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Ulslul gražūs kam 
mus Įvairiems ra*

haven, L. L

Lietuvis Žiūrįs laimėjo. 
Daugiau kunigų.
Kova su Komunizmu 
Katalikai taikoje ir moksle. 
Vagie, kepurė dega.

Chicstgos primary rinki
muose į teisėjus laimėjo lie
tuvis adv. Jonas T. Zūris. Tai 
pirmas lietuvis, laimėjęs no
minaciją aukšton teisėjo vie
ton. Lapkričio 3 d. bus galu
tini rinkimai. Į Zūrip kandi
datūrą lietuviai žiūri jau ne
be partinėmis, bet lietuviš
komis akimis, čia ne vien 
Zūrio, bet visų Chicagos lie
tuvių reikalas. Su Zūriu, bus 
progos ir kitiems lietuviams 
žengti pirmyn politikoje.

—o—
Šiais metais susilauksime 

daugiau lietuvių kunigų. Pra
eitą sekmadienį Springfield, 
Dl. vyskupas, J. E. James A. 
Griffin įšventino Petrą Klum. 
bį ir Kazį Toliuškį. Kelios vy
skupijos šiemet turės naujų 
lietuvių kunigų. Nors ne visi 
darbuosis lietuvių parapijo
se, bet kur dirbs, visur rū
pinsis viengenčiais. Brookly
no vyskupijoj šventinsis diak 
Vincas Pinkus.

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
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valome Garo Bode* 
■u už 12.00 Ir dau. 
laužykite mūsą Ba- 
rslnfmo kasdien U 
■. Jurus nereikta rt- 
olekuom. Tik paSaa. 
1 parašykite adranio

Šv. Jono Universitete, kaip 
ir daugelyje Kat. mokyklų, 
įvedamos socialio veikimo 
pamokos. Prasidės bal. 27d. 
ir baigsis geg. 29 d. Pamokos 
bus vakarais 8-9:30 vai. dėl 
suaugusių. Registruotis ga
lima visiems; mokslo kurso 

. tereikalaujama, šis socialio 
veikimo pavasarinis kursas 
pašvenčiamas komunizmo 
kritikai. Visos aukštosios ka
talikų mokyklos įveda kur
sus socialio veikimo klausi
mais, ypač komunizmo kriti
kai. Patariama lietuviams 

.moksleiviams .-registruotis: 
75 Lewis Av. Brooklyn, N.Y.

—o—
Bal. 13-14 d. Washingtone 

suvažiavo Amerikos katalikų 
tarptautinės taikos konfe
rencija. Suvažiavo apie 200 
delegatų. Posėdžiai buvo lai
komi Mayflower Hotel salė
je. Pirmam posėdžiui pirmi
ninkavo lietuvis istorikas 
kun. Dr. J. Končius. Paskai
tose keltos mintys dėl: eti
kos principų organizacijoj, 
Nacionalės organizacijos vei
kimas tarptautinėj plotmėj, 
ekonominiai bei finansiniai 
valstybių santykiai, siekiant 
tarptautinės taikos, jaunimo 
auklėjimas taikos dvasioj ir 
t. t. Suvažiavusių tarpe buvo 
rimčiausios mokslinės pajė
gos iš įvairių universitetų. 
Lietuvos katalikams patar
tina panašią sąjungą steigti.

—o—
Praeitą savaitę New Yor

ke posėdžiavo Tautinė Kata
likų Švietimo draugija (N.C. 
E. A.). Pranešta, kad 7.885 
kat. pradinėse mokyklose 
mokosi 2.159.652 vaikai, 2159 
kat. vidurinėse mokyklose 
271,786 moksleiviai; 151 kat. 
kolegijose 51.493 ir 23 kat. 
universitetuose 61.737 stu
dentai; 169 seminarijose 
17.922 auklėtiniai; 42 moky
tojų mokyklose 9.304 stu
dentai. Šiose mokyklose mo
kina 85.820 mokytojai ar pro
fesoriai (kunigai, vienuoliai 
ar pasauliečiai). Koki tai 
graži Bažnyčios misija ir pa
jėga.

I6E & PLATZ
[ADISON
OOKLYN, 
GLtnmore

LIETUVIAI GINA SAVO 
GARBĘ

HITLERIS IŠKILMINGAI
PAGERBĖ SAVE

Lenkai deda visas pastan
gas, sukliudyti Lietuvos tau- ‘ 
tinio skyriaus pasaulinėje ka 
talikų spaudos parodoje ren- ; 
girną. Trys įtakingi Romos 
enkai intriguoja prieš doku

mentaciją iš Vilniaus krašto 
lietuvių spaudos. Jų demar- 
šai buvo privedę prie laikinio 
techniškų įrengimo darbų su
stabdymo. Tikimasi, kad jų 
intrigos nepasieks tikslo.

Kaip teko patirti, minimos 
parodos Vatikano komitetas 
buvo kreipęsis į mūsų komi
teto atstovus Romoj klausi
nėdamas dėl Lietuvos žemė
lapio, eksponatų ir diogramų 
liečiančių Vilniaus kraštą. 
Komitetas reikalavo net vi
sai nuimti žemėlapį.

Paaiškėjo, kad visa tai pa
daryta atsakingų lenkų dip
lomatų ir žymių veikėjų in
trigų ir demaršų dėka. Vie
nas iš jų, užimąs žymią vietą, 
net nesidrovėjo pro uždaras 
duris įžūliai įsibrauti į lietu
vių skyrių.

Teisingumas ir tautinė lie
tuvių savigarba reikalauja, 
kad į šį klausimą būtų pažiū
rėta rimtai, ir nešališkai, o 
ne pro lenkų šovinistinės pro 
pagandos ir nešvarių intrigų 
akinius. Kaip girdėti ir Vati
kano sluogsniai pradeda įsi
tikinti lenkų bloga valia. Lie- 
tu vos katalikai ir visi sąmo
ningi lietuviai vieningai ir 
energingai protestuoja prieš 
visus tuos negarbingus lenkų 
žygius, kurių tikslas yra lie
tuvius pažeminti ir kurie gi
liai pažeidžia lietuvių tauti
nius jausmus.

Mūsų tai parodai ruošti 
tautinio komiteto atstovams 
Romoj, kurie energingai gina 
lietuviškumo ir teisingumo 
reikalus, visi lietuviai karš
tai pritaria ir prašo, reikalau 
ja šią liniją išlaikyti iki galo.

BERLYNAS. — Balandžio 
20 d. Vokietijos diktatorius 
Adolf Hitler minėjo savo am
žiaus 47 metų sukaktį. Dik
tatoriaus gimimo diena visoj 
Vokietijoj buvo minima ypa
tingu iškilmingumu. Tokių 
paradų Vokietija nebuvo ma
čiusi nuo Kaizerio laikų. Vi
sos iškilmės rengtos diktato
riui pagerbti, žinoma, su jo 
paties sutikimu, o gal net 
jam įsakius.

Didžiausis paradas vyko 
Berlyno gatvėse. Jo pasi
žiūrėti buvo atvykę ir užsie
nio atstovai. Pats Hitleris, 
žinoma, jautėsi nepaprastai 
gerai — jis šypsojosi tūks
tantinėms minioms, kurios 
matyt pamiršo 1934 m. bir
želio 30 d. skerdynes, pamir
šo tūkstančius vargstančių 
vokiečių, patalpintų kalėji
muose bei koncentracijos sto 
vykiose dėl savo įsitikinimų.

Berlyno gatvėmis pražy
giavo hitleriškosios Vokieti
jos naujai suformuota ka
riuomenė: pėstininkai, raite
liai, artilerija, jūrininkai, la
kūnai. Ten pat maurojo sun
kieji tankai ir moderniškos 
kanuolės. Visa tai rodė atsi- 
ginklavusią Vokietiją, begrą- 
sinančią visam pasauliui.

Didieji laikraščiai,; rašy
dami apie tą milžinišką ka
riuomenės paradą, pažymi, 
kad motorizuotos' artilerijos 
dalys pritaikintos kovai su 
Vakarų Europa, o arkliu vel
kamos kanuolės skiri tmos 
karui prieš Lietuvą, Rusiją 
ir Lenkiją.

Savo gimimo dieną Hitle
ris apdovanojo daugelį savo 
pagelbininkų įvairiais meda- 

i liais, pakėlė į aukštesnį laip- 
. snį. Pats Hitleris sulaukė 

daug dovanų.

Rugsėjo pradžioje Clemen
ton, N. J. įvyks golfo rung
tynės tarp Amerikos ir Ang
lijos. šios kasmetinės rung
tynės tarp abiejų didžiųjų 
valstybių sportininkų sukelia 
didžiausio susidomėjimo. A- 
biejų šalių golfininkai iš ank
sto joms ruošiasi.

Amerikos golfininkų sąjun 
gos vadovybė jau sudarė 
Amerikos komandą, kuri ko
vos prieš anglų komandą.
Malonu pažymėti, kad Ame

rikos golfininkų komandos 
sąstate yra ir buvęs Ameri
kos golfo čempionas, Jonas 
Gudmanas, lietuvis iš Oma- 
hos. Jis jau yra sykį garbin
gai gynęs Amerikos garbę 
prieš anglų golfininkus. Lin
kėkime ir šį sykį jam gra
žiausių pasekmių.

Balandžio 20 d. New Yor
ke pabėgėlių rusų aristokra
tų grupė turėjo labdarybės 
vakarą pavargėliams rusams 
šioje šalyje sušelpti. Vakarui 
vadovavo kunigaikštytė Obo 
lensky. Į parengimą atsilan
kė ir daug amerikiečių, ku
riems malonu palaikyti san
tykius su tituluotais asmeni
mis.

Jei šie kunigaikščiai ir 
kitoki aristokratai būtų prieš 
25 metus rūpinęsi savo Rusi
jos vargšais, nereikėtų šian
die jiems vargti Svetimoje 
šalyje ir nebūtų Rusija pap
lūdusi savo gyventojų krau- 
juje. Daug kas gyvenime pa
simoko, bet vis per vėlai.

PADEDA AMERIKAI

NAUJAS VYSKUPAS

ŽYDAI PEŠASI SU 
ARABAIS

TEL AVIO, Palestina. —
Šios savaitės pabaigoje 

įvyko didelės riaušės Palesti
noje tarp žydų ir arabų. Žiau 
riose riaušėse nužudyta 20 
žmonių, kurių skaičiuje 16 
žydų. Sužeistų yra daugiau 
100. Daugelis žydų gyvena
mų vietų sudeginta. *

Iš arabų ir žydų apgyven
tų vietų visi žydai bėga į tas 
vietas, kur gyvena vieni žy
dai. Policija smarkiai saugo 
gatves nuo galimų didesnių 
riaušių. Manoma, kad riau
šių kėlime daug kaltės ten
ka komunistams.

KATALIKŲ AREŠTAI 
ISPANIJOJE

SODINS ’’BALTIJOS
NYBES” MEDĮ

VIE-

Kad paskleidus plačiosiose 
masėse Baltijos valstybių 
vienybės idėją, šiemet bus so_ 
dinamas ’’Baltijos Vienybės” 
medis. Darbo imasi Lietuvai •»
Pagražinti D-ja. ’’Baltijos 
Vienybės’ ’ medis bus sodina
mas visoj Lietuvoj nuo bal. 
20 iki gegužės 2 d.

IŠĖJO TARPTAUTINU ŽO
DŽIŲ ŽODYNAS

4000 KARO ORLAIVIŲ 
AMERIKAI

WASHINGTON. — Kong
reso atstovų rūmai visais bal 
sai nutarė, kad Amerikos ka
riuomenė turėtų 4000 karo 
orlaivių ir 1500 rezervinių 
lakūnų aktyve j e tarnyboje 
penkeriems metams. Be to, 
nutarta steigti lakūnų rezer-

SOUTH ORANGE, N. J. - 
Popiežius paskyrė Seton Hall 
kolegijos prezidentą monsin
jorą Fr. J. Monaghan nau- vo mokyklą, kur bus priima- 
juoju Ogdensburgo vyskupu- 
pagelbininku su teise pavel
dėti tos vyskupijos sostą.

Naujasis vyskupas gimęs 
1890 m. Jo motina gyvena 
Newarke.

—o—
’’Vienybės” Tysliava sie

lojasi/kad ’ ’Brooklyno kuni
gų Amerika” šmeižia ’’didįjį 
lietuvių tautos atgimimo pra 
našą Šliupą” ir visai ’’prana
šiškais” žodžiais išterliojęs

kunigus, baigia įsakymu: 
’’Taigi, užsičiaupk Amerika” 
p. Tysliavai galima atsakyti, 
kad pasakymas ’’kunigų 
’’Amerika” yra tolygus pa
sakymui ’’Lietuvos vyriau
sybės Vienybė”.

Bet įdomu, kad p. Tyslia- 
va dažnai griebiasi šliupiškų 
argumentų, ar jis pats nepri
klauso tai kompanijai? Taigi 
rink, Juozai, ’’šliupiškus per
lus”, kiek tik širdelei patin
ka ir mėtyk juos į kunigus; 
tam esi tikras meisteris and 
live up to it. Bet nekuriuos 
perlus tau, Juozai, grąžina
me. Vagie, kepurė dega...

mi jaunuoliai nuo 17 iki 24 
metų amžiaus; pasireiškę to
je mokykloje savo gabumais, 
bus priimti į kariuomenės 
aviacijos mokyklą.

Tuo pačiu laiku admirolas 
Standley prašo prezidento 
sutikimo pastatyti du naujus 
karo laivus, kurių pastaty
mas kainuotų apie 90 ar 100 
milijonų dolerių.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJ

Kiek gyvena Australijoje 
lietuvių, tikrų žinių neturi, 
ma, bet spėjama, kad čia jų 
yra per 300 šeimų. Australi
jos sostinėje Sydney jau ke
linti metai gyvuoja Australi
jos Lietuvių Draugija. Jos 
pirmininkas yra Antanas 
Bauža. Kadangi Lietuvos kon 
sulato čia nėra, tai lietuviai 
daugiausia ryšius palaiko su
Latvijos garbės konsulu Mc. sėtinų dalykų, būtent, parda- 
Leod.

jie patal- 
kaltinami, 
prieš da-

MADRIDAS. — Paskuti- 
nėmis dienomis Ispanijos so
cialistinė vyriausybė suėmė 
ištisą eilę žymių katalikų 
daug kunigų ir svarbesnių 
redaktorių. Visi 
pinti kalėjime ir 
žinoma, reakcijoj 
bartinį režimą.

Iš Ispanijos šiuo laiku bė
ga būriai žmonių į užsienį. 
Pats premjeras Azana yra 
pasakęs, kad nuo sacialistų 
rinkimų laimėjimo į užsienį 
išplaukė pinigų iš Ispanijos 
bankų daugiau 500 milijonų 
pezetų.

Komunistų partijos laik
raštis reikalauja uždaryti ka 
talikų liaudies partiją, o jos 
vadą Robles areštuoti.

Komunistai naujoj vyriau
sybėj turi didelės įtakos. Jie 
kelia riaušias, degina bažny
čias, vienuolynus ir vis kal
tina kitus, kad nėra Ispani
joje tvarkos.

VOKIEČIAI VĖL EIS 
VIENU SĄRAŠU

Klaipėdos vokiečių organi
zacijų atstovai kovo 27 d. bu
vo susirinkę aptarti rinkimų 
į miesto seimelį klausimą. Po 
ilgų diskusijų atstovai nuta
rė į miesto seimelio rinkimus 
eiti vienu sąrašu.

— Vakarinėje Kinijos pro
vincijoje badauja apie 20 mi
lijonų žmonių. Badas kilo 
raudonųjų armijoms nuterio- 
jus šią turtingą provinciją.

Bado vietose yra pasibai-

vinėjama žmogiena.

Sakalo b-vė išleido visiems 
skaitytojams tikrai naudin
gą ir būtinai reikalingą kny
gą — Tarptautinių žodžių žo
dyną, kurį sudarė K. Boruta, 
Pr. Čepėnas ir Alb. Sirutytė- 
Čepėnienė, redagavo J. Žiug
žda. Visą žodyno medžiagą 
peržiūrėjo ir visais atžvil
giais patikrino Prof. Vacį. 
Biržiška ir Prof. Pr. Dovy
daitis. Žodynas sudarytas 
naudojantis geriausiais įvai
rių kalbų žodynais, enciklo
pedijomis ir atitinkamais 
mokslo veikalais. Jame paaiš 
kinta apie 22.000 žodžių ir 
įvairių dažnai mūsų spaudo
je sutinkamų įvairiomis kal
bomis posakių. Žodyno yra 
1064 pusi., jo kaina Lt. 10.— 
neįrišti ir Lt. 12,— įrišti.

Toks žodynas jau senai bu
vo visiems reikalingas.

MAYORAS PATEKO UŽ
GROTŲ

PITTSBURGH. — šio mie
sto mayoras McNair buvo 
patekęs vienai valandai už 
grotų. Vienas pilietis buvo 
sumokėjęs miestui 100 dole
rių pabaudos, bet teismas 
tą pabaudą panaikino ir įsa
kė miestui sugrąžinti sumo
kėjusiam.

Mayoras buvo atsisakęs 
tai padaryti, todėl teismo įsa 
kymu buvo suimtas ir pabu
vo truputėlį kalėjime. Vė
liau jis išrašė miesto čekį ir 
tuomi nesusipratimas buvo 
baigtas.

Ar tai varge ar šiaip rei
kale ištiesti pagalbos ranką 
yra tai kilnus darbas. Ameri
ka nejaučia sunkaus vargo, , 
bet pagalbos ranka, kurią ; 
jai tiesia katalikiškos drau- j 
gijos, yra begalo branginti- , 
nas ir kilnus reiškinys. Jei 
ne susipratusių katalikų bei , 
draugijų pagalbos ranka, 
Amerika neturėtų naujų rai
džių, jei, ’pagaliau, ne susipra 
tusių liet, katalikų būrys — 
skaitytojai, ir pačios Ameri
kos nebūtų prasmės leisti. 
Taigi išeina, kad visuomenė, 
draugijos dirba ir gelbsti 
’’Amerikai”, o ’’Amerika” 
jiems tarnauja, gina jų rei
kalus Ir teikia jiems reika
lingas žinias.

—o—
’’Bunco Vakaras”

Paskutinį šio mėnesio ket- 
vergą, balandžio 30 d. Ap
reiškimo par. salėj, Moterų 
S-gos 29 kp. rengia ’’Bunco, 
Vakarą” Amerikos naudai.

Yra tai gražu girdėti, kad 
mūsų sąjungietės supranta 
svarbą palaikymo savo laik
raščio. Garbė joms, garbė to 
sumanymo įnešėjoms ir ren
gėjoms. Neabejojame, kad šį 
parengimą vieningai rems ne 
tik pačios sąjungietės, bet ir 
kiti. Matysime, kaip daugelis 
supranta savo pareigą remti 
katalikišką spaudą. .

—o—
Užkandžių Balius

Amerikos skaitytojai jau 
pereitam numery matė ir ki
tą malonią žinią: Penktadie
nį - gegužės (May) 15 d. ren
giamas Karalienės Ang. par. 
salėj ’’Užkandžių Balius”, ku 
rio pelnas eina ’’Amerikai” 
Tą vakarą rengia irgi darbš
čiosios moterys - Mot. S-gos 
24 kuopa. Jos jau ne pirmu 
kartu gražiai pasirodo, pa- 
remdamos Ameriką medžia
giniai.

Taigi, kaip atrodo, raidžių 
fondas bus baigtas garbin
gai : organizuotos ir susipra
tę Moterų S-gos kuopos pri
pildys nedateklių.

Dabar lieka parodyti kam 
nors iniciatyva duoti pradžią 
adresavimo mašinai, kuriai 
reikia $78.00 Neabejojame, 

. kad pijonierių netruks.
i ’’Amerika”

— Londonas, Anglija, 
Parlamentas šiemet buvo nu
taręs išleisti $217,550,000 
karo orlaivių statybai. Bet 
pasirodė permaža. N. Cham
berlain, iždo 
kalauja dar 
dėti prie jau 
tos sumos.

Vadinasi kalbos apie taiką 
yra tik burbulas.

ministeris rei- 
$50,000,ooo pri- 
anksčiau skir-

'PAVASARININKŲ ATSTO
VAMS ĮTEIKTI MIESTO 

RAKTAI

PALANGOJ VĖL BUS UŽ
SIENIO MOKYTOJŲ

KURSAI

PATERSON, N. J. — Pa
vasarininkų atstovai, Dr. J. 
Leimonas ir J. B. Laučka, 
į ši£ koloniją atvyko balan
džio 16 d. vakare. Jie buvo 
priimti kun. S. Stonio ir vy
čių kuopos valdybos.

Balandžio 17 d. pavasari
ninkų atstovus priėmė mies
to majoras John V. Hinch- 
liffe, kuris svečius iš Lietu
vos pasveikino miesto vardu 
ir įteikė miesto raktus. Tai 
ypatingas pagarbos pareiš
kimas, tik išimtinais atsiti
kimais, teikiamas garbin
giems miesto lankytojams.

Svečius pas mayorą atly
dėjo vietos klebonas kun. S. 
Stonis, vyčių kuojos pirmi
ninkas Ed. Stanulis ir ižd. 
J. Spranaitis.

Laikraščių reporteriai — 
fotografai nufotografavę 
svečius iš Lietuvos, besisvei
kinančius su miesto mayoru. 
Miesto laikraščiai plačiai ra
šė apie pavasarininkų atsto
vų atsilankymą. Įtakingas 
Patersono laikraštis Evening 
News net pirmame puslapy 
patalpino žinias apie atsilan
kiusius svečius iš Lietuvos. 
Rašyta nemažai ir apie pa
vasarininkų organizaciją, ku 
ri palyginta su L. Vyčių or
ganizacija Amerikoje.

Iš City . Hali svečiai apsį-. 
lankė Žvening' News redak
cijoj, susipažino su laikraščio 
leidimo technika. Laikraščio 
redaktorius panoro nusifoto
grafuoti su svečiais laikraš
čio namuose. Redaktorius la
bai įdomavosi Lietuvos gy
venimu ir plačiai teiravosi.

Vakare parapijos salėje 
įvyko L. Vyčių kuopos pa
rengimas, kuriame pavasari
ninkų atstovai buvo išstatę 
rankdarbių parodą ir pasakė 
kalbas. Be jų, kalbėjo kleb. 
kun. S. Stonis, Vyčių Centro 
pirmininkas A. J. Mažeika, 
vyčių kuopos pirm. Ed. Sta
nulis. Vakarą vedė J. Spra
naitis.

Kalboms pasibaigus, Broo- 
klyno vytis filmininkas A. 
Kazlauskas rodė savo trauk
tus paveikslus iš Lietuvos gy 
venimo.

Visas vakaras praėjo pa
kilusia nuotaika. Svečiai dar 

■ turėjo progos pasikalbėti su 
vietinės vyčių kuopos na
riais.

DULR šiais metais vasaros I
metu Palangoje rengia 30 die 
nų Lietuvos • istorijos ir lie
tuvių kalbos-užsieniuose dir
bantiems lietuvių mokyklose 
lietuviams mokytojams kur
sus. Į kursus mokytojai kvie
čiami iš įvairių valstybių. 
Kursantams bus suteikta pro 
ga aplankyti įdomesnes Lie
tuvos vietas.

MIRĖ PREZIDENTO AR
TIMAS DRAUGAS

199 METAI KALĖJIMO .
2 VAIKĖZAMS

CHICAGO. — Teismas už 
nužudymą Dr. Peacock, nu
teisė D. Nash ir R. Goethe 
199 metams kalėjimo. Abu 
žudikai turi dar tik po 19 m. 
amžiaus.

WASHINGTON. — Po il
gos ligos mirė Pr.ezidento 
Roosevelt sekretorius pulk. 
Howe, buvęs jo artimiausis 
draugas ir patarėjas.

Pulk. Howe palaidotas Fall 
River, Mass. Laidotuvėse da
lyvavo ir pats Prezidentas, 
kuriam miręs Howe ištiki
mai gelbėjo ilgą laikotarpį.

Kai Roosevelt buvo išrink
tas prezidentu, jis pareiškė, 
jog jis daugiausia skolingas 
pulkininkui Howe ir dabarti
niam demokratų partijos pir
mininkui Farley, nes šių 
dviejų asmenų pagalba, jis 
tapo prezidentu.
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DĖL PRIEKAIŠTŲ PAVASARININKAMS
’’Vienybė” savo redakciniam straipsnyj bal. 21 d. puola 

Lietuvos ’’Pavasario” Sąjungą. Ji tai daro pasiremdama 
Liet, vyriausybės organų pranešimu, būk yra suareštuota 

. 2 pavasarininkai, platinę prieš valdžią nukreiptus atsišau- 
/ kimus, kurie buvę spausdinti Vokietijoj. Dėl to mes ’Vieny
bei” štai ką norėtume pasakyti:

1) Mes dvejojame skelbiamų žinių tikrumu, nes gal ir 
”Vienybės” redakcija dar nepamiršo įvykio, kai Lietuvos 
politinės policijos direktorius Statkus skelbė pranešimus 
apie’’susektą” taip vadinamą ’’Laisvės Kovotojų S-gą”, 
per kurią, girdi, katalikai ruošėsi padaryti Lietuvoj per
versmą. Bet vėliau pasirodė, kad ta "Laisvės Kovotojų” or
ganizacija buvo pačios politinės policijos agentų padaras, 
nes buvo teismo keliu išaiškinta, kad tą organizaciją kūrė 
ir veiklą palaikė patys saugumę departamento valdininkai, 
kaip pav. Barzdžius.

2) Tegul ’’Vienybės” redakcija pasižiūri į pačių tautinin
kų eiles ir pamatys, kad paskutinius ūkininkų neramumus 
daugiausia kėlė ir prieš vyriausybę triukšmavo patys tau
tininkai ir dėl to buvo uždaryta pačių tautininkų sukurta 
’’Ūkininkų Vienybė”. Čia galime dar ’’Vienybės” redakto
riaus dėmesį atkreipti ir į tą faktą, kad ūkininkų neramu
muose gausiai dalyvavo jaunalietuviai, ir tai net patys val
dybų nariai, kurių yra ir užmuštų, kaip pav. Veiveriuose nu 
šautas jaunalietuvių rikiuotės vadas Veiverys. Toliau, tegu 
’’Vienybė”, kuri taip drąsiai puola pavasarininkus, pasitei
rauja Liet, valdžios organuose ir gaus davinius, jei norės 
pasakyti teisybę, kad už dalyvavimą ūkininkų keliamuose 
neramumuose suareštuota virš 60 jaunalietuvių. O jei dar 
’’Vienybė” prisimins kalinamą Voldemarą ir visą eilę nu
baustų voldemarininkų, kurie yra iš to paties tautininkų 
tarpo; tai gausis neblogas vaizdas, kas darosi pačių tauti
ninkų tarpe ir kas darosi visame Lietuvos valstybiniam gy
venime.

Mes turbūt sutiksime, kad Lietuva pergyvena Jabai sun
kius laikus, ir kad dėl to yra daugiausia atsakomingi tie, 
kurie turi valstybės’vairą savo rankose. 4

Lietuvos katalikų visuomenei visada rūpėjo, rūpi ir vi
suomet rūpės lietuvių tautos ir jos valstybės gerovė. Ji dėl 
tos lietuvių tautos gerovės sudėjo didžiausias kilnaus pasi
aukojimo ir gražiausių gyvybių aukas. Lietuvos katalikų 
visuomenė nieko nepadarė ir niekad nepadarys, kas Lietu
vos gerovei kenktų. Dėl to tegu būna rami ir ’’Vienybės” 
redakcija ir Liet, tautininkai.

Yra tiesiog šlykštu matyti ant pavasarininkų užpuolimus 
išeinančius iš Lietuvos valdžios organų, dėl neva dviejų pa
vasarininkų nusižengimo. Mes žinome, kad pavasarininkų 
organizacija turi per 70.000 narių Lietuvoj, mes žinome, 
kad pavasarininkai dabartinei valdžiai nelabai patinka ir 
kad ji nuolat ieško priekabių prie pavasarininkų ir yra 
daug trukdžiusi jų gražų veikimą. Todėl ir šis taip garsus 
būbnijimas ant visos ’’Pavasario” Sąjungos dėl 2 narių nu
sikaltimo, ar tik nebus naujas šios organizacijos persekioji
mas, ypač turint mintyj naujai išėjusį ’’Draugijų įstatymą” 
sulig kuriuo organizacijos veikimas pareina grynai nuo Vi
daus Reikalų Ministerio malonės. Gi norint ką užpulti, pro
ga surasti lengva. Mes neabejojam, kad 70.000 pavasarinin
kų šeimoj Lietuvos vyriausybė gali rasti sau priešą, kuris 
būtų reikalo pulti, nors ir nevisai garbingu būdu. Tokią min 
tį mums pakiša ir dabartinis keliamas triukšmas dėl 2 pa
vasarininkų arešto, kurį ir ”Vienybė” jaučia pareigą pūsti.

Baigdami šias pastabas, mes norėtume šia proga dar pa
linkėti ir Lietuvos valdžiai ir tautininkams rimtai susirū
pinti ne savo partijos, bet visos lietuvių tautos ir Lietuvos 
Valstybės gerove ir visus geros valios gyventojus lygiai 
traktuoti. Tada pranyks ta nesantaika, pakils tautos bei 
valstybės dvasinė ir medžiaginė padėtis, atsiras geresnė 
tvarka. Tada bus malonu ir mūsų tautiečiams savo tėvynėj 
gyventi ir mums svetur gyvenantiems, bus linksma girdėti, 
malonu darbuotis ir didžiuotis savo tėvynės nepriklausomu 
gyvenimu. Gi kas liečia Lietuvos katalikus, reikia pasakyti 
kad jie buvo, yra ir bus ištikimiausi savo valstybės reikalų 
saugotojai, didžiausiu pasišventimu dirbą Lietuvos gerovei

’’Osservatore Romano” 
skelbia straipsnį, pavadintą 
’’Atstatyti.” Tame straipsny 
Vatikano organas, nagrinė
damas Locarno pakto sulau
žymą iš Vokietijos pusės, aiš
kiai ir griežtai primena, kad 
duotas žodis turi būti šven
tas ir nepažeidžiamas.

Teisingumo tegalima pa
siekti tik teisingomis priemo
nėmis.

Kas belieka iš tarptauti
nių sutarčių, jei nėra šalių 
tarpusavio pasitikėj imo ?

Kaip pranešta, Romos po
litiniuose ir diplomatiniuose 
sluogsniuose str. padaręs di
delį įspūdį. Prancūzų vyriau
sybės sferos su neslepiamu 
džiaugsmu pažymi, kad aukš
čiausias moralinis pasaulio 
autoritetas savo aiškiu pa
reiškimu morališkai paremia 
teisingus prancūzų reikalavi
mus.

”Oss. Romano” tame strai
psny be kit ko rašo:

”Mes manom, jog negalima 
paneigti to, kad tautų santy
kiai negali apsieiti be to pag
rindo ir nepažeidžiamo dės
nio, kurio respektavimas rei
škia viešąją gerovę. Tas dės
nis yra suprema lex.

Vidaus viešojoj teisėj tąjį 
pagrindą sudaro valstybės 
garantuojamas įstatymas.

Tarptautinėj teisėj tas pa
grindas glūdi sutarty, kurią 
garantuoja nepažeidžiamas 
tarpusavis šalių pasitikėji
mas.

Joks kitas principas, jokia 
kita jėga negali jį padaryti 
teisingą ir apsaugoti civiliza
ciją.”

Vatikano organas primena* 
kad Benediktas XV kitų kru
vinų įvykių metu pareiškė, 
kad moralinė teisės jėga turi 
pirmauti visam kam:

’’Neteisingumas gali kar
tais įsibrauti net į taikos san
tarvės; tat yra visai nežmo
niška. Tačiau dėl to dar ne
galima sakyti, kad būtų ga
lima kelti maištą prieš įsta
tymus ir prieš pasižadėjimus, 
dėl to dar negalima sakyti, 
kad šitoji procedūra būtų ti
kriausia, mažiau smerktina 
ir galinti greičiau priartinti 
teisingumo triumfą.

Taigi mes manom, kad 
geriausiai bus pasitarnauta 
taikai ir tautų troškimams, 
jeigu bus dirbama atstatyti 
pasitikėjimui tarp tautų ir 
pašalinti nelemtam įsitikini
mui, kad nebegalint pasitikė
ti sutarčių šventumu belieka 
tik griebtis ginklų ir ruoštis 
nebeišvengiamam karui.”

j oje” organo ’ Kulturwehr ’ ’ 
redaktoriui Jan Skala eiti re
daktoriaus pareigas. Skala 
yra danų tautybės, bet Vo
kietijos pilietis. Jei jis imtų 
vėl redaguoti laikraštį, tai 
jam gręsia vieni metai kalė
jimo. ’’Kulturwehr” be re
daktoriaus tuo tarpu nebega
li išeiti. Tą uždraudimą vo
kiečių spaudos rūmai oficia
liai motyvavo tuo, kad esą, 
Jan Skala ’’neturi dvasinių 
kvalifikacijų veikti viešoje 
opinijoje.” Vis dėl to Jan Ska 
la tą žurnalą redagavo jau 
11 metų.

Kiek anksčiau, buvo už
drausta ’’Tilžės Keleivio” re
daktoriui Jagomastaitei eiti 
toliau redaktoriaus pareigas, 
pašalinant ją iš žurnalistų
sąjungos. ’’Tilžės Keleivis” 
kaip žinoma, taip pat negali 
išeiti. To paties likimo jau 
prieš kelis mėnesius susilau
kė ir lenkų laikraščio ’ ’Gaze- 
ta Olsztynska” redaktorius 
Jankovskis. Prieš, kelias die
nas spaudos rūmai uždraudė 
eiti pareigas sebriško dien
raščio ’’Srbske Noviny” re
daktoriui Marko Smoleriui.

Ta akcija prieš tautinių 
mažumų spaudą Vokietijoje 
tų mažumų sluogsniuose su
kėlė didelį susirūpinimą. ”Ma 
žumų sąjunga Vokietijoje” 
daro žygių tiems draudimam 
panaikinti ar bent sušvelnin
ti.

judžio pasėkoj buvo suorga
nizuoti sovietiškųjų kazokų 
būriai, pavadinti ’’Vorošilo- 
vo kavalerija.” Dono kazo
kams leista nešioti senąją uni 
formą — kelines su raudo
nais dryžais, raudonai išsiu
vinėtą furašką (uniforminę 
kazokų kepurę) ir senovišką 
kalaviją. Senieji kazokai mo
ko jaunimą kazokiško jojimo 
vartoti ietį ir kalaviją ir kt. 
Šį pavasarį Dono ir Kubanės 
srityse vyks didelės kazokų 
manifestacijos — jie jodinės 
po visą tą kraštą, propaguo
dami kazokystę.

Dono srities centre, Rosto
ve, nesenai įvyko iškilmingas 
Dono ir Kubanės kazokų su
sitikimas; iškilmėse dalyva
vo ir maršalas Budionnyj, 
kuris ypatingai iškėlė kariš
ką naujųjų kazokų reikšmę. 
Raudonajai kavalerijai ka
zokai duosią puikių raitelių 
ir jau senai išgarsėjusių Do
no žirgų. Maršalas pareiškė, 
kad busimosios kazokų iškil
mės turėsiančios didelės po
litinės reikšmės.

giį, ir nustatymą darbo am
žiaus. Visi jaunuoliai turi bū. 
ti mokyklose iki 18 metų am
žiaus.

Prez. Roosevelt savo kal
bą daugiausiai taikė jauni- 
mui, kurio šiandien tiek daug 
yra be darbo. Prezidento Roo 
sevelt administracijos svar
biausias tikslas duoti jauni, 
mui darbą, kad jis galėtų tu- 
rėti teisingą pragyvenimą, pa 
gerinti savo būklę ir užsitik
rinti pragyvenimą senatvėje.

—o—
— Peabody, Mass. Po 12 

dienų streiko, Hamel kompa
nija, kurios centras Haver
hill, Mass, sutiko pripažinti 
uniją. Šis odos darbininkų 
streikas prasidėjo, kada Ha
mel kompanija iš Haverhill 
atvežė neišdirbtas odas iš- 
dirbti šio miesto odų dirbtu
vėse. Kadangi Hamel kompa
nijos dirbtuvėse Haverhill’e 
neunijistai, tai unijos darbi
ninkai atsisakė odas išdirbti

Darbininkai laimėjo. Ha
mel komponija įsteigė ats
kirą korporaciją — Greiss- 
Pflager ir išnuomavo dirbtu
ves šešiems mėnesiams ir su
tiko samdyti tik unijos dar
bininkus. Naujos korporaci
jos dirbtuvėse pradėjo dirb
ti apie 300 darbininkų.

Ųarbininkams ir darbda
viams tarpininkavo valstybės 
arbitracijos taryba.

— Albany, N. Y. New Yor- 
ko valstybės apeliacijinis tei
smas pripažino naujos daly
bos bedarbių apdraudos įsta
tymą konstitucijiniu.

pasiimti tarptautinių pasiža
dėjimų.

2. Lenkija pasižada neva
ryti tokios politikos, kuri ne
sutiktų su vokiečių vyriausy 
bes politika ar kenktų jos in
teresams.

3. Tarptautinių krizių mėtų 
abi vyriausybės pasižada ap
tarti panaudotinas priemo
nes.

4. Abi šalys pasižada de
rinti savo ekonominę politiką

5. Lenkų vyriausybe pasi
žada praleisti per Lenkijos 
teritoriją vokiečių kariuome
nę tuo atveju, jeigu jai tektų 
turėti reikalo su neišprovo
kuotu užpuolimu iš rytų ar 
šiaurės rytų.

6. Vokiečių vyriausybė pa
sižada visomis jėgomis ginti 
nuo užpuolimo teritorinę ir 
politinę Lenkijos nepriklau
somybę ir jos sienų saugumą.

7. Sutartis sudaroma 2 me
tams ir bus pratęsta automa
tiškai, jeigu viena iš dviejų 
šalių prieš terminą per 6 mė
nesius nepraneš nuo sutar
ties atsisakanti.

jjgno pavasarini 
^šermukšnine 
darė daug triukšm 
jjaltiniorėes mano 
naunas draugas no 
įaiaptolt su mano 
j^e vieną didelę t 
partądar taip 
Alekitąkartą gal: 
(ą mariyvą liekan 
loti

REMKIME SAVO SPAUDĄ

ŠTAI m B'

NAUJAS JUDĖJIMAS LIETUVOJE

J. Žeguniškis

t
r)

Vokiečių spaudos rūmai, 
įsikišus propagandos minis- 
teriui Goebbelsui, uždraudė 
’’mažumų sąjungos Vokieti- SOVIETUOSE ATGAIVI

NAMI KAZOKAI

SLAPTA LENKŲ VOKIE
ČIŲ SUTARTIS

IŠLEIDO KNYGĄ APIE 
KLAIPĖDĄ

DARBININKŲ LAIMĖJI
MAI

NACIAI NORI SUNAIKINT 
TAUTINIŲ MAŽUMŲ 

SPAUDĄ

AR ATEIVIAI KRIMINALISTAI?
Jungtinių Valstybių Teisingumo Departamento federalif 

investigacijos biuras paskelbė 1935 m. prasižengimų statis
tiką. Ir kokį skirtumą matome nusižengimų skaitlinėse!

Iš kiekvieno šimto tūkstančių ateivių (baltų) 194.7 buvc 
areštuoti per visus metus, čionykščių areštuotų tuo pat lai
ku buvo 382.6. Vadinasi ateiviai 97% yra geresni šalies įs
tatymams.

Šie daviniai paimti iš 392.251 užrašų visoje šalyje iš 2156 
miestų policijos raštinių ir 766 šerifų bei valstybės policijų 

čionykščiai papildė'keturis kartus daugiau užpuolimų ii 
pi^fcreičio karty) daugiau vagysčių. Jų du kart daugiau areš- 
tuotų už girtybę ir tfis kart daugiau už ’’vandravojimą’

Prieš kurį laiką Paryžiuje 
buvo įsteigtas užsienių poli
tinių mokslų centras, kuriam 
pirmininkauja Paryžiaus 
akad. rėkt. Charlety. Nese
nai minėtas mokslo židinys 
išleido Joan Meuvreto veika
lą, pavadintą ’Klaipėdos te
ritorija ir* Europos politika” 
Veikalas parašytas lygiai 
taip pat objektyviai, kaip kad 
ir kiek anksčiau išleistas to 
paties autoriaus veikalas 
apie Baltijos valstybes. Mi
nėtame savo veikale autorius 
padaro išvadą, kad Klaipė
dos statuto reforma galėtų 
duoti naudos vien tik Vokie
tijai. Savo veikalo pabaigoje 
Meuvretas, tarp kitko, cituo
ja Sovietų Sąjungos rašytojo 
Andovo žodžius: ’’Fašistinė 
Vokietija, o taip pat ir įta
kingi dabartinės Lenkijos 
sluogsniai, daro pastangų 
Baltijos valstybes paversti 
ginklaviete, iš kurios būtų pa 
togu pulti Sovietų Sąjungą. 
Klaipėdos užgrobimas būtų 
pirmas tuo keliu žingsnis.”

Paryžius. ”Paris-soir” skel 
bia, paėmęs iš ’’Europe” laik
raščio, slaptos lenkų vokie
čių sutarties, tariamai pasi
rašytos 1935 m. tekstą. Sutar 
tį sudarą 7 straipsniai:

1. Abi šalys pasižada pasi
tarti, kada viena iš jų ketina

’’Darbininkas” apie savo 
spaudą štai ką rašo:

’’Katalikiškoji spauda šau
kte šaukiasi mūsų visuome
nės sandarbininkavimo. Ji 
nenori būti mirusi ir pelėti 
kur ant lentynų, bet stengia
si įeiti į gyvenimą, skleisti 
sveikas idėjas tarp žmonių, 
apginti juos nuo išnaudotojų, 
suvedžiotojų ir apgavikų. Ka 
talikų spauda praveda svei
kos dorovės principus, parem 
tus ne fantazijos bei vaizduo
tės dažnai pasikeičiančiomis 
užgaidomis, bet Dievo įsaky
mais ir Bažnyčios mokslu. 
Žinoma, moralybės principai 
plačioms sauvalingoms mi
nioms mažai teįkandami; ei
linis ‘žmogus norėtų juos nu
sikratyti, bet gi katalikams 
dorivė yra privaloma ir ją 
užmiršti bei paneigti nieku 
būdu jiems nevalia. Dėlto ka
talikų spauda taip sunkiai 
randa pritarimo platesnėse 
masėse, bet kaip tik dėlto ją 
vis uoliau ir uoliau reikia pa
remti ir platinti. Katalikų lai 
kraščiai nėra populiarūs dėl
to, kad jie nesigainioja ma
doje esančio palaidumo ir 
lengvamaniškų šūkių. Jei tai 
darytų, tai jau tuo pačiu jie 
jautusi buvę katalikiški ir 
virstų bespalviais geltonla- 
piais. Rimtoji spauda gal sun 
Aoka skaityti, lygiai kaip 
sunkokas kiekvienas moks
las ir galvojimas, bet geroji 
spauda juk tam ir yra, kad 
išmokytų žmones sveikai gal
voti, o ne maitintis bet ko
kiais tuščiais, sapningais ir 
net nuodėmingais įspūdžiais. 
Šie pastarieji įneša tik susi
krimtimo į žmogaus širdį ir 
suirutės į jo galvoseną. Tuš
ti įspūdžiai švilpia kaip vė
jai ir palieka netvarką. Tai
gi katalikų spauda, kaipo vai 
stas prieš liguistus dvasios 
sūkurius, privalo būti remia
ma kiekvieno sąmoningo ka
taliko.”

— Baltimore, Md., Čia 
kalbėjo prezidentas Roosevel- 
tas. Jo kalbos klausėsi apie 
21,000 žmonių.

Tai buvo pirmasis šūvis, 
pradedant rinkimų kompani
ją. Prez. Roosevelt savo kal
boje pareiškė, kad jis stovįs 
už sutrumpinimą darbo valan 
dų; nustatymą minimum al-

Kaitas atsiliepė 
įstato. Bet'- 
ariniatėjus, iras ] 
netoks škaradnas 
šermukšninė netaij 
tako netaurų žmc 
Bet ant mano del 
ta rokunda, kurip 
delno žada gražiau! 
mą: mat atsiranda 
jų pamačnykų, kt 
manpamačion. Vie 
niklių pamačnykų 
no gaspadinės Sn 
kuris jau aplankė 
ir šit ką jis man;

(vagrancy); tris kart daugiau už prostituciją ir viešą nepa
dorumą. Mažas skirtumas randasi abiejuose žmogžudystėje 
ir gemblerystėje. Tik dviejose kategorijose (iš 27) ateivii 
nuošimtis pakyla aukščiau už vietinius, t. y. užgavimuose ii 
degtinės įstatymo neužlaikyme.

Bendrai, ateivis yra kantresnis, nuolankesnis. Vietinis 
yra drąsesnis, išpaikintas. Todėl Teisingumo Departamen
tas nelaiko ateivį už nepageidaujamą, įstatymų neužlaikan
tį elementą. Teismai turi daugiau vargo su gimusiais Ame
rikoje. Ir jei ateivis traktuojamas kaipo neištikimas, nesu- 
draudžiamas elementas, tai kaltė žurnalų, teatrų ir ultra— 
amerikonų propagandos.

Ilgą laiką ’’kazoko” žodis 
buvo kontrarevoliucinių ter
minų žodyne; mat, pilietinio 
karo metu Dono ir Kubanės 
kazokai kovojo kontrarevo- 
licininkų eilėse. Tačiau, kaip 
iš Maskvos praneša, paskuti
niu metu Sovietų vyriausy
bės nusistatymas kazokų at
žvilgiu žymiai pasikeitęs.

”Iš viršaus” inspiruoto są-

Lietuva nuo 1927 m. pra- didesnio pasiryžimo kovoti 
džios iki šiolei gyvena savo
tišką laikotarpį. Kai buvo pa
leistas tretysis seimas 1927 
m. balandžio mėn., daugeliui 
valstybės politikų kilo klau
simas: kuriuo gi keliu žy
giuos Lietuva?

Iki 1927 m. Lietuvoje vei
kė nemaža partijų. Nors jos 
pešėsi, nors jos buvo ir dau
gelio negerovių kaltininkės, 
tačiau niekas negali užgin
čyti ir jų nuopelnų naujai, at 
gimstančiai valstybei sukur
ti. Visoje tautoje buvo dide
lis noras sukurti tokią vals
tybės santvarką, kad bent 
aiškiai valstybės daugumai 
būtų gera gyventi.

Pasirinkta demokratinės 
valstybės santvarka. Taip 
nurodė nepriklausomybės pa
skelbimo dekleracija, tokius 
pamatus nutiesė Steigiamojo 
Seimo priimtoji konstitucija, 
bet demokratinė santvarka 
neišsilaikė. Jos saugotojai 
nesugebėjo jos pritaikinti 
naujų laikų reikalavimams.

Senoji demokratinė sant
varka faktinai griuvo 1926m 
gruodžio 17 ir nuo to laiko 1 
prasidėjo ieškojimas naujų 
kelių. Žinoma, tuos naujuo
sius kelius surasti geriausios 
progos turėjo valdančioji gru 
pė. Tačiau, visų nelaimei, ir 
šiandie toji grupė nežino, ko
kios Lietuvos ji nori. Iki šio
lei valdantieji nėra paruo
šę jokios programos naujai 
santvarkai sukurti. Valdan
tieji visą laiką šnekėjo ir šne 
ka apie tautinę valstybę, tau
tinę vyriausybę ir tautos va
do autoritetą. Bet visa tai 
tik tuščių žodžių svaidymas.

Daug garbingų nuopelnų 
turinčios partijos per šį lai
kotarpį irgi neparodė dides
nio sugebėjimo išeiti su pla
tesniais užsimojimais. Jos 
pasitenkino daugiau neigia
ma kritika. Jos neturėjo net

už tą santvarką, kurią jos 
buvo sukūrusios. Pagaliau, 
joms trūko ir geros organi
zacijos.

Visuomenėje buvo ir yra 
nerimas, kur gi turėtų eiti 
Lietuva? Į šį jos nerimą, į 
įvairius jos lūkesčius jau yra 
duotas atsakymas. Nesako
me, kad tas atsakymas yra 
visai neklaidingas, kad jis 
geriausias. Bet džiugu patir
ti, kad yra Lietuvoje žmonių, 
kurie turi kūrybinio entuzi
azmo ieškoti Lietuvai geres
nių kelių.

Mums teko patirti iš Lie
tuvoje esančio iliustruota 
savaitinio kultūros gyvenimo 
žurnalo ’’Naujosios Romu
vos” apie užsimezgusį naują 
judėjimą, kurį mes norėtu
mėm pavadinti nauju politi
niu grupavimusi.

Šio naujo judėjimo prieša
ky randame prof. St. Šalkau
skį, K. Pakštą, prof. Vitkų, ' 
Dr. Pr. Dielininkaitį, prof. 
Dr. J. Grinių, prof. Dr. Ivin
skį, red. J. Grušą, Dr. A. Ma
ceiną, prof. J. Ambrazevičių, 
Dr. Ig. Skrupskelį, Pr. Mont- 
vydą, Dr. Pakucką, Dr. Pan- 
kauską, red. J. Keliuotį, rašy
toją Vaičiulaitį, direktorių 
Ig. Malinauską ir kitus. Tai 
žmonės daugumoje dar jauno 
amžiaus, nedalyvavę akty
viai politiniame gyvenime, 
tačiau gerai pažįstą gyveni
mą iš gilių studijų ir praktiš
ko kasdieninio stebėjimo. Jie 
išėjo į viešumą, matyt, po ne 
mažo tyrinėjimo ir minėtoj 
Naujoj Romuvoj paskelbė j 
savo pažiūras, koki santvar- I 
ka būtų geriausia Lietuvai.

Minėtoji grupė žmonių pa-1 
sisakė už organiškąją vals- Į 
tybę, kurios santvarkos met
menis jie irgi nurodė. Apie 
tai parašysime kitame nume- I 
ryje.

Teko Blissvillę lanky 
ir štai ką ten pamat; 
Ten gyvena lietuviai, 
Mukai ir lenkai, 
lietuviai ten turi kl 
stogas kiauras, tartu 
Šokti jiems tenai gei 
bet® lietsargiu tikt 

Nors per gaivą vanė 
išsigėrus jau nesvari 
Moterėlės tenai geri: 
Jos atlieka savo dal 
Issigėrusios degtinė! 
darban leidžia kaka 
Jos pletkauja vien t 
šmeižia žmones negi 
Ir už durų ir per s 
klausos trys bobos ] 
Pažiūrėkim į jauni, 
lietuvybė žlugti imi 
Su lietuviais nedra, 
vien tik angliškai: 
Gražu lietuviams i 
keliomis kalboms 1 
Bet lietuvių pirmu 
nes ji graži ir mei 
Eikit Vytauto keli: 
tapkit dorais lieto 
0 tėvai štai ką dar 
laikraščius daugiai 
Jei negersit daug < 
namuos sumažės pe 
3d "Ameriką” sk: 
daug naujienų jūs 
Jis Įdomus laikra 
duoda žinias, krc 
Visi laiknštj ski 
Lietuvon jį išraš 
Blissviliečiai, tik 
o jei pykstat tai 
Liaukitės jūš ta 
aš nostosiu ir n
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Gražus mūs I 

tas, nors jo gan 
Buteriojo kirv 

Gražios yra mūs 
uos ir pasakos, 
rą lietuvišką du 
mažai įsiskverbi

. bių, atlikusių m 
ko ir vokiečio, 
ir mūsų laisvos 
venimas, jei ten 
lį mylėtų. Kada
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ymą darbo am- 
unuoliai turi bū-' 
iki 18 metų am-

sevelt savo kaL 
ai taiko jauni- 
mdien tiek daug 
. Prezidento Roo

1 'i'listracijos svar
ias duoti jauni-, 
ad jis galėtų tu- J j 
pragyvenimą, pa 
būklę ir užsitik- 
mimą senatvėje.

y, Mass. Po 12 
), Hamel kompa- 
centras Haver- 
mtiko pripažinti 
»dos darbininkų 
aidėjo, kada Ha- 
ija iš Haverhill 
irbtas odas iš
tęsto odų dirbtu- 
ji Hamel kompa- 
zėse Haverhfll’e 
tai unijos darbi- 
tkė odas išdirbti.
ai laimėjo. Ha- 
ija įsteigė ae
raciją — Greiss- t 
nuomavo dirbtu- 
mėnesiams ir su- 
į tik unijos dar- i 
aujos korporaci- 
se pradėjo dirb- 
Įarbininkų.
ams ir datbda- p 
inkavo valstybės 
taryba. .
, N. Y. NewYor- 
apeliacijinis tei- j j 

ino naujos daly- 
l apdraudos įsta- 
tucijiniu.

Mano pavasarinis maršru
tas su šermukšnine kaikur pa 
darė daug triukšmo. Taip iš 
Baltimorėes mano vienas šė- 
naunas draugas norėjo gero
kai apkult su mano šermukš
nine vieną didelę asabą. Bet 
šį kartą dar taip praleista. 
Ale kitą kartą gal ir teks ten 
tą mačlyvą liekarstą pavar
toti.

Kaįkas atsiliepė ir iš New 
Jersey stato. Bet mat pava
sariui atėjus, ir aš pasidariau 
netoks škaradnas; taigi ir 
šermukšninė netaip dažnai be 
lanko netaurų žmonių šeimą 
Bet ant mano delno yra ki
ta rokunda, kuripaklota ant 
delno žada gražiausi linksmu
mą: mat atsiranda mano naū 
jų pamačnykų, kurie ateina 
man pamačion. Vienas iš jau
niklių pamačnykų yra tai ma 
no gaspadinės Smaukštucis, 
kuris jau aplankė Blissvillę. 
ir šit ką jis man padainavo:

ŠTAI KUR BUVAU
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skelį, Pr. Mont- 
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Teko Blissvillę lankyti', 
ir štai ką ten pamatyti: 
Ten gyvena lietuviai, 
italukai ir lenkai.
Lietuviai ten turi klubą, 
stogas kiauras, tartum trūba. 
Šokti jiems tenai gerai, 
bet su lietsargiu tiktai.

Nors per galvą vanduo varva, 
išsigėrus jau nesvarbu.

■J Moterėlės tenai geria, 
Jos atlieka savo dalią, 
Išsigėrusios degtinės, 
darban leidžia kakarines. 
Jos pletkauja vien tiktai, 
šmeižia žmones negražiai. 
Ir už durų ir per sienas, 
klausos trys bobos per dienas. 
Pažiūrėkim į jaunimą, 
lietuvybė žlugti ima.
Su lietuviais nedraugauja, 
vien tik angliškai mandrauja. 
Gražu lietuviams mokėt, 
keliomis kalboms kalbėt.
Bet lietuviii pirmučiausia, 
nes ji graži ir meiliausia. 
Eikit Vytauto keliais, 
tapkit dorais lietuviais, 
O tėvai štai ką darykit, 
laikraščius daugiau skaitykit. 
Jei negersit daug degtinės, 
namuos sumažės peštynės, 
Jei ’’Ameriką” skaitysit- — 
daug naujienų jūs matysit, 
Jis įdomus laikraštukas, 
duoda žinias, krečia štukas. 
Visi Laikraštį skaitykim, 
Lietuvon jį išrašykim. 
Blissviliečiai, tik nepykit, , 
o jei pykstat tai klausykit, 
Liaukitės jūš taip daryti — 
aš nestosiu ir rašyti.

šmaukšt

vo suokiamos girių ošiančių 
pasakos, tai žmonės padavi
mus sekė dainomis ir Krėvė 
vieną iš jų užrašė į gražią 
’"Dainavos Šalies Senų Žmo
nių Padavimų” knygą. Tada 
ir paprasti žmonės prašy
mus ar savo norą krašto val
dovams reikšdavo per pa
siuntinius — žmones. Dabar 
jaunoji karta senų žmonių 
padavimus pradeda užmiršti 
ir krašte atsiranda naujos, 
laikams pritaikintos pasa
kos beL legendos. Daug yra 
dabar tokių legendų ar pada
vimų, -kurie Lietuvoj eina 
per visą kraštą iš lūpų į lū
pas, nes lietuvišką raštą 
šiandienė kazna lengvai su
skaito ir savo nedoras išva
das padaro. Vieną tokį Dai
navos krašto jaunų žmonių 
padavimą čia jums parašy
siu.

Buvo tai nesenai, ak labai 
nesenai, kada ūkininkams 
prisėjo už keturius didelius 
kelinių guzikus atiduoti ke
turius sykus menkai užde
rėjusių bulvių, tai jie nutarė 
pasiųst savo pasiuntinius į 
Kauną, kad šie išdėtų reika
lą netaurų. Bet, kad daugelis 
iš gaspadorių jau ir taip bu
vo nekartą su tardy to jum 
šnekėję, tad tuo labiau nė 
vienas nesutiko su skundu į 
Kauną keliauti. O kad jų ber
nai išpaikę apleido Lietuvos 
ūkius ir iškeliavo į latvius, 
livoniškos žemės purenti, tai 
ūkininkų pasiuntinio nedė
kingos pareigos teko šune
liui. Jam įsakyta vykti į Kau 
ną ir ten visą padėtį nuodug
niai ištirti. Į trumpą laiką 
šunelis grįžo, galvą nuleidęs, 
stinburiu žemę šluodamas, 
Ūkininkai apspito ištikimą 
pasiuntinį savo ir klausinė
ja ką jis krašto sostinėj pa
tyręs. Šunelis atsakė: Nieko 
daug nesužinojau ir pasiro
dyt negalėjau. Šiaip ten šu
nims būtų nebloga, tik didie
ji ponai loti nelidžia, ir vi
suomet liepia iš pasalų kąs
ti. Siunčia ūkininkai kiaulę, 
kad ši geras akis turėdama 
ir barnių bei pavojų nebo
dama, reikalą ištirtų. Po 
trumpo laiko grįžo ir ši kriu
ksėdama ir pasakė: Kaune 
gyventi nebloga, lovys dide
lis ir viso pilnas; tik bėda, 
kad kiaulių per daug ir vie
tos prie to lovio nebeužten
ka. Ir čia ūkininkai nieko ge
ro nesužinoję, siunčia į Kau
ną savo ištikimą tarnaitę 
karvę. Ši irgi grįžta su nusi
skundimu, kad Kaune visi 
perdaug įpratę melžti...

Tada ūkininkai išrenka re
tą jų tarpe beatsirandantį 
sutvėrimą — asilą ir siunčia 
į Kauną. Šis ten nuvyko ir už 
truko... ūkininkai ilgai laukė 
savo asilaičio, gailėjo, many
dami kad jis kur paklydo. 
Tik vėliau sužinojo, kad jis 
Kaune vienu ministeriu liko
si paskirtas. Taigi, dabar tie 
ūkininkai laukia, kad jų die
nos pagerėtų, nes jų ištiki
mas tarnas ministerijas val
do. KIK

DAINAVOS KRAŠTO JAU
NŲ ŽMONIŲ PADAVIMAI

Gražus mūs Lietuvos kraš
tas, nors jo gamtos grožį jau 
nuteriojo kirvio ašmenys. 
Gražios yra mūsų tautos dai
nos ir pasakos, nors į jų ty
rą lietuvišką dvasią jau ne
mažai įsiskverbė ir svetimy^ 
bių, atlikusių nuo ruso, len
ko ir vokiečio. Gražjus būtų

CHICAGO, ILL.
Eilės, atsiųstos Buvusio dantų 

kankinio
Jeigu vertini tu dantį, » 
apie jį ką nors supranti — 
kad jį sveiką užlaikyti, 
eik pas Bložį tu, brolyti!
Kas sakyti atsivožys, 
kad negeras laktars Bložis?! — 
Dantį traukiant net — šypsosies, 
(lakta rs truputį sukosės
ir ’’Viskas jau!” — tar jis iš lėto

ir mūsų laisvos tėvynės gy-' sunku bus net patikėti! • 
venimas, jei ten brolis bro-Į Taip patogiai ir taip greitai 
lį mylėtų. Kada Lietuvoj bu- gydymas dantų neeitų,

SUKTINIS

Jūs, bernyčiai apgavikai, 
Pliki esat, kaip tilvikai, 
Jums patinka ne mergelė, 
Tik didesnė jos dalelė.

Šok, sesele vainikuota, 
Kol dar vargo nežinai...
Ištekėjus pasijusi,
Jog laisvužės netekai.

Vai, gudruolės jūs, mergytės, 
Meilios esat, lyg katytės...
Daug ko mokat prižadėt, 
Bet nestengiat ištesėti

Šok, bernyti jaunasai, 
Kol dar vargo nežinai...
Apsivedęs pasijusi, 
Jog laisvužės netekai.

Jūs bernyčiai apgavikai, 
Pliki esat, kaip tilvikai;
Daug pristraksit, prigalvojat 
Kol mergytę priviliojat.

Šok, sesele vainikuota, 
Kol dar vargo nežinai... 
Ištekėjus pasijusi, 
Jog laisvužės netekai.

Vai, gudruolės jūs, mergytės 
Meilios esat, lyg katytės, 
Prisišaipot, prisistaipot, 
Kol bernytį susigraibot.

Šok, bernyti jaunasai, 
Kol dar vargo nežinai...
Apsivedęs pasijusi, 
Jog laisvužės netekai.

Paparonis

IŠ PO MANO BALANOS

Šv. Ambrazas Milano vys
kupas, Italijoj, turėjo gana 
įdomų parapijietį. Nors pats 
neišmanė, ką su savo turtais 
bedaryti, tai # vienok kitam, 
kad ir labai sverbiame reika
le, nematė reikalo padėti. 
Baisus daiktas, jei kas pas 
jį, kad ir mažytės aukelės už
klausė.

— Vieną kartą išsirengia 
Šv. Ambrazas jį tik atlanky
ti. Užmatęs, manė sau, jog 
vyskupas pas jį užeina ko
kių nors aukų ieškodamas. 
Galvą kaso, kojomis trepsi, 
ir galvoja, ką reikės atsakyti, 
jei tik kokios aukos bus su
minėtos. Vyskupas gi, it nie
ko apie tai nežinodamas už
klausia, kaip sveikata jo ir 
jo šeimynos. Nusigandęs pra 
deda aiškinti, jog jo sveikata 
kogeriausia. O kas link šei
mynos, tai jau taip gerai, 
kad girdi, mano šeima man 
dar niekad, o niekad nė van
dens nesudrumstė, žodžiu, 
aukų negausi, nes tavo malo
nės nei pasigailėjimo šiuo 
kart nereikalauju.

— Jei taip, Šv. Ambrazas 
atsako, tai kur mano kepurė, 
nes aš čia bijau vieną minu
tėlę užtrukti. Matyt, tave Die 
vas apleido... Atminė... Nes
pėjo koją per slenkstį per
kelti, sudrebėjo žemė ir ana
sai bajoras su savo visa šei
ma kai matai jau po griuvė
sių kūgiais kentė ir vaitojo.

—o— 1
— Frantz Liszt, įžymus 

hungarų muzikas ir kompo
zitorius, kur tik pasirodė, 
visur jį žmonės ant rankų ne
šiojo. Taip jo muzika visiems 
patiko. Bekoncertuojant Ru
sijos sostinėj, ypač kai ku
rios kacapės taip į jo muziką 
įsimylėjo, jog pradėjo už 
plaukų vedžiotis už obuolio

jeigu tas gabus dentistas 
būtų ne specialistas!
Kam tik dantį kokį skauda, 
tas teneverkia, nerauda — 
pas dentistą Jurgį Bložį 
tegul tiesiai greitai drožia, 
daktaras padės geriausiai, 
imdamas užvis pigiausiai! 
Adresą aš čia paduodu — 
baltame lakšte su juodu:

Dr. Geo. I. Bložis
2201 W. Cermak Road 

Chicago, Ill.

MYLĖK, LIETUVI, TĄ BRANGIĄ ŽEMĘ
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
kurioj nuo amžių tėvai gyveno: 
čia tavo kūnas sau maistą semia, 
čia tu ir dvasiai atrasi peno.

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
jos girių kvapą, žaliąsias pievas;
į jos dirvonus pasėjęs grūdą, 
žinok, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk senelių kapus garbingus,
kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs!
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
kurie išugdė tautos galiūnus!

Maironis

lupynes, kurias Lisztas buvo 
šalin numetęs. Mat visom ne- 
ištęko nors bent kokios gar
saus muziko atminties.

—o—
— Dar niekad mūsų baž

nyčiose, o lietuviška giesmė 
neskambėjo taip gražiai, kai 
praeitas Velykas. Kai kurie, 
mat klebonai ir su vargoni
ninkais davė net tam tyčia 
su Gavėnios giesmėmis la
pelius atspausdinti. Tuos pas 
kui lapelius visiems veltui 
dalijo ir prašė, kad tik gie
doti netingėtų. O kas čia tin
gės! Įsigiedoję gavėnios lai
ku, kai riktelėjo per Velykų 
rytą, tai buvo ko pasiklausy
ti.

— Gegužinės pamaldos jau 
čia. Išpultų ir šią progą taip 
nuosekliai išnaudoti. — Gies
mių lapeliai ištikrųjų yra tai 
begalo lipšnus dalykas. Juo
se, mat, matosi tik tos gies
mės, kurias vietiniai geriau
sia pažįsta. Tai viena. Ant
ra, žmonės paprastai bažny
čion maldaknyges mažai ne
šasi. Na, o giesmių iš atmin
ties neatmena. Kas dar blo
giau, vietinis jaunimas visai 
jų negirdėjęs. Trumpai, kam 
rūpi visą bažnyčią išjudinti 
giedoti, — be lapelio neapsi
eisi.

— Kai kurie vargonininkai 
mėgino pasiteisinti, kad gir
di, jųjų parapijos žmonių nei 
su lapeliais prie giedojimo 
pristumti negalima.

Jei taip, tai čia jau ne kal
tė žmonių, o tik to paties ve
dėjo. Lapelis berods, yra 
svarbus ir būtinas įnagis. 
Bet gi nereik užsimiršti, jog 
giedojime ir tonas nemažai 
reiškia. Reiškia, tegul visi ir 
lapelius turės ir su giesme 
bus visiškai apsipratę, ne
daug bus iš to naudos, jei 
vargonai neužves gerai.

— Teko matyti jau ne vie
nur, kur nežiūrint nei į lape
lius, žmonės negieda. Dėl ko? 
Dėl to, kad vargonai perauk- 
štai paduoda. Teko matyt, 
sakysim, Stacijas net iš A! 
Pulkim ant kelių tai pat. Ir 
kaip galima laukti, kad gie
dotų visa bažnyčia, jei pats 
choras be kvapo tuojau al
suoja?

— Ne. Norint visą bažny
čią prie giedojimo palenkti, 
reikia pradėti su pačiais že
miausiais tonais. Pavyzdžiui, 
Pulkim ant kelių, iš D. kuo

NEVIDONAS

čiui, kad jo sūnus vedasi tuo benkščių kapines savo Ado-
pačiu keliu pulką raitininkų. 
Tad buvo didelis džiaugsmas 
seneliams, kad rytoj sulauks 
savo sūnaus sveiko, linksmo 
laimingo, tokiu dideliu ponu 
virtusio.

Rytmetį atsikėlė, laukė sū-

muką. Ir dabar, kada žmonės 
atlydi numirėlį, tėvai savo 
vaikams parodo kapą, tais 
žodžiais kalbėdami: ”šičio- 
nai guli užkastas Adomas 
Birbantauskas, Čerepokai- 
čių sūnus — nevidonas.”

žemesnis tonas, tuo labiau jis 
patraukia liaudį prie gies
mės. Ten, kur bažnyčia jau Į 
giedoti įpratinta, tą pačią 
Pulkim ant kelių, galima ir 
iš F paimti. Betgi apskritai 
ėmus, liaudis bažnytinėje mu 
zikoje aukštų garsų nepaken 
čia. Jei tik giesmė siekia į 
vidurinę C, vargiai kada vi
sa bažnyčia tokią giesmę be-i 
giedos. Suprantama dėl ko. i 
Kuo žemiau, tuo lengviau žo
džius tarti; kuo aukščiau, tuo 
sunkiau. O kadangi liaudis 
žiūri ne tiek į meliodiją, kiek 
į žodį, jei neištaria žodžio, 
geriau visai tyli. Morkus

Apie 1788 metus Žebenkš
čių kaime gyveno geras ir do
ras ūkininkas, vardu Ado
mas čerepokaitis. Dievas 
jam davė vienatinį sūnų, ku
rį jis praminė savo vardu. 
Tą dieną, kad susilaukė sū
naus, džiaugsmas buvo neap
sakomas. Adomas Čerepo
kaitis krikštynoms pakėlė 
puotą, o nuo tos dienos buvo 
jam visos dienos linksmesnės 
ir darbai lengvi.

Vaikelis buvo labai gražus, 
augo kaip radasto žolynėlis, 
čerepokaičiai laikydavo jį 
taip papuoštą, kai tityčių 
pirkliai savo lėliukes. Kątrė 
Čerepokaitienė jį visados glo
stė, glamonėje ir saldžiais 
daiktais penėjo. Jau Adomu- 
kas buvo dvylikos ir penkio
likos metų, o jo tėvai vis ne
galėjo juo atsidžiaugti.

Adomuką leido į mokslą, 
vežė į miestą, puikiai aptaisė. 
Adomukas pramoko lenkiš
kai rašyti ir skaityti; jam bu 
vo labai gera ir gražu, kad 
jau buvo su ponais. Tik jam 
būdavo labai negražu, kai 
pamatydavo atvažiuojant sa
vo tėvą — tas buvo prasčio
kas, artojas.

Adomukas panūdo dar mo
kytis ir gerai jam sekės. Išė
jo didelius mokslus, atmainė 
savo pavardę, prasiminė po
nu Birbantausku ir, nepadė
kojęs savo tėvams, išėjo į 
žmones.

Jo tėvai kasdien laukė jo 
pareinančio senatvėje jų at
lankyti, bet negalėjo sulauk-1 
ti. Išsiilgę klausinėjo ponų, Į 
kurie iš didelių miestų par-i 
važiuodavo, ar ko negirdėję 
apie jų sūnų. Ponai tą Bir- 
bantauską žinojo kažkada 
jam Varšuvoje primindavo 
jo tėvus. Bet Adomas Birban 
tauskas nenorėjo prisipažin
ti, jog yra Adomo Čerepokai- 
čio sūnus iš Žebenkščių.

1809 metais pakilo didelis 
pasaulio karas. Adomas Bir
bantauskas pasidavė karei
viu savanoriu. Kariuomenėje 
jam ėjo geriausiai: buvo vik
rus, drąsus ir gana gudrumo 
turėjo; užtat, labai pasižymė
jęs, iškilo vyresniuoju. 1812 
metais, kada visų šalių ka
riuomenės pasijudino iš va
karų ir žygiavo į rytus, ėjo 
lenkų kareivių per Žebenkš
čių kaimą. Tame pulke buvo

naus atkeliaujant ir trokšte 
troško jį namie pamatyti. Iš
girdo trimitų balsą ir karei
vių dainas. Išėję iš namų pa
mate ateinančią kariuomenę. 
Pasitiko kareivius, bet'pasa
kė, kad jų vyresnysis yra 
Adomas Birbantauskas. — 
nų, puikiai apsitaisiusį.

— Adomukai, mano vaike
li! — tarė tėvas, — jok į mū
sų kiemą: mes tavęs išsiilgę 
laukiame!

— Kas čia per apdriskė- 
liai?! Ko jie čia nori?! — ta
rė Birbantauskas. — Vary
kite iš kelio tuos mužikus, — 
šaukė kareiviams.

— Aš esu tavo tėvas, o ta 
moteris yra tavo motina, — 
tarė Čerepokaitis savo sūnui.

— Aš jūsų nepažįstu! Ei
kite sau namo, nelįskite man 
į akis.

Tat girdėdami tėvai nusi
gando,. nukaito; jiems buvo 
didelis negražumas, kad jų 
sūnus buvo toks nevidonas ir 
ėjo namo kalbėdami: ”Oi Die
ve, Dieve! Kaip mums širdį 
skauda, kad tikras mūsų sū
nus, kurį mes didžiai mylėjo
me, dideliais darbais, vargais 
užauginome, išmokėme ir 
taip gražiai į žmones išleido; 
me, tas sūnus nenori mūsų 
bepažinti, — jam negražu, 
kad mes... Oi, Dieve, Dieve!”

Taip kalbėjo tėvai ir verk
dami ėjo namo.-

Kariuomenė nukeliavo į 
rytus; praėjo pusė metų, už
ėjo dideli žiemos šalčiai; tais 
metais sušąlo daugybė karei
vių, kurie buvo nugužėję į 
rytus. Kurie nesušąlo, badu 
išmirė, kiti priešininkų buvo 
išžudyti, kurie išliko nuo mir 
ties, bėgo atgalios baimingi, 
sužeisti, badu apmarėję.

Tada Žebenkščių čerepo
kaičiai išgirdo, kad jų sūnus, 
sunkiai sužeistas, guli ant 
šiaudų rogėse gale jų kaimo. 
Tėvai nusigando. Bėga pas 
sūnų ir randa jį dabar ir Die
vo ir visų žmonių apleistą. 
Nešė jį verkdami į savo na
mus, paguldė lovoje, apie jį 
bėgiojo, parvežė kunigą ir 
gydytoją sūnaus kūnui ir 
dvasiai gelbėti. Tada jis ver
kė kankindamasis. Gal norė
jo dar atsiprašyti savo tė
vams nusikaltęs, bet nebega
lėjo žodžio ištarti; rasi, no
rėjo jiems ranką pabučiuoti, 
bet nebegalėjo galvos pakel
ti/ Gydytojas darė ką galė
damas, bet niekas negelbėjo: 
sūnus ryto metą numirė.

Tėvai kėlė laidotuves, bet 
niekas nenorėjo ateiti. Nieks 
negalėjo užmiršti, jog jisai 
buvo nevidonas, jog už gerą 
piktumu atsimokėjo savo 
auklėtojams. Vieni tiktai tė
vai su keliais dievotais žmo-

\ Tatarė

Juokalogija
Burtininkė: — Panele, aš 

matau dideles linksmybes jū
sų pryšakyje. Netolimoj atei
ty panele apsivesi su jaunu 
ir turtingu vyru. Jis tave iš
veš į svetimas valstybes ir 
pasimatysi su karaliais jųjų 
palociuose.

Ponia: — Pasakyk greitai 
kaip aš galėčiau atsipalaidoti 
nuo savo dabartinio vyro.

—o—
— Kokią gerą žmoną tam

sta turi. Tamsta esi v ę - 
dęs jau 15 metų, mačiau kad 
ji visada pasitinka pas duris 
kai tu sugrįžti iš darbo.

— Taip, ji mat mano, kad 
aš pamiršiu nusivalyti batus 
pirm įėjimo į kambarį.

—o—
Mokytojas: Kaip tau ro

dos, Stasiuk, ar imti geriau, 
ar duoti?

Stasiukas: — Geriau duo
ti... ir mano tėvelis sako, kad 
duoti.

Mokytojas: — Na, o kuo 
tavo tėvelis užsiima?

-Stasiukas: — Boksininkas 
pone mokytojau.

—o—
Eidamas pro farmą ”New 

Deal” agentas pamatęs seną 
juoduką rengiantis uždegt nu 
džiųvusią žolę, juodukui sa
ko: —. nedaryk to dėduk, tas 
pagadys išvaizdą šios žemės.

— Kodėl nedaryt, kodėl?
— Tada bus taip juoda ši 

žemė kaip tu pats.
— Tas nieko — atsakė juo

dukas. Aš čion pavasaryje pa 
sėsiu avižas ir jos tada išro- 
dys taip žalios kaip tu pats.• —o—

Jokūbas: — Kodėl tu vadi
ni mano merginą tylinčia gė
lele?

Antanas: — Aš ją pabu
čiavau aną vakarą ir ji nieko 
nesakė.

—o—
Džimas: — Kurie sportai 

tu manai yra geriausi?
Tonis:—Tie, kurie žino 

kada eiti namo.
—o—

Barzdaskutis skusdamas 
kostumerį: — Ar tu žinai, 
kad pažiūrėtum per mikros
kopą į šios britvos ašmenis, 
tai išrodytų lyg piūklas.

Kostumeris: — Taip, bet 
man nereikia nė mikroskopo 
apie tai patirti.

Mokytojas į mokinius: — 
Yra žinoma, kad nuo šilumos 
daiktai išsiplečia, o nuo šal
čio susitraukia. Aš horiu kad 
kuris iš jūsų paduotumėt ko
kį nors pavyzdį.

lietuvių ir pasakė Čerepokai- nėmis, iš tikrų savo giminių, 
Žiūri tėvai ir pažino savo sū- j širdį sopami išlydėjo į že-

Mokinys: Vasara dienos il
gos, o žiemą trumpos.

’’Žalio vario neščiokėliai, 
Baltos liepos viedružėliai’ 
Kas iš mūs neprisimenam 
lietuviško šulinio? Mano 
ausyse dažnai skamba 
svirties girgždėjimas, lyg 
pavasary iš pietų trau
kiančio žąsų pulko girg
sėjimas. Mūs tėvynėj vis
kas paprasta, vienok mū
sų širdžiai artima ir mie
la.

’N. Romuvos” klišė
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Great Neck, N. Y.

Balandžio 21 d. vietinė L. 
vyčių kuopa priėmė Lietuvos 
pavasarininkų atstovus Dr. 
J. Leimoną ir adv. J. Laučką. 
Susirinkimą, kuris įvyko So- 
benkos svetainėje, atidarė 
Vyčių kuopos pirm. Aleksas 
Kurtinaitis. Kalbėjo kun. P. 
Lekešis, kuris čia svečius iš 
Maspetho atvežė. Po to gra
žias ir įdomias kalbas pasa
kė adv. J. Laučka ir Dr. J. 
Leimonas. Jie daug papasa
kojo apie Lietuvos pažangą, 
jos apšvietą, naujovišką ūkio 
santvarką, o taipgi ir nuro
dė reikalingumą šios šalies 
lietuviams, ypač jaunimui, 
likti ištikimais savo tautai. 
Po Lietuvos svečių greatne- 
kiečius pasveikino ’’Ameri
kos” redaktorius Kazys Vil
niškis, pasidžiaugdamas, kad 
Great Necko liet, katalikai, 
kurie prieš trejetą metų jam 
teko organizuoti, dabar taip 
gražiai darbuojasi savo tau
tos ir tikėjimo labui. Po to, 
dar kalbėjo L. Vyčių Centro 
pirm. inž. A. J. Mažeika, nu
rodydamas, kad tėveliai savo 
jaunimą pratintų prie orga
nizacijų, prie L. Vyčių.

Po kalbų buvo paveikslai 
iš Lietuvos, kuriuos rodė vy
tis A. Kazlauskas, žmonių 
buvo pilna salė. Gaila tik, 
kad jaunimo buvo mažoka.

Rep.

Moterų Klubas.
Moterų B-vės Klubas Eli- 

zabethe balandžio 14 d. tu
rėjo susirinkimą. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad Mot. reng
to teatro ’’Palangos Ponai
tis” liko pelno 100.00. Pelnas 
nutarta paskirt B-vės salės 
taisymui, scenerijų įrengi
mui.

taipgi nutarta moterims 
įtaisyti atskirą stalą ir be 
to, paremti bazarą.

Žilvitis

bėti kunigus Gradecką ir Kri 
pą, daktarus abudu Aukšta- 
kalnius, adv. Balandą, Mor
tą Zailskienę, aldermoną ir 
vaistininką Joną Pendlerį, 
prof. Aleksį, kuris ir su sa
vo grupe padainavo kaip 
tai, Pukinskaitė ir Valinčiū- 
tė, su choru ir Brooklyn Har
monica Band, Juozas Mar- 
čiukaitis pakalbėjo ir ponas 
Augis ir svečius lakūnus 
brooklyniečius Mikalauską 
ir šaltenį.

Vienu žodžiu, vakaras bu
vo labai pasekmingas ir rei
kia čia padėkoti visiems, ku
rie aukavo, darbavosi ir at
silankė.

ras Lazauskas, Morta Zails- 
kienė, Jonas Jenušaitis, Jo
nas Lesunaitis, p. Kupstas, 
Dubauskienė (Juozienė) ir 
ant galo svečiai. Vakaras bū
va labai gražus ir begalo jau 
kus.

Džiaugiamės garbingų sve
čių atsilankymu ir norėtu
me, kad jie bent sykį dar ra
stų laiko užsukti į Waterbu
ry » nes waterburieciai labai 
džiaugėsi jųjų atsilankymu 
ir prakalbomis.

Paterson, N. J.

Clifside, N. J

Pavasarininkų atstovai ba 
landžio 20 d. 111 Vyčių kuo
pai kviečiant atsilankė į Clif
fside, N. J. su prakalbomis, 
rankdarbių paroda ir filmo- 
mis apie Lietuvą. Į parengi
mą atsilankė gražus visuo
menės būrys. Gražias kalbas 
pasakė atstovai Dr. J. Leimo- 
nas, J. B. Laučka ir A. J. Ma
žeika, Vyčių centro pirmin. 
Paveikslus rodė A. Kazlaus
kas, 41 kuopos vytis. Svečius 
atvežė šoferis gražiu J. Garš
vos iš Brooklyn, N. Y. auto- 
mobilium. Vakarą atidarė 
kuopos pirm. A. Vedegis, o 
vakarą uždarė kuopos vice- 
pirm. A. Petrauskas. Rank
darbiais ypatingai visi buvo 
užimponuoti ir gailėjosi, kad 
parengimas nebuvo geriau 
išgarsintas.

Elizabeth, N. J.

Singer S. M. Co. Dept. 29 
rengia šokius P. Krivickas 
ir ’’Bowling Team” baland. 
24, d. Liet. Bendrovės salėj. 
Pradžia 8 vai. vak.

— Bal. 19 d. prasidėjo mi- 
* sijos Šv. Petro ir Povilo pa

rapijos bažnyčioje, kurias ve
da Tėvas Bružikas, jėzuitas. 
Šią savaitę misijos yra mer
ginoms ir moterims. Kitą sa
vaitę vyrams. Po misijų bus 
40 valandų atlaidai. Visi be 
skirtumo kviečiami lankyti 
misijas.

Šėrininkų susirinkimas
Balandžio 6 d. įvyko Liet. 

Bendrovės šėrininkų mitin
gas. Iš pranešimų pasirodė, 
kad dabar B-vės salė jau sto
vi ant tvirtų pamatų. Kasoj 
yra $1697.37

Nutarta rengti ir bazarą 
B-vės salėj, kuris įvyks ge
gužės 8, 9, 10 ir 15, 16, 17 
dienomis. Bus gražių dovanų

Waterbury, Conn

Apsivedė
Šiomis dienomis šv. Juo

zapo par. Bažnyčioje apsive
dė labai graži ir susipratusi 
porelė, tai Juozas šudždinis 
su Elenora Baniūte. Tai dar
bštūs jaunuoliai, abu prigu
lėjo prie choro ir prie radio 
grupės. Juozas tai nemenkas 
’’saxaphone player” ir gro
ja su lietuvių Young Melo- 
dians Radio Orkestrą. Pabro
liais ir pamergėmis buvo: 
Mikalina Vaičiūtė, Jonas Šu
dždinis, Elena Hurley, Algir
das Ulinskas, Marė Sugždai- 
tė ir Jonas Grėbliūnas.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių; šliūbą davė gerb. kleb. 
kun. Valantiejus, asistuo
jant kun. Gradeckui ir kun. 
Kripui. Santuarijoje sėdėjo 
kun; Kazlauskas, iš Ansonia.

Porelė išvažiavo į pietus 
atostogų. Linkim lietuviškai 
katalikiškai susipratusiai po 
relei geriausios laimės.

a—
Parap. 43 Metinė Vakarienė 

šiemet mūsų parapijos sa
lėje įvyko milžiniška 43 me
tinė vakarienė. Valgiai buvo 
labai skanūs. Buvo ir pra
kalbos, kurias pasakė sekan
ti: vakaro vedėjas kun. Va
lantiejus, o jis pakvietė kal-

Lietuvių Radio Pusvalandis

Kas sekmadienio popietį 
3:30 vai. būna Lithuanian 
Variety Hour. Malonu pas
tebėti, kad prof. Aleksis vėl 
darbuojasi ir gražiai sekma
dienio popiečiais paailinksmi 
na. Valio lietuviai! Remkim 
tą lietuvišką radio pusvalan-

Pavasarininkų atstovai
Pavasarininkų atsovai dr. 

J. Leimonas ir p. Laučka ba
landžio 17 d. apsilankė Pa- 
tersone. Garbingi svečiai ly
dimi kun. S. Stonio, E. Sta
niulio - vietinės vyčių kuo
pos pirmininko- ir J. Sprai- 
naicio padarė vizitarą ma
jorui, kuris įteikė svečiams 
miesto raktus.

fon-
—o—

Svečiai iš Lietuvos
Pereitą savaitę pas mus 

apsilankė įžymūs svečiai iš 
Lietuvos: Dr. J. Leimonas 
ir adv. J. B. Laučka. Pirmą 
vakarą turėjome prakalbas. 
Atsilankė beveik pilna sale 
žmonių ir prakalbos buvo la
bai įdomios. Kitą vakarą bu
vo išstatyta paroda iš Lie
tuvos jaunimo rankdarbių. 
Žmonės tirštai lankėsi ir la
bai domėjosi Lietuvos jauni
nimo rankdarbystėmis. O 
ant kito vakaro buvo vaka
rienė, pagerbti tuodu svečiu. 
Tai buvo Waterbury mieste, 
Court Hotel. Susirinko iki 
60 žmonių iš biznierių ir pro 
fesionalų. Vakaro vedėjas 
buvo profesorius Aleksis, 
Kalbėjo šie asmenys: kuni
gai: Valantiejus, Kinta ir 
Kripas, advokatai Balanda, 
Lukošius, daktarai Hill, Col- 
ney ir Staneslow, aldermonas 
Benleris, Petrauskaitė, Pet-

Bažnyčios dekoravimo 
das auga

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios dekoravimo fon- 
dan prisidėjo: Šv. Onos Klu
bas, pažadėdamas Šv. Mer
gelės Altorių dekoruoti, tre
tininkai groteles ir Vyčiai 
$70.00 ir N. N. Kryžiaus Ke
lių Statis. Dievas laimina ge 
rą darbą ir vis daugiau atsi
randa gerų organizacijų ir 
žmonių, kurie prie to kilnaus 
darbo prisideda.

Margučių balius pavyko
Balandžio 19 d. įvyko Mar

gučių balius. Svečių atsilan
kė labai daug. Laikas praėjo 
smagiai.

Baltimore, Md

— Bal. 19 d. įvyko choro 
kortavimo vakaras.
• — Atvelykyj per Sumą su
gedo 'vargonų balsai; choras 
baigė giedojimą prie mažų

vargonėlių. Už naują kombi
naciją vargonams reikėjo už
mokėti 2500 dolerių ir nė 2 
metų neišlaikiusi genda.

— Amerikos senis su šer
mukšnine pasišvaistė mūs 
Baltimorėj. Kai ką ima bair 
me, kad vėl toji šermukšni
nė nenutūptų ant kieno pečių

— Bal. 26 d. vakare įvyks
ta senų giesmininkų lošimas: 
”Be Moterų”; bus ir daine
lių dainukių. Muz. J. Čižaus- 
kas sako, vyrai moterims ne
pasiduos ir daug puikiau sa
vo vakarą atliks. Matysim 
sekmadienio vakare.

— Daug nukentėjęs žmo
gus p. T. Žukauskas serga. 
Jau kelios dienos nevalgęs; 
visgi Velykose dalyvavo di
džios Šventės iškilmėse ir 
gal paskutinį sykį... Dėl se
natvės daktarai operacijos 
nedarė, tik šoną praplovė ir 
įdėjo triūbelę, tokiu būdu pa
laiko gyvybę. T. Žukauskas 
prieš 38 metus gasolino pe
čiui užsidegus, nuo liepsnų 
apsvaigęs, iš trečio aukšto 
išpuolė per langą, susilaužy
damas koją ir kitus sąnarius 
ir buvo pasveikęs. Paskiau 
automobilis sudaužė senus 
kaulus ir vėl susveiko; tre
čias metas laiptais tamsoj 
puldamas nusilaužė koją, vėl 
pasveiko. Dabar jau vidurių 
liga pakirto, nors buvo ste
bėtinai drūtas žmogus, tiek 
nelaimių pernešęs.

— Su Velykomis ’’Ameri- w
ka” pagražėjo didumu ir nau 
jom raidėm. Tik gaila, kad 
gale metų negalėsim susiūti 
į knygą atminčiai. Senas for
matas buvo patogus.

— Ligoninėj serga grabo- 
riaus J. Grebliausko žmona. 
Maža vilties, kad pasveiktų.

— Oras vis šaltas, tik jo
varai sužaliavo, kiti medžiai 
dar neskleidžia lapų. Jau pa
siilgo žmonės šiltesnių die
nų, nes nusibodo kambarius 
šildyti. J. K.

IŠ VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGOS DELEGATO 

MARŠRUTO

Vilniui Vaduoti S-gos de
legatas Amerikoje, redakto
rius V. Uždavinys, per tris 
savaites susipažinęs su New 
Yorko apylinkėmis ir skaitęs 
čia apie 12 pranešimų, nusi
statė tuojau po atvelykio pra 
dėti savo maršrutą per Penn
sylvania valstybę, toliau link 
Chicago, Ill.

Kadangi delegatas turi dau 
giau laiko negu kiti buvusie
ji V. V. S. atstovai, tai jis no
ri užtrukti kiek ilgiau kiek
vienoje didesnėje lietuvių gy
venamoje kolonijoje ir jos 
rajone.

Skelbdamas čia savo pir
mąjį didesnį maršrutą, V.V. 
S. delegatas maloniai prašo 
čia minimų kolonijų artimes
nes lietuvių gyvenamas vie
tas derinti prie to laiko jo 
kvietimą pas save. Delegatas 
sutinka vykti į kiekvieną lie
tuvių organizaciją ar grupę, 
kuri tik norės pasiklausyti 
jo kalbos Vilniaus reikalais, 
kuri norės šiokiu ar kitokiu 
būdu prisidėti prie bendro 
Vilniaus darbo. Svarbu tik iš 
anksto su visais susitarti, 
kad nesutaptų kelių organi
zacijų kvietimai į vieną ir tą 
patį laiką.

VVS delegatas neturėda
mas savo pastovios gyvena
mos vietos, negali nurodyti 
tikslaus savo adreso, bet Jam 
tarpininkauti susirašinėjant 
ir maršrutą vykdant malo
niai sutiko Generalinis Kon
sulas New Yorke, kurio ad
resu (46 Fifth Ave., New 
York, N. Y.) prašome kreipti 
visą korespondenciją čia ke
liamais WS reikalais.

WS delegatas V. Uždavi
nys, norėdamas apie birželio 
15 pasiekti Chicago, UI. pake
lėje vykdamas sustos šiose 
vietose:

Nuo bal. 24 iki bal. 30 d.

lankys Philadelphia, Pa. ra
jono lietuvių gyvenamas vie
tas ir organizacijas;

Nuo Geguž. 1 iki 12 d. She
nandoah, Pa. centrą ir rajona

Nuo Geguž. 13 iki 25 d. — 
WilkeslBarre, Pa.

Nuo Geguž. 26 iki 31 d. — 
Pittsburgh, P.

Nuo Birž. 4 iki 12 d. Cle
veland, Ohio

Apie birželio 15 d. iš ten 
vyksta į1 Chicago, Ill., tačiau 
jei atsiras norinčių pasikvie
sti delegatą pas save keliom 
dienom anksčiau ar vėliau 
birželio 15 d., tai bus galima 
susitarti ir susirašyti. Marš
rutas kaip matyt, nėra labai 
griežtai fiksuojamas, nurodo- 
mas tik laikas geresnei kvie
čiančių jų orientacijai.

Dar kartą primename, kad 
visais delegato maršruto rei
kalais, prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 46 Fifth Ave. New 
York, N. Y.

iŠ LIETUVOS

RINKS IŠ NEPRIKLAUSO
MYBĖS KOVŲ FOTO

GRAFIJAS ’

Aš rūkau dėl malonumo,

mano mintys ramios 

aš rūkau Luckies

Ne Kongresas, be 
Suvažiavii

Centro Valdyba 
met nešaukti A. L. 
iteracijos Kongres 
Kongreso įvyks F 

i Tarybos suvažiavir 
reikšmė bus nemaž 
į kongreso.

Dėl ko toks nuū 
Šiemet Lietuvių' 

gyienymas Ameri! 
r® Federacijos na 

i gvarbų ir reikšming

jubiliejinį Seimą, ku 
biridio29,30 ir liq 
dienomis, Chicagoj. 
svarbus ir didelis įv 
liuoyB susidomėj 
Amerikos lietuvių 
visuomenė. Į sį seimą 
jojimo, suvažiuos be 
lie veikėjai, kurie su 
ir f Federacijos ko: 
Nebuvo reikalo šiem 
ti dviejų suvažiavii 
vieną gausingą. Tuo 1 
ganizacijos lėšas ir 1 
taupysime. Taip pat.

LENGVAS UZSIRŪKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Kiekvienas Užsitraukimas

Lengvą Užsirūkymą iš turiningo,'

brandaus-kūno tabako

“it’s toasted”

MMM
MM

Luckies yra mažiau rūgštūs

Mažiau Rūgštus

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų laikotarpio (1918-1921) 
yra užsilikę visuomenėje ir 
įstaigose bei jų archyvuose 
daug fotografijų, kuriose bu
vo užfiksuota įvairūs mūsų 
kovų dėl nepriklausomybės 
momentai: anų laikų gyveni
mo sąlygos, kovų būdas bei 
aplinkybės ir t. t.; pasižymė
jusių kovose asmenų (karių, 
partizanų, civilinių asmenų) 
atvaizdai ir t. t., atvaizdai iš 
priešo užimtų Lietuvos sri
čių ir visa tai, kas šiokiu ar 
kitokiu atveju primena mūsų 
Nepriklausomybės karus.

Kariuomenės štabo istori
jos dalis pasiryžusi tokius at 
vaizdus surinkti ir panaudo
ti karo istorijos reikalams. 
Visi, kas tokių atvaizdų turi, 
istorijos dalies prašomi juos 
siųsti į Kauną, Kariuomenės 
Archyvo viršininko vardu. 
Ant kiekvienos fotografijos | 
arba prie jos pridėto raštelio 
reikia parašyti: a) kurioje 
vietoje fotografija nutraukta
b) kada nutraukta (data),
c) ką reiškia atvaizdas (ko
kis momentas atvaizduoja
mas), d) ar fotografija ati
duodama istorijos dalies nuo 
savybėj arba skolinama per- 
sifotografuoti, e) fotografi
jos siuntėjo adresas.

Istorijos dalis įsitikinusi, 
kad visi tinkamai įvertins j 
dedamas pastangas mūsų ne
priklausomybės kovų laiko
tarpiui atvaizduoti darbą ir 
neatidėliodami siųs prašo
muosius atvaizdus šiuo adre
su: Kaunas, Kariuomenės Ar 
chyvo Viršininkui.

Dzūkai, ar atsimenat savo 
kalbą?

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*; jog 

populiarūs cigaretų i$d 
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

■ ♦Dariniai Patikrinu Nepriklausomų

g. llltl 
cigaretų išdirbi- ||

1

Rūgštumo PervirSJus Kitų PopuUarių Išdirbinių, Lyginant 8u 
Lucky Strike Cigarctaia

t .... t ... .
įALANCi__________________
Į L U C K V S Y R l K e

! BRAND B

i BRAND C

| BRAND O

%*

Vieno dzūko ties Seirijais 
vilkas papiovė arklį. Parėjęs 
namo dzūkas sako žmonai: 
’’'Atbėgo kukuožis iš mišku, 
nuscvėrė gniezdzį už kiško, 
parsivelėjo ant kiernos ir už 
piovė.’ ’

Lietuviškai bus taip: At
bėgo vilkas iš miško, nusitvė
rė bėrį už kojos, parsimetė 
ant kupsto ir papiovė. Taip 
aiškina prof. Kampininkas. 
O kaip jūs, dzūkai aiškinate?

"IT’S TOASTED ,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

Jūsų gerklės apsauga-prieš kniteįimus-prieš kosulį Skaityk ’’Ameriką” — 
žinosi visą pasaulį!

tro Valdyba dangun 
nutarė

šaukti T.LRK. F 
cijos Tarybos šuva 
mą drauge su LR.] 
Jubiliejiniu Sero 
tent - birželio 2! 
liepos M. vakarais 
Morrison viešbutyj 
cago, DL
Šiame Federacijoi 

bos Suvažiavime gal 
vauti dauguma L! 
Seimo atstovų. Taip, 
pačiu suvažiavimu d 
darbai bus atlikta. 
suvažiaviman bus ] 
svečiai iš Lietuvos, 1 
bar lankosi Jungtin 

lybėse, kad bendra 
pasitarti įvairiais ta

Kad iš anksto bū 
kas sudaro Tarybą 
rėš teisę dalyvauti i 
me, skelbiame F

name kalbama api 
ir jos suvažiavimu

1. Federacijos Ta

sas, svarsto ir spi 
sus svarbesnius I 
kurie kyla laikota 
ir kito Kongreso ii 
kalauja greitesnio

2. Visi Federaci 
į bos sprendimai yi 

w Federacijos na

KIEKI

Kas šį klausim? 
gavo įat^i, k? 

‘ tieji mokama 
8%. Jei tai kh 
klausytume mok 
tų,, tektų eiti su 
prieš Dievą, nes

yra Dievas. Bet i 
paklauskime, ar t 
šiuose klausimuos 
ri ir nuoširdūs?

Deja! Burnojai 
Dievą yra daug, t 
tik dėl to ir būro 
Dievą, kad Jo ne 
Bet pati neapykant 
nėra Dievo nebūvi 
Kentas, o tėra įrodi 
tokie žmonės Dievą 
ta. Tarp tokių bedii 
kinčių skirtumas t( 
tikintieji skelbia Di 
1?, o bedieviai skeli 
neapykantą, bet vie
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Ne Kongresas, bet Tarybos jie turi laikinos galios. Jeigu 
Suvažiavimas sekantis po tų nutarimų Kon 

--------  gresas nieko apie juos nepa
sisako arba jų neatšaukia ar 
nekeičia, sprendimai įgyja 
pilnos galios.

3. Federacijos Tarybą su
daro:

a) Federacijos Dvasios 
Vadas

b) Federacijos Centro Val
dyba

c) Apskričių pirmininkai 
ir sekretoriai
d) katalikų laikraščių redak
toriai

f) Centrinių organizacijų 
Centrų pirmininkai ir sekre
toriai.’

4. Federacijos Tarybą šau
kia ir joje pirmininkauja Fe
deracijos Centro Valdybos 
Pirmininkas, sekretoriauja— 
Federacijos Centro Valdybos 
sekretorius.

Tai^i, A.L.R.K. Federaci
jos Tarybos narių prašome 
išanksto rengtis į svarbų ir 
reikšmingą suvažiavimą au
kščiau nurodytu laiku.

—o—
’’Bendro fronto” Reikalu.
Kairieji visais būdais imasi 

organizuotis į ’’bendrus fron
tus”, į kuriuos stengiasi 
įtraukti ir Katalikų draugi
jas bei veikėjus. Taip pat jie 
šaukia į Clevelandą suvažia
vimą į kurį kviečia ir katali
kų organizacijas. Kadangi ir 
tie jų ’’bendri frontai” ir ’’vi
suotini suvažiavimai” yra 
niekam kitam sugalvoti, kaip 
tik kairiųjų — komunistų ir 
socialistų, propagandos tiks
lams, dėl katalikų organiza
cijos ir draugijos prie jų ne
sideda. Katalikai turi stiprin
ti savo veikimo bendrą fron
tą — A.L.R.K. Federaciją.

Suvažiavimas

Centro Valdyba nutarė šį
met nešaukti A. L. R. K. Fe
deracijos Kongreso. Vietoj 
Kongreso įvyks Federacijos 
Tarybos suvažiavimas, kurio 
reikšmė bus nemažesnė, kap 
ir kongreso.

Dėl ko toks nutarimas?
Šiemet Lietuvių R. K. Su- 

sivienymas Amerikoj, stip
rus Federacijos narys, mini 
svarbų ir reikšmingą auksinį 
jubiliejų. Ta proga šaukia 
Jubiliejinį Seimą, kuris įvyks 

. birželio 29, 30 ir liepos 1 ir 2 
dienomis, Chicago j. Tai bus 
svarbus ir didelis įvykis, ku
riuo yra susidomėjus visa 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė. Į šį seimą, be abe
jojimo, suvažiuos beveik visi 
tie veikėjai, kurie suvažiuoja 
ir į' Federacijos kongresus. 
Nebuvo reikalo šiemet dary
ti dviejų suvažiavimų, bet 
vieną gausingą. Tuo būdu or
ganizacijos lėšas ir laiką su
taupysime. Taip pat L.R.K.S. 
A. jubiliejinį seimą padary
sim reikšmingesnį. Tad Cen
tro Valdyba dauguma balsų 
nutarė

šaukti T.L.R.K. Federa
cijos Tarybos suvažiavi
mą drauge su L.R.K.S.A. 
Jubiliejiniu Seimu, bū
tent — birželio 29 d. ir 
liepos 2d. vakarais (7 v.) 
Morrison viešbutyje, Chi 
cago, BĮ.
Šiame Federacijos Tary

bos Suvažiavime galės daly
vauti dauguma L.R.K.S.A. 
Seimo atstovų. Taip, kad tuo 
pačiu suvažiavimu du dideli 
darbai bus atlikta. Tarybos 
suvažiaviman bus pakviesti 
svečiai iš Lietuvos, kurie da
bar lankosi Jungtinėse Vals
tybėse, kad bendrai su jais 
pasitarti įvairiais tautos rei
kalais.

Kad iš anksto būt žinoma, 
kas sudaro Tarybą ir kas tu
rės teisę dalyvauti suvažiavi
me, skelbiame Federacijos 
konstitucijos straipsnį, ku
riame kalbama apie tarybą 
ir jos suvažiavimą:

1. Federacijos Taryba arba 
mažasis Federacijos Kongre
sas, svarsto ir sprendžia vi
sus svarbesnius klausimus, 
kurie kyla laikotarpy vieno 
ir kito Kongreso ir kurie rei
kalauja greitesnio sprendimo

2. Visi Federacijos Tary
bos sprendimai yra privalo
mi Federacijos nariams, bet

Federacijos Skyrius 
Kalifornijoje•

Kan. F. Kemėšis, beviešė
damas Los Aangeles, Kalif. 
pas žinomą veikėją dr. J. J. 
Bielskį, suorganizavo Katali
kų Akcijos draugiją, kuri 
veiks sąryšy su Federacija. 
Ta drąugija ir mokestį ($1.) 
į Federacijos Centrą sumokė
jo. Draugijos Valdybą suda
ro: Juozas Strongis, pirmin., 
Elzbieta Ratkienė, iždin. ir 
Domas Puišis, sekr. Sveikina
me naują Federacijos skyrių, 
linkime sėkmingai vienyti to
limos Kalifornijos lietuvius 
bendriems katalikybės ir lie
tuvybės darbams.

A.L.R.K. Federacijos Sekr. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago 

Illinois.

KIEK BEDIEVIŲ MOKSLININKŲ?

landą prašė kitą bedievį, Di- 
derot’ą, kad jam atvestų ku
nigą. Mat, gyventi be Dievo 
buvo gera, o mirti troško su 
Dievu. Tą valandą štai kaip 
kalba: ’’Jei čia neturėsiu ku
nigo, pasikarsiu.” Ir tas pats 
DIDEROT kartą prisipažino: 
’’Man užtenka vienos akies, 
kad surasčiau Dievą.”

Arba vėl, bedievis VOL- 
NEY. Tai tipiškas ir dauge
lio mūsų laikų bedievių pa
vyzdys. Apje tikėjimo daly
kus štai kaip kalba: ’’Vienas 
yra dalykas savo darbo kam
bary filosofuoti, o visai ki
tas yra dalykas būti jūroje 
audros metu.” Ir tokiais at
sitikimais paprastai kalbė
davęs poterius, kuriuos rei
kėdavo kalbėt už škaplierius.

Nemažas bedievis buvo ir 
MEZERAY. Kai mirtis pa
žiūrėjo į akis, štai kokią gie
smelę užtraukia: ’’Tikėkite 
man, mano draugai, Mėzeray 
mirdamas daug daugiau tiki, 
kaip Mėzeray sveikas būda- 

! mas.”
RENANAS buvo toks di

delis bedievis, kad net užsi
tarnavo bedievybės vyskupo 
titulą. Pažvelkime į jį gyve
nimo pabaigoje. Kaip jis ta
da jaučia, kad tiki į Dievą ir 
savo netinkamus kalbėjimus 
apie Dievą pasmerkia: ”0 
mano jaunystės Dieve, aš vi
sada turėjau vilties grįžti į 
Tave... Gal būt, kad Tave su
rasiu — aš nusižeminu ir esu 
nugalėtas... O, mano jaunys
tės Dieve! Gal būt, kad Tu 
būsi ir mano mirties patalo 
Dievas!”

Čia tektų taip pat atsakyti 
į klausimą, ar tie, kurie skel
bia, kad Dievo nesą, tuose da
lykuose pakankamai nusima
no. Daugelis bedievių kai ku
riose mokslo srityse kartais 
yra ir ne maži specialistai, 
bet religijos dalykuose nieko 
neišmano. Jeigu apie kokį 
nors mokslą pradėtų kalbėti 
nieko nenusimanąs, ką apie 
tai tektų pasakyti? Kitiems 
mokslams ši taisyklė yra tai
koma, o kodėl tikėjimo mok
slui ne? Ar vienas tik tikė
jimas yra toks menkas daly
kas, apie kurį gali kalbėti 
ir nieko apie jį nenusimaną?

Neužmirškime, kad kiek
vienas mokslas turi savo me
todus. Ką tektų pasakyti, jei 
kai kurie mokslininkai pra
dėtų savo darbus tokiomis 
priemonėmis vykinti: astro
nomas į žvaigždes pradėtų 
žiūrėti pro juodus akinius, 
akių gydytojas pasistatytų 
didžiausią teleskopą ir pra
dėtų tyrinėti ligonių akis, ag
ronomas pasikeltų į stratos
ferą ir ten pradėtų ieškoti 
vietų pagerintoms augalų

Iš Apylinkes Gyvenimo
SUKAKTUVĖS IR SVEČIŲ 

SUTIKIMAS

Sekmadien, Bal. 19 d. Lie- , 
tu vos Vyčių 41 Vytauto kuo
pa iškilmingai apvaikščiojo • 
20-ties metų sukaktuves nuo 
kuopos susiorganizavimo ir 
pagerbė pavasarininkų ats
tovus: D. Juozą Leimoną ir 
adv. Juozą Laučką, sureng
dama gražią vakarienę, rank
darbių parodą, paveikslus 
apie Lietuvą ir šokius.

Neatsižvelgiant, kad tą 
dieną apylinkėje radosi ir 
daug kitų pramogų, jų tarpe 
net ir be įžangos surengta, 
bet ypač vakarienė buvo iš
tikro įspūdinga. Vakarienės 
vedėju buvo ’’Amerikos” re
daktorius Kazys Vilniškis. 
Joj dalyvavo daug įžymių 
asmenų, būtent: be garbės 
svečių Dr. J. Leimono ir adv. 
Laučkos, dalyvavo Gen. Kon. 
P. Daužvardis, kun. N. Pa
kalnis, kun. J. Kartavičius, 
K. Krušinskas, visi pasakė 
daug gražių kalbų ir širdin
giausių linkėjimų kuopai ir 
toliau augti ir stiprėti savo 
veikime.

Muzikalę programą išpil
dė buvusios vytės A. Čemer- 

, kienė ir A. Aimutienė (Bu- 
zaitės) sudainuodamos tikrai 

, gražių dainelių; joms akom
panavo muz. J. Jankus.

Be virš minėtų garbingų 
dalyvių dar pasakė kalbas: 
Kazys Dobrovolskis, p-nia 
Šertvytienė, Varneckis, A. 
Aimutis, K. Kuzmickas, A. 
Grigalis ir J. Čemerka.

Iš dabartinių kuopos vei
kėjų kalbėjo kuopos pirmin. 
V. Kivyta, kuris atidarė va
karienę, Centro Pirmininkas 
inž. A. J. Mažeika, apskričio 
pirmin. P. Ivanauskas, kuo
pos iždininkas J. Minauskas 
ir kiti. Nuo šeimininkių kal
bėjo p. Kivytienė, vakarienę 
gražiai prirengė p. Laukai
tienė ir jos marti p. Kivytie
nė; joms pagelbėjo M. Ungu- 
raitienė už ką vyčiai yra la
bai dėkingi.

Be virš minėtų įžymių as
menų dalyavo K. Hoffmanas, 
J. Garšva, O. Subatienė, Kru- 
šinskienė ir kt.
• Telegrama širdingai svei
kino muz. A. Visminas, kuris 
su A. Mažeika atgaivino 41 
kuopą. Laišku sveikino da
bartinius ir buvusius kuopos 
narius J. K. Milius (Miliaus
kas) 41 kuopos organizato
rius, kuris dabar gyvena Los 
Angeles, Cal.

Po vakarienės sekė rank
darbių paroda, kuri savo 
skaitlingumu ir gražumu tie-

BINGO BALIUS
Balandžio 24 d., penktad. 

vakarą, Karai. Ang. parap. 
Sodalietės rengia ’ ’Bingo 
Bunco” ir šokių vakarėlį, kur 
bus galima gražiai laiką pra
leisti. Bus duodama gražių 
dovanų laimėtojams. Bilietai 
tik 40 c.; galite įsigyti pas 
nares. Pradžia 7:30 vai. vak.

NAMŲ SAVININKAI
VEIKIA

Didžiojo New. Yorko
Federaciįos Apskritis

Šiuomi pranešame, kad 
Federacijos Apskričio posė
dis įvyksta ateinančio tre
čiadienio, balandžio 29 d. va
kare, lygiai 8 valandą.

Visų atstovų prašome bū
tinai dalyvauti, nes bus svar
stomi didelės svarbos suma
nymai. Lauksime taipgi jau
nimo draugijų bei chorų at
stovų, kurių patogumui Fe
deracijos posėdžius atkėlėme 
iš paskutinio kiekvieno mė
nesio penktadienio į pasku
tinį mėnesio trečiadienį. Pa
sitikime, kad nebūsime ap
viltais — posėdis bus skait
lingas.

Kun. N. Pakalnis, 
Didž. N. Y. Fed. Apsk. Pirm.

—0—
Kas-gi šiais laikais yra svar- 

blausias ir galingiausias
i vadas?

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacija, dėka adv. Cl. Voketai 
čio, jau inkorporuota. Lega
lizuotas namų savininkų or
ganizacijos pirmas susirinki
mas įvyks ketvirtad. balan
džio 30 d. 7:30 vai. vak. Bro
niaus Šalinsko įstaigoj (84- 
02 Jamaica Ave., Woodhaven 
N. Y. Jamaica linija Forest 
Parkway stoties).

Šiame susirinkime bus ren 
karna valdyba ir apsvarstyti 
svarbūs organizacijos reika
lai. Visų narių dalyvavimas 
būtinas. Bus priimami. ir 
nauji nariai. Įstojimas tik 
25 c., metinė mokestis $1.00

—oi— 
Piknikas

Pirmas metinis Lietuvių
Namų Savininkų organizaci-1 vis“u‘0’me7js'’m;nt'iegi _ 
jos piknikas įvyks šeštadieų įrankis> su kuriuo šiandieną 
birželio 6 d., Dexter Parke, toj. mintis tampa veikimUi gi 
Woodhaven, N. Y. Pikniko g.g veįkįmas vaido pavienių 
pradžia 2 vai. po pietų, šo
kiai nuo 4 vai. p. p. Įžangos 
tikietai jau atspausdinti ir 
platinami

Diena iš dienos žmonių 
masės yra penimos laikraš
čių sensacingomis žiniomis. 
Žmonės iš laikraščių tan
kiausia susieško savo galvo
jimo kryptį. Iš įvairių perio
dinių žurnalų, savaitraščių 
ir kartais labai šališkų kny
gų minios lyderiai nusistato 
savo veikimui principus.

Spauda, tai yra išraiška 
i, — yra

asmenų ir draugijų eigą. 
Dėl to ir Federacijai yra la
bai svarbu kokia spauda 
draugijos bei pavieni asme
nys naudojasi. Dėt to Fede
racija remia moraliai ir ma
terialiai savo katalikišką 
spaudą. Nes spauda yra svar 
blausias ir galingiausias vi
sų draugijų vadas. Dėl to 
mūsų Federacijos Apskritis 
privalo nuoširdžiai refnti ir 
remia moraliai ir materialiai 
savo organą ’’Ameriką.” Jei
gu Federacijos Apskritis 
nieko daugiau neįstengtų 
nuveikti, tik vien dirbti mū
sų laikraščiui ’’Amerikai” ir 
tai būtų jau pakankamai gar 
bingas Federacijos darbas.

—o—
Draugijos priklausančios 
prie Federacijos Apskričio 
yra prašomos rašyti apie 
savo veikimą į šį skyrių

Rodos kiekviena draugija 
turi iš savo tarpo išsirinkus 
taip vadinamą koresponden
tą. Geistina, kad korespon
dentas pasistengtų surašyti 
draugijos veikimą ir patal
pintų šiame skyriuje.

Tokiu būdu ir koresponden 
tui būtų gera proga lavintis 
rašinėti ir laikraščiui gera 
parama, nes draugijų nariai 
susidomėtų savo veikimo ei
ga ir gal.panorėtų visi užsi
prenumeruoti ’’Ameriką.”

BUNCO BALIUS
KETVERGE, BALANDŽIO — APRIL 30,1936

TIK IŠSISTOVĖJUS TABA-I APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE,
KAS YRA GERIAUSIU | j^0 5^ įr Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Rengio Moterį) Sąjungos 29-ta Kuopa 
’’Amerikos” naudai

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 35 centai

Cigaretinis tabakas, kaip ir ki
ti plačiai naudojami gaminiai ge
rėja su tinkamu išsistovėjimu. Ta
bakas savo natūraliame stovyje 
yra šiurkštus ir stiprus. Ištikro, 
nors, augintojo prieš pardavimą 
ir išnokintas, jis nėra tinkamas 
naudojimui be tolesnio sendinimo.

Tai galima sakyti ir net apie 
tokį puikų tabaką, koks yra nau
dojama Lucky Strike išdirbime. 
Tad dėl Luckies tabakas sendina
mas net per ištisus pusantro iki 
trijų metų. Per tą išsistovėjimo 
laiką nepastebimas, bet labai svar 
bus vyksta tabako keitimasis. Ir 
kaipo pasekme tų ’’gamtos” per
sikeitimų yra dalinai ’’išlygina
ma” originale, šiurkšti lapų ko
kybe.

Bet vien tik sendinimas negali 
prašalinti liuesų rūgščių. Jos at
siranda net ir tada, kada tabakas 
sendinama net ir geriausiose są
lygose, skirtose reikalingam lai
kui Lucky Strike cigaretams,

Spraginimo procesu, Lucky

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.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

simenat savo 
>ą?

ties Seirijais 
arklį. Parėjęs 
sako žmonai: 
ložis iš miško, 
zdzį už kiško, 
t kiernos ir už

bus taip: ki
niško, nusitvė- 
os, parsimetė 
papiovė. Taip 
Kampininkas, 

ikai aiškinate?

Kas šį klausimą tyrinėjo, 
gavo įsitikinti, kad netikin- 

’ tieji mokslininkai tesudarą 
8%. Jei tad klaustume ir 
klausytume mokslo autorite
tų, tektų eiti su Dievu, o ne 
prieš Dievą, nes mokslininkų 

' daugumas šaukte šaukia, kad 
yra Dievas. Bet ir čia rimtai 
paklauskime, ar tie bedieviai 
šiuose klausimuose yra atvi
ri ir nuoširdūs?

Deja! Burnojančių prieš 
Dievą yra daug, bet dažnai 
tik dėl to ir burnoj a prieš 
Dievą, kad Jo neapkenčia. 
Bet pati neapykanta tai dar 
nėra Dievo nebuvimo' argu-

tikėjimo, tei- 
lės sargyboje

neriką” —

1 skelbia, kad Dievas yra.
Štai, pavyzdžiui bedieviai 

mėgsta pasididžiuoti VOL
TAIRE ’U. Tiesa, Voltairas 
daug neapykantos ir pagie
žos yra paleidęs Dievo adre
su, bet bedievis nebuvo. Tik 
pasiklausykime jo paties žo
džių: ’’Šią naktį svarsčiau ir 
buvau paskendęs gamtos ap
mąstyme. Stebėjausi begaly
be, nesuskaitomais žvaigž
džių keliais. Dar daugiau ste
bėjausi protu, kuris vadovau 
ja toms didžiulėms spyruok
lėms. Pats sau kalbėjau: Rei
kėtų būti aklam, kad užmirš
tum tą reginį, reikėtų būti 
puspročiui, kad nepažintum 
autoriaus, reikėtų būti kvai
lam, kad jo negarbintum.” 
(Crf. Volterio raštus, XVIIt.

mentas, o tėra įrodymas, kad 
tokie žmonės Dievą pripažįs
ta. Tarp tokių bedievių ir ti
kinčių skirtumas tėra toks: 
tikintieji skelbia Dievo mei- 223 p.) .
lę, o bedieviai skelbia Dievo Paimkime kitą bedievį 
neapykantą, bet vieni ir kiti d’ALEMBERTĄ. Mirties va-

sėkloms sėti, ir p. Daug ne
galvoję, pasakytume, kač 
tiems ponams turi būt, gal
vose pasidarė truputį nege
rai. O dabar pažvelkime, ko
kiomis priemonėmis daugelis 
žmonių norėtų ieškoti Dievo, 
arba pasislėpti nuo Jo? Vie
niems tai yra neapykanta ku 
nigų, neapykanta popiežiaus; 
kitiems — suirusi moterystė 
arba, apskritai, nedoras gy
venimas ; tretiems vėl kokie 
nors žemiški išskaičiavimai 
ir t. t. O ne maža atsiranda 
ir tokių ’’mokslininkų”, ku
riems didžiausias įrodymas 
apie Dievo nebuvimą yra tik 
tas, kad jie apie tą Dievą ne
turi jokio nusimanymo. Bet 
ar čia yra mokslas? Jeigu pa
prastą nežinojimą ir nenusi- 
manymą pradėsime laikyti 
mokslu, kur pagaliau nuei
sime?

Norėčiau kreiptis į tuos

siog žavėjo žiūrovus ir kru- 
tami paveikslai apie Lietuvą 
kuriuos rodė vytis Antanas 
Kazlauskas. Reikia pažymė
ti, jog daugumo paveikslų 
nutraukė pats A. Kazlaus; 
kas pereitą vasarą Lietuvoje. 
Su atstovais jis ir važinėjo 
po kolonijas juos rodydamas

’’mokslininkus”, kurie skel
bia, kad Dievo nėra. Ar aty- 
džiai perskaitėte visą Šv. Ra
štą ir pasistengėte Jį tinka
mai suprasti? Ar gerai iš
studijavote visą Bažnyčios 
istoriją? Ar gerai išnagrinė
jote žymiausius teologų vei
kalus apie Dievo buvimą? 
Tuomet bus lengva suprasti, 
kodėl tokia daugybė rimčiau
sių pasaulio mokslininkų šau 
kte šaukia paties mokslo var 
du: Yra Dievas

Kun. J. Stankevičius 
(Iš žvaigždės)

Strike išdirbėjai šiuos pagerini
mus stumia daug toliau. Šis pirm- 
kaitinimas tabako aukštesnėse 
temperatūrose prašalina gerklės 
suerzinimus aukščiausiu laipsniu 
ir yra palyginamas su geni taba
ko skoniu ir kokybe. Tad spragi
nimo procesas yra jūsų apsauga 
prieš knitėjimus ir prieš kosulį.

Be to, dar viduriniai tabako au
galo lapai yra naudojami išdirbi
me Luckies', nes viršutiniai lapai 
taip cheminis išnagrinėjimas pa
rodo, turi perviršių šarmų, kurie 
inkę duoti šiurkštų, šarmišką 

skonį, gi apatiniai lapai linkę 
rūgštumui dūmuose.

Kadangi Lucky Strike cigare- 
;ai įkūnija skaičių tikrai pamati
niu pagerinimu, tad reikia tikėti, 
jog visi šie pagerinimai susideda, 
kad paminus Luckies geresniu 
cigaretu, naujovišku cigaretu, pa
darytu iš turtingo, brandaus kū
no tabako, lengvą užsirūkymą.

(Garsinimas)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

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

GRIPSHOLM
. TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Laivo nemainant
šia ekskursija vadovaus p. Pr. zaborskls, švedų Amerikos Unijos, 

Klaipėdos Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

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

Kiti Išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM — — May 5 KUNGS1IOLM--------June 4
DROTTNINGIIOLM — May 16 DROTTNINGHOLM June 10

Platesnių žinių apie ekskursijas, brošiūrėlių ir laivakorčių ma
lonėkite kreiptis Į vietini laivakorčių agentą arba

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

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

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

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimas
nejudomas nuosavybes, Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą
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LIET. DIENOS KOMITETUI

Šiandien, Balandžio 24 d., 
8 vai. vak. įvyksta svarbus 
Sept. Lietuvių Dienos Ren
gimo Komiteto posėdis. Visų 
valdybos ir komisijos narių 
dalyvavimas būtinas. Posė
dis įvyks Amerikos redakci
joj. Komisiją sudaro šie as
menys: K. 
A. Mažeika, 
Šertvytienė, 
W. Turulis, 
Subatienė,
Kubilius, O Daubarienė, Ig. 
Bujokas, T. Klimienė, K. BaL 
trušaitis, K. Masaitis.

Krušinskas, inž. 
Pr. Kizis, M. 
K. Dumblienė, 
J. Skarulis, S. 

K. Vilniškis, P.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Balandžio 15 d. Moterų S— 
gos 29 kp. laikė mėnesinį su
sirinkimą, kurį atidarė mal
da pirm. U. Mikulskienė. At
silankė gražus skaičius są- 
jungiečių. Pirmiausia buvo 
naujų narių priėmimas, įsi
rašė trys: M. Baciška, H. Sa- 
baliauskiūtė, M. Mažeikienė. 
Išklausyta visa eilė raportų 
iš Federacijos. Mot. S-gos 29 
kp. nutarė rengti ’’Bunco 
Party” dėl laikraščio ’’Ame
rika” raidžių fondo. Parengi
mas įvyks balandžio 30 d. 
ketverge 8 vai. vak. Apreiš
kimo parapijos svetainėje. 
Įžanga 35 centai. Bus duoda
ma prie kiekvieno stalo do
vana. Kviečiam visus atsilan
kyti ir paremti ’’Ameriką”. 
Tai mūsų visų pareiga.

—o—
Motinų Diena

Motinų Dienoje,gegužės 10 
d. Mot. S-gos 29 kp. rengia 
vakarą. Bus suvaidinta gra
žus veikalas ’’Žemės Rojus” 
trijų veiksmų komedija. 
. Vaidins Vytauto Vaidilų 
Ratelis. Vaidinimas įvyks 
Apreiškimo par. salėje. Įžan
ga 75 ir 50 c. Pelnas pusiau 
su parapija. Tikietų galima 
gauti pas nares. Pradžia 7 
vai. vakaro.

—o—
Metiniai Pusryčiai

Apreiškimo parapijos Am
žinojo Ražančiaus D-jos Me
tinio veikimo pusryčiai įvyks 
sekmad. gegužės 3 d. tuoj po 
8 vai. mišių. Visų narių daly
vavimas ir bažnyčioje ir pus
ryčiuose būtinas.

—o—
’’Surprise Party”

Balandžio 18 d. Mot.
gos 29 kp. surengė savo na
rei ir jos vyrui M. K. Began- 
skams 25 metų vedybinio gy
venimo paminėjimą jų na
muose. Prisirinko daug są- 
jungiečių ir svečių. Kuopos 
pirm. U. Mikulskienė pasvei
kino jubiliatus, kuopos var
du įteikė gražią dovaną, 
(bed spread). Visos dalyvės 
ir dalyviai jubiliatams ir jų 
sūnui ir dukrelėms linkėjo il
giausių metų.

p. Beganskai dėkojo ren
gėjoms sąjungietėms ir sve
čiams už netikėtą pagerbimą

Koresp.

/ 
S—

Karai. Angelų Parap.

Šį sekmadienį, balandžio 
26 d. tuoj po sumos, parapi
jos salėje įvyksta Šv. Vardo 
D-jos mėnesinis susirinkimas 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

J. Mykolaitis

Karalienės Angelų para
pijiečiams jau nė aiškinti ne
reikia apie Šv. Vardo D-jos 
parengimėlių gerumą, nes tą 
visi žinom iš patyrimo. Kas 
tik juose lankėsi, visi pilnai

Muz. Pr. A. Dulkė
Jo rengiamas Radio Vaka

ras įvyksta šį sekmadienį, 
Balandžio 26 d., Transfigura
tion salėje, Marcy ir Hooper 
St. 6 vai. vak. Bus įdomi ir 
smagi programa, po kurios 
seka šokiai. Šio vakaro pel
nas skiriamas palaikymui 
Karalienės Angelų par. radio 
valandos, kurią veda muz. 
P. A. Dulkė.

si prie Bažnytinio Koncerto, 
kuris įvyks gegužės 10 d., 5 
vai. po pietų. Pelnas naujų 
vargonų fondui. Koncertas 
įvyks Šv. Jurgio par. bažny
čioje, 207 York St. Brooklyn, 
N. Y. Šį koncertą neturėtų 
praleisti nė vienas ne tik pa- 
rapijonas, bet ir kiti Brookly 
no lietuviai, nes bus labai 
įdomus ir įvairus. Apart vie
tinio choro, dalyvaus ir kitų 
parapijų chorai bei solistai.

Pirmą kartą išgirsit N. Y. 
ir N. J. vargonininkų chorą 
(ansamblį), kuriam vado
vaus komp. J. Žilevičius. O 
kas nesigėrėjo dain. A. Ba
nio gražiu baritonu? Jeigu 
kuriems neteko girdėti jį gie
dant, tai išgirsit šiame kon
certe.

Vienu žodžiu, kad koncer
tas bus tikrai puikus, tad 
nepatingėkit ir iš toliau at-

— Vyčiai ruošiasi prie ben 
droš Šv. Komunijos gegužės 
3 d. per 8:30 vai. mišias. Bus 
bendri pusryčiai.

— Vinco ir Elenos Rainių 
dukrelė Darata Patricija bu
vo apkrikštyta bal. 19 d. 
Krikšto tėvai buvo Kostas 
Niedzinskas ir Vera Tamulie- 
nė. Apkrikštytas ir John Wil
son Quail (Jankšiūtės) Sūnus

JAU NE PASLAPTIS

APSIVEDĖ

buvo užganėdinti, šv. Vardo 
D-jos parengimas įvyks ge
gužės (May) 8 d. parapijos 
salėje.

Tai bus linksmas metinis 
balius, kurio daugelis su pa
siilgimu laukia. Tikietai jau 
pardavinėjami. Gal kam su
sidaro neparankumai draugi
jos narius susieiti, lai ateina 
sekmadienį, tuoj po sumos 
į parapijos salę, kur bus Šv. 
Vardo D-jos mėnesinis susi
rinkimas, o ten galės įsigyti 
tikietų. Taip pat malonu pra 
nešti, kad nauji nariai prii
mami laike kiekvieno susi
rinkimo. *

Bingo Balius
Karai. Ang. par. Sodalie- 

tės jau ruošiasi prie savo 
’’Bingo Bunco” ir šokių ba
liaus, kuris įvyks penktadie
nį balandžio 24 d., parapijos 
salėje, kur bus galima gra
žiai ir linksmai laiką praleis
ti; bus duodama gražių dova
nų. Bilietus galite gauti pas 
nares. Įžanga tik 40 centų.

Gausite pavalgyt ir gėri
mo. Kviečiame visus senus ir 
jaunus. Pradžia 7:30 v. vak.

Pasimatysime. Kor. A.V.

Kolektos nebus, bet vietoj 
to, bus tikietai, kurie tik 35c. 
TikietUS įsigykite iš kalno, 
kurių galima gauti kleboni
joj, pas kolektorius ir choris
tus.

Pasižymėkit dieną, kad 
nepamirštumėte, tai Motinų 
Pagerbimo Dienoje.

Antanas Andriuškevičius, 
’Amerikos” skaitytojas nuo 
159 Linwood St., Brooklyn, 
N. Y. su Natalija Šniokiėnė. 
Šliūbas buvo žintradiėnįj bal. 
21 d., 5:30 vai. vak. Karalie
nės Angelų par. bažnyčioje. 
Sutuoktuvių ceremonijas at
liko kuri. J. Laurynaitiš. Liu
dininkais buvo P. Gustas su 
žmona. Bažnyčioj buvo susi
rinkęs gražus būrelis žmonių

Rep.

Gegužės 1 d. — Darbinin
kų Šventes proga yra ren
giamas smagus^ kaip žmonės 
Sako, padūkato balius — tai 
’’Vienmarškinių Balius ku
ris įvyks Karai. Ang. parap. 
salėj, (kampas Roebling ir 
Sd. 4th gatvių, Brooklyne) 
Pirida viens, kitas klausinė
jo, kas tą balių rengia, bet' 
dabar jau visi žino, kad tai 
daro Savaitraštis ’’Amerika” 
Vienmarškinių balius vadi
nasi todėl, kad ten bus sma
gaus pasišokimo ir kam bus 
šilta — galės žiponą po sta
lu pametęs šokt kiek lenda. 
Taipgi reikia prisiminti, kad 
šis balius rengiamas ne dėl 
pelno, bet šiaip maloniam 
laiko praleidimui, įspūdžių 
pasidalinimui. Įžanga vos 25 
centai. Bus ir gėrimų bęi už
kandžių.

Balandžio 24 d., 1936

1. --------------------------------------------------------------
BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 

■ 1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta 

Tel.: EVergreen 7-9108

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
0—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0708 

Namų REpubllo 9-8040

ŠTAI KAIP
Išmoninga provoka 
Derasi dėl Klaipėdos, 
leis užsienio politiką 
Atgaivins 
Vilniai? vargai 
gėjo Tauta.

šv. Jurgio Pararp.

Bažnytinis Koncertas
Choras rūpestingai rengta-

MASPETH, L. I.
c

Šioj savaitėj pas kun. J. 
Balkūną svečiuojasi Dr. J. 
Leimdnas ir adv-. J. Laučka.

— Kiln. J. Balkūnas buvo 
išvykęs trumpoms atosto
gomis pas draugus Pennsyl- 
vanijoje.

— Margučių Balius bus 
gražus Šį šėkmadiėiit kadan
gi Mot. S-goš 30 kp. stropiai 
ruošiasi. Bus dovanų. Šokiai 
prie geros orkestros.

— Šiandien renkasi pra
mogų Komitetas tartis dėl 
geguž. 17 d. parapijos gegu- 
žynės ir ekskursijos birž. 21d

— Maspetho politikieriai 
subruzdo. Balandžio 28 d. 
Lietuvių Politikos Klubas 
renkasi pas W. Zabelskį pa
sitarti apie rinkimus ir kitus 
dalykus.

=- Gegužinės pamaldos 
vietinėj parap. bažnyčioj bus 
laikomos kasdieną 7:30 vai. 
vak. ir sekmadieniais 4 vai. 
po pietų.

'iiiiiiiimiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE'iiiiiiii!
= Tel.- STagg 2-2306 =

I PA10C1BS SALDAINIŲ Į
= KRAUTUVE
| GEŽtiAUŠIOg RŪŠIES |
X Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocoidtfc

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Gerlausiš pasirįnkiintls
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš Ę
S geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: s 

j. GINKUS,
= 495 GRAND STREET, x x. . ... BROOKLYN, N. Y. = 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiriiiiiiiiiruiiiiiiiiiiinliilliiiiiiiiiiiir

TEL Virginia 7-449ft
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKA6)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam- 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems m*1 
kalame. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L i
PRIE FOREST PARKWAY

Praeitame Amerikos 
jyje buvome iškėlę tai 
h provokaciją Apavas; 
įM Štai Draugas gi 
pią, kad Trilaukio kuo 
įnr būk esąs vienas p 
įninkąs, visai nėra, 
tai vyriausybė neleidi 
kelbti spaudoj. Kokių p 
uių nesigriebiama, ka 
na h užgniaužti. ’ 
viską galime už tikrą 
priimti, ką skelbia Li 
spauda. Ir kas tie pa 
rinkai? Tai 70.000 jai 
organiacija, grynai 
į kultūrinė ir n 
ji jau 24 metus dirba 
nnj darbą ir tiesia1 
ateitį. Kai kam tas n 
ka.

Tel: STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

j Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC
\ JOSEPH LE VANDA
į (LEVANDAUSKAS)
į I GRABORIUS

t 107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

Brooklyn, N. Y..

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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.

Tel.: STagg 2-1043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

NOTARY PUBLIC

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

wjs paskelbė savo 
randamą Vokietijai, 
palietė Klaipėdos kras 
bar ir AhgŪja parent 
lę paklausimų Hitlerį 
riuose taipgi paliečia 
dą. Matytis, kad alij 
rūpi vokiečių nusist 
Klaipėdos klausimu. ’ 
gi tyli. Jo adjutantai 
kalba apie kolonijų ; 
mą, bet nepasisako d 
pėdos. Lietuvos prekj 
rybos su Vokietija pe 
tos 2 mėnesiam. Ar m 
noras gauti geresnių 
ir pagelbėti vokiečia 
kūnuose į Klaipėdos 
seimelį. Visgi Klaipė 
kalni yra Europos ] 
linin politikos klausi]

*

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

’OVER GLOBE” LIETUVIŲ FABRIKO ČEVERYKAI 
SU ’’AM-O-FLEX” PADAIS IR VlTPADŽIAIS, JAU RAN
DASI S. A. MILČIAUS 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 liue
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!

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet kapines) 
Tel.: JTJniper 5—0259

PHONE Evergreen 7-1312

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

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

1 iki 3 ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vail, vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

%
S

a

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

MILCHDS SHOE SHOPS Inc.
am 69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
k 56-27 Clermont Ave., Maspeth.

66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
^®197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

O 
O

o
72
72

Straight
KENTUCKY

Whiskey
M’vnix’nuw 

fSltaaunJhfūĄrna do.

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

Geriausia ir prieinamiasia dovana — 
lyra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana,

Lietuvos valstybinė

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

KOSULYS I8S ITcToES
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

Sveikata — didžiausias tur- 
tas Pasauta-
Kas nori Kauno duonos, gali

11 i gauti i stubas Brooklyne.
A Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktės: 
1920 7th Ave., ' Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GABO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokė j imai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Standard" Mes Išvalome Garo Boile

rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ba- 
dlo garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adreeuo 
darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733

Spauda praneša, 
momentu Kaune susi 
lomatai iš svarbesni 
pos kraštų pasitarti 
sienio politikos nei 
mainų. Nesenai spai 
bė, kad latvių diploi 
sis taikinti Lietuvą 
kija. Dabar vėl pale 
das, kad greitu lai] 
laukti Amerikos vy 
iniciatyvos, kviesti 
betrpiškoms deryl 
tykiams sunormuo 
čių ir lenkų spau 
Anglijos patariami 
užsienio politikoj 1 
laidų daryti... Su 
nepasisekė sudary 
savio pągelbos sut

Sovietai vėl st 
tujinti Rytų Eoi 
te Rytų Lokarno j 

buvo užg 
^Lenkija ir Vokie 

prisidėti. Bet 
^lapusavio 
pairtus bu Francūzį 
koslovatija, kas du 
Ą Wjam Rytui 
Šiomis dienomis Ru 
rojusi Latvijos ii 

aukščiausi armijos 
rinėti rusų armijos 
Ar šis atsilankymas 
tarpusavio pagelta 
aptarimas? Nepu 
tai su Baltijos v 
jau seniai panirai 
matiniuose sluogs 
čiamas rytų fron 
mas prieš bile kol 
tijos žygius. Vok 
drąsiai kalba a 
Ukrainos kolonizt

Daugiau ir daugi 
ma”Ryto" skait 
kyklų, Šv.Kazimi 
riai ir varžomas ji




