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Nesąmoninga provokacija 
Derasi dėl Klaipėdos. 
Keis užsienio politiką?
Atgaivins Rytų Lokarno. 
Vilniečių vargai.
Išėjo Tauta.

Praeitame Amerikos nume 
ryje buvome iškėlę tautinin- 

| kų provokaciją pavasarinin? 
kams. štai Draugas gavo ži
nią, kad Trilaukio kuopos, iš 
kur būk esąs vienas pavasa
rininkas, visai nėra. Apie 
tai vyriausybė neleido pas- 

I, kelbti spaudoj. Kokių priemo
nių nesigriebiama, kai nori

ma ką užgniaužti. Tad ne 
viską galime už tikrą pinigą 
priimti, ką skelbia Lietuvos 
spauda. Ir kas tie pavasari
ninkai? Tai 70.000 jaunuolių 
organizacija, grynai lietu
viška, kultūrinė ir religinė. 
Ji jau 24 metus dirba kultū
rinį darbą ir tiesia tautai 
ateitį. Kai kam tas nepatin-

Šio mėnesio pradžioje Fran 
cūzija paskelbė savo memo
randumą Vokietijai, kurioje 
palietė Klaipėdos kraštą. Da
bar ir Anglija parengusi ei
lę paklausimų Hitleriui, ku
riuose taipgi paliečia Klaipė
dą. Matytis, kad ali j autams 
rūpix vokiečių nusistatymas 
Klaipėdos klausimu. Hitleris 
gi tyli. Jo adjutantai drąsiai 
kalba apie kolonijų grąžini
mą, bet nepasisako dėl Klai
pėdos. Lietuvos prekybos de
rybos su Vokietija pertrauk
tos 2 mėnesiam. Ar nebus tik 
noras gauti geresnių sąlygų 
ir pagelbėti vokiečiams rin
kimuose į Klaipėdos miesto 
seimelį. Visgi Klaipėdos rei
kalai yra Europos pirmaei-

I liniu politikos klausimu.
* 

—o—
Spauda praneša, kad šiuo 

momentu Kaune sušaukti dip 
tematai iš svarbesnių Euro
pos kraštų pasitarti dėl už
sienio politikos nekuriu at
mainų. Nesenai spauda skel
bė, kad latvių diplomatai im
sis taikinti Lietuvą su Len
kija. Dabar vėl paleistas gan
das, kad greitu laiku galima 
laukti Amerikos vyriausybės 
iniciatyvos, kviesti Lietuvą 
betrpiškoms deryboms san
tykiams sunormuoti. Vokie
čių ir lenkų spaudžiama, ir 
Anglijos patariama, Lietuva 
užsienio politikoj turės nuo
laidų daryti... Su Sovietais 
nepasisekė sudaryti tarpu-

I savio pagelbos sutartį.
į —°—
į Sovietai vėl stengsis at- 

' naujinti Rytų Lokarno. Sė
lį nas Rytų Lokarno projektas 

1934 m. buvo užgniaužtas, 
kai Lenkija ir Vokietija atsi
sakė prisidėti. Bet Sovietai 
sudarė tarpusavio pagelbos 
paktus su Francūzija ir Če
koslovakija, kas duos pra
džią naujam Rytų Lokarnui. 
Šiomis dienomis Rusijoj sve
čiuojasi Latvijos ir Estijos 
aukščiausi armijos vadai, ty 
rinėti rusų armijos sistemą. 
Ar šis atsilankymas nebus tik 
tarpusavio pagelbos sutarčių 
aptarimas? Nepuolimo pak
tai su Baltijos valstybėmis 
jau seniai pasirašyti. DipkP 
matiniuose sluogsniuose jau
čiamas rytų fronto stiprėji
mas prieš bile kokius Vokie
tijos žygius. Vokiečiai visai 
drąsiai kalba apie galimą 
Ukrainos kolonizavimą.

—o—
Vilniečių vargai nesibaigia 

Daugiau ir daugiau* uždaro
ma ’ ’Ryto ’ ’ skaityklų, mo
kyklų, Šv. Kazimiero dr. sky
riai ir varžomas jų veikimas.

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

KRUVINOS KAUTYNES AFRIKOJ
LIETUVA DIDINA ORO JĖGAS

Italijos armija buvo pra
dėjus triumfuot laimėjusi 
karą prieš Etiopiją. Grazia- 
nio vedami italų pulkai jau 
buvo besiruošią žygiuoti į 
Addis Ababa, bet sutiko ne
tikėtą etiopų smūgį prie Sa- 
ssa Beneh tvirtovės, kurią ita 
lai manė paimti be pasiprie
šinimo ir laimėt svarbiausi 
karavano kelių centrą, čia 
įvyko smarkus mūšis, kuria
me žuvo apie 2 tūkstančiu ar 
daugiau etiopų ir virš pus
antro tūkstančio italų. Vėles
nės žinios skelbia, kad ne tik 
etiopų susprogdinti ir kelius 
užvirtę kalnai, bet ir lietūs 
sulaikė italų veržimąsi link 
Addis Ababa. Lietus čia iš
plovęs laukus ir kelius, pa
versdamas viską dumblo jū
ra, per kurią motorizuotų ka 
riuomenės dalių keliavimas 
neįmanomas. Kareiviai net 
atsigult poilsiui neturi vie
tos. Etiopų pietinį frontą 
laiko Ras Nasibu, kurio ka
riuomenė, kaip italai pripa
žįsta, gerai išlavinta, puikiai 
apginkluota ir gerai vedama: 
ją sudaro nuo 125.000 iki 
150.000. Italai juos kovoja iš 
trijų pusių.

LIETUVA MODERNIZUO
JA AVIACIJĄ

Aviacijos magazinas ’’Po
pular Aviation” praneša, kad 
Francijoj sukonstruoti nau
ji, gana tobuli lėktų t - nai
kintuvai Dewotine D. 371 
Naikintuvai turi Gnome —, 
Rhone KSF motorą 880 ark
lio jėgų, kuris išvysto lėktu-

Šv. Kazimiero draugijos įs
teigėjas kun. Raštutis'ištrem 
tas, iš 600 skyrių beliko tik 
102; iš ’’Ryto” poros šimtų 
mokyklų veikia vos 14. Len
kai net skaityklas uždarinėja 
ir radio priimtuvus atiminė
ja. Negalima įsivaizduoti, 
kiek vargo paneša Vilnijos 
lietuviai. Vargas gimdo ga
liūnus. Mūsų visų pareiga 
jiems pagelbėti. Remkime Vii 
niui Vaduoti Sąjungą ir jos 
atstovą p. V. Uždavinį.

Lietuvoje laukiama paro
dijos — ’’seimo”. Hitleriškai 
vyriausybė rinks tautos ats
tovybę ir keis konstituciją.— 
Kam rinkti? Kodėl neskirti? 
— Kam keistį? — Kodėl ne
parašyti naują? Lietuva iš
gyveno 10 metų be atstovy
bės, kam pinigus aikvoti mu
mijoms. Look out, jaunalie
tuviai gali nuversti tautos 
’’vadą”...

—O—

Jau pasirodė ’’Tauta” — 
mėnesinis lietuvių žurnalas. 
Redaktorius - leidėjas Pet
ras V. Jurgėla. Viršeliai gra
žūs. Turinys rinktinis, rim
tas, įvairus, iliustruotas. Žur 
nalo pakraipa - nepartinės 
’’Tauta” tarnaus tautiniams 
ir kultūriniams lietuvių rei
kalams. Jei ”Tauta” išlaikys 
savo lietuvišką, nepartinę li
niją, galima tikėti ir linkėti 
jai būti pirmaeiliniu žurnalu 
išeivijoje.

”Vy tį ” redaguoti grįžo 
adv. Antanas Lapinskas. Lin
kime organą lietuviškesnių 
padaryti.

* _

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS

ETNA KAS PENKTATHENI,

L. METAI IV, PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 1, 1936 M. Nr. 18 (114) Kaina 5c.

vo greitį 254 mylias per va
landą 13.000 pėdų aukštumoj. 
Jo kilimo greitis yra po 2740 
pėdų per pirmas 6 minutes ir 
į 32.900 pėdų aukštį iškyla 
per 20 minutų. Keliamas svo
ris yra 1.071 svaras. Lėktu
vas apginkluotas 2 patran
kom 0.80 colio (20 mm) ir 2 
kulkosvaidžiais. Žurnalas pa
žymi, kad pirmoji valstybė 
susidomėjusi šios rūšies lėk
tuvais — Lietuva, kuri Fran
cijoj jau nupirko jų 40, kurie 
tuoj aus bus išsiųsti į Lietuvą

SVARSTO LAIVYNO 
PADIDINIMĄ

WASHINGTON. — Prez. 
Roosevelt ir Kongreso vadai 
svarsto patiektą projektą sta 
tyti daugiau karo laivų. Ame 
rika susirūpinus kariuome
nės ir laivyno padidinimu 
dėl siaučiančių pasauly nera
mumų.

DUOS DAUGIAU DARBŲ

WASHINGTON. — Nau
jos dalybos ir Didžiosios in
dustrijos atstovai tariasi 
kaip bendromis jėgomis su
daryti planą, kad davus dau
giau žmonėms darbo ir di
desnius atlyginimus. Nes tik 
bendromis vyriausybės ir pra 
monininkų pastangomis ga
lima nugalėti depresiją šioj 
šaly. .

NEPRIKLAUSOMO JĖZU
ITŲ PROVINCIJA

Pranešama, kad Kovo 25d. 
Lietuvos Jėzuitų provincija 
padaryta nepriklausoma ir 
jos provincijolu yra paskir
tas, plačiai visuomenei gerai 
žinomas kaip dvasinio turi
nio knygų rašytojas, kun. Be 
nediktas Andruška, kuris pa
skutiniais laikais gyveno 
Šiauliuose, kaipo Jėzuitų mi
sijos vyresnysis ir trumpu 
laiku suspėjo pastatyti Šiau
liuose nors laikiną, bet gana 
gražią šv. Ignaco bažnyčią.

Naujai Jėzuitų Provincijai 
ir jos Provincijolui Tėvui Be
nediktui Andruškai linkime 
didžiausio pasisekimo ir Die
vo palaimos jaunimo auklė
jime ir Kristaus Karalystės 
platinime.

EGYPTO KARALIUS MIRĖ

CAIRO, Egyptas. — Egyp 
to karalius Fuad, 68 m. am
žiaus, sunkiai susirgo ir mi
rė bal. 27 d. Jo sūnus 16 m. 
Faruk paskelbtas naujuoju 
karalium. Kraštą valdys re
gentai, kol Faruk sulauks 18 
metų.

”$893 UŽ SUŠUKAVIMĄ,,

NEW YORK, N. Y. — Bu
vusio miesto majoro J. Wal
ker pirmoji žmona grožio sa- 
lione (Beauty Parlor) už su- 
taisymą plaukų, pirštų pa
gražinimą ir svoriui suma
žinti masažą turėjo sumokėt 
$893.00. Tai buvo 1931 m. 
Bet buvęs majoras atsisakė 
tas žmonos pagražinimo iš
laidas padengti. Dabar gro
žio salionas vėl iš jo reika
lauja apmokėti bilą.

LATVIJOS IR ESTIJOS KA
RO ATSTOVAI MASKVOJ

MASKVA,— Vietos už
sienių dipl. sluogsniai domi
si faktu, kad Latvijos ir Es
tijos generalinių štabų virši
ninkai čia atvyksta keletai 
dienų. Matyt, jie bus kviečia
mi pasilikti iki gegužės m. 
1 d., kad pamačius sovietų 
mekanizuotos kariuomenės 
milžinišką paradą. Vizituoją 
karininkai bus sovietų ka
riuomenės štabo viršininko 
gen. Jerogovo svečiais. Už
sienių diplomatai mano, kad 
matyt, šios valstybės nus
prendė gaivinti rytinio Lo- 
karno paktą, prie kurio 1934 
metais nenorėjusios prisidėti

PAŠTŲ VIRŠININKO 

IŠSIŠOKIMAS

Visiems jau žinoma, kad 
prieš kurį ’ląiką Amerikoj 
prasidėjo kova su įstatymais 
draudžiančiais daryti pinigi
nes loterijas. Tą kovą pra
dėjo Mrs. Harrimen, turtin
ga newyorkiete, kuri metė 
šūkį, kad Amerikos pinigai 
turi būt sunaudojami labda
rybei šioj šaly, o ne kitų val
stybių ligonines palaiko. 
Ji suorganizavo ir inkorpo
ravo organizaciją kovai už 
legalizavimą loterijų Ameri
koj. Po to tuoj atsirado ir ki 
tos 2 grupės, kovojančios už 
loterijų legalizavimą. Jų do
kumentai buvo patiekti paš
tų valdybai ir gauta leidimas 
atsišaukimus ir tikietėlius 
siuntinėti paštu. Dabar paš
to ministeris išleido įsakymą 
laikyti nelegaliu to loterijų 
veiklą ir nepraleist paštu 
jų laiškų bei susirašinėjimų. 
Mrs. Harriman pasiryžo ko
vot ir su paštų ministeriu 
Farley ir su įstatymu, kol 
Amerikoj loterijos bus lega
lizuotos. Nes daug blogiau, 
kad Amerikos žmonių milijo
nai dolerių plaukia į užsienio 
loterijas. Reikia manyt, kad 
Mrs. Harriman ras daug pri
tarimo Amerikos gyventuo- 
juose ir paštų ministeris ap
gailės savo išsišokimą, kurį 
jis padarė greičiausia politi
niais sumetimais.

AUSTRIJOS FAŠISTAI AT
SISAKO PALEISTI SAVO

ARMIJĄ

VIENNA. — Fašistų va
das princas von Starhem- 
berg pareiškė, kad jis neleis 
panaikinti fašistų ginkluotos 
armijos — heimwehro Aus
trijoj. O pastebėjo, kad jis 
mato reikalą apvalyti ir pa
čią valdžią nuo bet kokio už
silikusio joje demokratinio 
elemento.

JAPONAI TARSIS SU
RUSIJA

Kada Rusija bandė vengti 
kivirčų su Japonija, tai ja
ponų kareiviai veržte veržė
si į Mongoliją. Dabar, kai ru
sų pasienio sargyba pati pra
dėjo apšaudyt japonus-man- 
čukiečius ir Rusija atvirai 
ėmė ruoštis karui su Japoni
ja, tai Japonija pasidarė su- 
kalbamesnė. Dabar jau ir Ja
ponija ima iniciatyvą derė
tis su Maskva dėl pasienio 
ruožų nustatymo tarp Man- 
chuko ir Išorinės Mongolijos.

REMIA DOVYDAIČIO 
FONDĄ LIETUVOJ BUS SEIMAS

4 n

Dovydaičio Fondas auga. 
Štai Fondui aukoja kun. J. 
Balkūnas 25 dol., kun. Dr. L. 
Mendelis 10 dol. ir kun. A. 
Ežerskis 5 dol. Girdėti, kad 
Fondas auga Naujoj Angli
joj ir Chicagoj.

BELGŲ PREMJERAS
VARŠUVOJE

VARŠUVA. — Belgijos 
premjeras Paul Van Zeeland 
atvyko Varšuvon porai dienų.

Jis revizituoja lenkų vy
riausybę. Prieš porą mėne
sių Lenkijos užs. reikalų mi- 
nisteris, Beąkas vizitavo Bel
giją. Tas įvyko prieš pat Rei
no krašto atginklavimo vyk
dymą.

DEPORTUOJA IŠDAVIKĘ

Savu laiku daug kalbėta 
apie ’’moterį raudonuos rū
buos”, kuri Chicago, Ill. iš
davė policijai garsų plėšiką 
Dillingerį, jam einant su ja 
iš teatro. Dillingeris tada žu
vo nuo policijos kulkų. Ta 
moteris buvo Anna Sage, ro- 
munė. Ji dabar deportuojama 
į Romuniją, kaipo nepagei
daujama svetimšalė. Jai bu
vo pažadėta leisti čia pasi
likti ant visados už Dillinge- 
rio išdavimą, bet kai ji gavo 
$5.000 atlyginimą už išdavi
mą, ji pasirašė, kad Teisin
gumo Dep-tą ji paliuosuoja 
nuo bet kokio užtarimo. Tai
gi dabar Teis7TOpratsfe3fc& 
jai pagelbėt iškovot teisę pa
silikt Amerikoj.

UŽSIENIO LIETUVIŲ VAI
KAMS VASAROS 

KOLONIJA

KAUNAS. — DULR ren
gia užsienio lietuvių mokyk
linio amžiaus vaikams vasa
ros koloniją. Į ją atvyks iš 
4 valstybių apie 100 vaikų. 
Vaikai Lietuvoje vasaros 
6 savaites.

RUSIJA REMSIANTI 
PRANCŪZIJĄ

MASKVA. — Sovietų Są
jungos vardu Molotovas pa
reiškė, kad jei Prancūziją už
pultu kokia nors Europos vai 
stybė, Rusija ištikimai at
liktų tas prievoles, kurios jai 
kyla iš Prancūzijos Sovietų 
Sąjungos pakto.

PROF. ED. VOLTERIUI
80 METŲ

Kovo 21 d. Vytauto Didžio
jo universitete paminėta prof 
Eduardo Volterio 80 metų 
amžiaus sukaktuvės Jubilija- 
tas gimė 1856 metų kovo 19 
d. Rygoje. Ten pat išėjo ir 
aukštesnius mokslus. Aukš
tuosius mokslus ėjo Maskvos 
Tartų, Leipcigo ir Charkovo 
universitetuose.

1885 metais Eduardas Vol
teris buvo pakviestas Petra
pilio universiteto privatdo
centu. ■

1918 metų Eduardas Vol
teris atvyko į Lietuvą. Čia 
tuojau pradėjo organizuoti 
bibliotekas, muzejus ir Vy
tauto Didžiojo universitetą, 
kuriame jis profesoriavo nuo 
pat jo įsisteigimo.

BUS DIDELIS

LAPENAI NUBAUSTI

KAUNAS. — Liet. Tauti
ninkų partijos vadas ir ”Mai 
sto” B-vės pirmininkas Jo
nas Lapenas, o taip gi jo 
brolis Petras, darė daug suk
tybių tos bendrovės biznyje. 
Kai jau visuomenė viešai pra 
dėjo reikalaut, kad Lapenai 
būtų sudrausti, tada jie-buvo 
atleisti iš pareigų ir, paga
liau, patraukti atsakomy
bėn. Dabar teismas juos nu
baudė: Joną Lapeną 8 met s. 
d. kalėjimu ir turtai konfis
kuojami. Petrą Lapeną ir jo 
žmoną po 2 metu s. čį. kalė
jimo ir turtai konfiskuojami. 
Į šią Lapenų bylą įvelta yra 
ir daugiau kaltinamųjų, ku
rie irgi nubausti. Taip Pran- 
culis nubaustas 8 met s. d. 
kalėjimu ir J. Kubilius 4 mt. 
s. d. kalėjimu. Jų turtai irgi 
atiųiami Visi nuteistieji turi 
sumokėti teismo išlaidas so
lidariai.

Tautininkai dabar ieškos 
progos kaip Lapėno dėmę nu
siplaut. Iš to gali kilti ir dau
giau bylų.

MINĖS ENCIKLIKOS 
SUKAKTĮ

WASHINGTON, D. C. — 
Gegužės 15 d., Jungt. Valst. 
katalikai minės Popiežių en
ciklikų ’’Rerum Novarum” ir 

.su,^ 
kaktuves. ’’Rerum Novarum’4 
enciklika yra apie darbo są
lygas. Ją išleido Popiežius 
Leonas XIH prieš 45 metus, 
o ’’Quadragessimo Anno” en
ciklika apie socialės tvarkos 
atsteigimą išleido Popiežius 
Pijus XI prieš 5 metus.

Šių reikšmingų darbinin
kams enciklikų minėjimas 
įvyks bažnyčiose, svetainėse 
ir per spaudą.

PARVEŠ JONO BILIŪNO 
PALAIKUS

1907 m. Zakopanėje, da
bartinėje Lenkijoje, mirė ra
šytojas Jonas Biliūnas. Prieš 
mirtį jis pageidavo, kad būtų 
palaidotas ant Šventosios 
upės kranto. Tačiau jo palai
kai buvo palaidoti ir ligi šiol 
tebėra Zakopanės kapuose. 
Dabar rašytojas A. Vienuolis 
— Žukauskas, velionės žmo
na Julija Biliūnienė - Matijo- 
šaitienė, prof. Janulaitis ir 
dr. A. Garmus rūpinasi Jono 
Biliūno palaikus pargabenti 
į Lietuvą. Tikimasi, kad jie 
į čia bus parvežti dar šią va
sarą. Rašytojas Biliūnas bus 
palaidotas gimtinėje - Anyk
ščiuose.

SUSEKTA KOMUNISTINĖ 
SPAUSTUVĖ

KAUNAS. — Valstybės 
saugumo policija pas pil Juo
zą Piligrimą, gyvenusį Iliš- 
kių kaime, Garliavos vai. ra
do slaptą rankinę komunistų 
spaustuvę ’’Kova”. Spaustu
vėje rasta apie 50 klg. raš
menų, rėmai ir voleliai. Ta
me pačiame rūsyje, kur buvo 
rasta spaustuvė, rasta ir 
12.837 egz. įvairių komunis
tinių atsišaukimų.

tISTINIS KONGRESAS

Spaudos žiniomis, kai ku
rie vokiečių laikraščiai pas
kelbė iš Kauno gautą žinią, 
kad netrukus būsianti renka
ma lietusių tautos atstovybė 
ir būsianti pakeista dabarti
nė konstitucija, precizuojant 
1928 m. konstitucijoj nusta
tytus autoritetinius princi
pus. Jie būsią taikomi ir k. 
gyvenimo sritims, kaip visųo 
menės organizacijoms, ka
riuomenei, švietimui, teisi- 
gumo reikalų priežiūrai ir k. 
Konstitucija būsianti sude
rinta su esančio režimo lai
mėjimais, iš konstit. 110§§ 
būsią keičiama apie 30.

Rinkimų sistemą norima 
pakeisti ta prasme, kad ne
būtų kandidatų pagal parti
jas. Esą keli keitimo vari- 
jkntai, kuris bus priimtas, 
paaiškės netrukus. Apie šią 
vokiečių spaudos žinią pas
kelbė kai kurie Lietuvos laik
raščiai.

RENGIASI DIDŽIULIAM
KONGRESUI

Eucharistinio Kongreso Ko 
mitetai Telšiuose ir Kretin
goje su didžiausiu atsidėji
mu rengiasi prie HI Telšių 
vyskupystės Eucharistinio 
Kongreso. Iš ligšiolinių nuta
rimu paaiškėjo, kad birželio 
12 diena bus vaikų ir motinų 
diena, birželio 13 — jaunimo 
diena, o birželio 14 *— vyrų 
ir bandru“ ’.škįlmių1 diena. Iš
kilmių aikštė išrinkta vienuo
lyno pievoje tarp kapinių ir 
pušyno. Į Kongresą bus kvie
čiama 12 vyskupų iš Lietuvos 
ir Latvijos. Kongreso Komi
tete dalyvauja ir visa eilė vie 
tos inteligentų, įstaigų vir
šininkų su Apskrities virši
ninku priešaky.

ŽEMĖ REFORMOS 
SUKAKTUVĖS

Balandžio 3 d., sukako 14 
metų, kaip visų Lietuvos pi
liečių laisvai išrinktas Stei
giamasis Seimas priėmė di
džiulės socijalės ir ūkiškos 
reikšmės turėjusį Žemės Re
formos įstatymą.

ŠIEMET BUS DIDŽIULĖ 
MENO PARODA

Šiemetinės žemės ūkio pa
rodos metu (birželio 27 ligi 
liepos 1 d.) didelę meno paro
dą taip pat organizuoja Lie
tuvos Dailininkų Sąjunga. 
Numatoma, kad šioje parodo 
j e dalyvaus kelisdešimt mū
sų dailininkų, kurie su savo 
kūriniais supažindins pro
vinciją.

SU VOKIEČIAIS PERTRAU 
KTOS DERYBOS 2 MĖN.

Kaip iš vokiečių delegaci
jos sluoksnių tenka patirti, 
lietuvių vokiečių prekybos 
derybų pertrauka galinti tęs
tis maždaug vieną ar du mė
nesius. Manoma, kad pertrau 
kos metu vokiečiai stengsis 
arčiau ištirti laisvo supirki
nėjimo Lietuvos vakaruose 
galimumus. Per tą laiką jie 
stengsis arčiau susipažinti 
ir su mažojo pasienio susisie
kimo klausimais.
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P. Lunskis

lie-
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Lietuvos prekių pasikeiti
mas su Amerikos J. V. kas

Į Apšvietos ’’Motinėlės” 
Draugija užsimokėjo $10.00 
kun. Ben. Gauronskas, iš 
Bridgeport, Conn.

I
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Raštus ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų

• ’ | KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

PREKYBA SU AMERIKA 
DIDĖJA

Ir taip, mes turime gražią aprašomas Amerikos skilty
se.
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DAR APIE DR. J. ŠLIUPĄ
’’Amerikos” pasakytas tiesos žodis apie Dr. J. šliupo dar

bus ir jo pasekėjų nykstančias eiles, Amerikos lietuvių libe
ralų spaudoj sukėlė audrą. Ęiek kurio redaktoriaus iškalbiu 
gumas tarnavo, tiek jie mokė ’’Ameriką ’’padorumo”. Tilo 
pasižymėjo ’’Tėvynės” redaktorius ir ypač puikiai ’Dirvos’ 
leidėjas p. Karpius, kuris tikrai turi neblogą leksikoną, gal 
geresnį ir už ’’Naujienų” p. Grigaičio. ' Nors tiesa, p. Kar
pius visgi nedrįso kartot ’’Vienybės”, p. Tysliavos pamokslo 
’’Amerikai”.

Daugiau tuo klausimu diskusijų nevešime, bet šia proga 
norėtume paduot vieno iš Dr. šliupo mokinių, kuris apie 
savo mokytoją taip rašo: ’’Pats tautininkų dievinamas Dr. 
J. šliupas savo laiku nemažai prisidėjo prie to, kad toks po
lemikos tonas (koliojimasis, vienų su kitais peštynės A. R.) 
įėjo pas amerikiečius į madą. Visi gerai atsimena, kokiais 
’’stipriais” epitetais jisai svaidydavosi savo oponentų ad
resu.” Toliau jis taip išsireiškia, jog išeina, kad Dr. Šliupą 
pagerbt galima tik jį koliojant. Jis sako: ’’Reikia manyt, 
kad ir jo (Dr. Šliupo. A. R.) reputacijai' nepakenks vienas, 
kitas šiurkštesnis, jo kritikų išsireiškimas. Jo rekordas būtų 
labai silpnas, jei jį galėtų pažeist kritikos nemandagumas, 
panašus į tą, kurio (ir dar didesniame laipsny) laikydavosi 
savo prakalbose ir straipsniuose jisai pats.” '

Dėl aiškesnio tų ’’stiprių’ ’ epitetų atvaizdavimo, čia pa- r 
duosime Dr. Šliupo atsiliepimą apie tuolaikinį ’’Vienybės|^mTas^tai 
Lietuvnikų” leidėją Paukštį, šliupas rašo savo ”L. Balse” 
(1886 m. 1.133) ’’Paukštis mažai ką stengs, nors kun. Var- 
nagiris jam lizdą veja... Ak tos kiaulės Plymouthe tai tik 
durnos: ką mato žmonės daro, tai ir jie lyg bezdžionkos;... 
ale ką tu su kuiliu, tuojau mane putomis apdrėbtų... nors 
pažiūrėjęs visą tą kiaulių didybę rastum po šimtą velnių”...

Tai tokius perlus sėjo lietuvių tarpe per spaudą, kuri nu
statė lietuvių gyvenimo kryptį išeivijoj. Na, o čia pažiūrė
kim ką jis pats prišipažystą ’L. Balse” polenizuodamas su 
Vienybe.: ’’Tavo esu viernas tarnas ir tavęs klausysiu, 
Dirbsiu viernai, .kaipo bernas, Lietuvius kusįsiiL Kožno grie 
kus atnaujinsiu, svietui apšaukdamas, Tavo^’belse” patal
pinsiu Šlovę plėšydamas. Tiktai, velne, pinigėlių biskutį no
rėčiau, Ant apskelbos kunigėlių, Piktybių prisėčiau.

Lietuvninkus suerzinau, Ar tai menkas darbas? Ant ku
nigų užpjudinau, Ar tai mažas skarbas? Ak tu velne, uždė
to j as esi šito balso, O aš Jonas rėdytojas, Ką prašau — 
klauso. Aš piktybes rašinėsiu, parėdkus ardysiu, Visur nosį 
kišinėsiu, Piktybes darysiu”. ”Ž” 2, 1935 j

Tai matot, koks lietuvybės ’’gaivintojas” ir lietuvių ’’vie
ny to j as buvo tas aušrininkas šliupas, kurį taip užtaria 
mūs liberalų — tautininkų spauda. Iš to galime spręsti, ko
ki yra ir jie patys. Toks tai žmogus ištikro vertas medalių, 
bet tik ne garbės... Jei, pagaliau, Lietuvos savanoriai — kū
rėjai Dr. Šliupui laivakortę į Ameriką išpirko (kaip jis pats 
giriasi), tai mums darosi neaišku, ’ką tie savanoriai laiko 
svarbesniu reikalu: ar savo pinigus aukoti Lietuvos Ginklų 
Fondui, ar Dr. Šliupą siųsti į Ameriką ir čia išnaujo riete
nas tarp lietuvių atgaivinti, kurios dar tebesitęsia nuo Šliu- Į 
po laikų Amerikoj ?

Vienok, atsiminę, kad nemaža žmonių bent pabaigoj savo
■, jaimo atsisako savo klaidų, mes tikime, kad ir Dr. J. 

Šliupas, sulaukęs 75 m. amžiaus, ras reikalo pataisyti kai 
kurias savo klaidas ir senatvės dienas baigs garbingai ir 
naudingai dirbdamas. Žinoma, būtume neteisingi, jei visą 
perdėm jo darbuotę pasmerktume. Jis atliko ir naudingo 
lietuvybei darbo. Tačiau liūdna, kad jo nenaudingi darbai 
yra toki gausūs ir ryškūs. Ir tai ne mūsų kaltė, kuriems ten 
ka jo klaidų išdavas kovoti.

----- oOo-----

—: APŽVALGA

yra tas, kad ji sugeba stro
piai surankioti stambiuosius 
dienos įvykius ir patiękti ži
nias trumpoje ir aiškioje for
moje. Jos uždavinys ne tiek 
komentuoti, kiek nufotogra
fuoti nuotikių eigą ir pa
tiekti skaitytojams tai, kas 
reikalingiausia jiems žinoti 
šiuo momentu. Čia išlaikoma 
tikslus proporcingumas, kas 
ištiesų ir yra moderniškosios 
žurnalistikos tikslas. Taigi, 
jaukus ir tikslus sutvarky
mas žinių yra kaip tik ryš
kiausias ’’Amerikos”1 ypatu
mas. Matomai ta laikrašti- 
ninkystės sritis buvo rūpes
tingai išstudijuota.

Bet ’’Amerika”' ir komenta 
rų nevengia. Jos vedamieji 
bei editorialai tiksliai su- 
graibsto svarbiausius momen 
to reikalus ir kalbamaisiais 
klausimais pasireiškia aiš
kiai, nedvejotinai.. ’’Ameri
ka”' stovi ant griežtos kata
likiškos linijos, bet vengia 
siaurumo, išlaiko pusiausvy
rą ir šaltą subrendusią gal
voseną. Jaunam laikraščiui 
tas sudaro labai daug kredi
to.

skleidžiant šviesą ir tiesą 
lietuvių tarpe.”

Senas liet, katalikų veikė
jas V. Lukas-Lukoševičius iš 
Ne war, N. J. sveikindamas 
’’Ameriką” su tikru nuošir
dumu linki stovėti religiš
kumo ir tautos sargyboje ir 
gyvuoti ilgiausius metus.

Lietuvos Vyčių įsteigėjas, 
senas Amerikos lietuvių dar
buotojas M. A. Norkūnas, iš 
Lowrence, Mass, rašo: ’’Ame 
rikos turinys nuo pirmo nu
merio man patiko iš visų 
lietuviškų laikraščių geriau
sia...” Reikia pastebėti, kad 
p. Norkūnas ir platinti ’’Ame 
riką” pasižadėjo.

Susivienijimo veikėjas iš 
Worcester, Mass, Jonas Vie- 
raitis rašo: ’Sveikinu Ame
rika”! Ilgo, ilgo amžiaus jai 
linkiu. ”

Mūsų nuoširdi rėmėja p. 
O. Petrulienė iš Maspetho, 
gavo laišką iš Kalifornijos 
nuo T. (Petrulis, kuri yra A- 
merikofe skaitytoja ir džiau
giasi Brooklyn© lietuvių vei
kimu, kuris smulkmeniškai

kart didėja. Taip išvežimą is 
Lietuvos į Ameriką pernai 
metų sausio m. buvo už 4594 
dol., o šiemet jau už 39.175 
dol. Išvežimas iš Amerikos į 
Lietuvą pernai per sausio m. 
buvo už 25.243 dol., o šiemet 
už 35.081.

Bet reikia pasakyti, kad 
Lietuvos eksportui į USA 
daug kenkia stoka tinkamo 
prekių įpakavimo. Taip šio- 
mis dienomis Marianapollo 
Kolegija importavo iš ”Mais 
to” mėsų apie 800 svarų ir 
turėjo nemalonumo, kai mui
tinės inspektoriai rado, kad 
dešros neturi užrašo ”made 
in Lithuania”. Čia teko spau
sdinti ir klijuoti popięrukus 
ant ketverto šimtų dešrų su 
parašu ’’made in Lithuania” 
Tai tik vienas importuoja
mų prekių paruošimo netin
kamumo pavyzdys. Yra jų ir 
daugiau, kurie importieriams 
sugaišina laiką ir padaro be
reikalingų išlaidų.

Lietuvos produktai geri ir 
galėtų rast gerą dirvą Ame
rikoj. Reiktų Lietuvai susi
rūpinti ir tinkamu tų prekių 
įpakavimu, į kurį čia daug 
domės kreipiama.

NAUJAS JUDĖJIMAS LIETUVOJE

Jau esame supažindinę, jų autoritetas yra grynai as- 
skaitytojus su nauju politi- meninis, jis užmetamas vi
nių judėjimu, ^gražiai besi- suomeiiei priverčiamąja ga- 
formuojančių Lietuvoje. Sa
koma, kad jo kūrėjai pasisa
kė už organišką valstybę. 
Dabar susipažinsime su jįj 
siūlomos organiškosios val
stybės santvarkos pagrin
dais*

priverčiamąja ga
lia, jėga.

—0—
2. Laisvė 
glūdi pačioje žmo-

Paulius

BAUDŽIAV

KITI APIE MUS

Mūsų žymusis žurnalistas 
—J Kmitas ’ ’Darbininkė’ ’ ra
šo:

’’Amerika” pasiūgėjo. Jau 
išeina eilinio laikraščio for
moje ir išorine savo išvaiz
da niekuo nesiskiria nuo ki
tų lietuviškų laikraščių. Pa
prastai iš žmogaus ūgio ir 
stambėjimo sprendžiama 
apie jo subrendimą ir sveika
tos stovį. Ir laikraščio padi
dėjimas ar tik ne bus jo su
stiprėjimo 'pasireiškimu. Jis 
auga, reiškia, visokiais atž-

vilgiais tarpsta, 
siems katalikams 
pasidžiaugti, kad 
myna didėja ir stiprėja.

Kiekvienas laikraštis turi 
savitą ypatumą, kurs yra tar 
si jo leidėjų ideologijos ant- 
spauda. Sakysite, kad kata
likiškoji ideologija pas vi
sus turėtų būti vienoda. Taip 
bet ne apie tai čia kalbama. 
Ideologija asmenėje yra vi
sų katalikų ta pati, bet savo 
formoje ji pasireiškia savo
tiškos karakteristikos bruo
žais. ’’Amerikos” ypatumas

Todėl vi- 
tenka tik 
mūsų šei-

katalikiškosios spaudos šei
mynėlę. Reikia tik ji nepalie
čiama išlaikyti. Čia jau vi-' 
suomenės, ne laikraštininkų 
pareiga. Sukuriant visą spau
dą visiems teko daug pasiau
koti, bet sukūrimas ir išlai-

1 ku. Ir spaudos išlaikymui pa
siaukojimas reikalingąs, 
nors ne toks stmbus ir inten
syvus, bet už tai pastovus ir 
nuolatinis. Spauda gina mū
sų poziciją, tat ją palaiky
dami ir patys stiprėjame.

i .—o—
Dienraštis ’Draugas” 

žymi: ' 
| Brooklyne leidžiamas 
tuvių katalikų savaitraštis 
jo eiti padidintas ir tokio for
matą. Nuo Velykų jis pradė
jo eiti padidintas is tokio for 
mato, kaip dauguma mūsų 
laikraščių: kaip ’Draugas”, 
’’Darbininkas” ir ” Garsas’ 
Vadinas, Amerika stiprėja, 
didėja ir gerėja. Sveikiname!

—o—
Gauname pritarimo

Padidinus ’’Ameriką”, gau 
name nemažą sveikinimų, ku 
riuos mūsų skaitytojai ir vi
suomenės vadai karštai pri
taria ir ’’Amerikos” vedamai 
linijai.

Kun. A. Dubinskas, iš Bal
timore, Md., rašo:

’Džiaugiuosi ’’Amerikos”
I nuolatiniu gerėjimu, didėji
mu ir vedama gražia katali
kiškai patriotiška linija”. 

\ Su šiuo sveikinimu kun. 
A. Dubinskas prisiuntė ir 10 
dol. 'prenumeratą 5 metams.

So. Bostono, Mass. Šv. Pet 
ro liet, parap. klebonas kun. 
P. A. Virmauskis, prisiųsda- 
mas $5.00 prenumeratai, pri
sipažįsta: ”Iš pradžių aš bi
jojau, kad ’’Amerika” neiš
silaikys nė raštais ne finan
sais. Dabar matau, kad ji vis 
gerėja ir tuo aš labai džiau
giuos ir sveikinu visus ’’Ame 
rikos” pionierius. Tegyvuoja 
padidinta ’ ’Amerika ”.

Kun. E. Ežerskis, iš Miners 
Mills, Pa. su čekiu prisiunčia 

[laišką, kuriame sako: ” Už
simoku porai metų prenume
ratą ir kartu sveikinu paūgė
jusią ’’Ameriką” ir linkiu 
toliau žengti pirmyn.” 

Waterburio, Conn. liet. Šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
kun. J. Valantiejus, atsiųs
damas prenumeratą, sveiki
na: ’Dieve padėk ’Amerikai’ 
gyvuoti laimingai ir pasek
mingai ilgiausius metus,

Ten toli, kur srauni, anot) lietuviui, štai jis: 
dainiaus ’’Vilija mūsų upelių 
močiutė” teka ir savo krista
linėmis bangomis Gedemino 
pilies pamatus skalauja, gy-

pa- vena mūsų broliai lietuviai.
Už jūrių marių, už vandenė
lių, kur apleistos samanotos 
Trakų pilies sienos riogso, 
kur pirmą kartą Birutės šil- 
kakasės lietuvaitės, meile 
liepsnojančios lūpos susitiko 
su jos sūnelio Vytauto lūpo
mis — ten šiandieną mūsų 
broliai lietuviai dejuoja spau 
džiami kieto lenkų jungo. 
Ten, kur kitados Birutė link
sma veido šypsena ir daino
mis liejo į Vytauto širdį mei
lės jausmus — šiandieną lie
tuviams draudžiama gimta
sis žodis ir daina. Todėl nė 
kiek nestebėtina, kad lenkų 
slopinama lietuviška daina 
liūdnais atgarsiais plaukia 
Vilniaus kalnelių viršūnėmis 
laisvosios Lietuvos pusėn. 
Dainos aidas persunktas 
laisvės ilgesiu, išeko užuo
jautos.

Vilniaus lietuvis laukia 
tos dienos, kada išauš lais
vės rytas, kada nušvis gied
rios dienos laisvės saulė, ka
da jos spinduliai pasieks sa
manotus jų namučius ir įneš 
į jų gyvenimą tikro lietuviš
ko naujo džiaugsmo.

Maža to! Vilniaus lietuvis 
tikT, kad jo ilgesio, jo vargų 
ir mes išeiviai lietuviai ame
rikiečiai, bent dalį pasiimsim 
sau. Jų nepalaužiami pasiry
žimai, geležinė valia, nepa
lenkiami norai, persunkti lai
svos tėvynės Lietuvos meile, 
šiandieną, rodos, kalbėte kal
ba į kiekvieną atskirai, kad 
ir mes bent dalelytę pakeltu- 
mėm jų sunkios gyvenimo 
naštos. Kad tai ne tušti mano 
žodžiai, ne vien jausmai, tė
vynės meilės pagauti, šir
džiai šneka, leisiu šalia savęs 
į jus, skaitytojai, prabilti 
Vilniečio brolio lūpomis.

Čia paduosiu Vilniuje gy
venančio lietuvio laiško svar
besnes mintis bei skundą. 
Laiškas rašytas amerikiečiui

A. Valstybe ir Tauta
’’Valstybė yra jėga, kuri 

jungia ir organizuoja tautą. 
Tauta nėra įsteigta, bet at
siradusi ir išsivysčiusi. Tau
ta yra bendruomenė.” Šios 
bendruomenės nariai, žmo
nės, iš prigimties yra linkę 
tarpusavy santykiauti. Iš 
čia kyla net reikalas susior
ganizuoti. Tautos susiorgani- 
zavimas aukščiausioje formo 
je yra tautinė valstybė, kurią 
sukuria patys tautos nariai. 
Per valstybę tauta geriausiai 
gali apreikšti savo valią. Vai 
stybė yra geriausia tautybės 
saugotoja.

Organiškosios valstybės 
tikslas yra bendrasis gėris, 
bendrasis gerbūvis. Tai turi 
rūpėti ir valdantiems ir val- 

, domiems. Daugelis valstybi- 
i nių santvarkų aukoja arba 
atskirų žmonių interesus val
stybei, arba valstybės inte
resus aukoja atskirų žmonių 
gerovei. Organiškoje valsty
bėje nei atskiras žmogus au
kojamas valstybei, nei vals
tybė atskiram žmogui — abi 
pusės suderinamos.

Kadangi kultūros kūrėjas 
yra asmuo ir ji yra kuriama 
valstybėje, todėl aišku, kad 
kultūra ir jos kūrimas turi 
santykių ir su valstybe. Svar 
bu, kad kultūros kūrimas 
turėtų4 reikalingas sąlygas, 
todėl valstybė turi užtikrin
ti kultūrinės kūrybos autono
miškumą. Valstybė turi pri
pažinti kiekvieną pasaulė
žiūrą, kuri, žinoma, neina 
prieš žmogaus prigimtį.

... Bloga yra, kad nyksta- 
me tautiškai ir doriškai... 
nemokinami tikybos visai ar
ba kur ne kur yra mokinami 
tikybos nesuprantama kalba 
ir svetimų ir svetinmų jiems 
žmonių. Yra tokių vietų, kur 
draudžia tėvams mokinti ti
kybos savo vaikus. Tas daro
ma dėl to, kad tėvai neišmo
kintų savo vaikų tikybos lie
tuvių kalboje. Todėl pasidarė 
didžiausias gyvas reikalas 
siųsti į sodžius, pas lietuvius 
sodiečius, taip vadinamus 
mokytojus-diraktarus, kurie 
vaikščiodami iš vieno namo 
į kitą prirengtų vaikus lietu- ‘ 
viškai prie. pirmųjų sakra
mentų ir pramokytų lietuviš
kai skaityti, rašyti. Bet to
kiam didesniam skaičiui mo
kytojų - diraktarų išlaikyti 
mes neturime lėšų. Dėliai ši
to labai ir labai prašau Jus, i 
Brangus N. N. priminti N.N. : 
lietuviams..., kad kad jie im- 1 
tų giliai į širdį šitą reikalą, 
kurs yra pats svarbiausias, : 
pamatinis Vilniaus krašte ir 1 
gelbėtų nuo pražuvimo mus, 
nes likę be kalbos, be tikybos 
be doros — broliai vilniečiai 
bus tik bolševikai arba kita
taučiai — visai svetimi lie
tuviams... Dirva didelė, plati, 
bet darbininkų — pjovėjų 
maža. Mano vardu paprašy
kite ir kunigus draugus, kad 
šitą reikalą iškeltų aukštai 
Amerikos lietuvių visuome
nėje. Taigi, gelbėkite, Bran
gūs Broliai, šituose reikaluo
se Vilniaus kraštą!”

Šis laiško turinys lai at
kreipia skaitytojo žvilgsnį 
Vilniaus link. Jei ne tėvynės 
meilės. — tai artimo mei
lės vedini, drauge jauskime 
su vargo, kančių .prispaustai
siais broliais vilniečiais, kol 
dar jie nenustojo energijos 
ir pasišventimo religijos ir 
tėvynės labui.

PASTABA: Laiško ištrau
ka paduodama be pataisų. 
Vardai bei pavardės, kas ir 
kam rašė, nesuminėti pagei- rame Baltijos tautų pavilijo- 
daujant laiško autoriui.

B. Svarbieji Pagrindai 
1. Autoritetas

■ Organiškosios valstybės 
santvarkos siūlytojai laiko 
autoritetą vieną iš svarbiųjų 
pagrindų, nes be autoriteto 
pripažinimo negali būti vi
suomeninio, tautinio ar poli
tinio veikimo. Autoritetas 
įgijamas žmogaus priklauso
mai ypač trijų sąlygų: a) 
dėl atliekamų pareigų- svar
bos, b) dėl jų atlikimo tinka
mo sugebėjimo ir c) dėl pa
ties žmogaus kilnios asmeny
bės. Jei autoritetas pripažįs
tamas ir gerbiamas dėl pa
minėtų trijų sąlygų, tai tuo- 
mi yra pripažįstamas ir ger
biamas aukštesnysis pradas. 
’’Šitas aukštesnis pradas ga
li būti valstybės ar tautos 
idėja, bendros gerovės ar 
tvarkos reikalas, visuotinis 
tautų bendradarbiavimas, 
žmoniškumo idealas arba 
pats Absoliutas” (Dievas). 
Šitoks pripažinimas autori
teto nepažeidžia kiekviename 
žmoguje glūdinčios žmogiš
kos asmens vertės, nepažei
džiama tuo ir visuomenės 
tvarka.

Apie autoritetą ’daug šneka 
fašizmas ir hitlerizmas, bet

LIETUVA RUOŠIASI PA
RYŽIAUS PARODAI

Ateinančiais metais Pary
žiuje įvyks tarptautinė meno 
ir technikos paroda. Parodo
je dalyvaus ir Lietuva, bend-

ne, su Latvija ir Estija.

Laisvė
gaus prigimtyje. Žmogus yra f « 
dviejų pradų kūrinys — dva I 
sios ir kūno. Laisvė priklau
so dvasiniam pradui, todėl 
jos negalima nei išsižadėti, 
nei atimti. Bet visiška žmo
gaus laisve veda į netvarką, 
į savanaudišką kitų išnaudo
jimą. Tačiau be žmogaus dva 
sinės laisvės negali būti ku
riama jokia kultūra, neįma
noma jokia kūryba. Organiš
koje valstybėje ’’žmogaus as 
menybės laisvė yra vienas 
aukščiausiųjų principų.”

Kai laisvė vykdoma pro
tingai, ji ugdo valstybėje vi
sišką sutarimą. Valstybė tik 
tada gali gyvuoti, kai ’’josios 
nariai laisvai sutaria ir dali
nasi vienu, tuo pačiu likimu” 
Kai valstybėje yra sutari
mas, visi piliečiai gina tauti
nes vertybes, kuriomis yra 
’’bendra kilmė, tėyų žemė, 
bendra visuomeninė aplinka, 
bendra istorije, gimtoji kal
ba ir tautinės tradicijos.”

Valstybės narių sutarimas 
geriausiai pasireiškia tuomet 
kai visi jie glaudžiai bendra
darbiauja. Organiškoje val
stybėje kiekvienas žmogus 
turi gyventi visiems žmo
nėms, o visi žmonės turi gy
venti kiekvienam žmogui.. 
Visų gyventojų bendradar
biavimas /turi būti laisvas, 
organizuotas ir tuo pačiu 
paskirstytas pagal kiekvieno 
sugebėjimus bei specialybę.

o—
3. Teisingumas

Valstybė gali būti tik tada 
tvirta, kai jos santvarka yra 
paremta teisingumu. Teisin
gumu turi būti paremti visi 
vyriausybės darbai. Be tei
singumo neįmanoma ir laisvė 
Teisingumas glūdi pripažini
me kiekvienam to, kas jam 
priklauso. Jau Šv. Augusti
nas yra pasakęs, kad be tei
singumo valstybė tampa ”plė 
šikų gauja.”

—o—
4. Meilė

Autoritetą, laisvę ir teisin
gumą gaivina artimo meilė, 
kuri yra ’’stiprus visuomeni
nio gyvenimo ryšys. Meilė 
kelia žmoguje troškimą aukš 
tesnės gerovės ne tik sau, bet 
visiems. ” Ai •

Meilė organiškoje valsty
bėje yra svarbiausiu pagrin
du, nes be jos niekas ir nie
kados nepašalins visuomeni
nių kovų. Jei žmonių dvasios 
ir širdys nebus sujungtos, 
nebus įmanoma nei tikroji 
laisvė, nei tikrasis teisingu
mas, nei valstybės narių su
tarimas. O žmonių dvasias ir 
širdis sujungti gali tiktai ar
timo meilė. ’Teisingumą mei
lė atbaigia. Meilė įsako gerb
ti teisingumą, o šis vykdyti 
meilę. Meilė yra didžiausias 
socijalinės pažangos ir poli
tinės vienybės reiškinys.”

Taip trumpai sutraukus, 
atrodo organiškosios vals
tybės pagrindai, paskelbti 
žurnale Naujoje Romuvoje. 
Visa tai minėtame žurnale iš 
dėstyta labai giliai, moksliš
kai.

Kitame numeryje patiek
sime Amerikos skaitytojams 
santrauką minčių, kaip Lie
tuvoje tūrėtų būti taikomi 
organiškosios valstybės prin 
cipai. J- Žeguniškis

1
m
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BAUDŽIAVOS NEBERA

Galingasis luomas, ponai, 
gyveno dvaruose, o vergai— 
baisiuose laužuose, kurių sie
nos buvo sutrandijusios, su- 
kritusios į žemę; kiauri sto
gai buvo vienintelė priedan
ga nuo rudens vėjų ir žiemos 
pusnių.

Ar jautė laužų gyventojai 
savo paniekinimą? Negali ži
noti, baudžiauninkai nebuvo 
pratę reikšti savo jausmų, o 
rasit, nežmoniškas galingųjų 
elgimasis atėmė jiems supra
timą.

Kaimas, gyventojai ir visa 
kas priklausė dvarui; ten mu 
žikai dirbdavo visą amžių, o 
mokesnis buvo — rykštės ir 
visokios kančios, kuriomis 
ponai savo tarnus žudydavo, 
o dažnai ir gyvybę atimdavo.

Nevisi toki baisūs buvo 
ponai. Antai, Pragariškių po 
nas, sako, tik du žmogų tenu- 
pliekęs ir dar mažutėlį vaiką, 
ir tai ne visai gali būti kalti
namas, nes liepė pliekti, o 
tuo tarpu svečiams suvažia
vus, užmiršo sulaikyti baus
mę.

— Bus kitiems pamokymo,
— tarė: — juk kaltas buvo. 
Dienos metu pažvelgus į kai
mą, rodydavosi, kad jis visas

‘ išmiręs: nieko vaikščiojant 
nebuvo matyti, tik už kaimo 
ant kelio maži vaikai pilsty
davo smiltis, tik jų nekaltas 
balsas skambėdavo aplinkui.

Prieš vakarą vaikų būrelis 
traukdavo arčiau dvaro; pa
kelėje susisėdę laukdavo mo
tinų, tėvų, savo giminių iš la
žo pareinant; o kad juos iš
vysdavo, kiek juoko džiaugs
mo, kiek čiauškėjimo būda
vo!

Tuomet prasidėdavo varg
dienių gyvenimas, laimės ir 
užsimiršimo valanda; tuomet 
tie nuskurę žmonės glausda
vo ir malonėdavo savo vaike
lius. Tokią atilsio valandą 
ant motinos blakstienų sun
ki ašara užsikardavo ir nu
riedėdavo žemyn neregėta; 
o kartais kūdikis, motino 
ašarą ant savo veidelio paju
tęs, klausdavo ją: ”Ar valgy
ti nori, mama, kad verki?” 
Ir tuojau, savo klausimą už
miršęs, bėgdavo prie draugų.

Kartais vaikams pagrio
viais bežolinėjant, netikėtai 
užeidavo ponas. Tuomet va
landėlei vaikai nutildavo, 
plėsdami mėlynas akis. O 
kad ponui artinantis jų bai
mė didėdavo, jie sklisdavo jį 
Visas šalis kaip pabaidyti 
žvirbliai ir už karklyno su
stoję piršteliais rodydami ta
rydavo: ’’Ana, žiūrėk, ponas
— pagaus! bėgkime!”

Ir bėgdavo vaikai, kol ko
jos nešdavo...

Kodėl vaikai bijojo pono? 
Juk nė neprašnekindavo jų 
niekad. Ir kam gi? Juk nė 
mylinčių širdžių jam reikėjo, 
tik rankų, o tos dar buvo ma 
žos ir silpnos.

Vienu metu ponų elgimasis 
su žmonėmis persimainė. Ste 
bejosi žmonės, o ypačiai, kad 
tai visur apsireiškė: smar
kiausi žudytojai minkštesnį 
tapo.

Kalbėjo gudragalviai, kad 
karalius laisvę baudžiaunin
kams dovanojęs, kad bau
džiavos nebebūsią.

Vieną šventadienį viską 
paaiškino bažnyčioje.

Kunigas po šventimo iš
skleidė baltą popierį ir ėmė 
skaityti. Žmonių akys į skai
tantįjį' pakilo, lyg nepasiti- 
kėdamos, ar gerai jo žodžius 
supranta.

— Baudžiavos nebėra! Bau

CUKRUS KLAIPEDA PO LIETUVOS VĖLIAVA

Iki XVIII-j o amžiaus cuk
rų gamindavo tiktai iš cuk
rinių švendrių, kurios auga 
šiltuose kraštuose. Kinai ži
loje senovėje jau mokėjo dirb 
ti cukrų ir tam reikalui daug 
turėdavo prisivaisinę cukri
nių švendrių. Nuo jų išmoko 
cukrų dirbti persai, ir nuo 
persų arabai. Į Europų ilgą 
laiką cukrų gabendavo iš A- 
merikos, bet tuomet jis buvo 
labai brangus: jį galėdavo 
vartoti tiktai turtingi žmo
nės, o varguomenė jo vieton 
vartodavo syrapą.

Aštuonioliktojo amžiaus 
gale Vokietijoje pradėjo cuk
rų gaminti iš cukrinių buro
kų. Iš pradžių iš burokų sun
kos išmoko naminiu būdu da
ryti syrapą, bet kai cukrinių 
burokų pradėjo daug auginti, 
tai Silezijoje buvo pastatytas 
pirmasis cukraus fabrikas. 
Ilgą laiką cukraus dirbimas 
iš burokų ^neturėjo pasiseki
mo, nes įvežimas iš svetur 
cukraus buvo daug geresnis. 
Cukraus gamyba Vokietijoje 
pradėjo smarkiai augti tik 
tuomet, kai Prancūzijos kata 
liūs Napoleonas užgynė 1806 
metais įvežti cukrų iš Ame
rikos ir Anglijos, šiais lai
kais penkta dalis viso cuk
raus gaminama yra Vokieti
joje.

Tose šalyse, kur cukraus 
gamyba yra išsiplėtojus, ūki
ninkai pavasarį sėja laukuo
se į purią žemę cukrinių bu
rokų sėklas. Kai burokai iš
dygsta, juos moterys nuravi 
ir gerai prižiūri. Rudenį juos 
nurauna, ir apvalę siunčia 
juos į cukraus fabrikus. Ten 
juos mašinomis nuplauna, 
kad neliktų prilipusių žemių 
ir tam tikromis mašinomis 
smulkiai sukapoja. Paskum 
išspaudžia iš jų sunką ir vi
rina ją kol ji palieka tiršta. 
Kai sunka ataušta, tai indo 
gale cukraus smulkios kruo
pelytės nugula. Tada tas 
kruopelytes vėl valo, vėl ke
lis kartus virina, kol pasida
ro tirštas ir švarus syrapas. 
Tą syrapą pila į formas, ir 
kai ataušta, pasidaro baltas, 
kietas, blizgąs cukrus. Išlie
tus cukraus gabalus piausto, 
pila į maišus ir. gabena par
duoti.

Smulkųjį cukrų gauna iš 
tų kruopelyčių, kurios syra- 
pui auštant nugula indo gale.

Rūtelė

KIEK ŽMOGUS SUVALGO

Vienas prancūzų profeso
rius apskaičiavo, kad viduti
niškai valgydamas žmogus 
per 70 metų suvalgo: juodos 
duonos 265 centnerius, bal
tos duonos 65 centnerius, bui 
vių 5000 centner., mėsos 128 
centner., kiaušinių 12.000 
štukų, druskos, cukraus ir 
kitokių prieskonių 102 centn.

džiavos nebėra! — skambėjo 
visur.

Tas žodis bėgo per žmones 
tarė jį seniai rankas sudeda
mi, tarė jaunuomenė, džiau
gėsi visi.

Tąja žinia sveikinosi kai
mynai ir motinos vaikus mig
dė. Kaip avys, išleistos pava
sarį iš kūtės, pačios nežino, 
kur pulti, ėmė bėgti iš savų 
aužų, išsižadėdami visko, 

nežiūrėdami, ką rytoj valgys.
Retas tepasiliko vietoje: 

kiekvienas norėjo įsitikinti, 
kad jau niekas jo nebegau- 
dys.

Lazdynų Pelėda

Reta kuri kita valstybė ga« 
lėtų pasigirti padariusi per 
palygint trumpą laiką tokią 
milžinišką pažangą, kaip kad 
yra padariusi Lietuva. Tatai 
tinka visoms valstybinio gy- vai su visokių rūšių krovi- 
venimo sritims ir valstybės1 niais. Reguliariai lanko mū-
finansams bei ekonomikai, ir 
švietimui ir išviso kultūrai, 
ir valdymo aparatui ir mies
tų istorinei išvaizdai ir kt. 
Tačiau, ypač daug nudirbta 
atvaduotojo Klaipėdos krašto 
medžiaginei kultūrai ir jo gy 
ventojų gerovei prikelti.

Praplėstas, pagilintas ir 
patobulintas Klaipėdos uos- 
etas, išvestos naujos kranti
nės ir iškasti nauji baseinai, 
toliau į jūrą nusikiša molai. 
Uosto technikinis įrengimas 
sumodernintas, įtaisyta eilė 
galingų kranų ir kitų prietai
sų, kurie duoda galimumo 
greitai sukrauti ir iškrauti 
laivus, pastatyti uoste nauji 
sandėliai tranzitinėms ir ki
tokioms prekėms. Nutiestas 
naujas geležinkelis, kuris 
jungia Klaipėdos uostą ir 
miestą su jų lietuviškuoju 
užnugariu, tiesiami nauji 
plentai, pirmoje eilėje, Kau
nas — Klaipėda. Į visa tai 
Lietuvos valstybė yra įdėju
si keletą dešimčių milijonų 
litų. Daugiau 70% visos Lie
tuvos prekybos su užsieniais 
(1935 m. 77,76% išvežimo ir 
62,2% įvežimo) eina šiandien 
jūros keliu per Klaipėdos uo
stą. Užtat sparčiai auga ir
Klaipėdos uostą lankančių lai 
vų bei vėliavų skaičius. Pra
ėję 1935 metai tuo atžvilgiu 
buvo rekordiniai. Pernai į mū 
sų uostą įplaukė 1. 225 laivai, 
taigi, beveik du syk tiek, kai 
prieš didįjį karą, kai Klaipė
dos kraštas priklausė Vokie
tijai. O jei žiūrėti tonažo, tai 
santykis Lietuvos naudai 
bus dar didesnis, atsimenant, 
kad prieš karą Klaipėdą lan-

Aušra patekėjo:
Paraudo rytai —
Rasa sublizgėjo
Gėlelių žiedai.

Į debesius kilo
‘ Pražilę rūkai,

Po žemę pabiro
Aušros spinduliai.

Purpure paplūdo
Viršūnės beržų,

----- oOo

NORS GAILA JŲ...
O, Dieve mano, koliai jaunas, - 
Širdy žiedai svajonių kraunas: 
Daina krūtinėj randa maistą, 
Kai jautrios stygos jau įkaista.

Ūmai pranyks trapi jaunystė, 
Žiedai svajonių greit ims vysti... 
Sakys ne vienas: jis paseno, 
Jau laiką savo atgyveno.

O, Dieve brangus, jaunos dienos
Į praeitį teskęsta vienos:
Nors gaila jų — tegu sau skęsta, 
Tegu tik nuomonės nesęsta!

Paparonis.

PAVASARIO RYTAS

kydavo tik maži laivai, kurie 
vežiodavo miško medžiagą ir 
šiek tiek anglies, silkių ir fo
sfatų, o dabar į Klaipėdos 
uostą ateina dideli jūrų lai- 

sų uostą ir keleiviniai laivai. 
Uostas dabar du syk gilesnis 
negu prieš karą. Tuomet vie
tomis buvo tik 4 metrai gel
mės, o dabar — 8 ir daugiau. 
Kasmet didėja plaukiančių 
po Lietuvos vėliava laivų 
skaičius. Be to, įsikūrė nuo
latinės laivų linijos tarp 
Klaipėdos ir Londono, Klai
pėdos ir Belgijos bei Olandi
jos uostų, Klaipėdos ir Ko
penhagos ir Stokholmo, Klai
pėdos ir Ispanijos bei Portu
galijos, pagaliau tarp Klai
pėdos ir Vokietijos bei SSSR 
ir Baltijos valstybių uostų, o 
vasaros metu taip pat ir tarp 
Klaipėdos ir Amerikos. Uos
to krantinės nusėtos šiandien 
benzino, naftos ir aliejaus 
tankais ir rezervuarais.

Tačiau ne vienas tik uos-
tas padarė tokią milžinišką 
pažangą, Klaipėdos kraštui 
prisijungus prie Lietuvos val
stybės. Smarkiai išaugo ir 
Klaipėdos prekyba, ypačiai 
pramonė, kurioms dabar at
sivėrė visas platusis lietuviš
kas užnugaris. Ne tik atsi
gaivino tokios karo metu nu
stojusios dirbti pramonės 
įmonės, kaip Klaipėdos lent- 
piūvės, celiuliozos, fanieros
ir cheminių trąšų fabrikai, 
bet įsikūrė visa eilė naujų 
pramonės įmonių: tekstilės, 
metalo, chemikalų, tabako ir 
k. Daugiau kaip 20.000 darbi
ninkų ir apie 3.000 tarnauto
jų dirba šiandien Klaipėdos 
pramonės įmonėse.

Kartu su laivininkyste, 
prekyba ir pramonė plečiasi 
laivų kontorų, draudimo ir 
kredito įstaigų veikla. Klai-

Vėjelis pabudo, 
Miegąs tarp šakų.

Pakalnėj čiurlena
Upelis tykus:
Jis rytmečiui mena
Naktelės sapnus.

Ir tau, artojėli,
Ilsėtis gana!
Matai — prisikėlė
Gamtužė; visa.

su menkos reikšmės ir negi
liu žvejų ir miško uostu, Klai 
pėda, jos sugrįžimo Lietuvos 
valstybės sudėtin ir Lietuvos 
vyriausybės rūpesčio dėka, 
virto visame pasaulyje žino
mu prekybos centru ir uostu, 
nuolatos augančiu ir besiple
čiančiu.

Kultūros, švietimo ir hi
gienos sritys taip pat yra pa
dariusios per tą laikotarpį 
vertingos pažangos. Klaipė
doje įsteigtos tokios mokslo 
įstaigos, kaip Prekybos In
stitutas, Pedagoginis Insti
tutas, Vytauto Didžiojo Gim
nazija, Muzikos Mokykla, 
Pagėgiuose — Kristijono 
Duonelaičio vardo Gimnazi
ja, Šilutėje — Aukštesnioji 
Mokykla. Be to, Klaipėdos 
krašte įsteigta visa eilė pri
vačių lietuviškų mokyklų, 
vaikų darželių, ten veikia 
daugelis lietuviškų organiza
cijų. Visa eilė gražių pasta
tų, jų tarpe Vytauto Didžio
jo Gimnazija ir Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus pastatytoji 
ir gražiai kultūriškai veda
moji ligoninė rodyte rodo, 
kad Lietuvos vyriausybės at
vaduotame Klaipėdos krašte 
yra kultūros ir pažangos vei
ksnys, kuris vertina ir myli 
savo pajūrio provinciją, po 
keletos šimtų metų vėl susi
jungusią su Didžiąja Lietuva

ŠIS = T AS
ASMENS MOKESČIAI

Afganistane nesenai išleis
tas naujas mokesčių įstaty
mas, kuris asmens mokesčių 
mokėtojus dalina į 3 kotego- 
rijas. Padalinimas į katego
rijas atliktas pagal svorį: 
daugiau sverią piliečiai turi 
mokėti didesnį mokestį. Ma
tyt, įstatymų leidėjai yra 
sprendę taip: kas sunkesnis 
ir storesnis, tie turi daugiau 
ir geriau valgyti. Todėl turi 
ir mokėti daugiau.

KAS KIEK GYVENA
”Paris Soir” spausdina 

įdomius statistikos davinius 
apie tai, kiek ilgai gyvena 
įvairių amatų darbininkai. 
Valdininko amžius vidutiniš
kai siekia 58 metus; — ke
liautojo 60; ūkininko — 61; 
pirklio — 62; menininko ir 
rašytojo — 66; kariškių — 
67; mokslo žmonių — 68, o 
politikų ir dvasininkų — 69.

pėda pasidarė visam pasauly 
žinomas reikšmingas preky
bos centras, ’’šiuo laiku eg
zistuoja visame pasaujy tik 
keletas uostų, kurių trafikas 
nepaisant pasaulinės krizės, 
padidėjo: tokie uostai yra 
Gdynė, Lisabona, Jaffa ir 
Klaipėda”, rašo belgų laik
raštis ’’Lloyd Anversois.” Ne 
nuostabu todėl, kad sparčiai 
auga Klaipėdos miestas: per 
tryliką Klaipėdos priklausy
mo Lietuvos valstybei metų 
jos gyventojų skaičius padi
dėjo dvigubai; šiandien su sa 
vo45.000 gyventojų Klaipėda 
yra antras pagal dydį nepri
klausomos Lietuvos miestas.

Kiek išdygo joje moderniš
kų ir Impozantiškų pastatų.

Jei nežiūrint visą pasaulį 
ištikusios krizės Klaipėdos 
laivininkystė, prekyba ir pra 
monė ne tik nesumažėjo, bet 
priešingai, ir toliau plečiasi 
ir auga, tai to negalima būtų 
pasakyti apie Lietuvos Vaka
rų žemės ūkį. Mažosios Lie
tuvos žemės ūkio lygis visuo
met buvo labai aukštas. Toks 
jis yra ir Šiandien, Tik dėka 
nuo seno susidariusioms ap
linkybėms, jis svyra į greta 
esančią Vokietijos rinką ir 
mažiau yra pritaikytas eks
portinei gamybai, kokiu šian
dien vis labiau ir labiau sten
giasi pasidaryti Didžiosios 
Lietuvos žemės ūkis. Pripra
tęs prie Vokietijos aukštų 
protekcinių kainų, krizei iš
tikus ir politinėms aplinky
bėms pasikeitus, Klaipėdos 
krašto ūkininkas, savo pri
gimtimi konsertyvus, sunkiai 
taikosi prie naujų sąlygų. 
Žinoma, visa tai ir norėdama 
paklupdyti Lietuvą ant kelių 
Vokietija, grynai politiniais 
sumetimais, ėmė taikyti Lie
tuvai ekonomines represijas: 
neįsileidžia iš Lietuvos svie
sto, sulaužo veterinarinį su
sitarimą ir neįsileidžia iš Lie 
tuvos galvijų; kiaulių ir mė
sos, varžo net tų prekių tran
zitą per savo teritoriją į Če
koslovakiją, Prancūziją, Bel
giją ir k., taip, kad Lietuvai 
reikia tenkintis vien jūrų ke
liu ; pagaliau, beveik visiškai 
uždaro savo sieną, sulaužo 
mažojo pasienio susisiekimo 
konvenciją ir nelidžia prekių 
apykaitos pasienio zonoje. 
Visos tos priemonės skau
džiai palietė Mažosios Lietu
vos ūkininkus. Tačiau ir šio
je srityje Lietuvos vyriausy
bė daug padarė per trylikos 
metų laikotarpį. Klaipėdoje 
pastatyta didžiulė skerdykla 
ir šaldytuvai, statomos pieni
nės ir nugriebimo punktai, 
baigiama statyti spirito va
rykla Šilutėje, kuri suvartos 
gausingus Šilutės ir Rusnės 
apylinkių bulvių derlius. Ne
toli nuo Klaipėdos krašto, 
Žemaitijoje, pastatytas ant
rasis cukraus fabrikas. Be to 
kaip ir Didžiojoje Lietuvoje, 
o kartais net ir daugiau vy
riausybė primoka ūkininkam 
už bekonus, sviestą ir javus. 
Todėl ir netikėtai Vokietijos 
represijų ir ekonominės kri
zės ištiktų ir kiek skaudžiau 
paliestų Mažosios Lietuvos 
ūkininkų būklė rodo šiandien 
tendencijos gerėti.

Visa kartu paėmus, galima 
drąsiai teigti, kad per tryli
ką metų, kurie praėjo nuo 
Lietuvos Vakarų atvadavimo 
jų ekonomika, uostas, laivi
ninkystė ir susisiekimas ir 
iš viso jų medžiaginė kultūra 
ir gerovė padarė labai dide
lės ir džiuginančios pažangos 
Iš niekam nežinomo Prūsijos 
Karalijos užkampio, iš mažo 
22.000 gyventojų miesčiuko

SU NEGYVA ŽMONA GY
VENO 5 DIENAS

Vilniaus krašte, Totoriškių 
kaime, Tverečiaus valse, bu
vo toks atsitikimas. Vienas 
to kaimo gyventojas Jonas 
Kulčonas buvo tik porą die
nų gyvenęs su savo jauno 19 
metų amžiaus žmona, kai jį 
ištiko nelaimė. Jaunoji žmo
na, belipdama nuo pirkios lu
bų, paslydo ir krisdama že
mėn perskėlė pakaušį. Vyras 
greit ją paguldė lovon, tačiau 
po valandos mirė.

Kulčonas nepaprastai labai 
mylėjo savo jauną žmoną, to
dėl jai mirus apkvaišo ir ne
bežinojo ką veikti. Jis pasi
ryžo jos visai nelaidoti ir pa
guldęs į patalus lovoje laikė 
penkias dienas, beveik visą 
laiką gulėdamas ir gailiai 
verkdamas.

Tačiau kaimynai pas Kul- 
čoną atsilankę pajuto kaž
kokį kvapą ir įtarė žmogžu
dystę. Įsikišus policijai, Kul
čonas papasakojo visą ne
laimę ir prašė palikti jam jo 
žmoną nelaidotą. Kaimynai 
tačiau jo žmoną palaidojo, o 
jį atidavėe gydytojams.

Juokalogija
F \ —\ —____

Pirkėjas: Tamsta padarei 
didelę klaidą — aš prašiau 
chininno, o tamsta davei man 
strichino.
Vaistininkas: (ramiai) Tuo 

met tamsta dar skolingas 
man du frankus.

—o—
Aš galiu šokti su tamsta 

kitą sykį?
Taip, tamsta galėsi būti 

aštuoniliktas.
Ačiū, bet aš būsiu išėjęs 

tuo laiku.
Ir aš tai pat.

—o—
Redaktorius: Gaila, aš ma

nau, kad tamstos apysaka 
nebus spausdinama.

Rašytojas: Bet tamsta jos 
visos neperskaitei — aš ty
čia užlenkiau kelis puslakš- 
čius antrame skyriuje ir jie 
buvo nėatlenkti.

Redaktorius: Bet, kai aš 
matau blogą kiaušinį, man 
nėra reikalo valgyti jį visą.

Mokytojas: Ką mes vadi
name anotomija?

Mokinys: Mes vadiname...
Mokytojas: Ar supranti 

klausimą?
Mokinys: Taip, bet atsaky

mo nesuprantu.

Gydytojas: Ar tamsta įsi
tikinęs, kad tamsta geri savo 
stiklinę šilto vandens kiek
vieną dieną?

Ligonis: Taip, geriu, gy
dytojau, bet šeimininkė jį' va
dina kava.

Šeimininkė: Tamsta buvai 
čia tris mėnesius ir nieko ne
mokėjai.

Studentas: Bet tamsta sa
kei, kad čia bus kaip namie.

Šeimininkė: Aš tikiuos 
taip yra.

Studentas: Namie aš nie- 
kumet nesu mokėjęs jokios 
nuomos.

—o—
Aną dien Dešrienė patup

dė vištą ant kiaušinių. Pama
tęs Viadukas klausia:

— Mamyt, ką čia dabar 
darai?

— Pamatysi, Vladeli, kai 
už kiek laiko iš kiaušinių iš
siris maži viščiukai, — pa
aiškino motina.

— Ant rytojaus Dešrienė 
žiūri, kad jos Viadukas sėdi 
beskėj ant kokios kapos kiau 
šinių.

— Ką tu čia darai? — su
šuko Dešrienė.

— Sėdžiu ant kiaušinių ir 
laukiu, kada iš jų išsiris ma
ži Viadukai.

—o—
— Kodėl toks susikūprinęs 

bičiuli, ar sergi?
— Jau sveikstu. Matai, pa

stovėjau valandą prie atvi
ro lango, o paskui dvi savai
tes negalėjau išeiti iš namų.

— O, tai niekis. Štai Pap
liauška tik penkias minutes 
pastovėjo prie atviros kasos 
o dabar penkis metus nega
lės išeiti į gatvę. Pasodino 
nabagą į belangę.

—o—
Ką gydytojas sakė dėl tam 

stos galvos skaudėjimo?
Jis sakė, man negalima 

gerti alkoholinių gėrimų.
Ar taip pat degtinės?
Aš nedrįsau jo klausti, kad 

kartais neuždraustų ir ją, 
—o—

Mina, ar buvo kas nors 
virtuvėje šį vakarą?

Taip, ponia, mano senelė.
Ji yra didelė rūkytoja ir 

aš įsitikinusi, ji bus nusimi
nusi palikusi savo pypkę 
ant virtuvės skobnies.
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Balandžio 15 d. Newarko 
miestas iškilmingai apvaikš
čiojo Šimtmetinę Jubiliejaus 
Šventę, nuo išėmimo čarte- 
rio. Jubiliejus nuo balandžio 
15 d. tęsis iki birželio 10 d.

Jubiliejaus apeigų komisi
ja užkvietė visas Newarke 
gyvenančias ateivių tautas 
dalyvauti JubiMejaus apvaik- 
ščiojime. Tapo ir lietuviai 
pakviesti. Kiekviena tauta 
turės savo vakarą. Lietu
viams paskirta gegužės 26 d. 
antrad., 7 vai. vak., vienoj iš 
didžiausių Newarko svetai
nių — MOSQUE teatre, ka
me telpa 4.000 žmonių. To
kiam prisirengimui yra rai- 
kalinga darbo, kad ypatin
gai svetimtaučius patenkin
ti savo pasirodymu. Progra
ma jau yra rengiama, kurią 
pildys parapijos vargoninin
kas muz. Antanas Stanišaus- 
kas. Vėliau bus pranešta 
programos nustatymas ir da
lyviai. /

1916 m. Newarkas apvaik
ščiojo 250 metų sukaktuves 
nuo Newar, N. J. pradžios, 
kada Robert Tread pirmas 
pijonierius įžengė į šią vietą 
pas indijonus, kur dabar sto
vi Newarko miestas. Lietu
viai taipogi dalyvavo, turė
dami savo dieną, kaipo atski
ra tauta. Parengė gatvėmis 
parodą, susidedančią iš 10 
tūkstančių minios, užiman
čios apie mylią ilgio, marša- 
vo vyrai, moterys ir vaikai. 
Buvo išleista manifesto pro
klamacija anglų kalboj, pri
dedant trumpą Lietuvos isto
riją, su Lietuvos žemėlapiu. 
Reikalauta Lietuvai Nepri
klausomybės

• Esate visi kviečiami į šias 
iškilmes ne tik Newarko lie
tuviai, bet ir iš plačios apy
linkės New Jersey ir New 
York apskričio.

Vas. 16 Bendras K-tas 
_  /

’’ŽEMĖS ROJUS’’

Gegužės 17 d. Šv. Trejybės 
parapija rengia nepaprastai 
triukšmingą parengimą, kur 
bus suvaidintaš 3-jų veiks
mų komedija ’’Žemės Rojus”. 
Kas tik myli juoktis, turi ma
tyti, nes tai viena iš įdomiau
sių komedijų, paimta iš šių 
dienų Amerikos lietuvių gy
venimo. Ją vaidins Brooklyno 
"’Vytauto Vaidilų Ratelią”.

Tad ne tik newarkieciai, 
bet ir apylinkės lietuviai kvie 
čiami atsilankyti į šį nepap
rastą ’’Žemės Rojų”, į kurį 
kiekvienas galės patekti už 
35 centus. Vaikai į ’’Žemės 
Rojų” bus įleidžiami vos tik 
už 15 c. Už taip pigiai patek
ti į ”Ž. Rojų” ar dar negerai? 
Visi tą dieną 7:30 vai, vak. 
atsilankykit į mūsų parapi
jos salę, o ten rasit juoko iki 
saldžiausių ašarų.

'Malonėkite tikietus įsigyti 
iš kalno, kurių galima gauti 
klebonijoje, pas choro ir drau 
gijų narius. Adomas

NEW JERSEY KUNIGŲ 
PERMAINOS

Išvykus į Lietuvą Jersey 
City liet, parapijos ilgame
čiu! klebonui kun. P. Vanagui 
jo vieton vyskupas paskyrė 
Patersono kleb. kun. S. Sto
nį. Į Patersoną klebonu ski
riamas kun. Kinta, buvęs Ha
rrison. N. J. parapijos vika
ras.

Gerbiamiems klebonams 
naujose vietose linkime ge
riausių sėkmių.

WORCESTER, MASS.

NAUDINGAS PATARNA
VIMAS DYKAI

Jau 25 metai kaip Worces- 
tery yra ’’North American 
Civic League” raštinė, kurios 
tikslas yra pagelbėti atei
viams jų visuose reikaluose 
ir rūpintis jų gerove. Prie 
šios raštinės veikia ir lietu
vių skyrius, bet jį Worceste- 
rio lietuviai mažai vartoja. 
Lietuviai turėtų naudotis sa
vo skyrium kuo plačiausia 
nes jis tik jiems yra užlaiko
mas.

Štai trumpas surašąs kelių 
patarnavimų, kuriais galit 
pasinaudoti dovanai:

Išpildo blankas ir sutei
kia reikalingas informacijas, 
jeigu norit tapti Suvienytų 
Valstijų piliečiu.

Parūpinam perkalbėtojus 
(teismuose, bylose, pas advo
katus, daktarus ir 1.1.)

Skyrius turi artimus ry
šius su valdiškom įstaigom, 
ir su mielu noru sutiks tarpi
ninkauti tiems, kurie to rei
kalingi.

Darom vertimus, rašom ir 
skaitom laiškus anglų ir lie
tuvių kalbose.

Ir daugely kitų reikalų, 
kur yra galimybės skyriui 
patarnauti.

Kviečiam ateiti į raštinę 
šiomis valandomis: nuo 1 iki 
4 vai. po pietų antradienį, 
trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį.

Antrašas: North Ameri
can Civic League, 88 Front 
Street (ant 5 aukšto), Wor
cester, Mass.

N. A. C. League Liet. Sk.
Sekr. B. Lozoraityte.

Baltimore, Md.

rai. Kas skaitė Jėzaus gyve
nimo istoriją, labai lengva 
studijuoti šiuos vaizdus. La
bai įdomu, kad tos mažos 
stovyliukės pakelia rankas, 
taip kaip tais laikais prie kal
bos, rankų ištiesimu tvirtini
mas, buvo reikalingas. Dar ir 
Iskarijotas judas po medžiu 
karėsi. Visokių įvykių 124. 
Tas atvaizdavimas duoda ga
limybę pažvelgti į Palestiną 
prieš 1936 metus.

Dailės išdirbinys stebina 
lankytojus. Parodą surengė 
Baltimore News Post, vaikų 
ligoninės naudai. Kad mūsų 
dailininkai ką nors įdomaus 
sukurtų, būtų kuomi pasigė
rėt dabar tik su dr. J. šliupu 
mūsiškiai džiaugiasi; mat 
jam pasisekė keliem šimtam 
lietuvių įpiršti beždžionę už 
močiutę; net gėda būti to žvė
riuko ainiais.

—o—
Mūsų vargonai vėl gerai 

groja, tik vienas balsas buvo 
atsiliuosavęs.

si sulaukę veiklaus klebono, 
kuris Patersono lietuvių pa
rapiją puikiai sutvarkė ir 
dvasiniai atgaivino. Tikima
si, kad ir Jersey City pasta
tys ant kojų. Linkim naujam 
klebonui kun. S. Stoniui ge
riausios kloties naujoj vietoj.

A. LIET. KAT. STUDENTŲ 
IR PROFESIONALŲ 

SEIMAS

Svarbus Pranešimas

’’Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesiona
lų Sąjungos” Centro Valdy
ba šiuomi praneša, kad STU
DENTŲ ir PROFESIONA
LŲ ŠEIMAS įvyks š. m. lie
pos (July) 7 ir 8 d. (antra
dienį ir trečiadienį), Maria- 
napolis College, Thompson, 
Conn.

Visi Amerikos lietuviai — 
katalikai, dvasios vadai pro
fesionalai, visuomenės vadai, 
alumnai, studentai, studen
tės ir 1.1, visose Amerikos lie

napolis College, Thompson, 
Conn, arba į Centro Pirmi-1 
ninką — Mr. John C. Morkū
nas, 41 Willite Dr. Rochester 
N. Y.

Šiame laikraštyj bus vė
liau paskelbta apie nepapras
tai įdamią Seimo programą. 
Sekite spaudos žinias.

”A. L. K. Stud, ir Prof. 
S-gos Centro pirm. 
Jonas C. Morkūnas

PAVASARININKŲ ATSTO
VAI NEW YORKO 

APYLINKĖJE

Pavasarininkų atstovai, Dr. 
Juozas Leimonas ir Juozas 
B. Lauška, šioje apylinkėje 
turėjo labai ”busyb savaitę 
— kiekvieną dieną lankėsi 
vis naujoje vietoje.

Balandžio 22 d. trečiadienį 
svečių priėmimo vakaras bu
vo Maspethe, kur gyvuoja 
viena stipriausių L. Vyčių 
kuopų. Programą pradėjo vie

Kun. S. Stonis, naujas Jersey City, N. J. 
Šv. Onos parapijos klebonas, pirma buvęs 
Patersono liet, parapijos klebonu. Kun. S. 
Stonis yra žymus žurnalistas, gabus visuo
menininkas, artimas ’’Amerikos” bendradar-

Į įgūžėsi M
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Šventoji Žemė Baltimorėj
Du broliai statytojai Pa

lestiną — Šv. Žemę būdavo j o 
per 5 metus, kuri atvaizduo
ta ant didelės estrados, apie 
20x60 pėdų. Čia atvaizduota 
kalnai, miestai; upės bėga į 
Negyvąsias mares, į miestus 
ir namus suvesta žiburiai. 
Atvaizduota visi Kristaus lai 
kų įvykiai: Nazaretas, Ap
lankymas Šv. Elzbietos, Bet- 
lejaus Stainelė, bėgimas į E- 
giptą, grįžimas iš Egipto, 
Krikštas prie Jardano upės, 
Persimainymas ant kalno 
Tabor, ant kito kalno šėto
nas gundo Kristų, savo juo
dus sparnus plasnodamas, 
už vartų Jeruzalės Jėzus ne
ša kryžių, kalnas Kalvarijos, 
kur nukryžiuoti Jėzus ir lat-

—o—
SLRKA 13 kuopa traukė

si paveikslą dėj Jubiliejinio 
Seimo istorijos. Bet buvo ga
na tamsu ir apsiniaukę, gau
siai lijo, tai mažai narių at
vyko. p. Velžys salės kamba
ry nutraukė paveikslą; pama 
tysim mūsų artisto darbą. % —<o—

Sekmadienio vakare įvyko 
senų dainininkų vakaras, ku- 
rį p. J. Čižauskas surengė. 
Juokingai sulošta ”Be mote
rų/

» __ O—

Gegužės 3 d. mūsų bažny
čioj bus šv. Tėvo Apaštališ
kas Delegatas ir įteiks su
tvirtinimo Sakramentą 3 vai. 
po pietų. J. K.

Bridgeport, Conn.

Vietos klebonas kun. Pan
kus gavo leidimą atostogauti 
pataisymui savo sveikatos. 
Jo pareigas laikinai eina kun 
B. Gavronskis, kuriam pa
gelbsti kun. V. čižauskas, 
M.LC. iš Marianapolio Kole
gijos, Thompson, Conn.

Garb, klebonui kun. M. 
Pankui linkime smagių ir 
sveikatai naudingų atostogų.

Jersey City, N. J.

Naujas Klebonas
Kun. P. Vanagas Lietuvon 

išvažiavo balandžio 25 d. 
Kungsholm laivu. Jo vietą 
užėmė kun. S. Stonis, buvęs 
Patersono Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas. Balandžio 
26 d. sekmadienį naujas kle
bonas laikė pamaldas ir pa
sakė gražų įžanginį pamoks
lą. Žmonių buvo labai daug 
prisirinkusių. Visi džiaugia-

tuvių kolonijose, kurie yra 
susirūpinę mūsų tautos atei
timi, yra nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiame nepapra
stame, iškilmingame lietuvių 
katalikų visuomenės suva
žiavime.

Visuomenei pranešama kad 
seime dalyvaus garbingieji 
Lietuvos Pavasarininkai sve
čiai — Dr. J. Leimonas ir 
adv. J. B. Laučka, ir laikys 
paskaitas.

Visos Studentų ir Profesi
onalų kuopos privalo atsių
sti į Seimą kuo didžiausį 
skaičių savo įgaliotų dele
gatų (čių), profesionalų, stu
dentų ir rėmėjų narių. Kiek
viena kuopa siunčia po vieną 
delegatą nuo kiekvienų pen
kių pilnai užsimokėjusių na
rių. Delegatų įgaliojimai pri
valo turėti šiuos parašus: 
Dvasios Vado, Pirmininko ir 
Raštininko. Šie delegatai tu
ri balsavimo teisę.

Visos Studentų ir Profe
sionalų kuopos privalo kuo- 
greičiausiai atsilyginti prieš 
Seimą su savo centro nario 
mokesniais ($1.00 studen
tams ir $2.00 profesiona
lams). Pinigus siųskite Cen
tro iždininkui — Mr. Peter 
Barzilauskas, 8071 — 87th 
Rd. Woodhaven, N. Y. Siun
čiant pinigus būtinai pažy
mėkite kas, kiek ir už ką 
siunčiama. Taipogi ir narių 
vardus, pavardes ir adresus.

Visų kuopos narių vardus 
ir pavardes ir adresus kuo 
anksčiausiai prisiųskite Cen
tro Finansų Sekretoriui — 
Mr. Peter Parolis, 51 Arling
ton St., Worcester, Mass.

Visais informacijų reika
lais kreipkitės į CONVEN
TION COMMITTEE, Maria-

tinės vyčių kuopos pirm. Ci
bulskas. Išvykusį kleboną 
kun. J. Balkūną pas kurį sve 
čiai viešėjo, pavadavo kun. 
P. Lekešis. Jis sveikino sve
čius klebono vardu, džiaug
damasis jų atsilankymu.

Susirinkę maspethiečiai 
ypatingu susidomėjimn ap 
žiūrėjo išstatytą pavasari
ninkų rankdarbių parodą. Po 
svečių kalbų buvo rodomi pa
veikslai iš Lietuvos vaizdų.

Balandžio 23 d. svečiai lan
kėsi Karalienės Angelų para
pijoje. Išvykusį kleboną kun. 
J. Aleksiūną pavadavo kun. 
Laurinaitis. Be svečių, kalbė
jo iš Vyčių Centro pirm. A. 
Mažeika.

Balandžio 24 d. pavasari
ninkų atstovams teko prisi
statyti šv. Jurgio parapijos 
jaunimui ir šiaip parapijie
čiams. Parapijos salė prisi
rinko pilna entuziastiškai nu
siteikusių žmonių. Vakarą 
pradėjo klebonas kun. K. 
Paulonis, džiaugdamasis gau 
singai atsilankiusia publika 
ir sveikindamas malonius pa
vasarininkų atstovus. Prog
ramai vesti klebonas pakvie
tė Vyčių Centro pirm. inž. A. 
J. Mažeiką.

Svečiai ir jų kalbos buvo 
susirinkusiųjų sutiktos dide
lėmis ovacijomis. Paroda su
sidomėjimas parodytas labai 
jautrus. Apgailestauta, kad 
nė vienas daiktas neparduo
damas, bet drauge džiaugta
si, jog L. Vyčiai susilaukė to
kios vertingos dovanos.

Balandžio 25 d. svečiai iš
vyko į Harrison-Kearney, N. 
J., kur juos priėmė L. Vyčių 
90 kuopa. Parapijos salėje 
svečiams pagerbti surengta 
iškilminga vakarienė, kurios 
programos vedeju buvo vytis

bis.

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tei. 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

Lietuvos pavasarininkų atstovai tovai Dr. J. Leimonas ir Adv. J.Laučka, lydimi kun. 
S. Stonio, vyčių kuopos pirm Ed.Staniulio ir ižd. J. Sprainaičio aplankė miesto mayorą 
ir žymesnes įstaigas bei laikraščius. Čia svečius matome laikraščio Paterson Evening 
News redakcijoj, kame redaktorius, pasitiesęs žemėlapį, įvairiai klausia apie Lietuvą.

J. Stasiulionis, pasveikinęs 
svečius vietinės kuopos vy
čių vardu. Sveikinimo kalbas 
pasakė Vyčių Centro pirm, 
inž. A. J. Mažeika, šv. Vardo 
D-jos pirm. J. Vaitkūnas, L. 
D. S. kuopos pirm. M. Kąuk- 
lis ir adv. K. Paulauskas.

Svečių kalbos išklausytos 
dideliu susidomėjimu ir pa
lydėtos aiškiu nuoširdumu. 
Salė skendo rankdarbių pa
rodos išdirbiniuose. Progra
mą įdomiai įvairino vyčių 
kuopos ’’oldtimers” choras, 
išjudinęs visus vakarienės 
dalyvius į bendrą dainą.

Vakarienei patarnavo Vy
tės su kuopos pirmininke 
Ona Stankiūte priešaky.

Paveikslus iš Lietuvos vai
zdų rodė pats vyčių centro 
pirm. inž. A. J. Mažeika. Po 
to pasišokta, pasilinksminta. 
Visas parengimas praėjo pa
sitenkinimo nuotaikoje.

Svečius vaišėms buvo pa
sikvietę adv. K. Paulauskas 
su žmona. Dr. Leimonas nak
vynei apsistojo pas p. p. Ke- 
mėžius, o J. B. Laučka pas 
M. Kauklį. Sekmadienį, bal. 
26 d., pasimatyti su Dr. Lei- 
monu buvo atvykęs kun. Ke
mėšis, su kuriuo praėjusią 
vasarą Dr. Leimonui teko 
Lietuvoje artimai susipažin
ti.

Po pamaldų svečiai aplan
kė kleboną kun. L. Vaice
kauską.

Balandžio 26 d., sekmadie
nį, pavasarininkai, lankėsi 
New York City, Aušros Var
tų parapijoje, kur parengimą 
turėjo L. Vyčių 20 kuopa. Ir 
čia parapijos salėje gausin
gas sutikimas vietos lietu
vių. Vyčiai atsilankė in cor- 
pore. Nuoširdžias sveikini
mo kalbas pasakė vietos kle
bonas kun. šeštokas, vyčių 
centro pirm. inž. A. Mažeika 
ir vietinės kuopos pirminin
kas.

Svečiai pasakė kalbas apie 
savo lankymosi Amerikoje 
tikslą, apie Lietuvos pavasa
rininkų veiklą, Lietuvos nuo
latinę pažangą, lietuvybės iš
laikymo reikalą bei priemo
nes ir 1.1.

Paveikslus rodė Vyčių cen
tro pirm. inž. A. Mažeika. Vi
si atsilankę smulkiai išžiūrė
jo rankdarbių parodą.

New Yorke buvo paskuti
nis pavasarininkų vakaras 
šioje apylinkėje. Visą laiką 
šioje apylinkėje juos nuošir
džiu rūpestingumu lydėjo 
pats Vyčių Centro pirm. inž. 
A. J. Mažeika, su kuriuo 

j drauge beveik visose vietose

buvo ir p. Mažeikienė su 41 
kp. vyte Ad. Šimuliūnaite.

Kaip teko patirti, Dr. J. 
Leimonas ir J. B. Laučka 
naudojosi kun.* J. Balkūno 
klebonijos nepaprastu vai
šingumu. Daug malonumo ir» 
rūpinimosi juodu patyrė iš. 
kun. P. Lekešiaus, kuris pa
vežiojo juodu po įdomesnes 
New Yorko apylinkes ir šiaip 
daug kur pagelbėjo. P-Įė K 
Balkūnaitė supažindino sve
čius su įžymesnėmis New 
Yorko miesto vietomis ir 
daug rūpinosi, kad jų buvi
mas šioj apylinkėj paliktų 
jiems gero įspūdžio.

Pilni gražių įspūdžių ir 
malonių atsiminimų, svečiai 
balandžio 27 d. vėlai vakare 
išvyko į tolimą Rochester 
N. Y., iš kur tęs savo kelio
nę į Cleveland, Detroit, Chi
cago ir t. t. REP.

Elizabeth, N. J.

Tai vyrai
Jie kur kas gausingiau su

sirinko per misijas negu mo
terys savo savaitėje, o ir ber
niukų kur kas daugiau pasi
rodė šioje savaitėje, negu 
mergaičių. Visi tik klausinė
ja, kas čia pasidarė? Vieni 
sako, kad misijonierius Tė
vas Bružikas moka labiau pa
traukti vyrus su savo pa
mokslais, o kiti, ypač mote
rys, atsikerta sakydamos: 
’’Aha, kad mes išvarome vy
rus į bažnyčią, tai bažnyčia 
pilna, tegul tik nieko nesa
kytume, tai pažiūrėtumėte, 
ar misijonierius patrauktų.”

Kaip ten nebūtų, betvis- 
vien Elizabeth© vyrams bra
vo už gausų dalyvavimą. Vis 
gi misijonierius pranešė, kad 
ne tas čempionas, kuris gra
žiai pradeda, bet tas, kuris 
ištveria iki galo, dėl to Eli
zabeth© vyrus galutinai tik 
bus galima pagirti po misija 
kitame ’’Amerikos” numery- 
Tat vyrai, laikykitės.

MANO MARŠRUTAS

Nuo bal. 19 iki geg. 5 d.— 
220 Ripley Pl., Eliza
beth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, — 47 Mont 
gomery Pl., Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2, — 
207 ’Adamas Št. Newark, 
N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, — 32 Do
minic St., New York, N. Y.

Jeigu kam reikės adreso, pra
šau išsikirpti:

Tėvas J. Bružikas, S. J.
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Katalikiško lavinimo 
kalas išeina iš visu 
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Juo labiaiu katali 

F menė susipratus, 
rūpinas, kad jaunu 
tą išmokslinta til 
b»je.

gaila, kad m 
viųWSką tarpe 
tokių asmenų, kur 
leisti savo vaikus j 
kas mokyklas, bet ta 
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mo. Reikia pastebėt 
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I štai kaip galvoja:
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FEDERACIJA '

Didžiojo New Yorko
Federaciįos Apskritis

vau katalikiškoje mokykloje, 
užteko pramokti poterių, pri
ėjau prie pirmos Komunijos 
ir pragyvenau visą amžių — 
man nereikėjo daugiau mo
kintis — užteks ir mano vai-

APREIŠKIMO PARAPIJA

Mažeikienė su 41
1. Šimuliūnaite.
:o patirti, Dr. J.
ir J. B. Laučka 
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Atsiradus draugijų tarpe 
didesniam gyvumui ir veiki
mui, randame reikalo prašyti 
visų draugijų priklausančių
prie Federacijos apskričio paikams”. Tokia pasenusi daina 
gaminti savo draugijos įsi- yra plačiai įsišaknėjuso mū

sų išeivijoje, tik, deja, ši dai
na neduoda lietuviams gar
bės.

Bendrai, mes iki šiol labai 
mažai kėlėm šį svarbų klau
simą savo spaudoje. Klausi
mas svarbus, nes lemia mūsų 
išeivijos ateitį. Reikalinga 
daugiau susirūpinti mūsų lie 
tuviškomis katalikiškomis 
įtaigomis, fternti jasias vi
sokiais būdais ir smarkiai 
agituoti, kad tėvai suprastų 
reikalą ir priedermę leisti sa 
vo vaikus pirmiausia į savo 
lietuviškas katalikiškas mo
kyklas ar tai josios būtų tik 
pradinės ar aukštesnės. Ir 
jeigu jau nėra jokios galimy
bės leisti į savo mokyklas, tai 
nors ir į svetimtaučių, bet 
tik katalikiškas mokyklas. 
Būkime susipratę katalikai!

Vaikų Prietelis

gaminti savo draugijos įsi
kūrimo ir gyvavimo smulk
menišką aprašymą. Šį apra
šymą talpinsime šiame sky
riuje. Mūsų visuomenei bus 
labai įdomu susipažinti su 
kiekvienos draugijos istori
ja. Be to, ir pačiai draugijai 
išeis tas darbas ant naudos, 
nes yrp žmonių, kurie norė
tų priklausyti prie kurios 
nors draugijos, bet nežino ko
kia draugija jam labiau tik
tų. Gi susipažinęs su draugi
jų visu veikimu bei istorija 
šiame skyriuje, galės sau pa
sirinkti draugiją, kuri geriau 
jam patiks.

Taipgi šiame skyriuje tal
pinsime tų draugijų parengi
mus bei susirinkimus, kurios 
priklauso prie Federacijos 
Apskričio.

Kun. N. Pakalnis 
Fed. Apsk. Pirm.

Choras
Balandžio 21 d. įvyko svar 

bus mėnesinis susirinkimas. 
Po raportų išrinkta darbiniu 
kai veikalui ’’Kantri Elena”, 
kuris bus vaidinamas geguž. 
23 ir 24 d. Tai bus tikrai įdo
mus ir įvairus vakaras, ku
riam vadovaus muz. J. Jan-I 
kus.

Visas choras rūpestingai 
ruošiasi prie šio veikalo, per
statymo. Įsigykite tikietus iš 
kalno pas choristus; kaina 
tik 50 centų.

Taigi, nepamirškite, gegu
žės 23 ir 24 d. Visas pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

V. Jagminas

sų parengimus visi būna .ma
loniai priimami ir pavaišina
mi. šiemet esame pasirengę 
dar geriau savo svečius pri
imti. Gros visų mėgiama J. 
Avižonio orkestrą — galės 
visi, o ypatingai jaunimas 
smagiai pasišokti.

Pelnas eina naujos šildy
mo sistemos įvedimui parapi 
joj. Įžanga tiktai 25 c.

Valdybos vardu,
J. Mykolaitis

kas pasiėmė.
—o

Skaitytas laiškas iš ’’Bend
ro fronto”, kviečiantis į kon
ferenciją steigti Lietuvoje 
’’demokratiją”. Komunistai 
ir socialistai nori dalyvauti.

—Ou—
Iš delegato raporto pasiro

dė, kad tik vieno Atkočaičio 
siuvykla turi darbo, o visos 
kitos darbo neturi.

—o—

Katalikiškas išmokslinimas 
• yra būtinas

Katalikiško lavinimosi rei
kalas išeina iš visuotinos 
Bažnyčios autoriteto ir misi
jos: Bažnyčia yra paties Die
vo įsteigta. Tik Bažnyčia yra 
tikru mokytoju Tikybos, Ba
žnyčia yra sielų sargas ir va
das. Bažnyčia yra malonių 
teikėja, jinai taipgi yra ne
klystantis teisėjas tikėjimo 
ir doros dalykuose. Jeigu re
ligija ir mokslas yra du ne
perskiriamu dalyku, tad Ba
žnyčia iš reikalo steigia, pa
laiko ir mokyklas, joms va
dovauja ir reikalauja iš ti
kinčiųjų, kad jie savo vaikus 
leistų į mokyklas,, kame ga
lėtų į būsimos kartos pama
tą padėti dorą ir tikybą. 

, Kitaip Bažnyčia negalėtų at
siekti savo užsibrėžto tikslo. 
Bažnyčia negalėtų tinkamai 
atlikti savo užduotis Tikėji
mo mokinime, pasmerkiant 
klaidas ir blogą, jeigu Jinai 
neturėtų teisės reikalauti iš 
tikinčiųjų lankyti katalikiš
kas mokyklas. Bažnyčios yra 
atsakomybėje Sielų išgany
mas, dėl to Bažnyčia negali 
rizikuoti ir vienos sielos be 
geros globos ir priežiūros. 
Juo labiaiu katalikiška visuo 
menė susipratus, tuo labiau 
rūpinas, kad jaunuomenė bū
tų išmokslinta tikyboje ir 
doroje.

Kaip gaila, kad mūsų lietu
kų katalikų tarpe randasi 
tokių asmenų, kurie galėtų 
leisti savo vaikus į katalikiš 
kas mokyklas, bet tankiausia 
iš nesupratimo, trūkstant ge
ro apgalvojimo, lyg ir pavy
di vaikams doros bei tikėji
mo. Reikia pastebėti faktas, 
kad lietuviai inteligentai, ne
kalbant jau apie tikinčiuo
sius, bet net netikintieji bei 
tikybos praktikoje apsileidę, 
stropiai daboja savo vaikus, 
kad jie mokytus tikybos ir 
lavintus doroje, čia visa ei
lė galima būtų parodyti tokių 
lietuvių inteligentų Lietuvo
je ir pas mus Amerikoje, ku
rie savo sūnus bei dukras 
leidžia išimtinai į katalikiš
kas mokyklas. Ant nelaimės 
didesnis nuošimtis randasi 
tamsių žmonių- tarpe, kurie 
štai kaip galvoja: ”aš nebu-

Įsidėmėkite, kad Septin
tosios New Yorko Lietu
vių Dienos Rengimo Komi
tetas nutarė duoti $200.00 
dovanų tiems, kurie iš an
ksto pasižada dalyvauti

'MARGUČIŲ VAKARAS
Sekmadienį, bal. 26 d. Mo

terų S-gos 30 kuopa suruošė 
Margučių Vakarą. Skaitlin
gai atsilankiusi publika gra
žiai laiką praleido. Margučių 
konteste laimėjo dovanas I 
ir 4-tą M. Visackienė, 2-rą 
B. Karalienė, 3-čią M. Matu
levičius iš Blissville, L. I. 
Gražias dovanas aukavo O. 
Petrulienė, M. Januškaitienė, 
O. Kivytienė. Parapijai pada 
ryta gražaus pelno. Kuopos 
pirm, širdingai dėkoja sąjun- 
gietėms už gražias dovanas, 
pasidarbavimą ir visai pub
likai už atsilankymą.

Koncertas
Šv. Jurgio parapijos cho

ras, vad. J. Brundzai, stro
piai ruošiasi bažnytiniam 
koncertui, kuris įvyks sekm. 
gegužės 10 d. šio koncerto 
pelnas skiriamas labai gra
žiam tikslui naujų vargonų 
fondui.

Tylus darbininkas
Ištikro, reikia džiaugtis ir 

kartu stebėtis, kad per tokį 
trumpą klebonavimo laiką 
kun. K. Paulonis galėjo pa
daryti tiek pataisymų klebo
nijoje ir salėje. Tai tiesiog 
nesuprantama, kaip prie to
kių menkų įeigų parapijoj 
galima rast būdų daryti to
kių pagerinimų, kurie ir ma
žai galvojantį žmogų stebina. 
Kun. K. Paulonis yra pasi
šventęs su siela ir kūnu pa
rapijai, reiktų tik, kad jį 
žmonės suprastų it įvertintų. 
Tai tylus Dievo vynyno dar
bininkas.

-TO~

vakorcių Agentų S-gai Ame- jams duota veltui, bet mažai 
rikoje.

Šiais metais Lietuvoje 
įvyksta Ūkio Paroda Kaune, 
pabaigoj birželio mėnesio. 
Apie tą patį laiką, rodos, kad 
Tauragėje, įvyks Eucharisti
nis Kongresas. Kurie nori 
matyti parodą ir dalyvauti 
minėtam kongrese, labai pa
togus laikas vykti su tiesio
gine ekskursija gegužės 29d. 
motorlaiviu ” GRIPSHOLM” 
Neatidėliojant malonėkite
kreiptis į vietinį laivakorčių j Žodis dėl bendro fronto 
agentą, užsisakyti laive vie
tą ir prirengimui reikalingų 
dokumentų.

Antra ekskursija išplauks 
tam pačiam motorlaivy lie
pos 1 d. per Gothenburg — 
Stockholm. Proga pamatyti 
gražiąją ir Lietuvai draugin
gą Švediją, vykstant iš Got- 
henburgo į Stockholmą (6) 
Ojdsip ‘C&ĮpBĮ S^pUEĮBA SEĮSOS 
siniu traukiniu. Ekskursija 

, tenka garbės vadovauti že
miau pasirašiusiam.

VI. P. Mučinskas
Liet. Skyr. ved. Amer.

Klasčiaus salėję. , Dovanų 
paskirstymo tikietėliai jau 
atspausdinti ir platinami. 
Įsigykite juos iš anksto — 
nesigailėsite. Įsitėmykite, 
kad tų tikitėlių platinimui 
ir sau galite gauti pas: 
Kun. J. Balkūną, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
kun. N. Pakalnį, 259 No. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 
kun. J. Aleksiūną, 213 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y. 
kun. K. Paulonį, 207 York 
St., Brooklyn, N. Y., 
Mrs. S. Subatienę, 127-08 
88 Ave., Richmond Hill, 
K. J.’ Krušinską, 80-71—87 
Rd. Woodhaven, N. Y. 
Mrs. M. Šertvytienę, 8016 
—88th Ave., Woodhaven, 
K. Baltrušaitį, 168 Hem
lock St., Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Janušonis, 621 Metro
politan Av. Brooklyn, N.Y. 
P. Draugelienę 402 Hooper 
St., Brooklyn, N. Y. 
kun. L. Vaicekauską, 29 
Davis St. Harrison, N. J., 
K. Dumblienę, 19 Chestnut 
St., Brooklyn, N. Y., Praną 
Kizį, 1552 Hancock St., 
Brooklyn, N. Y. M. Bran- 
gaitienę, 83 Gold St. Broo
klyn, N. Y.

Už kiekvieną išplatintą 
knygutę gausite dar dova
nai tikietą į Lietuvių Die
ną, kuris kaštuoja 50 c.

L. D. Reng. Kom-tas

gerb. kun. Pijui Lekešiui pa
gerbti. Pradžia 8 vai. vak. 
Bus graži programa. Tikietus 
galite įsigyti klebonijoj, pas 
sąjungietes ir ’’Amerikos” 
spaustuvėj. Tikietas $1.00 
Vakarienė bus parapijos sa-

Fourtunatas Smitrus
Balandžio 29 d. mirė Four- 

'tunatas Smitrus, 84 m. amž. 
kilęs iš Varnių, Telšių aps. 
Velionis bus laidojamas šeš
tadienį! gegužės 2 d. iš Šv. 
Kaliano R. K. bažnyčios, Far- 
mingdalej L. I. į Trejybės ka
pines, Amityville, L. I.

Velionis yra p. Juozo Smit 
riaus, daug metų propaga
vusį Klaipėdos uostą ir turiz
mą Lietuvos Baltijos ir Skan 
dinavų linijų tarnyboje, tė
vas. Jis atvyko iš Lietuvos 
1922 metais ir gyveno pas 
sūnų. Nuliūdime paliko sūnų 
ir du anuku.

Ligi šiol siuvėjai turėjo 
apsigynimo sąjungą nuo ko
munistų lygos. Abi veikė : 
greta unijos susirinkimų. 
Dabar komunistai pradėjo 
cviesli likviduoti abi sąjun
gas dėl ’"unijos darbininkų 
labo.” Jie projektą jau vie
šai paskelbė, bet užkulisinė 
politika verda. Laike eilės su
sirinkimų, pasitarimų susek
ta laiškai, kviečianti ’’tikru” 
komunistų ir ’’tikru” socia
listų į slaptą susirinkimą, 
dėl nustatymo kandidato į 
delegatus rinkimams Veid
mainystė pas tuos bendra- 
prunčius, matyt žydi visoje 
savo grožybėje. Siuvėjų są
jungai reikėtų komunistus ir 
socialistus sudrausti ir pa
prašyti prie tvarkos. Taip 
esant dalykams, koks išro- 
kavimas likviduoti Apsigy
nimo sąjungą, kuomet tuo 
pačiu laiku daroma kiti sek
retui pasitarimai? Vėliausiai 
sužinota, kad vieną socialis
tą iš Apsigynimo sąjungos 
ne lietuviška pavarde, komu
nistai stato į delegatus kan
didatu. Siuvėjas

Juozas ir Julė Augustinai

ninku, o dabar yra fin. raš
tininku. Be Juozo neapsieina 
parapijos choras. Jis net 2 
metu buvo jo pirmininku, o 
dabar yra sekretorium. Juo
zas turi ir tą brangią ypaty
bę, kad jis ir teatre ir gatvė- 
kary lietuvius kalbina lietu
viškai, nors anie dažnai jam 
angliškai atsako.

Sveikiname p. Augustinus 
už išauginimą tokios gra
žios šeimynėlės, kurią suda
ro 3 sūnūs ir dukrelė ir Juo
zui bei jo jaunai žmonelei 
linkime laimingo gyvenimo, 
tikėdami, kad jie ir toliau 
liks aktyvūs 
veikime.

organizacijų
REP.

Visiems atsilankiusiems į1 
vestuves, sąjungietėms už 
pagelbėjimą surengti puotą, 
choristams už giedojimą, 
muz. P. A. Dulkei už taip gra 
žų giesmių parengimą baž
nyčioj ir apdainavimą puo
tos metu, ir bendrai visiems, 
kas kuo nors prisidėjo prie 
vestuvių mūsų dukrelės ir 
sūnaus, širdingai dėkojame.

B. Radzevičienė ir 
J. Avižoniu šeima

—o—
Maspetho draugijos sveiki

na kun. Pijų Lekešį, jo var
duvių proga ir linki sveika
tos, gyvuoti ilgus metus.

—o—
Kun. J. Balkūnas dėl'svar

bių priežasčių šiemet nevyks 
į svečius Lietuvon.

—o—
Šią savaitę Maspethe sve

čiavosi Scrantono klebonas 
kun. J. Baltusevičius.

Balandžio 24 d. mirė A.A. 
Julius Kazlauskas, 56 metų 
amžiaus, savo namuose, 46 
Hudson Ave., Brooklyn, N.Y.

Paliko nuliūdime moterį 
Aleksandrą ir sūnų Antaną.
Taipgi brolius Juozapą, Kas
tantą, Zakarejušą Lietuvoje.

Velionis paėjo iš Tytuvė
nų parapijos.

Laidotuvės buvo pirmadie
nį 10 vai. rytą iš Šv. Jurgio 
bažnyčios su gedulingom šv. 
mišiom į Šv. Jono kapus.

Laidotuvėmis rūpinosi gra 
borius A. J. Valantiejus.

Sodalietės
Balandžio 24 d. Karalienės 

Angelų par. Sodalietės turė
jo "Bingo Bunko” Balių, ku
ris buvo labai pasekmingas. 
Visas pelnas paskirtas nau
jos šildymo sistemos įvedi
mui. Buvo gražių dovanų 
prie žaidimų, ir po žaidimų 
buvo užkandžių, kuriuos So
dalietės pagamino. Vakaro 
vedėju buvo Sodaliečių dvas. 
vadas kun. J. Laurynaitis. 
Parengimo pasisekimu ypač 
rūpinosi pirmininkė O. Miką 
liūnai tė, A. Pupeliūtė, M. Pa- 
jaujūtė, B. Tvaskiūtė, N. Tva 
skiūtė, M. Vasauskiūtė ir ki
tos. Ačiū visiems, kurie da
lyvavo.

Daug yra merginų, kurios 
nepriklauso prie šios draugi
jos. Turėtų visos jaunos mer
ginos priklausyti, tuomi 
daug naudos suteiktų pačios 
sau. A. Vasauskiūtė

Reikia pastebėti, kad šiais 
metais kaip ir kiekvienais, 
vyks daug Amerikos lietuvių 
į Lietuvą vasaroti. Tas patir
ta iš daugelio gautų laiškų 
iš įvairių Amerikos lietuvių 
kolonijų Amerikoje, klau
siant informacijų apie vyki
mą į Lietuvą, ypatingai apie 
tiesioginę ekskursiją, kuri 
išplauks iš New Yorko gegu
žės 29 d. į Klaipėdą,' (per 
Gothenburgą) laivo nemai
nant, Žvedų Amerikos linijos 
moderniškuoju laivu ”GRIP- 
SHOLM. Šiais metais tik ta 
viena ekskursija iš New 
Yorko tiesiog į Klaipėdą be 
persėdimų.

Tikimasi, kad ši ekskursi
ja bus viena iš skaitlingiau
sių šiais metais. Rengiama 
kooperuojant Lietuvių Lai-

Balandžio 22 d. buvo siu
vėjų unijos 45to A. C. W. of 
America skyriaus susirinki
mas.

Perskaičius pereito susirin 
kimo protokolą, davė rapor
tą iš veikianč. valdybos. Pra
nešė, kad Kasperskas buvo 
nusileidęs sandeliui už darbą 
12% ir dėl to darbininkams 
turėjo sugrąžinti $75.00. Už 
tai Kasperskas nubaustas 
$25.00. Iš ’’Trade board” Bu- 
bnis raportavo, kad tūlas žy
dų kontraktorius,, už paver
žimą kito kontraktoriaus dar 
bo, irgi nubaustas $25.00.

Rezoliucijos į siuvėjų kon
venciją, kuri šiemet bus Cle
veland, Ohio, reikalauja 30 
valandų darbo savaitės.

Kitos rezoliucijos nevertos 
minėti, nes yra tik politika
vimas, kas siuvėjams naudos 
neduoda.

* —o—
Gegužės 1 d. nutarė švęsti, 

bet Milašauskas iš Board di
rektorių tarybos raportavo, 
kad nutarta dirbti pusė die
nos. Maršavimų gatvėmis ne
bus, o vien salėj bus bendras 
susirinkimas. Tikietai siuvė-

Blissville yra mažas Qeens 
county priemiestis. Čia gyve
na arti 70 lietuviškų šeimų. 
Yra keletas lietuviškų įstai
gų ir Lietuvių Demokratų 
Klubas. Lietuviai visi geri 
katalikai, gražiai sugyvena 
ir remia visus tautinius ir re
liginius parengimus. Yra 
keista, kad šermukšninės dė
dė ar jo vaikas ieško prieka
bių prie blissvilliečių! Bliss- 
villio Klubas jau 14 metų gy
vuoja; tai retai mūsų apylin
kėj pasitaikantis reiškinys, 
kad lietuviai net prieš 14 m. 
butų susipratę burtis į poli
tinį klubą ir taip gražiai su
gyvenant, išsilaikyti iki šiol. 
Tas parodo, kad jie yra vi
sais atžvilgiais susipratę 
kultūringi žmonės. Taigi iš- 
tikro, Blissvillės lietuviai 
yra verti pagarbos.

Šv. Vardo D-ja dar kartą 
primena, kad mūsų metinis 
balius įvyksta parapijos sa
lėj, 8 dieną gegužės - May. Vi
si gerai atmenam, kad į mū-

—: PENKTADIENĮ, GEGUŽĖS 15 D.,
Rengia Moterų S-gos 24 Kuopa ’’Amerikos” naudai

Balius įvyks
KARALIENĖS ANGELŲ PAR. SALĖJ.

Pradžia 8 vai. vak.
Moterys atsilankiusius žada pavaišinti ne tik malonia 

nuotaika ir muzika, bet dar ir užkandžiais.
Taigi visi atsilankykime ir paremkime moterų gražų dar

bą, o ’’Amerikai suteiksime paramą.

Balandžio 19 d. Apreiški
mo Bažnyčioje moterystės 
ryšiu susirišo Julė A. Gri- 
giūtė su Juozu P. Augustinu. 
Šliūbo metu bažnyčioj buvo 
daugybė žmonių — jaunimo. 
Giedojo Maspetho parapijos 
choras, kuriame Juozas ak
tyviai veikia. Vyriausiu po- 
jauniu buvo Juozo brolis 
Kazimieras. Iš bažnyčios ves
tuvės nuvyko pas fotografą 
R. Kručą, o iš ten į National 
Hali, kame buvo vestuvių 
puota. Juozas yra senų Ame
rikos skaitytojų — rėmėjų 
P. Augustinų, iš Maspetho, 
vyriausias sūnus. Tai malo
nus, mandagus ir visuomet 
linksmas jaunuolis. Čia gi
męs ir augęs, bet gerai lietu
viškai kalba ir rašo; yra ge
ras katalikas ir susipratęs 
lietuvis. Jis 8 metus priklau
so L. Vyčių Maspetho kuo
poj, kurios yra buvęs pirmi-

Sekmadienį, Balandžio 19 
d. Karalienės Angelų parap. 
bažnyčioje neatrišamu mote
rystės ryšiu susirišo darb
štūs šios parapijos jaunuo
liai Irena Bindokiūtė su Juo
zu Avižoniu. Moterystės Sak
ramentą suteikė kleb. kun. 
J.' Aleksiūnas. Kadangi Ire
na priklausė prie parapijos 
Sodaliečių, Moterų S-gos 24 
kuopos ir choro, o Juozas 
Avižonis yra ne tik žinomas 
orkestro vedėjas, bet ir ilga
metis choristas, o taipgi Šv. 
Vardo D-jos narys, tai jų 
šliūbas buvo visais atžvilg- 
sniais iškilmingas. Choras su 
giedojo Veni Creator ir solo 
Mrs. Ginkus Avė Maria, So- 
dalicijos mergaitės jaunąją 
palydėjo prie altoriaus.

Po šliūbo vestuvės nuvyko 
į Maspethą, pas fotografą R. 
Kručą (Amerikoj skelbimas 
Red.) kame visi nusifotogra
favo. Vestuvių puota įvyko 
parapijos salėse, kame daly
vavo giminės, pažįstami — 
draugai, viso apie pora šim
tų. Nuotaika buvo maloni. 
Jaunavedžius sveikino kleb. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Jaurynaitis ir kiti. Sąjungie
tės įteikė dovanas, žodžiu, 
vestuvės buvo labai smagios 
ir jaukios. Nors ne tik viso
kių užkandžių, bet ir gėrimų 
daugybė buvo, vienok visi 
užsilaikė ir skirstėsi ramiai.

Jaunavedžiams linkime lai 
mingo ir pavyzdingo gyveni
mo. Kaip patys esate geri 
lietuviai, nors čia gimę ir au
gę, taip linkime ir šeimą su
kurti lietuvišką.

Juozas ir Irena Avižoniai



LANKĖSI

Kun. Jonas P. Baltusevi- 
čius, Šv. Mykolo parapijos 
klebonas, Scranton, Pa. šią 
savaitę svečiavosi New Yor
ke ir ta proga aplankė ’’Ame
rikos” redakciją ir apžiūrėjo 
spaustuvę.

------- t------
VIENMARŠKINIŲ BALIUS

Paskutinį kartą praneša
me, kad geriausia proga sma 
giai laiką praleisti yra šian
dieną — penktadienį, gegu
žės 1 d. Vienmarškinių Ba
liuje. Visi, tad į Karalienės 
Angelų parapijos salę 8 vai. 
vak. Bus juokų, gėrimų, šo
kių ir užkandžių. Įžanga tik 
25 centai.

IŠ DIREKTORIŲ POSĖDŽIO

Balandžio 18 d. įvyko Liet. 
Universalio Biuro Direktorių 
posėdis. Apsvarstyta bėga
mieji reikalai ir išklausyta 
pranešimo apie biuro stovį, 
kurį padarė pirmininkas. Di
rektorių taryba vienbalsiai 
nutarė naujais direktoriais 
pakviesti p. K. Krušinską ir 
V. Žalnieraitį, vieton St. Lu
ko ir J. Tumasonio.

Šiais metais numatoma su 
tvarkyti ir pagerinti spaustu
vės mašinas.

Direktoriai ‘užgyrė admi
nistracijos pastangas ir žygį 
padidinti Ameriką.

Thompson, Conn, jau rado 
jį mirusį.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko balandžio 16 d. iš Karai. 
Ang. bažnyčios.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
15 kunigų, visi Brooklyno 
vargonininkai ir pilnutėlė ba 
žnyčia žmonių. Už a.a. Vin
cento sielą buvo atlaikytos 
9-rios šv. mišios. Vargoninin
kai pasižymėjo gražiu giedo
jimu, kas daug pridavė lai
dotuvėms įspūdingumo. Tin
kamą momentui pamokslą 
pasakė kun. J. Balkūnas.

Gaila ir graudu buvo ma
tyt, kaip sūnus kunigas pir
mas bėrė žemes ant savo my
limo tėvelio karsto, ir atlikęs 
ceremonijas, guodė savo ver
kiančią mamytę.

Velionis buvo suvalkietis, 
šiaudiniškės kaimo, Alvito 
parap., Vilkaviškio apskr. 
Paliko nuliūdime mylimą 
žmoną, sūnų kunigą Vincą ir 
Jurgį; brolį ir daug artimųjų 
giminių bei pažįstamų.

Velionis buvo visų myli
mas ir gerbiamas žmogus. 
Jis už savo vargus gaus už
mokestį pas Sutvėrėją, nes 
jis paliko Kristaus vynyne 
savo sūnų kunigą-vienuolį 
marijoną.

Ilsėkis, ramybėje, šios sve
timos žemės kapuose.

lyvavo ir laikė gedulingas pa 
maldas, vietos vargoninin
kams už giedojimą, visiems 
už palydėjimą į kapus bei pri 
sidėjimą prie laidotuvių ir 
lankymo laike pašarvojimo 
namuose. Taipgi dėkojame 
visiems už pareiškimą užuo
jautos mūsų gilaus liūdesio 
valandoje.

Ilsėkis Viešpatyje bran
gus tėveli ir vyre, baigęs var
gus šioj laikinoj žemės kelio
nėj.

Kun. V. Čižauskas ir 
Čižauskų šeima

PAVYKĘS BALIUS

OfS..'.? .s.*’. :L> Ss

SEPTINTOJI LIETUVŲ 
DIENA

Septintoji New Yorko Lie
tuvių Diena, kuri įvyks š. m. 
Liepos 4 d. Klasčiaus Parke, 
bus viena iš didžiausių šioj 
apylinkėj švenčių. Pereitą sa
vaitę įvykusiam dienos ren
gimo komiteto posėdyj ap
tarta skubiau atliktini reika
lai ir bendrai nustatyta pro
grama. Septintoji Lietuvių 
Diena numatyta pradėti pa
maldomis bažnyčioje, paskui 
maršavimas gatvėmis į par
ką, kame bus įvairi progra
ma.

Numatyta kviesti chorai, 
sportininkai, filmininkai, žy
mesni veikėjai bei profesio
nalai ir iš kitų kolonijų. Ti
kimasi, kad šiemet Liepos 4 
d. suplauks tūkstančiai lietu
vių.

Tiesa, Liet. Dienos Rengi
mo Komitetas nutarė duoti 
$200.00 dovanų laimėjimo 
keliu tiems, kurie iš anksto 
pasirūpins Liet. Dienos tikie- 
tėlių — pažadų dalyvauti 
Lietuvių Dienoj. Taigi, visus 
raginame įsigyti tų tikietė- 
lių iš anksto, kad galėtumėt 
dalyvauti $200.00 dovanų pa
skirstyme. Draugijos, kurios 
dar neturite paėmę tų tikie- 
tėlių platinti, skubiai kreip
kitės į Amerikos redakciją, 
į klebonijas, arba pas L. D. 
Rengimo Komiteto pirminin
ką p. K. Krušinską, 80-71— 
87th Rd., Woodhaven, N. Y. 
ar sekretorių p. P. Kizį, 1352 
Hancock St., Brooklyn, N. Y.

GRAŽIAI GIEDA BAŽNY
TINIS CHORAS

--------  • x
Man iš Lietuvos atvažia

vus, teko jau būti kelius sy
kius Apreiškimo Pan. Šv. pa
rapijos bažnyčioje, kurioje 
pamaldos atliekamos lietuviš 
kai. Čia man labai patiko gra 
žus bažnytinio choro giedo
jimas. Nors teko būti Lietu
voje, keliose bažnyčiose ir 
girdėti per radio transliuoja
mas pamaldas’, bet tokio gra
žaus ir harmoningo sugiedo- 
jimo dar neteko girdėti. Tai 
yra pagyrimas choro vedė
jui ir choristams už tokį gra- 

sugiedojimą lietuviškai.
J. Latinis

zų

PADĖKA

Širdingai dėkojame gerb. 
kunigams, kurie mūsų tėve
lio ir vyro A. A. Vincento lai
dotuvėse taip skaitlingai da-

Kitas Liet. Dienos Komite 
to svarbus posėdis įvyksta 
penktad. gegužės 15 d. 8 vai 
vak.

IŠKILMINGOS LAIDOTU
VĖS

Kaip jau buvo pranešta, 
Velykų dieną pasimirė a.a. 
Vincas čižauskas, 52 m., 
kun. V. Čižausko, M.I.C. tė
velis. Jį pakirto plaučių už
degimas. Sūnus kunigas par
važiavo iš Marianapolio,

Balandžio 26 d. Transfigu
ration salėj, muz. P. A. Dul
kė surengė Radio Vakarą 
Karai. Ang. par. radio valan- 
ndos palaikymui, kurią jis 
sėkmingai veda. Žmonių pri
sirinko apie septynetą šimtų. 
Programa buvo įvairi, susi
dedanti iš dainų, kurias iš
pildė rinktinė dainininkų 
grupė, juokingų dainelių pa
dainavo pats p. Dulkė. Be to, 
publiką prijuokino jo vaiku
čiai, juokingais dialogais, o 
taipgi buvo įdomu žiūrėti ir 
įvairių tautų šokių, kuriuos 
atliko sumokinti vaikučiai, 
orkestrui akompanuojant.

’’Karo šokį” pašoko p-lė 
G. Dirsiūtė. ’’Kazačky” solo 
mokyt. M. Herman. Smuiku 
porą klasinių kūrinių puikiai 
išpildė smuik. Antanas Rei- 
šys; jo muzika publiką suža
vėjo. Reikia džiaugtis ir di
džiuotis p. Reišio gabumais 
bei išsilavinimu. Jam akom
panavo pianistas T. Sedler. 
Baigiantis programai, prieš 
šokius, choras su visa publi
ka užtraukė dainą ’’Pavasa
ris”, Maironio. Bendrai, pu
blika buvo labai patenkinta 
šiuo parengimu, o p. Dulkė 
turės galimybę kurį laiką 
radio programą palaikyti.

Buvęs

’’Valkata” nutarta vaidinti 
Spalių m. 1936. Be to, nutarta 
rengti vakaras rugsėjo m. 
skiriant visą pelną Vilniui 
Vaduoti S-gai. Šia proga ma
nome suvaidinti dramą ’’Lei
tenantas Antanas”,

Į šį L. M. Teatro susirin
kimą atsilankė darbšti Mot. 
S-gos 29 kp. narė p. Šertvy- 
tienė ir pakvietė tos kuopos 
vardu visą L. Meno Teatrą 
į gegužės 7 d. rengiamą pa
gerbimo vakarienę L. M. Tea 
tro vaidiloms.

Susirinkimo metu turėta 
garbingas svečias iš Lietuvos 
Vilniui Vaduoti S-gos atsto
vas p. Vincas Uždavinys. Ga 
na įspūdingai ’ papasakojo 
apie pradžią ir išbujojimą 
Studentų dramos teatro pa
vergto Vilniaus krašte. 
Pabrėžė, kad suvaidinimas 
patriotingų lietuviškų veika
lų scenoje, yra kur kas nau

dingesnis, aiškesnis, nė, kad 
kalbos ir žymiausio kalbėto
jo. Linkėjo L. Meno Teatrui 
sėkmingai tęsti savo darbuo
tę. E. B.

ŠV. JURGIO D OS ŠVENTE

Šv. Jurgio D-ja iškilmingai 
apvaikščiojo savo patrono 
Šv. Jurgio šventę. Savo in
tencija užprašė šv. Mišias, 
sekmadienį, bal. 26 d. Iš Pi
liečių Klubo salės didelis 
skaitlius narių vėliavas ne
šini numaršavo į bažnyčią. 
Čerb. kleb. kun. N. Pakalnis 
giedojo Šv. Mišias. Gerb. sve 
tys kun. dr. Šimkus pasakė 
gražų pritaikintą pamokslą. 
Po pamaldų permaršavo at
gal į salę. Garbė Šv. Jurgio 
D-jai už tokį gražų pasirody
mą. Vertėtų ir kitoms drau
gijoms pasekti Šv. Jurgio 
draugijos pavyzdį. P. L.

'iiiillililiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiii iiiiiit'iiiiiiii. 
= Tel.: STagg 2-2306 =

I PALOCIIJS SALDAINIŲ I
= KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
S Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate Š

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas s
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
S geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: š 
= • J. GINKUS, =
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. s
■ruiiiiiiiiiiliiiiiHiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiigiiliiliiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitniiii^

Tel: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

L. M. T. SUSIRINKIMAS

Balandžio m. 23 d. Pilečių 
Klube įvyko L. Meno Teatro 
mėnesinis susirinkimas. Ap
kalbėta einamieji reikalai. 
Išduota raportai dėl praeitų 
suvaidintų veikalų. Drama

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

’’OVER GLOBE” LIETUVIŲ FABRIKO ČEVERYKAI 
SU ’’AM-O-FLEX” PADAIS IR VITPADŽIAIS, 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 liuo- 
są patogumą sveikom ir sugadintom kojom, gražiai apauti 
už $4.50 arba $5.50 porai.

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY, Inc.
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. 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.: JUniper 5—0259

PHONE EVergreen 7-1312

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

Straight 
KENTUCKY 

Whiskey
(Hoirntn $if tJĮmtt (fa 

■■•ma.. J)

Geriausia ir prieinamiasia dovana — 
yra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visiį geriausia ir įdomiausia dovana,

Lietuvos valstybinė

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

Gegužės 1 d., 1936

1. —----------------------------------------------------------------------------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 

J3—8 vak, 

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6 th 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. 

• t

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

t

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų RĘpubllc 9-3040

TEL Virginia 7-4499 ,
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 1
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

( Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

! JOSEPH LE VANDA
{ '• (LEVANDAUSKAS)
Į J GRABORIUS •

< 107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

. NOTARY PUBLICTel: STagg 2-5043 «

M. P. BALLAS, Inc. •
' BIELIAUSKAS

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

I
Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC .

ALEKS. RADZEVIČIUS
QUB0BIUSPriešais Apreiškimo Bažnyčią ' ]

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam J 
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. <

KOSULYS I9s IT*ToES
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 šalėlu.

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

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 pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti j stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

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

|ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N.MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokė jimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)

Standard" Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-87S3

—— -------—-

ŠTAI KAK

M 0. E. Coughlii 
Pasiuntinybė Pasisa 
Bijosi musę nnomoi 
Nedirbsim bendram 
Musų p-lė Katkausl 
Kipro Petrausko sul

Kun. C. E. Coughl 
gė seriją kalbų per r 
atkakliai kovojo banl 
ir dabartinę vyriaus 
užstojo darbininkus, 
tinė Socialinio Tei 
Sąjunga” tveria ku 
sose valstybėse, ‘i 
kvos kiekvieną kandi 
stovų rūmams. Sulig 

’ punkto programo. N 
akyti, kad kun. Coi 
atvaizduoja tiksliai 1 
socialinį mokslą. B 
Coughlinas daugiau 
prisiminti Kristų, vf

Kristų ant kalno ; 
meilės įstatymus.

L.P1S. Washingb 
bia,kad: ’Wninkij 
bminkija yra Lieto 
rindas; taigi. Lieti 
perdėm demokratišk 
tas. Lietuvos kom

dflol7d.1926m.jvj 
sekoje seimas vis daii

ŠJ: ■;

(damas posėdžiauti ii 
apsieinama, tai tas 
reiškia, kad seimas ai 
što atstovybė nebus s
ku pašauktas. Fakta 
Ideologinio persioriei 
procesas tebevyksta I 
je,Wir nesiskubln 
statyti pastovių vai 
fonų tam demokn 
Lietuvos kamienui ir 
keičiančiai nuotaikai.

'Tasiuntinybė pa; 
Šalis demokratiška, 
riausybė ne. Todėl ir

nuotaiką Žinia, "todi 
siskiilmma nustatyt 
vią valstybinę reforn

Persiorientavimas 
taikos keitimas priv 
iš todies, ne atv 
M Lietuva bijos: 
sios nuomonės? Koc 
leidžia mūsų laikraš 
tas ’’Amerikos” nur 
siekia Lietuvos ska 
Ar tik cenzūra tai 
orientavimui" ir ”i 
keitimui” ne perdau 
jasi! Lietuva turi 
eivijos orientaciją i 
ką, nes ši sudaro ta 
tią dalį.lšeivija sto 
ratijos ir Lietuvos 
rijos neliečiamybės

Was dainuoti M 
^operoje mažesnė 
* dviem, savaitėm. J 

rudenį ga 
^'^mam laik 
Jįtofcs, W mūsų I

šauly. Balandžio ( 
forde parapijos pa

Pasisėtom, pabrė 
esanti lietuvaitė ir v. 
susipratusia lietuvait 
to. Tokios asmenyb 
lietuvių vardą svetini 
se. Linkime jai ištve 
tono.

Bendram frontui s 
vikais ir socialistais 
kom dirbti. Kodėl? 1 
pilnai atsako: "M 
be reikalo įsakė sa 

I tams visur organizu 
dnis frontus”, kuri; 
ma stiprinti komuni 
'dėjimas. Tuo savo g 
manymu Maskva g 
ko atsiekė Ispanijoj




