrėsi ir ne
norėjo eiti' maudytis, saky
damas, kad jis savo gyveni
me nėra buvęs vandenyje ir 
jei jam šį kartą tektų mau
dytis, jis mirsiąs. Tarnauto
jai senio filosofijai netikėjo 
ir bežiūrint pradėjo savo dar
bą : kaip tik senis buvo įdė-1 
tas į maudynę, tuojau ir mi
ręs.

—o—
Tūlas Arkansasietis įsilau

žė į svetimus kambarius ir iš
vogė brangius daiktus. Lyg 
ant laimės paėmė ir gražiai 
atrodantį budilninką laikro
dį. Vagiui ramiai einant su 
vogtais daiktais pro polici
ninką', budilninkas pradėjo 
skambinti. Policininkas įtarė 
praeivį ir jį sulaikė. Iškra- 
čius rasta pavogti daiktai ir 
išaiškintas nusikaltimas.

Pas pirklį J. Babkiną įvy
ko vagystė: dingo jenotiniai 
kailiniai. Susirūpino pirklys 
Babkinas. ’ ’Kailiniai, sako, 
buvo labai geri. Pinigų nepa
sigailėsiu, o vagį surasiu. Na, 
ir gaus gi jisai antausių’.

Nuvyko Babkinas į polici
jos kriminalinį skyrių; pasi
kvietė agentą su pėdsakiu šu
nimi. Tikrai, atėjo žmogutis 
kėpi užsimovęs, su bintais 
ant kojų ir su šunimi. Ir ne 
su šunimis, o su šunpalaikiu: 
rudas, smailasnukis, labai 
nesimpatiškas.

Šitasai žmogutis parodė 
šuniui pėdsakus ties durimis, 
pasakė ’pššš’ ir pasitraukė
į šalį. Šuva pakėlęs snukį, 
pradėjo uostyti orą, permetė 
akimis susirinkusią žmonių 
minią, staiga nuėjo prie se
nutės Teklės, ką penktame 
bute gyvena ir pradėjo uos
tyti jos sijono padalkas. Se
nė bėga iš minios, — šuva 
paskui; metasi į šalį, o šuva 
vėl paskui; pasiveja, stveria 
už sijono ir laiko.

Puola ant kelių Teklė prieš 
agentą ir prisipažįsta. ’Taip! 
Susekė mane! Aparatas ir 50 
literių misos (raugo) viskas 
yra pirtyje. Kalta. Ves mane 
į augštalangę’.

Minia stebisi, o agentas 
klausia: o kaip su kailiniais ? 
’Apie, kailinius, galiu pasiba- 
žyti nieko nežinau. Visa kita 
— tikra teisybė. Imk jau į 
kalėjimą.

Ir nuvedė senutę.
Agentas vėl pasišaukė sa

vo šunį, davė pauostyti pėd
sakus, pasakė ’pššš’ ir pasi
traukė į šalį.

Šuva apžvalgė susirinku
sius, pauostė orą ir greit nu
ėjo prie pono savivaldybinin
ko.
Nublanko miesto savivaldy
bininkas ir sudribo vietoje.

’’Geležiniuokite mane”, sa
ko. ’’Surinkau pinigus už 
vandenį ir išleidau savo rei
kalams.”' Miestelėnai bema
tant suėmė savo rinktinį ir 
pradėjo raišioti virvagaliais, 
o šuva, tuom tarpu, prisiar
tinęs prie jauno gerai apsi- 
rėdžiusio piliečio, įkibo jam į 
kelines. - *

Išsigando pilietis ir par
klupęs prisipažino: ’’Kaltas 
esu, labai kaltas. Papirkau 
komisiją, suklastojau doku
mentus, kad tik nereikėtų ei
ti kontungan tėvynės ginti. 
Dabar nemokamai naudojuo
si butu, elektros šviesa ir ki
tais patogumais.”

Minia nustebo, susijaudi
no: koksai stebėtinas šuva.

Pirklys Babkinas pradėjo 
kasžin kaip tankiai mirksėti, 
dairytis į šalis ir, išėmęs iš 
kišeniaus gniušt.ę pinigų į- 

! spraudė juos agentui į saują. 
’’Veskis”, sako, savo šunį 
kiaulėms ganyti. Težūva ma
no kailinai. Plynė jų nematė.

Nelaimei jau šuva buvo 
prie pirklio ir atsistojęs vi
lena uodega. Paraudęs pirk
lys pasitraukė į šalį , o šuva 

I — paskui ir uosto kaliošus.
Išbalęs kaip, drobė pirklys 

mikčiojo: ’’Dievas mato tei
sybę. Ašai kaltas. Kailinius 
aš apgaulingai atėmiau nuo 
brolio. Dabar gailiuosi: grau
džiomis ašaromis apverkiu 
savo nedorybę.”

Išgirdusi tai minia, kaip 
Grigo bitės, iškriko į visas 
šalis. Šuva jau neturėjo laiko 
uostyti orą; pasitvėrė du— 
tris arčiau stovėjusius, ir lai
ko įsikandęs.

Prisipažino ir šitieji. Vie
nas pralošė valdiškus pini
gus ; antrasai nuskriaudęs;

Mokytojas: — Vytuk, ar 
žinai nepaprastą Lietuvos 
žvėrį ?

Vytukas: — Krokodilas, 
ponas mokytojau!

Mokytojas: — Bet juk Lie 
tuvoje nėra krokodilų?

Vytukas: — Užtat, jei bū
tų, tai jau būtų nepaprastas.

—o—
— Prie kokių mokesčių 

priklauso šunų mokesčiai, 
prie tiesioginių ar netiesio
ginių?

— Aišku, kad prie netie
sioginių.

— Kodėl tu taip manai?
i — Todėl, kad tie mokesčiai 
imami ne tiesioginiai iš šuny, 
bet iš jų savininkų.

—o—
Vincukas: — Žinai, mamy- 

te, dabar aš jau nebesėdžiu 
paskutiniame suole. Jau ma
ne perkėlė į pirmąjį.

Motina: — Ot, tai geras 
vaikelis! Še tau dvidešimt 
centų — nusipirk saldainių. 
O už ką tave perkėlė Į pir
mąjį suolą?

Vincukas: — Paskutinis 
suolas sulūžo.

—o— ”
Negras giriasi: - Pas mus 

Afrikoj taip karšta, kad net 
ašaros išdžiūsta.

Amerikos indėnas atsako:
— O pas. mus dar karščiau. 
Pas mus vištas reikia lesinti 
ledo gabaliukais, nes kitaip 
jos deda išvirtus kiaušinius.

—o—
Pirmas girtuoklis: — Ot, 

gerai, kad mano žmona neži
no, kur mudu vakar buvome. 
Kitaip ji man užkurtų pirtį.

Antras girtuoklis: - 0 kur 
mudu buvome?

Pirmasis: — Ot, šito ir aš. 
negaliu atsiminti..

—o— .
Motina: — Tėvai, tėvai, 

Jurgiukas prarijo varpelio 
širdelę!.. /

Tėvas: O gal neprarijo! 
Juk tu nematei.

Motina: — Bet širdelės > 
niekur nebėra.

Tėvas: —Na, tai gerai pa
kratyk jį ir pasiklausyk ar 
skamba pilvelis ar ne.

Mokytojas: — Pas&ųV, 
man Joneli, kaip vadinosi tas 
paukštis, kurio dabar jau ne
bėra pasauly?

Jonelis: — Višta, ponas 
mokytojau.

Mokytojas: — Kaip tai 
višta? Argi vištų nebėra?

Jonelis: — Nebėra, ponas 
mokytojau, — vakar mama 
išvirė paskutinę.

trečiasis ką tai tokio kalbė
jęs, ko nė pakartoti netinka

Nebeliko nė vieno iš mi
nios, tiktai agentas ir jo šu
va. Ir štai eina šuva prie 
agento ir uodega vilena. Iš
sigando agentas ir puolė ant 
kelių prieš šunį. ’’Kąsk mane, 
naujasai pilieti! Tavo šuns 
— maistui aš gaudavau po 
75 auksinus; 25 tavo reika
lams išleisdavau, o 50 — sa
viesiems...”

Kaip viskas baigėsi, neži
nau. Ir aš pabėgau.
Iš ’’Herold de Esperanto” 27 Nę..

”žcm. Pf.

Bengia išleistu1 
į Vietos vyčių kuop 

išleistuvių vakariei 
• kleb. kun. Petrui 1 

(kuris balandžio paba 
vyksta Lietuvon aps: 
Išleistuvių vakari: 
sekmadienį, baland 

. parapijos svetainėje 
• 5 vai. Vyčiai tikisi i 

Ii daug svečių ir iš i 
lietuvių kolonijų.

Newark, f

I ’’Atgaila” Pav
Verbų sekmadienį 

dinama drama ” 
Vaidino gabiausi Šv. 
choro vaidylos: kur 
ro rolėj J. Ponelis, 2 
tarnaitė 0. Šerniūt 

į rius, zakristijonas 
! nelis, Monturienė 

motina - Elena .
i Brakienė, parapijoj 
' 0. Bublienė, pol 
| Brakienės brolis ■ 

kauskas, policijos vi 
■ J. Razantas, teisi

j Balčiūnas, Pauras, 
I tas-J. Račkus, p

tieji: J. Kairiūkšti 
kilis, P. Kilda ir Z. 
Buvo dar keletas a 
artistų. Gabiai si 
žmonės kai kurie r 
apsišluostė žiūrėda

daugiausia, mat dk 
nekuriuos nubaidė.

— Taipgi buvo’ i 
graži komedija "K 
manė”. Vaidino: 
kaimietė, ■ M. B 
Jastramskienė, p 
Demskiūtė, Jastr 
J. Yuociutė, Smt 
• Venckevičiutė. £ 
daug ką gražaus j 
vaikų išauklėjimą.

Dabar yra lauki; 
džio 26, kur visi 
chorai turės didel 
mą, vidinimus ir

Laukiam.

Ketverge, balam 
tinis A.L.R.K. I 
51 skyrius turėjo 
mirinkimą, kurį

lytas ir priimtas 
Brinkimo protok 
sų raportas paro< 
rius yra geram 
kių, kurie rengiau 
ril 25 d., komite 
raportą is savo p 
Šokiai bus Sobe 
Įžanga 40c. ir1 
Lietuviškus ir ai 
šokius gros gei 
Toliau skyriaus 
kas ir vietinės I 
pos pirm. A. Kur 
neša ,kad balandi 
tos vyčiai lauki; 
Lietuvos svečių 
ninku” atstovų Di 
no ir adv; J. Laui 
sutikti rengiamas 
rengimas Sobenkt 
rankdarbių parod 
lai iš Lietuvos, p 
užkandžiai; tam v 
ga tik 25 c. A. 
kviečia Federacij 
savo jaunimą ■

I rengiamam svečių 
Federacija užgiri:

Federacijos 511 
kiną visus savo 
jaunimą su Velyi 
mis.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Jersey City, N. J.

Rengia išleistuves
Vietos vyčių kuopa rengia 

išleistuvių vakarienę savo 
kleb. kun. Petrui Vanagui, 
kuris balandžio pabaigoje iš
vyksta Lietuvon apsigyventi. 
Išleistuvių vakarienė bus 
sekmadienį, balandžio 19 d. 
parapijos svetainėje. Pradžia 
5 vai. Vyčiai tikisi susilauk
ti daug svečių ir iš apylinkės 
lietuvių kolonijų.

Newark, N. J.

I ’’Atgaila” Pavyko
Verbų sekmadienį buvo vai 

dinama drama ’’Atgaila”, 
Vaidino gabiausi Šv. Cecilijos 
choro vaidylos: kun. Montu- 
ro rolėj J. Ponelis, Zuzana, jo 
tarnaitė O. šerniūtė, Lozo
rius, zakristijonas Alb. Po
nelis, Monturienė, kunigo 
motina - Elena Poneliūtė, 
Brakienė, parapijos veikėja- 
0. Bublienė, policininkas, 
Brakienės brolis - J. Kru
kauskas, policijos viršininkas 
- J. Razantas, teisėjas - K. 
Balčiūnas, Pauras, advoka
tas - J. Račkus, prisiegdin- 
tieji: J. Kairiūkštis, J. Dul
kius, P. Kilda ir Z. Stankus. 
Buvo dar keletas asmenų — 
artistų. Gabiai suvaidinta; 
žmonės kai kurie net ašaras 
apsišluostė žiūrėdami į vai
dinimą. Žmonių buvo neper- 
daugiausia, mat didelis lietus 
nekuriuos nubaidė.

— Taipgi buvo* suvaidinta 
graži komedija ’’Katra Neiš
manė”. Vaidino: Dvylienė, 
kaimietė, - M. Balčiūnienė, 
Jastramskienė, ponia - J. 
Demskiūtė, Jastramskaitė - 
J. Yuociutė, Smuikienė - E. 
• Venckevičiutė. šis veikalas 
daug ką gražaus pasakė apie 
vaikų išauklėjimą.

Dabar yra laukiama balan
džio 26, kur visi parapijos 
chorai turės didelį parengi
mą, vidinimus ir koncertą.

Laukiam. Nugirdęs

Great Neck, N. Y.

Bridgeport, Conn.

Gavėnios laiku, ypač prieš 
Velykas visur daromos tai 
misijos tai rekolekcijos, ve
damos vienuolių-kunigų, bet 
kad tas pats būtų atlikta su 
pagalba pasauliečio kunigo, 
tai retas atsitikimas. Tam 
mat yra kelios priežastys: 
a) pasauliečiai-kunigai turi 
sau paskirtas vietas, kurias 
reikia aprūpinti ir po sveti
mas parapijas neturi laiko 
trankytis; b) vienuolio rūbai 
ir išvaizda daug gelbsti to
kiuose atvejuose, gi svietiš- 
kis ne kuo skiriasi nuo vie
tos kunigų; c) tokioms pa
siuntinystėms reikalingas 
tam tikras išsilavinimas, pri
tyrimas, gabumas, žodžiu 
Dievo dovanos, kurių kartais 
ir vienuoliams trūksta; d) 
pasauliečiai-kunigai, kadangi 
tai ne jų eilinis užsiėmimas 
ir nesigarsina ir nesisiūlo ki
tiems klebonams tuo reikalu. 
Vienok, kad tarpe amerikie
čių lietuvių kunigų yra tikrų 
misijonierių, tai ši kolonija 
turėjo progos jau anais me
tais datirti kun. Dr. L. Men- 
delio pasidarbavimą, o pra
eitoje savaitėje kun. J. Bal- 
kūno, kuris paliko neišdildo
mą žmonėse įspūdį savo tak
tingais pamokinimais ir iš
mintingais su gražia kalba ir 
aiškia iškalba pamokslais. 
Dievulis te jam užmoka!

J. Buzunas, V. Stanionis, A. 
Kasnauskiutė, A. Atučiutė V. 
Liudvinavičiutė, A. Karanau- 
skiutė ir J. J. Liudvinaitis. 
Taipogi reikia priminti, kad 
’’Birutės” choras gavo už- 
kvietimą ir apsiėmė dalyvau
ti A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
53 kp. rengiamame progra- 
me (Mother’s Day) gegužės 
10 d. Taipgi dalyvaus ir iš
pildys programą dainomis 
rengiamoje vakarienėje 17 d. 
gegužės, kurią rengia Linde- 
no Lietuvių R. K. Parapijos 
Fondas. Mūsų ’’Birutės” cho
ras išrinko atstovus į New 
Jersey Lietuvių parapijinių 
chorų sąjungą. Atstovai yra: 
V. Krušinskas ir Ona Atučiu
tė.

Garbė Lindeno jaunimui ir 
jo vadams, kad jie suskato 
kelti lietuvišką dainą, kuri ža 
dina ir Dievo bei Tėvynės 
meilę. Valio Lindeno jauni
mas; jūs pralenksite ir dides
nes kolonijas, jei toliau dirb- 
sitesu tokiu atsidavimu 
energija.

Elizabeth, N. J.

ir

pijonų talką, darbas parapi
jai nekaštuos nieko ir čia pa
sirodys parapijonų darbštu
mas. Šv. Vardo Jaunimo Dr- 
ja turi susitaupius ir- padė
jus parapijos kasoj $200.10. 
Su pagalba talkos jie mano 
gražiai ištaisyti salės vidų. 
Visas darbas palikta ant kle
bono J. Simonaičio ir komite
to rankų.

— Balandžio 2 d. Eliza- 
bethe rodė paveikslus iš Lie
tuvos J. Januškevičius. Pa
veikslai labai gražūs. Žmo
nių buvo pilna salė.

Būsiantis Naujas Council
man as pirmo Ward o

Elizabeth e, N. J.

Žilvitis

ELIZABETH’O LIETUVIŲ
NAUJAS ŽYGIS

tai tokio kalbė- 
pakartoti netinka, 
nė vieno iš mi- 
agentas ir jo Su
eina šuva’ prie 

lodega vilena. Iš- 
entas ir puolė ant 
šunį. ’’Kąsk mane, 
Įlieti! Tavo šuns 
aš gaudavau po 

s; 25 tavo reika
lavau, o 50 — sa-

jkas baigėsi, neži- 
pabėgau.

dc Esperanto” 27 Nr. .
”žem. Pr.

Ketverge, balandžio 2, vie
tinis A.L.R.K. Federacijos 
51 skyrius turėjo mėnesinį 
Busirinkimą, kurį atidarė ir 
vedė pirm. J. Blažonis. Skai
tytas ir priimtas pereito su
sirinkimo protokolas. Finan
sų raportas parodė, kad sky
rius yra geram stovyj. Šo
kią, kurie rengiami bal. - Ap
ril 25 d., komitetas išdavė 
raportą is savo pasiruošimo. 
Šokiai bus Sobenkos salėj, 
įžanga 40c. ir vaikams 25c. 
Lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius gros gera orkestrą. 
Toliau skyriaus fin. raštinin
kas ir vietinės L. vyčių kuo
pos pirm. A. Kurtinaitis pra
neša ,kad balandžio 21 d. vie
tos vyčiai laukia garbingų 
Lietuvos svečių ’ ’Pavasari
ninkų” atstovų Dr. J. Leimo-' 
no ir adv: J. Laučkos. Jiems 
sutikti rengiamas didelis pa
rengimas Sobenko salėj. Bus 
rankdarbių paroda, paveiks
lai iš Lietuvos, prakalbos ir 
užkandžiai; tam viskam įžan
ga tik 25 c. A. Kurtinaitis 
kviečia Federaciją paremti 
savo jaunimą - vyčius, jų 
rengiamam svečių sutikime. 
Federacija užgiria vyčių pa
kvietimą.

Federacijos 51 skyrius svei 
kiną visus savo narius ir 
jaunimą su Velykų Šventė- : 
mis.

LINDEN, N. J.
Lindeno lietuvių ’’Birutės” 

choras, vadovaujant muz. 
p. A. Stanšauskui, Šv. Trejy
bės parap. vargonininkui iš 
Newark, *N. J. rengia pirmą 
ir didelį koncertą gegužės 
24 d., Linden Hall, Wood Ave 
ir 16th St., Linden, N. J.

Reikia pažymėti, kad jau
nutis mūsų choras ’’Birutėą 
žengia pirmyn. Nors susitve
ręs tik vasario 6 d. 1936 m. 
o jau rengiasi palinksminti 
senus tėvelius lietuviška dai
nele.

’’Birutės” choras nuošir
džiai kviečia visus New Jer
sey lietuvių parapijinius cho
rus ir abelnai visuomenę at
silankyti į koncertą ir parem
ti kaip moraliai taip ir mate
rialiai. Šio koncerto surengi-, 
mui komisija yra?F. Lucas,

p. Uždavinio atsilankymas

Kovo 27 d. Šv. Petro ir Po
vilo parap. salėj kalbėjo V.V. 
Sąjungos įgaliotinis iš Lie
tuvos p. V, Uždavinys,- bu
vęs ’’Mūsų Vilniaus’'’ redak
torius. Jis daug naujienų, 
mums iki šiol negirdėtų ži
nių apie pavergtą Vilnių pa
pasakojo. Tai linksmas ir 
malonus žmogus, kuris kal
ba su kiekvienu ir mnka per
duoti tas žinias, tuos vilnie
čių skausmus ir vargus, ku
riuos gerai pažįsta p. Užda
vinys. Vertėtų visiems lietu
viams išgirsti p. Uždavinį.

—o—
Parapijos Mitingas

— Balandžio 5 d. įvyko 
skaitlingas parapijos mitin
gas. Daugybė buvo moterų; 
o kur vyrai, kurie tą parapi
ją steigė? Jie neturėtų ap
leisti savo sunkiai įsteigtų 
brangių įstaigų. Susirinki
mas nutarė rengti ekskursi
ją laivu šią vasarą, apie bir
želio pradžią, Taipgi nutarta 
daryti reikalingų pataisymų 
parapijos nuosavybėje, ma- 
liavoti'mokyklą, taisyti baž
nyčios stogą. Kleb. Simonai
tis pararė kaip pigiau ir ge
riau būtų galima tą atlikti. 
Nutarta sudaryti komisiją 
rinkti žmones ir daryti para-1

Šiais metais mūsų kolonija 
^usilaukė žavėtinos progos 
išrinkti savo atstovą į mies
to valdininkus. Lietuviai 
daug nudirbo darbų ir per ei
lę metų pasitarnavo visai 
apylinkei. Išstatė gražias lie
tuviškas įstaigas, kurios ke
lia lietuvių vardą šio miesto 
gyventojų akyse. Pastaruo
ju laiku susitvėrė lietuvių 
viešo veikimo organizacija, 
vardu ’ ’Lithuanian Civic Ac
tion”, kad globotų šios kolo
nijos lietuvių pilietines tei
ses. Čia įeina atstovai ir šiaip 
nariai iš kiekvienos lietuviš
kos organizacijos šioje kolo
nijoje. Organizacijos pirmu- 
nis tikslas yra užstoti savo 
viengenčius prieš visokį iš
naudojimą ir neigimą jųjų 
pilietinių teisių. Nepakenčia
mas nesiskaitymas su lietu
vių gerove ir vardu, iššaukė 
susiorganizavimą politišku 
pagrindu, kad panaikinti pa
sityčiojimą iš lietuvių kad 
jie nei-kiek negali susiprasti 
ir kad jiems tik svetimtautis 
tegali vadovauti. Šios organi
zacijos pirmininku yra p. J. 
Petokas, o sekretorium yra 
adv. Jonas Petrikas. Viešam 
susirinkime kovo 6 d., kurį 
LCA (Lietuvių Civile Akci
ja) sušaukė Elizabeth’o lie
tuviai vienbalsiai kvietė~Juo- 
zą Petoką vadovauti lietuvių 
troškimui, atstovaujant mie
ste - kandidatuojant į pirmo 
War’o Aiderman ’us arba 
Counsilman. Šis įvykis nu
džiugino visus Elizabeth’o 
gyventojus, šio Ward’o, lie
tuvius ir svetimtaučius ir su 
įdomino visus gyventojus, 
nes jų tarpe Juozas Petokaš 
turi daug pagarbos ir įtek
mės.

Lindeno Lietuvių ’’Birutės” choras, kuris rengia pirmąjįsavo koncertą gegužėes 24d.
Pirmoj ielėj sėdi iš kairės į dešinę valdyba: p-lė V. Liudvinavičiutė — fin. rašt., J. Bu

zunas — maršalka, Ona Žiurliutė — ižd., J. J. Liudvinaitis — organizatorius ir garbės 
narys, muz. A. Stanšauskas — Choro mokytojas, K. Atutis, Jr. — pirm. G. Tvaskiūtė — 
prot. rast,, V. Stanionis — vice-pirm., S. Venskaičiūtė ir Edw. Lenarth — reporteriai.

, Juozas Petokas

Juozas Bernardas Petokas, 
gimė August 9, 1901 m. Eli
zabeth’o pirmam Ward’e ir 
visą laiką ten pat gyveno. Jo 
tėveliai atvyko iš Lietuvos 
prieš 1900 m. ir tuoj aus pri
sidėjo prie lietuvių darbuo
tės kuriamosios parapijos ir 
steigiamų draugijų dirvoje. 
Šliūbą ėmė vietinėje lietuvių 
bažnyčioje liepos 9 d., 1900 
m. ir tos šeimynos vyriau
sias sūnus yra mūsų kandi
datas Juozas Petokas. Juo
zas ėjo pradinę parapijinę 
mokyklą Šv. Patriko, nes lie
tuvių mokykla dar nebuvo 
pastatyta. Vėliau ėjo į Bat- 
tin High School, o iš ten Ą 
Page Institute of Accountan
cy. Toliau gilinosi savo ša
koj Rutger’s Universitete 
ties New Brunswick, N. J. 
Tuo tarpu užėmė labai atsa- 
komingą vietą Singers Sew
ing Machine Bendrovės ofi
se, kaipo accountant Engi
neering Department’e. Kiek 
laiko atgalios ėjo į labdarin
gą darbą, .vedime Pion. Klu
bo globojimu berniukų ir jų 
atstatymu ir paskiau tapo iš
rinktas sekretoriumi - vedė
ju Elizabeth© milijoninės or
ganizacijos Lithuanian Buil
ding and Loan Corp. Atsira
dus begalo daug darbo, kad 
Juozas meta savo gerą ir pel
ningą vietą Singer ’yje ir vi
siškai atsiduoda visuomeniš
kam darbui lietuvių labui. 
Tuo tarpu jo motina miršta 
1924 m.; o tėvelis 1926 m., 
palikdami septynis vaikelius, 
jaunesnysis jų vos 15 mėne
sių amžiaus. Juozas pasilieka 
globėju savo brolhj ir sesu
čių, puikiai eina savo tėvelių 
pareigas ir išaugina visą šei
myną. Iš šios šeimynos jo se
suo Elena įstojo į Šv. Pran
ciškaus Vienuolyną ir tampa 
sesuo Marija Klara, dabar 
mokytojauja aštuntame sky
riuje lietuvių parapijinėje 
mokykloje, Hartford, Conn. 
Ir po šiai dienai visa šeimy
na laikosi ir gyvena'prie pat 
lietuvių parapijos bažnyčios.

Svetimtaučių Tarpe
Miesto valdžia pastebėjo 

Juozo pasišventimo uolumą 
ir štai tuoj'aus Elizabeth© 
Mayor’as išrenka jį nariu 
Mayor’s Housing Commi
ssion kurių tikslas yra page
rinti gyvenamąsias aplinky
bes Elizabeth© biednuome- 
nės. Vėliau jis išrinktas pir
mininku Natatorium Commi
ssion, kuri išstatė puikią 
maudymosi aikštę viduryje 
lietuvių apgyvento distrikto, 
kame jaunimas vasaros laiku 
sveikai gali praleisti laiką. 
Jis taipgi buvo valdžios pas
kirtas pirmininku Miesto 
Parkų ir Stadium’b Komisi
jos ir daug padėjo triūso ir 
pastngų, kad didelis piečius 
arti parapijinės mokyklos 
lietuvių būtų ištobulintas ir 
padarytas kaipo centras lie-

tuvių vaikučiams pažaisti. 
Šie planai jau užgirti ir pri
imti, 6 neužilgo prasidės 
darbas. Kaip matome Juozas 
labai rūpinosi lietuvių jauni
mo gerove. Jau 1926-7 m. jo 
veikimas lietuvių organizaci
jose pasireiškia: tais metais 
buvo pirmininkas L. Vyčių 
vietinės kuopos, o vėliau jos 
sekretorius. Kaipo ’’coach” 
svaidinio basketball ratelio 
jo komanda pasiliko čempijo- 
nai viso N. Y. ir N. J. apskri
čio ir važiavo į Waterbury, 
Hartford ir daug kitur rung
tynes vesti su savo draug-na- 
riais vyčiais. Tuom tarpu ra- 
šinėjosi į įvairias organiza
cijas, tarp kurių atsižymėjo 
labiau Šv. Petro ir Povilo 
Draugijoje, kurioj dirba ir 
dabar. Tuo tarpu miesto 
Knights of Columbus uždeda 
jam pareigą vesti visą tos 
galingos organizacijos Atle
tišką veikimą, kuriame labai 
pasekmingai pasižymėjo. Lie 
tuvį Juozą šios įtekmingos 
organizacijos nariai labai 
gerbia.

Visuomet buvo demokratu 
ir ištikimai ir uoliai' dirbo 
tai partijai. Daug politiškų 

| darbų jam buvo siūloma, ku
ris visus atsakė. Bet kuomet 
vietiniai lietuviai jautė, kad 
Juozas yra tinkamiausias 
būti jų vadu, ir kaipo prakil- 
nausias prityrime su mokslu 
miesto darbuose, Juozas ne
galėjo atsakyti lietuvių pra
šymui, imti ant savęs sun
kios kovos naštą ir darbuotis 
lietuvių atstovavimu miesto 
taryboje kaipo Councilman 
nuo lietuvių apgyvento War
d’o, pirmojo Elizabethe. Jis 
apsiėmė tą pareigą su giliu 
pasiaukavimu ginti ir rūpin
tis visokiais reikalais vieti
nių lietuvių. Kiek nesuskai
tomų kartų, lietuviai kreipė
si prie svetimtaučių politikų, 
kad pagelbėti jiems, paguos
ti tuščiais pažadais ir pa
miršta. Juozas niekuomet ne- 

I pamiršta lietuvio, nes jo pra
kilni darbuotė liudija, o ga
lėdamas- daugiau nuveikti, 
kaipo CouncilmanaSj žymiai 
didelės naudos atneš mums 
vietiniams. Taigi ’visi Eliza
beth© lietuviai žinokite, kad 
Juozas jau turi daug svetim
taučių balsų: ir kiekvieno lie
tuvio piliečio balsas turėtų 
būti pašvęstas Juozo išrinki
mui; ir lietuvis privalo vesti 
agitaciją tarpe saviškių ir 
draugų tuo tikslu. Tik tuomi 
gali jo sąžinė link lietuvybės 
Elizabethe būti rami, kad jis 
šventai, o ne išdavikiškai pa
rems Elizabeth© lietuvių tro
škimą. vietinis tėmytojas

Baltimore, Md.

Mirė
— Kovo 25 d. A. A. Eva 

Kriščiūniūtė, parėjus iš ba
žnyčios, iki savo namų nu
silpnėjo ir mirė kovo 28 d. 
Su iškilmingomis egzekvijo
mis ir su trejom Šv. Mišiom 
palaidota į Širdies Jėzaus ka
pus. Bažnyčia buvo visa ap
šviesta, kaip per atlaidus. 
Eva ištarnavo klebonijoj kai
po šeimininkė, arti 43 metus 
ir tik pereitą rudenį atleista 
iš tarnybos. Dar ji lankėsi 
kun. J. Balkūno Rekolekcijo
se, atrodė sveika, bet Dievas

Tel. Elizabeth 2-8661

pašaukė į amžinybę, Panelės 
Šv. Apreiškimo Švetėja. Bal- 
timoriečiai atjautė jos mirtį.

—o— 
Nusižudė

— Kovo 22 d. Cipr. Abro- 
mikis, pas kaimyną besivąi- 
šindamas, užsigėrė ir jam 
parėjus į namus, žmona pa
barė. Jis gražiai pasakė savo 
žmonai ’’sudiev Agotėle” ir 
išėjo. Tik kitą dieną su poli
cija pradėjo ieškoti ir rado 
prigėrusį prieplaukoj.

—o—
— Verbų Sekmadienį Ga- 

vėninis koncertas išpildytas 
parapijos choro, Šv. Alfonso 
salėj. Muzika parašyta J. Či- 
žausko šventų giesmelių, la
bai pritiko gavėniai. Vienoje 
giesmėje buvo pakviestas 
kun. K. Keidošius Į chorą. 
Visiems buvo malonumo ma
tyti kunigą vyrų chore gie
dant. Lotyniškai sugiedota 
tikrai katedrališkai.

Suvaldyta graudus ’’Vely
kų nakties sapnas”. Labai 
graudingai išėjo, visiems aša 
ras išveržė iš akių. ’“’Vilniaus 
seneli” kantatą choras pui
kiai sugiedojo.

— P. M. Ramanauskas jau 
gavo antrą laikraščio ’’Ame
rika” numerį. Laikraštis jam 
labai patinka; pasitikęs pa
žįstamą draugą pagyrė laik
raščio turinį.
,— Oras dar vėsus; sermė

ga dar reikia nešioti. Bet žo
lė jau gražiai žaliuoja, me
džiai rengiasi sprogt.

— ’’Garsas” jau antra sa- z 
vaite neateina; potvyniai su
gadino elektrą ir geso tieki
mą. Daug skaitytojų klausi
nėja dėl ko sustojo ’’Garsas”.

— Paskutinę Kovo savai
tę laukėm svečio iš Lietuvos 
p. Uždavinio, bet nepribuvo. 
Toki svečiai, kaip neina per 
Federacijos centrą, tai ir ne
susitvarko savo maršruto, 
įvyksta apvilimas. Bet su
laukėm netikėtai kitus du 
svečius su Lietuvos krutu
mais paveikslais: p. Januš
kevičius, rodė draugysčių sa
lėj kovo 27 d. ir p. Žigas ro
dė parapijos salėj kovo 29 d. 
Čia kūdikio ašaras ištraukė, 
kada pamačiau savo brangią
ją Marijampolės bažnyčią, 
su tais baltais bokštais, į ku
riuos mažas būdamas prieš 
50 metų žiūrėjau. Ten vystė
si ir brendo Bažnyčios ir tė
vynės meilė. O jūs didingi 
baltieji bažnyčios bokštai, 
jau 41 metas kaip paskutinį 
sykį žvelgiau į tuos aukštai 
iškeltus kryžius, paskutinį 
kartą sakiau su Diev Lietuva , • 
brangi mūsų tėvų žemele, ta
vo prisikėlimas artinasi.
A. Žigas sakė, kad baltimorie 
čiai įsirašytų laikrašti ’’Ame- ' 
rika”, nes jis tinkamas lietu
viams. J. K.

■

Tėvo Kazimiero Žvirblio, Do
mininkono Maršrutas:

Baland. 5-12 Šv. Petro ba
žnyčioje, 8300 Longworth 
Ave., Detroit, Mich.

Bal. 13-20 —Panelės Šv. 
Gimimo bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenan Ave., Chicago, Ill.

Geguž. 3-5 — Šv. Kryžiaus 
bažn., So. Wood. St., Chica
go, Ill.

Geguž. 10-24 — Nekalto 
Prasidėjimo bažn., 2745 W. 
44th St., Chicago, Ill.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537 <1

Real Estate — Insurance
120 Broad St,

Apkainuo ja, parduoda S ‘ 
>/Y.

ncjudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja reitdas
Minėtuose' rerlfalupse ^n^onįlįjgausit e gerą patarnavimą

— Notary Public 
Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose



’’AMERIKA”
Balandžio 10 d., 1936 m.

VIETOS ŽINIOS Šv. Jurgio Pararp.
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

APREIŠKIMO PARAPIJA Karai. Angelų Parap.

Parapijos Ekskursija į Bear 
Mountains on the Hudson 
Įvyksta birželio (June) 21 d. 
iš Metropolitan Ave. Pier 
10:30 vai. ryto. Ši ekskursija 
bus ypač įdomi, nes visos pa
rapijos kartu su Maspeto pa
rapija plauks tais pačiais lai 
v ais į tą pačią vietą. Tai bus 
gražaus svietelio. Kiekviena 
parapija turi savo tikietus 
r-u pažymėjimu parapijos var 
do ir su atskira spalva — mū 
sų parapijos tikietai raudo- 

os spalvos. Įsigykite tikie
tus iš kalno. '

Parapijos Parengimų Ko
miteto posėdis bus antradie
nio vakare baland. (April) 
14 d., 8 vai., mokyklos mažo
joje salėje. Posėdis bus labai 
svarbus. Visi komiteto na
riai būtinai yra kviečiami da
lyvauti.

Sekmadienį, Velykų Dieną 
Apreišk. par. Šv. Vardo Dr- 
jos nariai bendrai priims Šv. 
Komuniją per 8 vai. Šv. Mi
šias. K. Kazlauskis

—o—
Susirinkimas

Moterų S-gos 29 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks ba
landžio 15 d. 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. svetainėje. Pra 
šome visų sąjungiečių skait
lingai dalyvauti.

—o—
Dėkoju

Mano brangiom draugėm 
ir prieteliąm širdingai dėko
ju už surengimą taip netikė
to pokilio mano gimtadienio 
proga, kovo 25 d. Širdingai 
dėkoju p. Zaukam, p. Povi- 
lauskam, p. Klimienei, Dra- 
gunaitienei, Dragunaičiutei, 
Pezereckaitėm, Šimaitienei ir 
mano dukrelei su draugėmis, 
parengusiai tą puotą.

. Ačiū už gražius linkėjimus 
ir dovanas. Šio įvykio aš nie
kad nepamiršiu.

B. Adomaitienė

Sodalietės
’’Surprise

savo narei

Bendra Šv. Komunija

Kadangi prieš šventes, pa
prastai namuose atsiranda 
daugiau ruošos ir šiokių ar 
tokių reikalų, kurių dėliai ne
kartą, neatsimenama net ir 
svarbesni dalykai.- Už tat Šv. 
Vardo D-jos valdyba dar kar 
tą kreipiasi į narius, primin
dama, kad bendrai prie Šv. 
Komunijos eisime Velykų 
rytą, per pirmąsias Šv. Mi
šias pusė po penkių. Visi na
riai prašomi prieš Mišias su
sirinkti į parapijos salę, ne 
vėliau 5 vai. J. Mikolaitis 

—o—
Sodalietės

Balandžio 2 d. 
surengė gražią 
Shower Party”
Irenai Bindokiūtei, kuri ap
sives su J. Avižoniu, baland. 
19 d. Vakarienė buvo sureng
ta parap. salėj. Vakarą vedė 
pirm. O. Mickeliūniūtė; buvo 
gražių kalbų ir linkėjimų. 
Įteikta graži dovana. Dalyva
vo mūsų gerb. kleb. kun. J. 
Aleksiūnas ir Dvasios Vadas 
kun. J. Laurynaitis, kurie- 
taipgi mūsų narei linkėjo 
sveikatos ir ilgų pasekmin
gų metų. A. V.

—o—
Margučių Balius

Karai. Ang par. Šv. Ra- 
žančiaus D-ja rengia ’’Mar
gučių Balių”, penktadienį, 
balandžio 17 d. Pelnas skiria
ma altorių pagražinimui. Už 
gražiausi margutį bus duo
dama 3 dovanos. Prašome vi
sų ateitį. Įžanga 30 centų.

Vyrų Misijos Pavyko
Verbų sekmadienį užsibai

gė vienos savaitės vyrų misi
jos. Ištikrųjų vyrai vyriškai 
pasirodė. Kasdien jų prisi
rinkdavo apie 200. Patys mi
si j onieriai net pastebėjo, kad 
jie pralenkė savo skaičiumi 
moteris, kuomet aną savaitę 
joms buvo misijos. Misijos 
užsibaigė krikšto įžadų at
naujinimu. Palaiminimas bu
vo teikiamas iškilmingai su 
asista. Būtų gražu, kad misi- 
jonierių žodžiai pasiliktų il
gai klausytojų širdyse; būtų 
perpildyta kas sekmadienį, 
kaip kad buvo paskutinius 
du sekmadieniu.

i 

Bažnytinis Koncertas
Šv. Jurgio par. choras, ved. 

muz. J. Brundzos rengia pir
mutinį Bažnytinį Koncertą, 
kuris įvyks gegužės 10 d., 5 
vai. po pietų. Koncertas bus 
labai įdomus, nes choras iš- 
pidys gražius ir sunkius ku
rinius. Bus giedama Mozarto 
- Magnificat, Handel - Ale- 
luja ir daug kitų dalykų. Bus 
chorai iš kitų parapijų. Bus 
ir įžymių solistų. Tad nepa
mirškit dienos. Tikietus įsi- 
gykit iš kalno. Tikietai tik po 
35 c. suaugusiems ir 15 c. 
vaikams.

Nesulaukė Velykų
Pasirgęs jau keletą mėne

sių pasimirė Pranas Žerskis, 
kuris palaidotas iš Šv. Jur
gio bažnyčios balandžio 8 d. 
A. A. velionis buvo dar vidu
tinio amžiaus. Paliko didelia
me nuliūdime savo mylimą 
mamytę, žmoną, dukterį, se
seris ir kitus artymus.

Mirė aprūpintas Šv. Sakra
mentais.

. DR. 3. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak

Tel.: EVergreen 8-8707

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. d. VALANTIEJUS
UNDERTAKER andENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

MASPETH, N. Y.

-- Keturiasdešimt Valandų at 
laidai Verbų Sekmadieny, 
pirmadiey ir antradieny buvo 
įspūdingi. Žmonių gausiai lan 

" kyta bažnyčia per visas die
nas. Pamokslus pasakė kuni
gai: P. Vanagas, K. Paulo- 
nis, J. Valantiejus, J. Alek- 
siūnas ir J. Kinta. Išdalinta 
į porą tūkstančių Komunijų. 
Altorius buvo gražiai fran- 
ciškiečių seserų išpuoštas. 
Visas dienas mišparus giedo
jo did. choras su vietiniais 
vargoninkais. Atlaiduose da
lyvavo 15 svečių kunigų. ,x

—o— 
Velykos

Bal. 12 d. — Velykų rytą 
Rezurekcija įvyks 5:30 vai. 
su procesija. Pamokslą sakys 
kun. J. Balkūnas. Kitos mi
šios tik 10 ir 11 vai. Mišparų 
nebus. Antrą ir trečią Vėly
bi dieną mišios bus 8 ir 8:30- 
vi1. Palaiminimas taipgi bus 
duodamas po mišių. Iš vaka
ro — Didįjį šeštadienį įvyks 
Kompletai 7:30 vai, ir pa
mokslas prie Grabo.

—c—
— Sunki?' serga Jonas To- 

mcšri'r.s, Brooklyn ligonine- 
jo. Metropolitan ligoninėje 
dar guli Damazas Vitkaus
kas.

— Moterų S-gos 30 kp. 
rengiasi prie Margučių Ba-

• liaus.
> ■ — Kun. J. Balkūnas ruo

šiasi šią vasarą praleisti Lie
tuvoje,

—" ‘EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ== 
Per G»thenburgą, Švediją

Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 29,1936 M.
Modemišku motorlaiviu

GRIPSHOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Laivo nemainant
šia ekskursija vadovaus p. Pr. Zaborakls, švedų Amerikos Linijos, 

Klaipėdos Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburg - Stockholm
Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, švedų Amerikos Linijos 
centrallnėje raštinėje New Yorke Lietuvių Skyriaus vedėjas.
Ekskursijas užgyrė L. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S.GA AMERIKOJ 

Kiti Išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM - Balandžio 25 DROTTNINGHOLM - Geguž. 16
GRIPSHOLM . Gegužės 5 KUNGSHOLM. - Birželio 4 

Platesnių žinių apie ekskursijas, brošiūrėlių ir laivakorčių ma
lonėkite kreiptis į vietinį laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
63G Fifth Ave., and 4 W. 51st St., Rockefeller Center, N. Y. City

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

OVER GLOBE” LIETUVIŲ FABRIKO ČEVERYKAI 
SU ’’AM-O-FLEX'’ PADAIS IK VITPADŽIAIS, JAU RAN
DASI S. A. MIL CIA U S KETURIOSE KRAUTUVĖSE.

’’AM-O-FLEX’’ vitpadžiai yra speciališkai išdirbta ge
riausios rūšies oda, dėvint minkšta, nesiraukšlėja ir nede
gina kojų.’’AM-O-FLEX” vitpadžiais čeverykai parsiduo
da po $8.50 ir iki 14.50 porai, tiktai aukštos klasės krautu
vėse.

Tad kam mokėti tokias aukštas kainas svetimtaučiui, 
kuomet galite gauti ’’OVER GLOBE” išdirbystės čevery- 
kus su ’’’AM-O-FLEX” padais, minkštus kaip zomčius — 
Kangaroo Kid ir Calf odos. Tokie čeverykai užtikrina liuo- 
są patogumą sveikom Ir sugadintom kojom,' gražiai apauti 
už $4.50 arba $5.50 porai.

Moterims bateliai madni, gražūs, lengvi su ’’ARCH SUP
PORT’’ ir ’’AIR-TRED” čeverykų viduje yra minkštos gu
rno paduškaitės.

Vaikams didelis pasirinkimas visokių madų čeverykai — 
pritaikyti jaunuolių, augančiom ’kojom, kurie turi ne tik 
turi gražią’ išvaizdą, bet ir stipriai pasiūti, ilgai dėvisi ge
ros kokybės ir pigiau atsieina. -

Avalinės reikale, prašome kooperuoti su MILČIAUS 
krautuvėmis; čia geros prekės, žemesnės kainos ir manda
gus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

M1LCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

Grand St., Brooklyn, N. Y.
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DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE
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VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Brooklyn, N. Y.107 Onion Avenue,
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DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. • 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

Tel.: STagg 2—604S NOTARY PUBLIl

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

M. P. BALLAS, Inc.- 
BIELIAUSKAS w 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

Tel.: STagg 2-7177

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-3040

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS)
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiam pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, BrooK^n, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

KOSULYS 1 ITCToES
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tų palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina gaią tr nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

. TEL Virginia 7-4499 /
! BARRY P. SHALINS <
' (BRONIUS P. ŠALINSKAS) 'i
t GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
• Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam-
• bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei-1 (
• kalams. Kainos labai prieinamos. S
! 84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I. ]
1 PRIE FOREST PARKWAY '■

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKELT NAUJON VIETON, TAI YRA:

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 Iki 3 Ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vai. vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

□eito, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkite adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. 

ar farinas, kreipiktčs:
Watervliet, N. Y.

|ei norit gauti j kitus miestus
1920 7th Avė.,

N. MASENAS BAKING CO.

........................................................................................................................................................n
: Tel.- STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIU i
= KRAUTUVE =
= GERIAUSIOS RŪŠIES =

I engvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate X 
E Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirĮnkimas
= AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E
5 geriausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės z
= J. GINKUS, =
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y =
TniiiiiiiiliiliiiiiiiiillillllllllllIlIilIlIlIllIllIlHIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUllh-

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalo ’’Amerikos” redakcijos

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

W Ml

Straight 
KENTUCKY

Whiskey

fSJcnnorr T if J/rno Jo

Geriausia ir prieinamiasia dovana — 
yra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia .ir „įdomiausia dovaną^

Lietuvos valstybinė

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitliam skirtingų 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS B A K E R*Y , Ine.
SAVININKAS—A. SHRUPSK1S

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. '’GARSO" KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y,

SALDUKAS ir PLATZ (
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
. GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 

GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimoi per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Standard” Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau. 
glau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVA6E & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-873$

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas I '

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JUniper 5—0259

ŠTAI M 

’Įsigali.” 

Kviečia į Balą. 

Spaudos’’Laisvi 

Tautininkų Perl 

Baltija Bendrai 

prieš Svetimšal

Lietuvos taut 
giasi, kad jau 
Alytaus apskriti

pu prieš 1926 i 
jie čia labai ma 
mi. Tai ištikro 
tis: Lietuvos ti 

j stiprina Lietui 
žiu kas tuo pat 
si Klaipėdos ki 
tuvos tautininl 
Tą dar kartą 
pėdos miesto i 
mai, kurie įv; 
25 dieną.

. Komunistai 
šaukia ”Amei 
Visuotiną Seii 
mokratijai a] 
už kokios den 
cipus kom'unii 
voti? Nemano 
ji Amerikos 
norės terliotis 
loj.

Puikiausią 
tuvos spaudos 
name iš tilpti 
3 numery V. i

Lietuvos laikr 
ti spausdinti i 
formacijų skj 
mus, nežiūrint 
šingi laikrąšči 
rai, nusistatyi 
Šit ir mokslo: 
nys” visai tei 
pakritikavo sj 
mą.V.LS. gi. 
ko į kritiką*. ” 
geros valios, o 
džiojimy.” V 
džios agentūr; 
gandai ir visi 
net žurnalai, į 
jos raštus. Kie 
V. I. S. stinga 
vartoja suktus 
Tai jau ir spai

Aidas 133 i 
kaviškio taut 
suvažiavimo 
riuose randan 
kad nebūtų ne 
dymo dirbti t 
tybinį arba š 

, uždaryti esat 
į steigti naujų 
I lais organiza 
! džios ar vak 

ančių įstaigų 
visi priešvak 
statę valdiniu 
tojai; kad būt 
"sankcijos ” ti< 
tame dirba ]

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRD - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

valstybinė deg 
Tautininkai t 
tik sau laisvė 
valdininkų vie 
ir pigiau gurk; 
kai, matyt, da 
tijos nuo valst;

Dažnai spau 
įvairūs atgarsi 
šalių deportav

ar draugijos e 
mus kelia, kąii 
darbą. Visoki 
konai mano, 1 
svetimšalius 
darbo amerike 
tional Sentine 
kalauja depoi 
svetimšalių. / 
kovoja social 

j mą ir anarchi 
į mentus daių 

įvairūs svetii 
fcg* r

• , ' < '* ' t*




