
ŠTAI KAIP
Kun. C. E. Coughlinas 
Pasiuntinybė Pasisakė 
Bijosi mūsų nuomonės 
Nedirbsim bendram frontui 
Mūsų p-lė Katkauskaitė 
Kipro Petrausko sukaktis

Kun. C. E. Coughlin užbai
gė seriją kalbų per radio. Jis 
atkakliai kovojo bankininkus 
ir dabartinę vyriausybę; jis 
užstojo darbininkus. Jo ’’Tau 
tinė Socialinio Teisingumo 
Sąjunga” tveria kuopas vi
sose valstybėse. Sąjunga 
kvos kiekvieną kandidatą at
stovų rūmams. Sulig savo 16 
punkto program©. Negalima 
sakyti, kad kun. Coughlinas 
atvaizduoja tiksliai katalikų 
socialinį mokslą. Bet kun. 
Coughlinas daugiau linkęs 
prisiminti Kristų, vejantį iš 
Bažnyčios prekiautojus, negu 
Kristų ant kalno mokantį 
meiles įstatymus.

—o—
L.P.I.S. Washingtone skel

bia, kad: ’’Ūkininkų a ir dar
bininkija yra Lietuvos pag
rindas; taigi, Lietuva yra 
perdėm demokratiškas kraš
tas. Lietuvos konstitucija 
yra demokratiška.. Kai gruo
džio 17 d. 1926 m. įvykių pa
sėkoje seimas vis dar nešau
kiamas posėdžiauti ir be jo 
apsieinama, tai tas dar ne
reiškia, kad seimas arba kra
što atstovybė nebus savo lai
ku pašauktas. Faktas, kad 
ideologinio persiorientavimo 
procesas tebevyksta Lietuvo
je, todėl ir nesiskubinama nu 
statyti pastovią valstybinę 
formą tam demolcratiškam 
Lietuvos kamienui ir jo besi
keičiančiai nubtaikai.

’’Pasiuntinybė pasisakė... 
Šalis demokratiška, tik vy
riausybė ne. Todėl ir kraštą 
.reikia perorientuoti, palįsti 
nuotaiką. Žinia, ’’todėl ir ne
siskubinama nustatyti pasto
vią valstybinę reformą.”

—o—
Persiorientavimas ir nuo

taikos keitimas privalo kilti 
iš liaudies, ne atvirkščiai. 
Kodėl Lietuva bijosi viešo
sios nuomonės? Kodėl neįsi
leidžia mūsų laikraščių? Re
tas ’’Amerikos” numeris pa 
siekia Lietuvos skaitytojus 
Ar tik cenzūra tam ’’persi
orientavimui” ir ’’nuotaikos 
keitimui” ne perdaug darbuo 
jasi! Lietuva turi žinoti iš
eivijos orientaciją ir nuotai
ką, nes ši sudaro tautos tre
čią dalį. Išeivija stovi demok
ratijos ir Lietuvos Konstitu
cijos neliečiamybės sargyboj.

—o—
P-lė Ona Katkauskaitė — 

Kaskas, geg. 13 d. š. m. jau 
pradės dainuoti Metropoli
tan operoje mažesnėse rolė
se dviem savaitėm. Jei turės 
pasekmių, rudenį gaus kon
traktą ilgesniam laikui. Mes 
tikimės, kad mūsų tautietė 
iškils aukštai daininkų pa
sauly. Balandžio 26 d. Hart
forde parapijos pagerbimo 
vakarienėje ji džiaugėsi savo 
pasisekimu, pabrėžė, kad 
esanti lietuvaitė ir visuomet 
susipratusia lietuvaite pasi
liks. Tokios asmenybės kelia 
lietuvių vardą svetimtaučiuo 
se. Linkime jai ištvermės ir 
laimės.

Bendram frontui su bolše
vikais ir' socialistais atsisa
kom dirbti. Kodėl? ’Draugas’ 
pilnai atsako: ’’Maskva ne 
be reikalo įsakė savo agen
tams visur organizuoti ’’ben
drus frontus”, kuriais nori
ma stiprinti komunistinis ju
dėjimas. Tuo savo gudriu su
manymu Maskva gana daug 
ko atsiekė Ispanijoj ir Fran-
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Hailie Sallasie pabėgo

JIBUTI. — Gegužės 3 d. 
čia atbėgo Haile Selassie su 
šeima ir jo vyriausybės žy
mesnieji nariai. Jie čia atbė
go iš Addis Ababo, Etiopijos 
sostinės, kurią ruošėsi italai 
bombarduoti. Imperatorius 
Selassie Anglų karo laivu iš 
Jubuti (Francijos Somali
land) išvyko, bet nežinia 
kur: vieni spėja, kad į Pales
tiną, kiti sako jis vyksiąs į 
Europą. Imperatorius pabėg
damas pasiėmė dalį turto, 
kuris sudarė.kelis traukinio 
vagonus. Kitą turtą liepė pa
likti be apsaugos, kad gyven
tojai galėtų pasinaudoti 
prieš Italijos armijos įžengi
mą sostinėn. Sostinės gyven
tojai subėgę išsidalino sandė
liuose esantį turtą. Ypač jų 
dėmesį kreipė daugybė gink
lų ir amunicijos, kuriais ap
siginklavę jie ėmė tarp savęs 
kovoti ir plėšti krautuves, už 
puldinėti svetimšalius. Jų 
net keliasdešimt nukovė. 
Miestas atsidūrė plėšikų ran
kose: svetimų valstybių pa
siuntinybės liko be apsaugos 
ir apsiginklavę puslaukiniai 
puolė juos atvejų atvejais. 
Tik Anglijos pasiuntinybė, 
pasirodė, buvo pasirengus to
kius netikėtinumus sutikti — 
ji buvo gerai apginkluota. 
Amerikos pasiuntinybė buvo 
puolama kelis kartus, bet su 
kitų pagalba ji plėšikų apsi
gynė.

Kai Selassie paliko Addis 
Ababą, italų kariuomenės 
pulkai buvo jau visai netoli. 
Tačiau jie nenorėjo eiti į so
stinę tol, kol į ją nebus įžen-

cijoj. Lietuviškieji komunis
tai irgi ne kam kitam sten
giasi stiprinti savo ’’frontą” 
įtraukiant į jį socialistus ir 
šiaip liberalus. Tikslas — nu
versti Lietuvos vyriausybę ir 
įsteigti demokratiją, o po to, 
žinoma, žiaurią bolševikų dik 
tatūrą, kokia šiandien yra 
Rusijoj. Taigi, ’’bendram 
frontui” ir jo šaukiamam 
Cleveland’o ’’kongresui” rū
pi ne demokratiją Lietuvoje 
įsteigti, bet bolševikišką tvar 
ką įvesti. Patys komunistai 
prisipažįsta, kad jie to sie
kia.” .

—o—
Kovo 26 d. garsus Lietuvos 

dainininkas Kipras Petraus
kas minėjo savo scenos dar
bo 25 metų sukaktį. Jis mo
kėsi Petrapilio konservatori
joj ir jau 1911 metais daly
vavo spektakliuose. Vėliau 
stoja į Petrogrado Marijos 
teatrą, kur dainavo iki Di
džiojo karo. Lietuvon grįžta 
1920 m. ir kuria Valstybės 
teatrą. Jis yra Lietuvos val
stybės operos tėvas. Jis ir da 
bar sėkmingai joje dainuoja. 
Kipras dažnai gastroliuoja 
užsienyje. Šią vasarą su ke
liais artistais gastroliuos 
Pietų Amerikoje. Jie lankys 
lietuvių kolonijas. Manoma, 
kad jie aplankys ir mus. Lie
tuviška daina užima svarbią 
vietą mūsų tautiniame gyve
nime. Palyginamai Dievas ap 
dovanajo mus gerais dainin- 
kais. |

<*
A. LIET. KATALIKŲ VISETO.
MENINIO IR KULTŪRINTO
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS

ETNA KAS PENKTADIENĮ,

LEIDŽIA LIETUVIŲ UNTV. t 
BIURAS, INC., 423 GRAND ST.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2133 

■ -

gęs karo vadas maršalas 
Badoglio.

ADDIS ABABA, Gegužės 
5 d. —- Italų pulkai įžengė į 
Etiopijos sostinę, kurioje ra
do baisią anarchiją: gaujos 
ginkluotų plėšikų degina na
mus ir užpuldinėja įstaigas, 
kurios daugumoj užsibarika
davę. Kariuomenei tenka su
siremti su plėšikais. Italų ka
reiviai, nors be galo atrodo 
suvargę, netveria džiaugsmu 
laimėję karą. Jie tyčiojasi iš 
etijopų, kurių karalius pabė
go, palikdamas sostinę plėši
kų rankose.

POPIEŽIUS ATIDARYS
NAUJUS NAMUS 

ROMOJE

LONDON, Gegužės 6 d. — 
Anglija atsidūrė be galo sun
kioj padėtyj: prieš ją atsisto 
jo neišsprendžiamas klausi
mas: pradėti karą su Italija 
ar pasitraukti be karo, bet 
su pralaimėjimu. Italija jau 
drąsiai pašiepia Angliją ir 
grasina palaidoti jos laivyną 
Rytinėj Viduržemio jūroj. 
Anglija mato, kad jos kova 
dabar būtų sunki, kai Italija 
galutinai nugalėjo Etijopiją. 
Bet pasiduoti be kovos ir iš
traukti karo laivyną iš Suezo 
Kanalo — reikštų Anglijos 
Imperijos smukimą: jos pres- 
tyžas ir namie ir kolonijose 
susmuktų.

Kitą skaudulį kenčia Ang
lija, tai kad jos padrąsinta 
Etijopiją nesileido prie jokių 
derybų su Italija ir tokiu bū
du dabar visai nustojo nepri
klausomybės, pralaimėdama 
karą prieš užpuolikę. Jei ne. 
Anglijos užtikrinimas — Se- 
lasie gal būtų buvęs nuolai
desnis ir Italija būtų pasiten
kinusi mažesniu laimėjimu. 
Dabar Selasie pabėgo, pabū
gęs gintis iki mirties, nes 
matė prigavystę iš Anglijos 
pusės, kuri vis delsė sankci
jas ar kokią radikalę priemo
nę, kuri Italiją būtų pasta
čius prieš du frontu.

VATIKANAS.— šventa
sis Tėvas Popiežius Pijus XI 
nusprendė gegužės 23 d. iš
eiti iš Vatikano ribų, kad pa
šventinus ir atidarius Vati
kano naujus ekzekutyvius 
namus, vadinamus Kongre
gacijų Rūmais, kurie pasta
tyti Romos miesto Trasteve- 
re daly.

Pirmiau šių naujų namų 
atidarymas buvo planuoja
mas gegužės m. 31 d. Bet šią 
dieną Popiežiui sukaks 79 m. 
amžiaus ir Jo Šventenybė ce- 
lebruos pontifikalęs Mišias 
Šv. Petro bazilikoje.

STREIKUOS 20 TŪKST.
BARZDASKUČIŲ’

NEW YORK. — Daugiaus 
kaip 20 tūkstančių New Yor- 
ko barzdaskučių bus iššaukti 
į streiką kitą savaitę, — pa
skelbė Tarptautinės barzda
skučių unijos viršininkai.

Barzdaskučiai reikalaus: 
$25.00 savaitinės minimum 
algos, 5 dienų darbo savai
tės, 7 vai. vakare uždarymo 
laiko. .

SMARKIAI DIRBA 
VYSKUPIJA

NEW YORKO. -- Čia ry
tinė dalis senamiesčio (Down 
Town), vadinama Maža j a 
Italija, kame dauguma gy
ventojų italai, surengė dide
les džiaugsmo demonstraci
jas, atžymėti Etijopijos užka
riavimui.

ROMA.— Mussolinis, svei
kindamas šimtus tūkstančių 
klykiančios minios, pasi
džiaugė savo laimėjimais. Jis 
pabrėžė, kad tokio džiaugs
mo Italija neturėjusi jau 
tūkstančius metų. Jis viešai 
jau kalba apie Etijopijos ko
lonizavimą, kame mano iš
siųst 400 — 500 tūkstančių 
ūkininkų.

DIRIŽABLIS IŠSKRENDA
Į AMERIKĄ

FRIDRICHSAFEN. — Vo 
kietija, gegužės 6 d. iš čia į 
J. Valstybes išskrenda mil
žiniškas dirižablis ’ Hinden
burg”. Jis turi apie 50 kelei
vių ir daug pašto.

BERLYNAS. — Vokietijos 
oro klubas liepos 29 ir 30 d. 
d., olimpiados proga, organi
zuoja tarptautinį aviacijos 
konkursą. Iš visų kraštų lėk
tuvai suskris į Rangsdorfo 
aerodromą, apie 25 klm. į 
pietus nuo Berlyno. Liepos 30 
d. bus suruoštas tarptautinis 
oro akrobatuos konkursas. 
Liepos 31 d. vokiečių ir iš už
sienių atskridę lėktuvai iš 
Rangsdorfo drauge skris į 
Templehofo aerodromą.

NEW ORLEANS. — Vy
riausybės agentai pagaliau 
čia susekė ir suėmė grobėją, 
žudiką ir plėšiką Alviną Kar
pį — Karpavičių iš Chicago, 
26 metų amžiaus.

Suimtas ir jo sėbras Fred 
Hunter, 37 metų amž., su ku
riuo jis tam pačiam bute gy
veno. Suimtos taip pat su 
jais gyvenusios dvi jaunos 
moteriškės.

Piktadariai negavo progos 
priešintis agentams.

Karpis-Karpavičius tuojau 
lėktuvu išvežtas į St. Paul, 
Minn.

SENIAUSIAS ŪKININKAS
LIETUVOJE

Lietuvoje yra keliasdešimt 
žmonių, susilaukusių 100 me
tų. Tačiau bene seniausias 
žmogus Lietuvoje yra Kauno 
apskr., Jonavos valse., Švei
carijos kaimo. Jonas Kurso- 
nis, turintis 117 metų am
žiaus. Jis yra 2 kartu vedęs 
ir turi sūnų 80 metų ir duk
terį 17 metų amž. Vadinasi, 
būdamas jau 100 metų J. 
Karsonis dar susilaukė duk
ters. Nors ir tiek daug metų 
turėdamas, jis, seniausias 
Lietuvos ūkininkas, atrodo 
gana gerai ir beveik turi vi
sus dantis.

SELASSIE PABĖGIMO
PRIEŽASTIS

DŽIBOUTI. — Prancūzų 
Somali ja, — Išaiškinta, kad 
Etiopijos imperatorius pabė
go iš Etiopijos todėl, kad jo 
armijos žymiausi vadai nusi
suko prieš jį ir tykojo jį nu
žudyti. Tik pabėgimu jis iš
sigelbėjo. Iš patikimų šalti
nių paduodama, kad jis ang
lų karo laivu ’’Enterprise” 
nugabentas Palestinon, kame 
jis apsistosiąs tik laikinai.

PRANCŪZIJA PERGYVE
NA KRIZĮ

Panevėžio vyskupijai suėjo 
10 metų nuo jos įsikūrimo. 
Ta proga ”P. G.”1 paduoda 
tokių žinių: Per dešimtį gy
vavimo metų vyskupijoje 
priaugo katalikų per 400 tūk
stančių, kunigų prisiauklėta 
ligi 210, įkurdinti vienuoliai 
T. T. Marijonai Panevėžy, 
Pranciškonai Troškūnuose, 
atremontuotos 43 bažnyčios, 
15 filijų pakelta parapijomis, 
pastatyta Katedra ir 9 para
pijinės bažnyčios, įsteigti 5 
nauji bažnytkaimiai, įkurtos 
4 altarijos, 2 koplyčios pada
rytos f iii jomis. Kultūrinis 
vyskupijos veidas atrodo ši
taip: Panevėžy veikia K. V. 
C. salė, knygynas, skaitykla, 
peri jodinės • paskaitos, spau
stuvė ’’Banga,” savaitraštis 
’’Panevėžio Garsas. ” Išpla
tinta K. V. C. 46 leidiniai — 
lapeliai, kurių tiražas 819,- 
000. Paskleista Vyskupo 14 
ganytojiškų raštų apie 100 
tūkstančių egz. Kat. laikraš
čiai viršija vadinamuosius 
neutralius vienu trečdaliu. 
Du kunigai ir du pasaulionys 
važinėja per parapijas ir di
desnėse vietose daro susirin
kimus, rengia kelių dienų 
kursus.

PARYŽIUS. — Prancūzija 
gyvena nepaprastai didelį 
krizį radikalams laimėjus par 
lamento rinkimus. Socialis
tai parlamente sudarys gau
singiausią atstovybę 147 ats- • 
tovų. Komunistai — 72. Ki
tos kelios radikalų grupės — 
169 atstovus. Kas gali įvykti 
Prancūzijoje, sunku pasaky
ti.

Kapitalistai pinigus sku
biai veža į Angliją ir Ameri
ką, nes bijo, kad socialistai 
su komunistais tuojau im
sis valstybinti bankus.

Naujas ministerių kabine
tas gali būti sudarytas tik 
susirinkus naujam parlamen 
tui birželio mėnesio pradžioj.

LENKAI IŠTRĖMĖ
LIETUVĮ

Prieš kiek laiko į Vilnių at
vyko iš Vienos Lietuvos pi
lietis P. Jonikas. Jis atvyko 
lietuvių kalbos studijų reika
lais ir buvo gavęs leidimą gy
venti Vilniuje. ’’Dzienik Wi- 
lenski” pranešė, kad Vilniaus 
vaivados nutarimu P. Joni
kas, kaip nepageidaujamas 
ištremtas. --

NORI KOLONIZ VOTIS PABALTEJ

KOKIE MARSO 
GYVENTOJAI

Didžiuma mokslininkų po 
ilgų ginčų priėjo išvados, kad 
dėl didelio šalčio Marse nega
li būti jokių gyvų būtybių, 
kurios panašios į žemėj gyve
nančias.

Vienas anglų mokslininkas 
gamtininkas prof. Mosley, 
grįžęs iš tiriamosios ekspedi
cijos po Sibirą, paskelbė te
nai užtikęs straigių rūšį, ku
rios kaip niekur nieko gyve
na prie — 40 laipsnių Reo- 
miuro. Profesorius pridūrė 
kad jeigu Marse esama gyvų 
būtybių, tai jos turėtų būti 
toms Sibiro straigėms gimi
ningos.

28 LIETUVIŲ ORGAN. 
SKYRIŲ

Vilniaus spauda praneša, 
kad Okupuotoj Lietuvoj len
kai imasi naujų represijų 
prieš Lietuvą. Visoj eilėj vie
tų sulaikytas veikimas dar 
28 lietuviškų organizacijų 
skyrių.

IŠGELBĖJO LAIVO 
ĮGULĄ

Vienyard Haven, Mass. — 
Pereitą sekmadienį ties Nan
tucket švyturiu susidūrė Ka
nados krovinis laivas Cana
dian Planter su Anglijos lai
vu City of Auckland, plau
kiančiu iš Bostono į New 
Yorką. Laivo Planter buvo 
pramuštas šonas ir jis tuoj 
nuskendo, bet visa jo įgula 
50 žmonių išgelbėjo laivas 
City of Auckland ir atvežė 
į New Yorką. Iš išgelbėtųjų 
tik vienas jūreivis skaudžiai 
apdegė, kai sprogo laivo in- 
žinas.

SOVIETAI DEMONSTRAVO 
KARO JĖGAS

MASKVA. — Gegužės pir
moji Maskvoje minėta labai 
įspūdingai spėjama, kad mar 
šuotojų buvo apie 1 mil. 500 
tūkstančių. Parado metu virš 
miesto skraidė 750 kariškų 
naujoviškų lėktuvų, o gatvė
mis šliaužė šimtai naujos 
konstrukcijos tankų. Žmonės 
praeitose parodose ueo,550 a 
išrodė daug ramesni, geriau 
nusiteikę, negu praeitose pa
rodose.

MIRĖ FARMERIŲ VADAS

Excelsior Springs, Mo. — 
Vietos hotely nuo širdies li
gos staigiai mirė Milo Reno, 
71 metų amžiaus, iš Des Moi
nes, la.

Velionis buvo ūkininkų va
das, prezidentas National 
Farmers’ Holiday Aassn., 
kuri prieš kurį laiką organi
zavo ūkininkų streikus, ypač 
vakarinėse valstybėse.

Reno atvyko į čia kovo 7 
d. gydytis nuo šalčio, kuris 
išsivystė į influenzą ir reu
matizmą. Išrodė, kad baigė 
pasveikti, bet prieš porą sa
vaičių atkrito po ūkininkų 
draugijos viršininkų susirin
kimo, kuris buvo laikytas jo 
kambaryje.

Vokietija nori nekliudoma 
stiprėti.

BERLYNAS. — Per gegu
žės 1 d. iškilmes diktatorius 
Hitleris sakydamas prakalbą 
griežtai užgynė, kad jis pla
nuotų kokius įsiveržimus, ar
ba kokius karus prieš savo 
kaimynus. Pasisakė, kad jis 
neturi pasiryžimo įsiveržti 
Čekoslovakijon, Austrijon, 
ar kur kitur nei rytoj, nei ar-, 
timoj ateity. Kas kalba ki
taip, tas meluoja, šaukė dik
tatorius.

Anot Hitlerio, Vokietija no 
ri taikos ir ramybės, kad ne
kliudomai stiprėjus kūnu ir 
dvasia.

VOKIETIJOS EMIGRAN
TAI Į PABALTĘ

Šiomis dienomis Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valstybes 
lankys Vokietijos emigraci
jos komisaras lordas Marley. 
Jis tikisi išsiderėti iš Pabal
tijo valstybių, kad jos leistų 
čia apsigyventi 1,000 Vokie
tijos emigrantų.

Kažin su kokiom akim į jo 
misiją žiūri kitos valstybės. 
Jei Vokietijos emigrantai pa
sklis po Pabaltę, ten ramumo 
nebus. *

LIETUVOS KREDITO KO
OPERATYVAI1935 M.

KAUNAS. — Praėjusiais . 
metais Lietuvoje buvo 261 
sodžiaus ir 108 miesto kredi
to kooperatyvai; iš viso — 
369 kredito kooperatyvai.

Sodžiaus kredito koopera
tyvuose buvo 85,576, o mies
to 26,333 nariai; iš viso juo
se buvo 111,909 nariai. Visi 
kredito kooperatyvai turėjo 
savo kapitalo apie 12 1-2 mi
lijono litų ir indėlių apie 29 
1-2 milijono litų. Kooperaty
vų skolos'bankams ir kitoms 
kredito įstaigoms siekė per 
19 milijonų litų; išduotų na
riams paskolų suma siekė 
beveik 57 mil. lt.

MINĖJO SILEZIJOS 
PRIJUNGIMĄ

KATOWICE, Lenkija. — 
Gegužės 3 d. Augštoje Sile
zijoje minėta 15 metų sukak
tuvės sukilimo, kurio pasė
koj Silezijos dalis prijungta 
prie Lenkijos. Minėjimas at
likta labai įspūdingai: paro- 
davimas veteranų, kurie da
lyvavo sukilime, kalbos, pro
gramai. Paradą priėmė Len
kijos kariuomenės inspekto
rius gen. Rydz-Smigly.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETUI

Bendras Sept. New Yorko 
Lietuvių Dienos Rengimo 
Komiteto susirinkimas įvyk
sta penktad., Gegužės 15 d. 
’’Amerikos” redakcijoj. Pra
džia 8 vai. vak. Visų kom. 
narių dalyvavimas būtinas. 
Kurie dar neįteikėt draugi
joms 200 dol. laimėjimo ti- 
kietėlių, tai padarykit prieš 
šį posėdį, kad jame jau žino
tume, kiek kuri parapija ir 
draugija tų tikietėlių turi.



Gegužės 8 d., 1936 m.

NAUJAS JUDĖJIMAS LIETUVOJE

(Pabaiga)

Pačios Čekoslovakijos armiją taikos metu sudaro 180.000

Rytas

APŽVALGA

y

gyvenimo pagrindu. Dėl to

moterų organizacijų pasita-
LIETUVOS ’’PAVASARIS’

dabar n( 
betų.

tuo, 
imu! 
kiai

tais pavasarininkai jau orga 
nizuoja visą eilę pusiau už
darų rekolekcijų (tik pavasa
rininkams!), o vienur kitur 
net visai uždaras rekolekci-

pratokokion 
žmones reik 
aš pats misi 
štucis yra 
ypač, kad j 
dėlę kepurę

Petį 
kaip | 
kad t

Vii

— Koč 
krašto to

valstybių. Sakoma, kad vokiečių pavojus suvedęs vienybėn 
Vidurines ir Pietų Europos valstybes; tik tokia kolektyvi
nio saugumo siekianti vienybė, paremta tarpusavio saugu
mo principu, bus realus pylimas prieš vokiečių invazijos 
bangą.

Ponia 
aš gird 
čiavai

Tam 
buvo i 
paimti!

Senie: 
stojai p 
sininką

Jauni 
jis mai 
kuriom 
tane!

Gerbiami man 
Dovotojai! šį ka 
tikro pasididžiu 
aatve, nes mats 
mas vis dėlto n 
das gerai supn 
ir mano gaspa* 
tucis, kuris m

daugmisteikų 
kad jis turėjo 
ją tą šlaunų 1 
petį negražiai

1937 M. KAUNE BUS LIE
TUVOS MOTERŲ 

KONGRESAS

jis apkalbai 
ir sakau, k; 
būti garbiu 
namlinksn 
šmaukštuc 
kitas vieta 

' nepasiseks 
kimdą, ats 
niko viet(

VOKIEČIŲ SOVIETŲ KA
RO GALIMUMAI

r ' susi 
stebau, kad ] 
viskas orait 
gerai užlaiky 
tų jau tas kl 
žmones glauc 
gn Pasirodo 
nemažai ir ja 
eina, kad klū

jokių blogų 
ten ’’plepalu 
tik taip atrc 
gumą kramt 
savo sveetai 
žiaitarp sa 
karts nuo k

Ji:
Seub

Šiuo ląiku Lietuvoje ieško
ma priekabių prie katalikiš
ko jaunimo. Lietuvos pavasa 
rininkai yra sveikiausias ir 
lietuviškiausias jaunimas.
Čia talpiname iš ’žvaigždės’geniau buvo laikoma senelių 
’’Pavasario” Vyrų Sąjungos amatu, šiandien virto jau- 
Pirmininko p. A. Valaičio pa nuolių garbe ir pasididžiavi- 
gamintą apžvalgą, kuri duos mu!

Ej£®^0

Skelbimų kainos sulig susitarimo

LEIDŽIA LIErUVlŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Ine. 

KAS PENKTADIENIS

LITHUANIAN WEEKLY
Published by LITHUANIAN 

UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Prenumeratos Kaina:
Sur. Valst. metams .................. $2.00
Sur. Valst. pusmečiui .............. $1,10
Užsieny] metams ...................... $2.75
Užsieny] pusmečiui .................. $1.50

Subscription Rates:
In U. S. A. one year....................$2.00
In U. S. A. six months ...... $1.10 
Other Countries one year .... $2.75 
Other Countries sax months .. $1,50

Advertising rates on application

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

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.

MOTINŲ DIENA

nėjęs į Berlyną tartis su reicho vadais tokiais politiniais I Šv. Sakramento Adoracijos 
klausimais, kurie lietė grynai Čekoslovakijos vidaus reika- šv. Sakramento garbini- 
lus. Taip pat paaiškėjo, kad toji partija gauna iš reicho mo dienomis, prieš Velykas, 
stambių subsidijų propagandos reikalams. Tik tąja propa- pavasarininkai-ės, pasiskirs- 
ganda ir tegalima išaiškinti tokį didelį Henleino partijos tę laiką pusvalandžiais, vieni 
pasisekimą. po kitų susikaupę klūpo j a

Kaip laikysis ir kokį vaidmenį vaidins Čekoslovakijos vo-1 prieš Meilės Kalinį, 
kietininkai, jeigu kils karas?

Daugelis čekų yra optimistai ir mano, kad ir norėdami 
dirbti reicho naudai tie vokietininkai negalės daug ko pada
ryti. Tasai elementas bus išskirstytas po atskiras čekų ka
riuomenės dalis ir, nesudarydamas didesnio vieneto, nega
lės padaryti valstybės išdavimo.

Vokiečių tautinės mažumos Čekoslovakijoj klausimą kom 
pilkuoja toji aplinkybė, kad jie gyvena pramonės srityse. 
Iš 800 tūkstančių bedarbių vokiečių yra 450 tūkstančių. 
Ekonominis krizis yra svarbiausias jų nepasitenkinimo ir 
prieš Čekoslovakiją nukreipto pykčio akstinas. Gi vokiečiai 
agentai visokiais būdais juos vilioja ir pinigų nesigailėdami 
kursto nepasitenkinimo ugnį, kartu rūpestingai slėpdami 
savo ekonominius sunkumus, kurie, pasak painformuotų 
šaltinių, artimi katastrofai.

Galima suprasti, kad vokiečių militarinis pasistūmėjimas zuoja atskiras vyrų ir atski- 
prie Reino tuoj priminė vadovaujantiems Čekoslovakijos ras mergaičių rekolekcijas, 
sluogsniams vokiečių invazijos planų aktualumą. Kaip vi- nes jie supranta, kad tik šis 
sur, taip ir Čekoslovakijoj puikiai supranta, kad statydama kelias veda į tikrą jaunimo 
savo tvirtoves prie Reino, Vokietija nori padaryti pylimą | religinį atgimimą, šiais me-

I prancūzų puolimui sulaikyti, kad nekliudoma galėtų apsi
dirbti su Rytais, taigi ir su Autrija ir Čekoslovakija, kurios 
autoritetingų sluogsnių teigimu, pirmosios stovi vokiečių 

j agresijos planuose.
Pramatydama; kad Vokietija gali atskirti ją nuo Prancū

zijos, Čekoslovakija suėjo į glaudų militarinį kontaktą su | jas. 
SSSR, su kuria ji susisieks per Rumuniją. Pagal tarpusavio 
pagalbos paktus, Sovietų armija karui kilus galės pereiti 
Rumunijos teritoriją ir atvykti į Vokietijos pasienį. SSSR

Mama — Mamytė — Motina mano — yra tai žodžiai, 
kuriuos kiekvienas esame tarę tūkstančius kartų. Kai 
tik pradėjom pajėgti savo kūdikiškom lūpom sušnabždėti 
pirmuosius žodžius — jie buvo Mama. Šis žodis yra arti
mas kiekvienam, jis brangus ir kūdikio, ir mergelės ar 
vaikino, ir suaugusio bei pražilusio senelio širdžiai; netgi 
kovų laukuose užgrūdintas karys suvirpa, prisiminęs savo 
motinos širdį1, kuri plaka savo sunaus meile. Tas karys ir 
didžio sumišimo įkarštyje, kada viską, net ir savo gyvy
bės vertę buna pamiršęs, suklupdamas prie mirties kelių 
šaukiasi motinos. ;

Nežiūrint, kas kiek mus mylėtų ar mūsų laime džiaug
tųsi, nieks negali susilygint su motinos džiaugsmu ir mei
le savo vaikui.

Iš tos priežastiees ir vaiko pagarba savo motinai yra 
didelė. Motinos meilė savo vaikams randa didesnį ar ma
žesnį atgarsį vaikuose. Tai vaikų meilei ir pagarbai savo 
motinoms ugdyti ir atžymėti mes turime vieną dieną me
tuose. Ta diena yra parinkta gražiausiam metų — Gegu
žės — mėnesio 2-rą sekmadienį. Gegužės mėnuo yra tai Į lėktuvai galės į Čekoslovakiją atskristi per 24 valandas, 
visos gamtos lyg atbudimo, džiaugsmo mėnuo; jis visas 
Katalikų Bažnyčios yra. skirtas dangiškos musų Motinos I kareivių; kilus karui ji galėtų sumobilizuoti 2.500.000 vy- 
— Marijos garbei. Tad Motinų Diena yra tikrai be galo rų. Labai aukšta pramonės pažanga įgalino čekus gerai 
brangi šventė mums katalikams, nes mums ji duoda pro- techniškai apginkluoti savo kariuomenę. Garsieji Škodos 
gą susikaupti ir pagerbti savo žemišką Motutę, per ku- karo reikmenų fabrikai Bohemijoj yra vieni iš geriausių vi- 
rios skausmus, nemigą ir rūpesnį mes džiaugiamės pašau- sąme pasauly. Jeigu jie patektų į vokiečių rankas, juos pa
lių, ir pagarbinai dangišką musų Motiną Mariją, per ku- keistų Zbrojovkos fabrikai Brno.
rios malonę mes apturėjom Atpirkimą. Čekoslovakijai reiktų pirmai pakelti vokiečių smūgį, ku-

Motinų Diena daugeliui yra tik paviršutinio džiaugsmo rį jie trenktų į pietų-rytų pusę. Tačiau tas smūgis, atrodo, 
šventė. Jų didžiausias motinų pagerbimas — tai gėlelės | susilauktų atotrankos iš visų M. Santarvės ir net Balkanų 
prisegimas prie krūtinės, ar mirusios motinos kapo ap
lankymas; yra tai gražus motinos pagerbimas. Bet mums, 
katalikams, to negana, mes naudojamės savo tikėjimu 
sielos paguodai rasti. Taigi mums Motinų Diena yra šim
teriopai brangesnė; mes tą dieną netik gėlele atžymim 
motinos pagarbą, bet prie žibančių žvakėmis altorių susi
rinkę, pasimeldžiame už jų sveikatą, mirusioms prašome] 
Dievo gailestingumo ir Dangiškosios Motinos Marijos už
tarimo, susitaikę su Viešpačiu ir priėmę Jį į savo širdis.

KARO PAVOJUS ČEKOSLOVAKIJAI
Paskutiniojo meto audringųjų Europos įvykių pasėkoj 

aiškėja, kad žygis įčekoslovakiją stovi pačiuose pirmuo
siuose Vokietijos politikos planuose. Tos mums draugiškos 
respublikos padėties pavojingumą didina toji aplinkybė, 
kad viena jos teritorijos dalis, Bohemija, su šalies sostine 
Praha kaip liežuvis įsikiša į vokiečių reichą. Tą gabalą visų 
pirma vokiečiai ir norėtų atpjauti ir prisijungti.

Vokiečiai savo planus grindžia tuo, kad vakarinėj Čeko
slovakijos daly gyvena apie 3 milijonai vokiečių. Tų vokie
čių klausimas nemaža rūpesčio teikia ir čekų valstybės vy
rams.

Tie Bohemijos vokietininkai prieš Hitlerio atėjimą į val
džią Vokietijoj, buvo lojalūs Čekoslovakijos piliečiai. Nuo 
1920 m. iš 300 parlamento atstovų jie turėjo apie 60; iš šito 
skaičiaus tik apie 15 viešai reikšdavo pangermanistinius 
nusiteikimus. Toji vokietininkų grupė ilgainiui pasidarė la
bai įkyri ir pavojinga, ir pora jos lyderių — Krebs ir Jung 
— atsidūrė teisme. Iš kalėjimo jie paspruko į Vokietiją, ir 
dabar yra išrinkti į reichstagą, nors ir tebera Čekoslovaki
jos piliečiai.

Hitleriui atėjus į valdžią, Čekoslovakijoj prasidėjo naci
onalsocialistinis sąjūdis, kurio vadu tapo Konradas Henlei- 
nas, buvęs Bohemijos vokiečių sporto sąjungos (Turnve- 
rein) generalinis sekretorius. Jis suorganizavo vadinamąjį 
Heimatfrontą, kurio pagrindan padėta korporatizmo dok
trina. Nors Henleinas skelbė savo partijos lojalumą respub
likai, tačiau pačių vokiečių socialistų spauda demaskavo 
nacionalsocialistinį ir pangermanistinį heimatfronto cha
rakterį. Didelį nepasitikėjimą jam rodė ir visi čekų sluog- 
sniai.

Įgijęs didelės įtakos vokiškojo jaunimo tarpe, Henleinas 
sugebėjo suklijuoti kai kurias palaidas Bohemijos vokieti
ninkų grupes, ir 1934 m. vasarą jis suorganizavo S. H. F. 
(Sudetendeutsche Heimantsfront). Tos partijos programoj 
pripažįstama demokratinė Čekoslovakijos valstybė, tačiau 
reikalaujama decentralizacijos ir kuo didžiausios autono
mijos sudėtų vokiečiams. !

Šitoji nauja partija 1935 m. gegužės m. rinkimuose su
gniužino visas kitas vokietininkų partijas, ir į Čekoslovaki
jos parlamentą ji pravedė 44 atstovus, kitoms vokietininkų 
partijoms — socialdemokratams, krikščionims socialistams I 
ir kt. — palikdama pasidalinti 22 mandatus. į

Kaip paaiškėjo per visą eilę bylų, iškilusių ryšium su pan- 
germanistiniu Henleino partijos veikimu ir čekų spaudos 
jai primetamais kaltinimais, Henleinas nekartą buvo važi-

”Figaro” spausdina žino
mojo gen. Nesselio straipsnį 
apie karo tarp SSSR ir Vo
kietijos galimumus. Generolo 
manymu, ' Sovietų armijai 
pulti Vokietiją per Latviją 
ir Lietuvą būtų labai sunku: 
500 km. kelią tektų atlikti 
naudojantis tik dviem gele
žinkelio linijom, būtent, Ry- 

I ga — Liepojus — Klaipėda ir 
Daugavpilis — Šiauliai Tilžė. 
Tie patys sunkumai tektų pa
kelti ir vokiečių kariuomenei 
jeigu ji pultu SSSR.

Kelias per Lenkiją būtų 
dar sunkesnis, juoba, kad pa
tys lenkai turi 30 divizijų. 
Einant per Rumuniją ir Če
koslovakiją SSSR armijai 
tektų padaryti 1.300 km. la
bai pavojingo kelio vietomis 
pagal pat Vengrijos sieną.

Belieka oro karas, Štai duo 
menys: Sovietai turi apie 
1.000 bombanešių, o Vokieti
ja dar tik apie 600.

Gen’ Nesselis daro išvadą, 
kad didesnės Sovietų para
mos Prancūzijai nebūtų ko 
laukti.

gerą vaizdą, kaip veikia ne
politikuojantis jaunimas Lie
tuvoje:

Mūs ir jaunimo šventes
Beveik visose Lietuvos pa

rapijose yra rengiami kas
met bent keli jaunimo sekma
dieniai. Jų metu jaunuolių 
būriai organizuotai eina prie 
Šv. Komunijos. O kur dar šv. 
Jurgio, šv. Teresėlės, šv. Alo
yzo, Kristaus Karaliaus, Mo
tinos dienos šventės? Ačiū 
Dievui, jau yra daug pavasa
rininkų kuopų, kurios nariai 
praktikuoja mėnesinę bendrą 
Šv. Komuniją. Netrukus šis 
paprotys bus įvestas visose 
pavasarininkų kuopose!
Garbe Jauniems Giesminin

kams
Jie, suprasdami ’’kas gie

da, tas dvigubai meldžiasi’’’, 
mielai organizuoja pavasari
ninkų chorus ar stoja į esan
čius bažnytinius chorus ir 
tuo kelia tikinčiųjų maldingu 
mą. Ne vienoje parapijoje pa 
vasarininkai-ės gieda šventa
dieniais bažnyčioje rožančių, 
kryžiaus kelius, graudžius 
verksmus ir kita.

Kas surengia gražiausias 
procesijas

Daugelyje vietų pavasari
ninkai uoliai dalyvauja baž
nytinėse procesijose, patys 
nešdami žibintus, baldakimą, 
vėliavas ar altorėlius. Kas

Pavasarininkai meldžiasi
Malda jie pradeda ir bai

gia savo susirinkimus, suva
žiavimus, kongresus. Pava- 

Isarininkai, Šv. Tėvui paskel
bus maldos mobilizaciją, pa
aukojo visas pereitų metų 
gruodžio mėnesio maldas, 
kad nutiltų pasaulyje širpūs 
karo griausmai ir įsiviešpa
tautų Kristaus paskelbtoji 
taika ir ramybė.

Kilnus užsimojimas
Pavasarininkai jau organi-

Jų vadai aukojasi Jėzaus 
Širdžiai

Šalia jaunimo rekolekcijų 
religiniam sąmoningumui 
kelti pavasarininkai organi
zuoja kelių dienų ideologi
nius kursus. Tokių kursų kas 
met yra surengiama keliose 
dešimtyse vietų. Šie kursai 
paprastai yra baigiami pasi
aukojimu Šv. Jėzaus Širdžiai 
Jei seniau jaunuoliai tikybi
nių knygelių vengė, tai da
bar pavasarininkai jas su pa
mėgimu skaito.

Taip mes apaštalaujami
Pavasarininkai ugdo tiky

binių papročių: daro miru
sių narių minėjimus, šelpia 
vargšus, rengia jiems Kū
čias, Velykas, neturtingiems 
vaikams eglutes; rūpinasi li
goniais, kaliniais našlaičiais 
rengia pamaldas pas kryžius 
organizuoja kaimuose gegu
žines ir birželines pamaldas; 
gavėnios metu susirinkę gie
da šv. giesmes; kovoja su 
girtavimu, biauriais šokiais, 
pasileidimu, keiksmais, gyvu
lių kankinimu ir t.t.

Religiniai vaidinimai
Pavasarininkai religinį at

gimimą varo ir per pasilinks
minimus Juk kasmet šimtai 
kuopų stato veikalus iš šven
tųjų gyvenimo, rengia reli
ginius koncertus, rodo gy
vuosius religinius paveikslus 
deklamuoja religinius eilė
raščius ir p.

Pavasarininkų kryžiai
Šventaisiais Metais kai ku

rios kuopos, pav. Subačiaus, 
yra pastatę daugiau kaip po 
20 kryžių. O kas suskaitys ir 
įkainuos tą išganingą įtaką, 
kurią padaro meniški pavasa 
rininkų kryžiai į praeivių 
širdis?

savarankiškumą ir autono
miškumą visiems ideologi- 

Lietuviškos organiškos .... niams ir pasaulėžiūriniams 
reikalams jų srityje. Kultū
rinė autonomija yra tam kad 
kiekvienas asmuo dėl savo I 
įsitikinimų nebūtų varžomas ] 
pasaulėžiūros pasirinkime ir Į 
kad dėl to jis nesijaustų ant
raeiliu krašto piliečiu. Kiek
vienas Lietuvos pilietis turi 
būti pilnateisis ir laisvas sa
vo pasaulėžiūros ir savo są
žinės dalykuose.

Kultūrinėje autonomijoje 
geriausiai ugdoma tautos vie 
nybė; joje geriausiai malši
nami nesutarimai, nes viskas 
paremta didžiausia toleran
cija.

Tautos auklėjimo ir švie
timo srityse, valstybės san
tykiuose su tikybomis, su 
kultūrinėmis grupėmis mažu 
momis turi būti laikomasi 

' atitinkamos proporcijom Vi
sų kultūrinių reikalų sargy
boje būtų Vyriausioji Kultū
ros Taryba.

3. Teisinės Valstybės 
įkūnijimas

Teisinė valstybė yra tokia 
valstybė, kurioje jos veiki
mas vykdomas ne tik jėga, 
bet ir pačios valstybės išleis
tais ar pripažintais įstaty
mais, žinoma, neprieštarau
jančiais žmogaus prigimčiai. 
Lietuvos geresnė ateitis pri
klausys nuo to, kaip greičiau 
bus įgyvendintas teisinės vai 
stybės idealas.

Aukščiausia valstybės val
džia Lietuvoje priklauso tau
tai. Taip sako ir Steigiamojo 
Seimo ir 1918 metų konstitu
cija. Tą valdžią vykdyti turi 
Seimas, Vyriausybė ir Teis- 
mas.~Taip sako ir dabartinės 
vyriausybės išleistoji konsti
tucija. Teisinės valstybės i 
svarbiausia įstaiga yra tau- • 
tos atstovybė — Seimas.

Valstybės seimas turi būti

valstybės gairės
Lietuva, ieškodama kelių 

sukurti geresnę santvarką, 
negali visai išsiskirti iš kitų 
valstybių. Yra kitose kultū
ringose valstybėse nemaža 
gerų idėjų, kurios gali palik
ti atitinkamų žymių ir Lietu
voje. Tačiau Lietuvos valsty
bė turi būti lietuviška. 
Jos įstatymai turi būti kilę 
iš vidaus, o ne nurašyti aklai 
iš kitų valstybių.

Lietuvoje buvo įvairių ban 
dymų reformuoti santvarką, 
bet ir dabartinė valstybėj 
esanti santvarka yra tiktai 
laikino pobūdžio. Tai pripa
žįsta ir dabartinė vyriausy
bė.

Organiškosios valstybės 
santvarkos siūlytojų nuomo
ne, valstybė ’’turėtų būti re
formuojama ir organizuoja
ma taip, kad ji patenkintų 
visos lietuvių tautos opiau
sius reikalus ir vyriausius 
siekimus, kad atitiktų mūsų 
tautos prigimtį ir jos gyveni 
mo sąlygas, kad neįpratintų 
lietuvių tautos būti tik iš 
viršaus diriguojama, kad ji 
pačią tautą, pačius mūsų kra 
što gyventojus darytų vis 
sąmoningesnius, aktinges- 
nius, sumanesnius, sąžininge- 
snius, ne tik suprantančius, 
bet giliai jaučiančius, nepri
klausomos valstybės pras- 
mę.

Tokiam tikslui atsiekti, 
Lietuvoje turėtų būti: 1) į- 
vesta korporatyvinė santvar
ka, 2) vykdomai kultūrinė au
tonomija ir 3) organizuoja- i 
mols teisinės valstybės įstai- i 
gos. 
LKorporatyvinė Santvarka

Korporacija yra supranta
ma kaip organizuota bend
ruomenė, kurią sudaro žmo
nės pagal savo profesinį, so- renkamas visuotiniu, lygiu, 
ei j alinį ar ekonominį veiki
mą, kitaip sakant — pagal 
savo praktikuojamą verslą, 
užsiėmimą. Korporacijas sa
varankia sudarytų darbda
viai, darbininkai ir laisvų 
profesijų žmonės. Kiekvienos 
profesijos žmonės sudarytų 
atskirą korporaciją, kurios 
priešaky stovėtų Korporaci
jos Rūmai. Visų korporacijų 
priešaky būtų suorganizuota 
Vyriausioji Korporocijų Ta
ryba.

2. Kultūrinė Autonomija
Ideologiniai ir religiniai 

reikalai neturi priklausyti 
valstybės politinėms įstai
goms. Nežiūrint kokių įsiti
kinimų žmonės būtų valsty
bės priešaky, ideologinių bei 
religinių reikalų tenkinimas 
turi būti nepriklausomas. 
Visi krašto piliečiai turi lai
svą teisę apsispręsti savo są
žinės bei įsitikinimų reikalu© 
se. Organiškoji valstybė nė
ra atskiros kurios pasaulė
žiūros reiškėją. Ji pripažįsta

KAUNAS. — 1937 m. rug- neseniai buvusiame Lietuvos 
sėjo 23 d. sueina lygiai 30 mt.
nuo pirmojo Lietuvos moterų rime buvo nutarta, pirmojo 
suvažiavimo. To suvažiavimo 
pasėkoje prasidėjo Lietuvo
je moterų judėjimas, ėmė 
steigtis moterų organizacijos 
pasirodė pirmieji moterims 
skirti laikraščiai ir taip to
liau. Prieš 30 metų buvusį 
suvažiavimą Lietuvos mote
rys dar ir dabar laiko savo 
organizacinio ir visuomeninio

suvažiavimo 30 metų sukak
tuvių proga, Kaune sušaukti 
didžiulį Lietuvos moterų Kon 
gresą. Jame dalyvaus visos 
Lietuvos moterų organizaci
jos. Kongresui ruošti mote
rų organizacijos sudarė ben
drą komitetą. Lietuvos mo
terų tarpe busimasis kongre
sas kelia gyvo susidomėjimo.

tiesiu ir slaptu balsavimu 
(to reikalauja ir konstituci
ja).

Organiškosios valstybės 
santvarkos Lietuvai kūrėjai 
nesiūlo tokio seimo, koks bu
vo iki 1927 metų. Naujojo 
seimo veikla turėtų būti aiš
kiai konstitucijos nustatyta. 
Socijalinėjė ekonominėje sri
tyje daug kas turėtų priklau
syti Korporacijų Rūmams. 
Tikybinėje ir ideologiškai 
kultūrinėje srityje turėtų 
daug reikšti Vyriausioji Kul
tūros Taryba.

Valstybės Prezidento ir, 
apskritai, vykdomosios val
džios galios turi būti sustip
rintos. Valstybės tarnautojų 
vietos neturi priklausyti nuo 
vyriausybės pasikeitimų. Jie 
gali būti atleisti tik teismo 
nutarimu. Teismas turi būti 
nepriklausomas, o teisėjų vie 

, tos pastovios. Be to, turi bū
ti naujas Teismo skyrius, ku
ris spręstų, ar valdžios veik
smai yra teisėti ir ar įstaty
mai neprieštarauja Konsti
tucijai.

Savo pažiūrų išdėstymą 
baigdami, organiškosios val
stybės santvarkos kūrėjai 
šiaip sako: ’ ’šitokia organiš
koji valstybės tvarka sude
rintų autoritetą ir laisvę, 
laisvę ir tvarką ir auptono- 
miškumą. Ji pašalintų ir tą
ją nepasitikėjimo bei nedrau
smingumo, savotiškai revo
liucinę nuotaiką, kuri vis la
biau ima viešpatauti mūsų 
krašte.”

J. žeguniškis

kartą sa
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imą ir autono- 
siems ideologi- 
.saulėžiūriniams 
srityje. Kultu- 

ija yra tam kad 
imuo dėl savo 
ebūtų varžomas 
; pasirinkime ir 
nesijaustų ant- 

) piliečiu. Kiek
iuos pilietis turi 
is ir laisvas sa- 
iros ir savo są- 
>se.
e autonomijoje 
doma tautos vie 
iriausiai malši- 
imai, nes viskas 
iausia toleran-

dėjimo ir švie- 
valstybės san- 

tikybomis, su 
grupėmis mažu 
)ūti laikomasi 
jroporcijos. Vi- 
reikalų sargy-

riausio ji Kultū-

5 Valstybes 
rijimas 
stybė yra tokia 
irioje jos veiki
as ne tik jėga, 
valstybės išleis- 
žintais įstaty- 
, neprieštarau
tus prigimčiai. 
Bsnė ateitis pri- 
;o, kaip greičiau 
itas teisinės vai 
s.
a valstybės vai- 
e priklauso tau- 
> ir Steigiamojo 
i metų konstitu- 
žią vykdyti turi 
ausybė ir Teis- 
co ir dabartinės 
šleistoji konsti- 
iinės valstybės 
staiga yra tau- 
i — Seimas.
seimas turi būti 
motiniu, lygiu, 
iptu balsavimu 
ja ir konstituci-

uos valstybės 
įietuvai kūrėjai 
seimo, koks bu- 
metų. Naujojo 
turėtų būti aiš- 
icijos nustatyta, 
ekonominėje sri- 
j turėtų priklau- 
acijų Rūmams, 
ir ideologiškai 
srityje turėtų

tyriausioji Kol-

Prezidento ir, 
rkdomosios .vai- 
uri būti sustip
rės tarnautojų 
priklausyti nuo 
pasikeitimų. Jie 
eisti tik teismo 
eismas turi būti 
įas, o teisėjų vie 
s. Be to, turi bū- 
smo skyrius, kn
ar valdžios veik- 
seti ir ar įstaty- 
arauja Konsti-

aurų išdėstymą 
janiškosios vai- 
;varkos kūrėjai 
’Šitokia organis
es tvarka sude- 
itetą ir laisvę, 
,rką ir auptono- 
i pašalintų ir tą- 
ėjimo bei nedrau- 
savotiškai revo- 
aiką, kuri vis la- 
iešpatauti mūšy

J. Žeguniškis

veda, kokią jūs pabaudą jam 
uždedat?

Jis: — Jokios. Jis jau nu
baustas ir taip skaudžiai be 
uždėjimo pabaudos.

—o—
Rožė: — Aš stebiuosi, ka

da Povilas man pasipirš, jau 
mudu draugaujame apie še
ši mėnesiai.

Elzė: — Tu turėsi palaukti 
dar šešis mėnesius, jis man 
pasipiršo tik į metus laiko.

—o—
Vyras į žmoną: — Kodėl 

tu taip plojai tai dainininkei? 
Jos toks biaurus balsas.

Žmona: — Aš žinau, kad 
biaurus, bet jos suknelė tokia 

mas vis dėlto nevisas rokun- 8raži> kad aš norėjau ją pa
das gerai supranta. Taip, ve, **iaty  ti antrą kartą, 

ir mano gaspadinės šmaukš- 
tucis, kuris man aną dieną 
apdainavo Blissville, padarė 
daug misteikų. Aš nemislinu, 
kad jis turėjo blogą intenci
ją tą šlaunų lietuvišką kam
pelį negražiai išbarė. Man ro-| 
dos, greičiausia tai jis nesu
prato kokiom akim į svietą ir 
žmones reikia žiūrėc. Pirma 
aš pats mislinau, kad šmauk- 
štucis yra gabus -boysas; 
ypač, kad jis užsimauna di
delę kepurę, margas kelnai
tes ir įsikanda iš žilvičio 

suktą švilpynę. Jo 
dainos prisiklausęs, 
tuoj paėmiau šer
mukšninę ir trau
kiau Blissvillėn pa
daryt parėtko. Bet 
susiradęs klubą, nu

stebau, kad palyginamai, ten 
viskas orait: švaru, gražu, 
gerai užlaikyta ir net 14 me
tų jau tas klubas lietuviškus I bingą žmogų ir aš duosiu 
žmones glaudžia po savo sto- tamstai pinigus.
gu. Pasirodo, kad ten yra —0—
nemažai ir jaunimo. Taigi iš- Ką tamsta sakei savo žmo- 
eina, kad klubas ir lietuvybę nai, kai tamsta jai pasipir- 
palaiko. Aš, žinoma, neradau pai?
jokių blogų pasekmių, kokių ’’Taip”, 
ten ’’plepalų”, šmaukšt gal —0—
tik taip atrodė, kai jis čiun- Viršininkas: — Kaip tau 
gumą kramtė, neturėdamas ne geda, vakar tu vėl atėjai 
savo sveetartės, o kiti gra- 1 tarnybą girtas.
žiai tarp savęs šnekučiavo, Raštininkas: — Ne, ponas 
karts nuo karto į jį pažiurę- viršininke, aš buvau visai 
darni, tai jam pasirodė, kad blaivus.
jis apkalbamas. Taigi, aš ot, — Ir dar meluoji. Juk va- 
ir sakau, kad kartais senam kar pats prisipažinai gėręs, 
būti garbingiau; nors jau- — Netikėkite, ponas, ma
nam linksmiau. Aš dar kartą | ža ką girtas gali pasakyti, 

šmaukštucį leisiu aplankyt 
kitas vietas ir jei jam ten 
nepasiseks kaip reik rast ro- 
kundą, atstatysiu iš pomoč- 
niko vietos. Dėdė

AMŽINIEJI ’’BROLIAI” KAS GARĄ PAKINKĖ ĮVAIRŪS DALYKAI IŠ KATALIKŲ PASAULIO

ŠERMUKŠNINĖ

Gerbiami mano lazdos šė- 
novotojai! šį kartą noriu iš
tikto pasididžiuoti savo se
natve, nes matau, kad jauni

—o—
Jonienė: — Aš turėjau di

delę išgąstį vakar nakčia. Aš 
išgirdau kokį tai balsą vidur
naktyje, atsukau šviesą ir pa 
mačiau dvi vyriškas kojas ki
šant iš po lovos.

Kazienė: — Ar tai buvo 
plėšikas?

Jonienė: — O ne. Tai buvo 
mano vyras, kuris tą balsą 
išgirdo pirm manęs.

—°—
. Žmona į vyrą: — Tu saky

davai, kad aš tau brangesnė 
už visą pasaulį. •

Vyras: — Taip, bet aš per 
tą laiką išsimokinau daug 
geografijos.

—o—
Braunas: Kuo tamsta už 

tikrini skolą?
Džonsas: Garbingo žmo

gaus žodžiu.
Braunas: Eik ir gauk gar-

— Kodėl tu nenueini nuo 
krašto toliau kada maudaisi?

— matai aš pažinau pirmą 
kartą savo žmoną kada ji ma 
ne išgelbėjo skęstantį’, bet aš 
dabar nežinau ar ji mane gel
bėtų.

Ponia į tarnaitę: — Mare, 
aš girdėjau, kad tu ką pabu
čiavai virtuvėj.

Tarnaitė: — Poniute, tai 
buvo sengelžgalių rinkėjas 
paimti to mažo pečiuko...

—o—
Senienė: — Kodėl tu nu

stojai pirkus mėsą pas tą mė
sininką?

Jaunavedė: — Už tai, kad 
jis man pardavė kalakutą, 
kurio viduje nebuvo prikimš
ta nė truputį košelės.

—Or—
Petras: — Pasakyk man, 

kaip gali merginą įtikinti, 
kad turi gerą nuosprendį?

Vincas: — Pasipiršk jai. 
—o—

Visi žinome, koks yra skirtumas tarp brolio ir ’’brolio”. 
Tikrenybėje lenkai mums neartimesni giminės, kaip, šaky- j 
sime, airiai ar portugalai. Bet nelemtoji praeitis taip ilgam ( 
buvo surišusi mus politiškais ryšiais su tais ”broliais” sve- ] 
timženkliuose, jog tai kruvinai’brolybei” ir dabar dar galo 1 
nematyti. Anais laikais, kada liaudis neturėjo balso, o kuni- ; 
gaikščiai-valdovai elgėsi su savo valdomais kraštais, kaip 
su savo asmenine nuosavybe, mes patekome į brolių” globą 
ir ištisi tos ’’brolybės” amžiai — tai viena baisi itorija sun
kios kovos už savo gyvybę. Taip ir ilgoji smauglė, kada pa
griebia auką į savo glėbį, pirma negu ją ims ryti, užsmaugia 
jos gyvybę.

Laikraščiai atneša beveik kasdieną vis naujų žinių, kaip 
nežmonišką, tiesiog barbarų, politiką varo lenkai užgrobta
me Vilniaus krašte; kaip engiamas ir persekiojamas kiek
vienas, nors ir mažiausias tautinės lietuvių gyvybės pasi
reiškimas: mokyklos, organizacijos uždaromos, laikraščiai 
sustabdomi, susipratusieji lietuviai brukami į kalėjimus ar
ba tremiami. Kartu su tuo lietuvių kultūros smaugimu — 
norima privaryti kraštas prie ekonominio bankroto — ne
paprastai dideliais ir nuolat augančiais mokesčiais ir var
žymais ekonominių organizacijų. Jei būtų paskelbtas pašau 
linis konkursas, kuri tauta mūsų laikais labiausia nusipelno 
civilizuotų barbarų vardo, nėra abejonės, kad tą konkursą 
laimėtų lenkai.

Atrodo, kad lenkai dar sykį nusprendė išbandyti lietuvių 
kantrybę iki galo. Rasi, tai ir yra tiksliai vedama politika, 
kad privedus prie tikro sukilimo, kurį galėtų paskui skan
dinti kraujuose.

Būtų nelaimė, jeigu tokia provokacinė politika jiems pa
sisektų. Mūsų tautos taktika turi būti aiški: kentėti, kol tik 
jėgų dar yra. Dirbti kiek tik nesukliudoma ir darbe nenu- 
ilsti. Neatlaidžiai siekti savo istorinio tikslo — išlaisvinimo 
visų pavergtų žemių visomis teisėtomis priemonėmis.

Greta to visa — dar vieno ginklo mums niekas negali iš 
rankų išmušti: tai teisės skųstis, nušviesti pasaulio opini
jai engėjų darbus.

Lenkai mėgsta nuduoti jie esą tauta aukštos civilizacijos 
ir kultūros. Jie pildą aukštą .istorinę misiją, jie sergį Euro
pos taiką ir 1.1. Mes galime ir turime nuplėšti jiems kaukę. 
Mes gyvenime, ačiū Dievui, laisvame krašte, kur galime 
rinktis, laisvai tartis, ir kelti viešumon balsą. Mes galime ir 
turime tarti aiškų žodį Amerikos pasauliui ir apie lenkų 
veikimą užgrobtuose kraštuose. Lai bent Amerikos viešoji 
opinija sužino ir moraliai pasmerkia 20-jo amžiaus barbarų 
žygius.

Pavergtieji broliai tyliai kenčia. Laisvoji Lietuva, nors 
beabejo diplomatinėse sferose protestus kelia, bet turi elg
tis atsargiai, kad nedavus progos iškilti karui.

Lietuvos išeiviai gali jaustis laisvesni ir drąsiai užsistoti 
už engiamus brolius.

Be to, reikėtų pasitarti ir geriau sutvarkyti rimtesnei ir 
platesnei darbuotei Vilniaus krašto reikalais. Ar nereikėtų, 
tad Amerikos lietuviams, ilgai neatidėliojant, sakysime, šią 
vasarą suvažiuoti kad ir J didįjį New Torką tuo svarbiuoju 
ir didžiuoju reikalu? F. K.

—o—
Vietinis: Sahib (pone), aš 

mačiau tigro pėdsakų apie 
mylią į šiaurę nuo čia.

Medžiotojas: Puiku. Kuris 
kelias į pietus?

Jaunas žmogus: Ar aš ga
liu vesti tamstos dukterį ?

Tėvas: Ką ji sako?
Jaunas žmogus: Ji nori — 

jeigu tamsta nesutiksi.
Kaltinamasis: Mano advo

katas serga — ar negalima 
mano bylos atidėti savaitei?

Teisėjas: Bet tamsta buvai 
sugautas su tamstos ranko
mis žmogaus kišeniųje. Kuo 
tamstos advokatas gali tą 
apginti?

Kaltinamasis: Tai ir yra 
tas, ką aš noriu žinoti.

NUJAUTIMAS
Tarp miesto gaudesio trukšmingo, 
Ar tai bažnyčioj tarp minios, 
Ar tarp jaunimo neprotingo — 
Jau nėr vietelės man ramios.

Mąstau: kaip upė teka metai 
Į okeaną ateities,
Ir greit, gal greit mirties verpetai 
Nuneš visus beišimties...

Jei kartais kūdikį linksmutį
Imu ant rankų glamonėt, 
Mąstau: Sudie, krykštus vaikuti, — 
Man laikas pūt, o tau žydėt.

Nors mano liekanos mirtinės 
Ar šian ar ten tur sutrunėt, 
Bet vis arčiau šalies gimtinės 
Širdis norėtų pasilsėt.

Tegu prie durų mano karsto
Jaunoji linksminas karta,
Gėlėmis taką lai nubarsto
Jai grožiu žydinti gamta. Paparonis. 

oOo------

Už naminės varvinimą Mai 
kis Šnapsaitis atsidūrė teis
me. Teisėjas nubaudė kalėji
mu Keturiolikai dienų. Vieną 
vakarą Šnapsaitis pradėjo 
kalėjimo duris daužyti. Atbė
gęs užvaizdą klausia, kas at
sitiko.

— Prašau mane išleisti — 
sako šnapsaitis.

— Šarap! — sako jam už
vaizdą. — Esi nuteistas 14 
dienų sėdėti.

— Šitą aš žinau, — sako 
Šnapsaitis. — Teisėjas sakė, 

Ji: Atsitikime, kad jūsų kad reiks 14 dienų sėdėti, o 
Senbernių Klubo narys apsi-apie naktis nieko neminėjo. Ją palenkė senatvės našta

Ūkininkai kulia mašinomis 
arklių sukamomis; bet spar
čiau kulia mašinos, garu va- ' 
romos. Gerai veža arkliai, 
bet dar geriau geležinkelio 
mašina, garu varoma. Plauko 
žmonės upėmis ir jūrėmis lai
vais, vėjo varomais, bet dar 
greičiau nuvažiuoja kur rei
kia garlaiviu. Kas gi garą 
taip suvaldė, pakinkė, kad 
jis ir visokias mašinas suka 
ir vėžina žmones sausu keliu 
ir vandeniu?

Padarė tai garsus Šotlan- 
dijos vyras Džemsas Vatas. 
Džemsas Vatas gimė 1796 m. 
Jo tėvas buvo mokytas žmo
gus, gyveno nedideliam mie
ste. Džemsas buvo menkos 
sveikatos, ir dėl to tėvai jį 
iš pradžių mokė namie ir ne
spaudė prie mokslo. Jam la
bai patikdavo knibinėti įvai
rūs prietaisai, kurių namie 
rasdavo, stebėti, kaip garas 
iš puodo verčiasi, tyrinėti žo- 

■ lės, akmenėliai. Tėvai buvo 
atidavę jį paskum į mokyklą, 

• bet ir tenai jis ne labai rūpe
stingai mokydavosi savo pa
mokas. Daugiau išmoko pats 
iš savęs, visa žiūrinėdamas, 
tyrinėdamas, knygas skaity
damas.

Sukakus dvidešimčiai metų 
Džemsas išvažiavo į Londo
ną ir įstojo tenai į fabriką, 
bet po metų grįžo į gimtąją 
Šotlandiją ir gavo sau tinka
mo darbo Glesgovo universi
tete. Čia jam buvo pavesta 
taisyti mokslui reikalingi 
prietaisai. Be ko kita teko 
jam čia taisyti garinė maši
nėlė. Betaisydamas ją jis ir 
sugalvojo tą tikrąją garinę 
mašiną, kuri dirba savo dar
bą iki šios dienos.

Kad garas gali dirbti, žmo
nės senai žinojo. Kai puodas 
verda, tai garas judina kilno
ja dangtį. Buvo patirta, jog 
garo jėga, kai jis plečiasi, yra 
labai didelė. Garas ataušęs 
vėl virsta vandeniu ir nusto
ja savo jėgos. Todėl reikia 
tiktai vanduo versti garu, 
paskum, garas atgal vande
niu, tai dangtį stumdys kil
nos be paliovos. Tokia maši
na buvo sugalvota ir padary
ta dar prieš Vatą; ji’ galėda
vo kelti sunkius daiktus, bet 
dirbdavo labai palengva ir ne 
visur ji galima buvo pritai
kinti. Vatas sugalvojo tokį 
prietaisą, kad garo visai ne
reikėtų aušintį, vandeniu 
versti, kad jis pats didžiu
liame geležiniame vamzdyje 
stumdytų tam tikrą geležinį 
kamštį, o tas. kamštis stum
dytų sujungtą su juo stūme- 
lę. Stūmelė galima sujungti 
su mašinos ratu, ir ji tą ratą 
suka. Tas prietaisas pažiū
rėti labai nepainus; šiandien 
jis fabrikuose mašinų ratus 
suka, garvežimius geležinke
liu rita ir garlaivius vande
niu varo.

Radęs pinigingą žmogų Va 
tas ilgainiui įtaisė didelį fab
riką garinėms mašinoms dirb 
ti. Pirmąsias jo padirbtas 
mašinas vartojo angliams iš 
kasyklų kelti ir vandeniui 
traukti. Jos dirbdavo daug 
geriau už senąsias ir joms 
pakakdavo tik ketvirtos da
lies to kuro, kurį suvartoda
vo senosios. Paskum Vatas 
pritaikė savo išradimą ir fa
brikų mašinoms varyti. Vato 
išradimu pasinaudojo Ste- 
fensonas— traukiniui gele
žinkeliu traukti ir Fultonas 
— garlaiviui varyti.

Vatas gyveno 80 metų ir 
gavo savo akimis pamatyti 
savo naudingo išradimo vai
sius. Rūtele

KODĖL PLAUKAI ŽYLA?
Plaukų spalva pareina nuo 

tam tikrų labai mažų kūne
lių, narvelių, kurios yra prie 
plaukų šaknų ir gamina tam 
tikrą medžiagą, kuri ir pa
laiko plaukų spalvą. Plaukai 
pradeda žilti tuomet, kai šie 
narveliai nustoja gaminti 
plaukų dažomąją medžiagą. 
Šie narveliai nustoję gaminti 
medžiagą, kai nebegauna ata 
tinkamo sau maisto.

DAUG KAINAVO
Amerika pasauliniame ka

re dalyvavo 584 dienas, ir tas 
jai kainavo 30 bilijonų dole
rių. Reiškia, kiekvieną dieną 
kainavo daugiau kaip 51 mi
lijonas dolerių.

ŠALTA ŠVIESA
Senai technikos mokslas 

darbuojasi, kad gauti šviesą, 
j I kuri neduotų šilumos. Bet tik 

dabar ši svajonė arti įvykdy
mo. Vokiečių spauda prane
ša, kad keliems Berlyno išra
dėjams pasisekė sugalvoti 
elektros lempą, kuri 80% 
gaunamos elektros energijos 
paverčia šviesa ir, kas svar
biausia/ šalta šviesa. Ką tat 
reiškia, galima matyti iš to, 
kad dabartinės elektros lem
pos sunaudoja šviesai tik 
6% energijos, 0.94% šilumai; 
paprasta žvakė paverčia švie 
sa vos 0.95%, o 99.95% visos 
degamosios energijos pavirs
ta šiluma. Taigi, naujoji lem
pa būtų 15 kartų tobulesnė 
už dabartines elektros lem
pas.

Ši naujoji lempa yra pana
ši į dabartines, tik ji yra pri
pildyta labai nesudrių kris- 
tono dujų. Ypatingu būdu 
prieš uždegant, yra pagami
nami joje dar natri j aus ga
rai. Jei dabar paleisti elek
tros srovę, tai elektronai at
simuša į kriptono atomus ir 
paskiau greit susiduria su 
natri j aus garų atomais, ku
riuos elektronai, taip sakant 
’’sužeidžia”. Iš tos atomų ko
vos lempoj atsiranda šalta 
maloni, geltonos spalvos švie 
sa, kuri sunaudoja 80% vi
sos energijos. Lempą dar pa
tobulinus, bus galima ją ga
minti urmu ir bus daug pi
gesnė.

VIENUOLIAI IŠRADĖJAI
Įvairių ordinų vienuolių, 

yra pasižymėję išradimais 
technikaj ir gamtos moksle.

Vienuolis domininkonas 
Aleksandras Spina XIII šimt 
mėty pagamino pirmuosius 
akinius. Vienuolis benedikti
nas Blažiejus Valentinas pir
mas pritaikė chemiją ligo
niams gydyti. Didysis viduri
nių amžių fizikas ir chemikas 
Roger Baconas iš pranciško
nų ordino, išrado didinamąjį 
stiklą, žiūroną ir uždegamąjį 
veidrodį. Jėzuitai išrado ap
švietimą dujomis; jėzuitas 
Duunas 1815 m. Prestone įs
teigė pirmąją dujų gaminimo 
bendrovę. Prancūzas dijako- 
nas Nollet dar prieš Benjami
ną Frankliną buvo patyręs, 
kad perkūnija yra atmosfe
ros elektringumo iškrovimo 
veiksmas. Pirmąjį žaibolaidį 
padarė vienuolis Prokow Di
wish, Brenditzo klebonas. 
Celestinas Opitzas, Gailestin
gųjų Brolių provincijolas Au_ 
strijoj, 1847 m. pirmą kart 
panaudojo narkozą. Garsusis 
domininkonų vienuolis Alber
tas Didysis po Aristotelio 
pirmasis moksliškai dirbo 
mineralogijos, botanikos ir 
zoologijos srity; jis pastatė 
pirmąjį šiltnamį ir atrado ar
seniką ir ciną. Pirmąjį mete- 
orografą (oro fiksuojamąją

Katalikų Ligoninės J. Valst.
St. Louis, Mo. bal. 18, — 

Išleistas katalikų ligoninių 
J. Valstybėse ir Kanadoj met 
raštis rodo, kad 1936 metų 
pradžią Katalikų ligoninių 
buvo 669 J. Valstybėse ir 176 
Kanadoje. Paaiški, kad 1935 
m. ligoninių skaičius padidė
jo 10 J. Valstybėse ir 6 Kana
doje.

Katalikų Vienuolių Darbas
Jungtinėse Amerikos vals

tybėse yra 123.300 katalikių 
vienuolių seserų. Apie 6.000 
jų studijuoja universitetuose 
ir kitokiose aukštesnėse mo
kyklose. Mokyklos darbą-dir
ba 68.800 seserų, ligoninėse 
— 12.197. Tik aukštesnėse 
mokyklose katalikų vienuoli
jos sutaupo valstybei 5.440. 
000 dolerių, dar daugiau su
taupo vienuolių vedamos ' 
liaudies mokyklos ir labdary
bės įstaigos.

Katalikų Spaudos S-gos 
Jubiliejinis Suvažiavimas 
Šiemet šios šalies Katalikų 

Spaudos sąjungos suvažiavi
mas įvyks Columbus, O., ge
gužės m. 28, 29 ir 30 d.

Paskelbta, kad tarp žymių
jų kalbėtojų suvažiavime bus 
ir Jo Eksc. vyskupas J. F. 
Noll iš Fort Mayne, ”Our 
Sunday. Visitor” savaitinuko 
įsteigėjas ir redaktorius.

Kat. Spaudos sąjungos 
šiuo suvažiavimu bus paminė 
tas jos (sąjungos) sidabrinis 
jubiliejus.

Katalikų Poezijos Draugija 
Mini Sukaktuves

New York, — Katalikų Po
ezijos draugija Amerikoje 
sekmadienį minėjo savo pen- 
kerių metų gyvavimo sukaki 
tuves. .

Padėkonės pamaldos įvyko . 
šv. Leono bažnyčioje. ,

Ši draugija suorganizuota 
1931 m. balandžio mėn., kad 
patraukus vienybėn katali
kus poetus ir poezijos mylė
tojus, kad skleidus krašte 
katalikišką meną ir kultūrą.

Draugijos vyriausioji būs
tinė yra šiame mieste. Visoj 
šaly šiandien turi 20 šakų 
(kuopų) Keletas naujų šakų 
organizuojama New Havene, 
Pittsburghe, St. Louis, San 
Francisco ir kituose miestuo 
se.

Popiežių Enciklikų Sukaktu
vių Minėjimas

Washington, bal. 24 — ge
gužės 15 d. Amerikoje bus 
minimos Popiežių enciklikų 
’’Rerum Novarum” ir ’’Quad 
ragessimo Anno” sukaktuvės. 
Pirmoji enciklika yra popie
žiaus Leono XIII apie darbo 
sąlygas, o antroji Popiežiaus 
Pijaus XI apie socialės tvar
kos įstatymą. Pirmajai su
kanka 45 metai kaip išleista, 
o antrajai — penkeri metai.

*ios dvilypės sukaktuvės 
J. A. Valstybėse plačiai bus 
minimos : per spaudą, radio, 
pamokslus; studijų klubuose, 
susirinkimuose ir mokyklose

mašiną) sukonstruktavo jė
zuitas Angelo Cecchi, vienas 
iš didžiausių mūsų laikų as
tronomų. Tėvas Magnon iš
rado mikroskopą, tėvas De- 
ssorges 1772 m. sukonstrua- 
vo pirmąjį oro balioną. Gais
ro gesinamąją švirkšlę išgal
vojo cistersų vienuoliai. Viur' 
cburgo arkivyskupas kuni
gaikštis Fridrichas Karolis 
Schoenbrunnas yra anatomi
jos kūrėjas. Priemonę akluo
sius išmokyti skaityti 1887m. 
išrado jėzuitas Lana.
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| IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI |
PAVASARININKAI 
TRAUKIA TOLYN

Paskutinėm dienom ’’Pa
vasario” S-gos atstovai Dr. 
J. Leimonas ir adv. J. Lauč- 
ka lankė šias kolonijas:

Bal 28 — 29 d. Rocheste- 
ryj, N. Y., kame buvo puikiai 
priimti.

Bal. 30 d. Niagara Falls, 
N. Y., kame be atstovų kal
bėjo Rochesterio kleb. kun. 
J. Bakšys, Niagara Falls 
kleb. kun. Gelumbis, Stud, ir 
Prof. S-gos C. pirm. J. Mor
kūnas.

Gegužės 1 — 2d. Cleve
land, Ohio.

Gegužės 4 d. Detroit, Mich.
Gegužės 5 d. svečiai išvyko 

Čikagon.
Jie visur priimami su di

deliu nuoširdumu.

Ypatingai džiaugėsi rekto
rius Monsinioras Puggan ir 
Monsignor Flynn. Džiaugia
mės, kad mūsų Ona pateko į 
garbės rėmus, tad linkime 
jai kelti dar aukščiau lietu
vių vardą. Valio, Ona! Tu di
džiuojiesi lietuvaitės vardu 
ir kilme, o mes didžiuojamės 
tavimi. Laikykis!

WASHINGTON, D. C.

LINDEN, N. J.

Širdingai dėkojame Mote
rų Sąjungos 53 kuopai už su
rengtą netikėtą puotą mūsų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai paminėti. Dėkoja
me už pagerbimą ir sukvieti
mą visų mūsų giminių, drau
gų ir pažįstamų, kurie skait
lingai dalyvavo. Dėkojame p. 
Kalnetienei iš Elizabeth, Ber
notienei ir Keršulienei iš E. 
St. Louis už sveikinimus ir 
dovanas. Taipgi dėkojame 
už sveikinimus A. Miliauskui 
ir Kauniečiam 'iš Brooklyno. 
Ačiū, daug kartų, ačiū vi
siems.

M. B. Ašmontai

Waterbury, Conn

— Teko girdėti, kad Alek- 
sis ketina spausdinti savo 
naujų dainelių ir muzikos rin 
kinį. Jis jų daug turi. Jo kū
riniai lietuvių mylimi. Lietu
viai turėtų remti.

— Šiomis dienomis pasiro
dė naujas iš Brooklyno laik
raštukas, užvardintas ’’Tau
ta”. Jisai labai gražaus for
mato ir turėtų susilaukti nuo 
lietuvių karštos paramos. 
Jeigu laikraštukas laikysis 
nepartyviškumo kaip dabar 
skelbias, tai turės pasisekimo

— Gegulės 3, 4, 5 dieno
mis įvyksta keturedešimtės 
atlaidai pas kun. Ambotą, 
Hartford, Conn. 10, 11 ir 12 
dienomis pas kun. Karkaus- 
ką, New Havene, Conn.

— Gavome kortelių nuo Jo 
Ekscelencijos vyskupo Teo
filio Matulionio iš Jeruzalės.

— Sekantieji lietuviai wa-

Vietos Knights of Colum
bus skyrius Amerikos Lietu
vių Klubą pakvietė suruošti 
jiems programą lietuvių kal
ba gegužės 10 d. — Motinos 
Dienoje.

Reikia pasakyt, kad čia 
veikiantis Am. Lietuvių Klu
bas yra labai veiklus. Jį su
daro susipratę lietuviai, ku
rie čia dirba įvairius val
džios darbus. Jie turi nema
ža draugų ir žymių žmonių 
tarpe. Taip žymus veikėjas 
K. of C. Mr. F. McCann pasi
darbavo, kad ir šia proga 
lietuviai gautų pirmenybę 
prieš rusus ir užimtų šios 
programos išpildymą. Klubo 
programo priruošimui daug 
dirba vietos liet. kun. Giedra, 
iš Emaculate Conception R. 
K. parapijos.

Programa bus lietuvių kal
boj, susidės iš lietuvių dai
nų, šokių, žaidimų. Merginos 
bus apsirengę lietuviškais 
tautiškais rubais. Dainų pro
gramą pildys iš Baltimore, 
Md. kvartetas, Washington, 
D. C. sixtetas ir choras. Bal- 
timorės choras, su kuriuo at
važiuoja ir p. p. Čižauskai, 
išpildys keletą gražių dainų, 
tarp jų ir p. Čižausko ’’Var
pas.” Visi esate kviečiami 
atvykti ir kartu su mumis 
laiką praleisti.

KEARNY-HARRISON

’’Pavasario”' Sąjungos at
stovai Dr. J. Leimonas ir adv 
J. B. Laučka mus lankė bal. 
25 d. Šv. Vardo draugijos 
svetainėj. Vietinė Algirdo vy 
čių kuopa šauniai juos priė
mė. Buvo vakarienė, prakal
bos ir rankdarbių paroda, ku
ria gėrėjosi vietos lietuviai. 
Vakarą vede J. Stasilionis. 
Kalbėjo J. Vaitkūnas, M. 
Kauklis, Vyčių Centro pirm. 
A. Mažeika ir pavasarininkai 
adv. J. B. Laučka ir dr. J. 
Leimonas. Jų kalbos visiems 
patiko. Senesnieji vyčiai: J. 
Stasilionis, A. Daunoras, P. 
Velyvis, M. Stanionis, J. Tu
mas ir J. Ratkus sudainavo

terburiečiai dalyvavo Onos 
Katkauskaitės priėmimo ban 
kiete, Hartforde: kunigai Va 
lantiejus, Lunskis, Gradec- 
kas ir Kripas, paskui Water
bury American reporteris Jo 
nas Grėbliūnas ir Mikas Ver
bickas. Jie turėjo ’’good ti
me” ir kartu su hartfordie- 
čiais džiaugėsi mūsij Onos 
laimėjimais. Teko būti Šv. 
Juozapo Katedroje, kai vys- 
kupasMcAuliffe šventė 10 
metų sukaktuves; kai vys
kupas pralotai ir kunigai 
svetimtaučiai gražiai kalbė
jo apie Oną Katkauskaitę.

keletą dainelių, kurias sumo
kino P. Stanionis. Akompana 
vo jiems p-lė šlikaičiūtė. Po1 
kalbų buvo paveikslai iš Lie
tuvos, o po to šokiai. Publi
ka buvo labai petenkinta 
šiuo parengimu.

Baltimore, Md.

Gegužio 3 d., sekmadienį. 
8 vai. rytą per Šv. Mišias bu
vo vaikučių pirmoji Komuni
ja. Bažnyčia buvo papuošta, 
pas groteles garbės vartai, 
altorius painiomis ir gėlėmis 
papuoštas. Po mišių p. Vel-

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

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

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimas
nejudomas nuosavybes, Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose

Minfituose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

žys nufotografavo vaikučius 
prie bažnyčios.

Popiet (apie 3 vai.) pradė
jo rinktis Šv. Vardo draugi
jos vyrai, pasitikti labai auk
što svečio, šv. Tėvo atstovo, 
kuris 4 vai. popiet atvyko į 
lietuvių šv. Alfonso bažny
čią. Nors pradėjo lyti, vienok 
vyrų sargyba buvo skaitlin
ga ir žmonių buvo pilna baž
nyčia. J. Čižauskas vargonus 
pravirgdė griausmingais bal
sais ir choras puikiai pasiro
dė. Po suteikimo sutvirtini
mo Sakramento, procesija 
negalėjo išlydėti Popiežiaus 
Delegato, nes smarkus lietus 
pylė. Per bažnyčią procesija 
gražiai išėjo į kleboniją. Dėl 
lietaus visi pasivėlavo ir į 
namus, kur turėjo surengę 
baliukus savo vaikų dirmavo- 
nės tėvams ir svečiams. Bal- 
timoriečiai prie tokių progų 
vis pasivaišina.

Didžiuojamės tokiu aukštu 
Bažnyčios svečiu, kuris mus 
aplankė, teikdamas dvasinę 
palaimą.

— Siuvėjų šapose jaučia
ma stoka darbo, tik pas p. 
V. Draiginą pradėjo pilnai 
dirbti.

— Kaip visas dangus dei
mantinėm žvaigždėm nukai
šytas, taip musų tauta gra
žios doros dainelėms turtin
ga. Kodėl artistams nepasi
rinkti nekaltos grožės daine
lių? ’’Senų Giesmininkų” 
linksmas vakaras praėjo, 
bet ten buvo ir negražių dąi- 
nų, ypač viena dainuška bu
vo naktinių bernų; reikalin
ga ’’šermukšninė.” J. K.

Elizabeth, N. J.

Neapsakomas Gražumas
Kas darėsi praėjusiame se

kmadienį Elizabethe šv. Pet
ro ir Povylo parapijoje, sun
ku apsakyti ir dar sunkiau 
aprašyti! Vyrų ir moterų mi 
sijos vainikavosi Šeimynų 
Komunija. Jau nuo pat ryto 
parapijonai pasipuošę rožė
mis, iškilmingai šeimyna po 
šeimynos artinosi prie baž
nyčios durų. Bažnyčioje visi 
susėdo šeimynomis: tėvas iš 
vieno krašto, o motina iš an
tro, gi vaikučiai vidury. To
kioj tvarkoj ėjo ir prie Dievo 
Stalo.

Tėvas misijonieriuš J. Bru- 
žikas graudingai prakalbėjo 
į susirinkusius tėvus ir vai
kus ; išaiškinęs moterystės 
svarbą, jos brangumą ir ver
tę, o vaikams išdėstęs būtiną 
reikalą savo tėvus gerbti, 
juos mylėti ir jų klausyti, pa
prašė, kad visi pakeltų deši
nę ranką. Pirmiausiai pakėlė 
rankas tėvai, atnaujindami 
moterystės Sakramentą ir 
meilę prie vaikelių, o tada 
pakilo miškas švelnių ranke
lių... tai jaunimas ir vaikeliai 
prižadėjo mylėti ir gerbti 
savo tėvelius ir tarp savęs 
gyventi broliškoje meilėje. 
Misijonierius peržegnojo kry 
žiumi. Prasidėjo Komunija. 
Graudu, linksma, bet tarpais 
ir skaudu. Graudu, nes jau
dinantis jausmas nejučiomis 
išspaudžia ašaras. Linksma, 
nes matai gražioj tvarkoj 
pilną šeimyną žengiant prie 
meilės stalo. Skaudu, nes kai 
kur matai apsiverkusią mo
terį, ar vaikelius, kada šalia 
jų nesimato jų mylimo as
mens. Skaudu, jei kapinėse, 
bet dar skaudžiau, jei gyvas, 
bet miręs dvasioje. Tylios 
maldos kyla prie Aukščiausio 
jo už juos.

Per trejas mišias išdalinta 
su viršum 1000 Komunijų. 
Kad perdaug nesikimštų, pa

rapija buvo padalinta gat
vėmis. Per 7 vai. Mišias ėjo 
šeimynos, gyvenančios nuo 
bažnyčios iki Broadway, per 
8 vai. Mišias, — nuo Broad
way iki Wall St., o per 9 vai. 
Mišias toliau gyvenančios 
šeimynos. Elizabethiečiai ko
lei gyvi neužmirš tokių iškil
mių.

3 vai. užsibaigė vyrų misi
jos, kurios sutraukė šiais 
metais nepaprastai daug vy
rų ir jaunimo, kurie ištesėjo 
iki užbaigos misijų ir pelnė 
visuotinus atlaidus sujung
tus su krikšto įžadais. De
gančių žvakių miškas pakilo 
laike krikšto atnaujinimo ir 
kiečiausia širdis neišlaikė 
nepravirkus. Garbė Elizabe
th© vyrams, kad taip gražiai 
pasirodė, bet dar bus gražiau 
jeigu jie ir ištvers savo pri
žaduose.

40 Valandų Atlaidai
Sekmadienį, gėg. 3 d. įvy

ko iškilmingas per sumą at
idarymas 40 valandų atlai
dų. Nors dvi savaiti misijų 
jau praėjo, bet žmonės nė 
kiek neatrodė pailsę, visi 
šviesiais veidais, pasipuošę 
gėlėmis (nes po šeįmynų Ko
munijų per visą dieną misi
jonierius prašė nešioti jas 
ant krūtinių) dalyvavo iškil
mėse.

Visas tris dienas dalydavo 
daugybė kunigų, net iš toli
mų valstybių: Mass, Conn, 
ir kitų, kurie atsiliepdami į 
Šv. Tėvo cablegramą, prašan
čią melstis už taiką pasauly, 
susirinko, apsivilkę kamžo- 
mis, į prezbiteriją ir kartu 

”su visa bažnyčia adoravo Šv. 
Sakramentą.

Sesutės Pranciškietės la- 
oai gražiai ir iškilmingai pa
ruošė Kristui Karaliui sostą, 
kuris skendo iš visų pusių 
gyvose gėlėse ir žvakių mir
gėjime.

Šių metų dviejų savaičių 
misijos ir 40 valandų atlaidai 
pritraukė ne vieną, bet de
šimtis, buvusių atšalusių šir
džių, kurios po ilgo klaidžio
jimo galutinai atsidavė savo 
Sutvėrėjui ir paskelbė Išga
nytoją savo vieninteliu Kara
lium ir Viešpačiu.

Dalyvis 
—o—

Teatras
Gegužės 10 d. — Motinų 

Dienoj, mokyklos vaikučiai 
turės vaidinimą parap. salėj. 
Sesutės mokytojos tikrai 
puikiai vaikučius sumokino 
ir tai bus gražus motinų pa
gerbimas. Pradžia 4 vai.

—oi— 
Mirtys

Per balandžio mėnesį Eli
zabeth© lietuvių šeimą labai 
nuskriaudė mirtis — net 4 vy 
rai ir 3 moterys šioj parapi
joj mirė. Lai Viešpats būna 
jiems gailestingas.

-io
Gegužės 31 d. įvyks Apaš

talystės Maldos Draugijos 
pirmas Kiaušinienės — Sek
minių Balius. Tai bus parapi
jos salėj, parapijos naudai. 
Įžanga tik 35 c., pradžia 4 vai 
p.p. Bus gera orkestrą šo
kiams. Svarbiausia, — tai 
bus gerų užkandžių - kiauši
nienės.

Žilvitis

išpuošė altorius vien lelijo
mis. Pamaldas darė įspūdin
gas ne tik žmonių gausumas, 
kunigai, altoriaus vaikai, iš
puošimai ir choro giedoji
mas. P-as J. Žilevičius išmo
kino chorą savo mišias, ’’Re
gina Coeli” ir kitas giesmes. 
Giedojimas buvo toks malo
nus, kad ir malda buvo ma
lonesnė klausant giedojimo. 
Ponas Žilevičius pasirodo 
yra geras chorvedys. Choras, 
tiesa, turi gerų balsų ir tvar
kingai susiklauso, nerėkia, 
tyliai, bet aiškiai gieda žo
džius. Girdėjęs

Newark, N. J.

Balandžio 26 d. buvo labai 
gražus vaidinimas ir koncer
tas, kurį surengė visi trys 
parapijos chorai, mažučių, 
priaugančių ir Šv. Cecilijos 
choras. Visi gražiai atliko 
savo vaidinimus ir dainas. 
O, ypač kai buvo suvaidinta 
komedija ’’Neatmezgamas 
Mazgas’. Vaidino suaugusieji 
p.' J. Kairiūkštis, S. Venckie
nė, p. EI. Venckevičiūtė, Alb. 
Ponelis, J. Krukauskas. Z. 
Stankus, visi labai gerai mo
kėjo savo roles. Labai gra
žu, kad jaunimas darbuojasi. 
Žmonių buvo kupina salė.

Gegužės 10, tai motinų die
na, rodos, kad moterų s-ga 
rengiasi prie vaidinimo.

Gegužės 17 d., tai yra 
’’Žemės Rojus”, kur Šv. Tre
jybės parapija rengia tą va
karą. Vaidins Brooklyno ”Vy 
tauto Vaidylų Ratelis. Visi 
įsigykite iš anksto tikietus ir 
eikite pamatyti tų gabių vai
dylų, kur turėsite gana daug 
juoko. Tai begalo graži ko
medija, kurią kiekvienam 
pravartu pamatyti.

Gegužės 17 d. prasideda Šv. 
Misijos, kurias ves tėvas J. 
Bružikas, newarkieciams jau 
gerai yra žinomas. Manoma, 
visi rinksis į šias misijas 
skaitlingai.

Gegužės 24 d. Šv. Cecilijos 
choro ansamblis važiuoja į 
Lindeną, N. J. pagelbėti nau
jam ’’Birutės” chorui išpil
dyti koncerto programą. Va
žiuoja 4 vai. p.p.

Gegužės 26 d. bus labai 
svarbus įvykis, nes tą vaka
rą yra rengiamas paminėti 
mūsų miesto ’’Charter Cen
tennial Celebration” kur lie
tuviai turės programą miesto 
gražiame teatre Mosque, ro
dos, kad jau yra kviečiamos 
visos apylinkės geriausios 
pajėgos. t

Teko nugirsti, kad New 
Jersey chorų sąjunga rengia
si prie lietuvių dienos, N. J., 
kuri bus birželio 21 d. Uk
rainian Park, Dark Lane, 
Linden, N. J. Būtų gera, kad 
niekas tą dieną nieko nereng
tų.

Vietinis klebonas kun. I. 
Kelmelis buvo pusėtinai su
sirgęs, bet jau vėl sveiksta. 
Visi parapijonai laukia pra
dedant savo darbą vėl vary
ti pirmyn.

Newarkieciai džiaugiasi 
matydami ’’Ameriką” padi
dėjusią formatu ir mano, kad 
visi Newarko lietuviai turi 
užsisakyti prenumeratą, ku
ri metams tik $2.00.

blienė, Jociuvienė, Kepalaitė, 
ir Gumauskaitė. Visi jauni 
ir pilni energijos. Komitetas 
nutarė gegužės 16 d. parapi
jos salėje, ant kampo Grand 
ir Manning Ave. padaryti su
sipažinimo su savo naujuoju 
klebonu balių. Nutarta pa
samdyti gerą muziką, parink 
ti aukų ir padaryti įvairių 
kitų pamarginimų. Vietiniai 
biznieriai žada gerai paremti 
balių. Galima tikėtis, kad su
sipažinimo balius bus tikrai 
įdomus ir įvairus. Todėl ir 
kviečiame visus lietuvius, kai 
Jersey City, taip ir apylinkių 
kolonijų atsilankyti į susipa
žinimo balių.

—o—
Lankėsi Klebonas

Kun. S. Stonis, naujas Jer
sey City klebonas, aplankė

vietinės parapijos bažnytinio 
choro praktikas ir šv. Jur« 
gio draugijos mitingą. Kle
bonas pareiškė džiaugsmo 
esamomis organizacijomis ir 
palinkėjo joms geriausios 
kloties.

—o— 
Serga

Miesto ligoninėje serga Ie
va Bartkienė ir Elena, Balu- 
tienė. AJji aprūpintos šv. Sa
kramentais. Linkima kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Gegužinės Pamaldos

Šv. Onos parapijos bažny
čioje Gegužinės pamaldos 
laikomos sekmadieniais tuoj 
po Sumai ir trečiadieniais 
bei penktadieniais 7:30 vai. 
vak. Žmonės lankosi gana 
skaitlingai.

LIETUVOS TURISTAMS ŽINOTINA

Lietuvoje veikia svetimos 
valiutos kontrolės įstatymas. 
Kiekvienas turistas, perženg
damas Lietuvos sieną, tene- 
sistebi, kad jis bus Lietuvos 
muitininko paklaustas: kiek 
pinigų įsiveža arba kiek išsi
veža. Yra grynas paties ke
leivio interesas suteikti mui
tininkui teisingą žinią. Butų 
klaida, jei keleivis įvažiuo
damas pareikštų mažesnę su
mą, negu kad išvažiuojant 
pasirodytų: tektų aiškintis, 
prašyti leidimo, žodžiu, tek
tų sugaišti.

Lietuvos Bankas, kuris 
yra minėto įstatymo vykdy
tojas, yra paskelbęs, ir ki
tiems bankams privalomą, 
sekančią taisyklę:

’’Užsieniečiams — kelei
viams taikomas užsienio va
liutos operacijoms tvarkyti 
taisyklių 10 parag. (Vyriau
sybės Žin. 509 Nr.). Reiškia, 
jie gali išsivežti į' užsienį tik 
tiek užsienio mokamųjų prie
monių, kiek jie jų įsivežė į 
Lietuvą. Parduoti nustatytą
ją Lt. 200— sumos užsienio 
mokamųjų priemonių normą 
galima tik tiems, kurie išgy
veno Lietuvoje be pertraukos 
ne mažiau kaip 6 mėnesius, 
t. y. kada pagal pasakytąsias 
taisykles 17 parag. jie gali 
būti laikomi nuolatiniais Lie
tuvos gyventojais. Šiais atsi
tikimais parduodant užsie
niečiams užsienio mokamą
sias priemones, prašome kiek 
vieną kartą pažymėti (iš pa
so) pirkėjo pareiškime, ka
da jis paskutinį kartą įva
žiavo į Lietuvą."’

Reiškia, iš Lietuvos Ame
rikon gryžtantis pilietis ga
li išsivežti tiek dolerių atgal 
kiek jis buvo įregistravęs 
muitinėje į Lietuvą įvažiuo
damas. Jei keleivis gryžta iš 
Lietuvos 15 dienų nuo įvažia
vimo tarpe, jam jokio leidi
mo iš Lietuvos Banko nerei
kia. Išbuvęs Lietuvoje ilges
nį laiką, turi pasirūpinti lei
dimą. Jeigu keleivis iš Lietu
vos išvažiuodamas norėtų 
Lietuvos Banke nusipirkti

svetimos valiutos, tai jis ga
lėtų be leidimo nusipirkti ir 
išsivežti tik 200 litų, jei bu
tų Lietuvoje išgyvenęs bent 
6 mėnesius. Jei 6 mėnesių 
nebūtų Lietuvoje išgyvenęs, 
o norėfų nusipirkti svetimos 
valiutos ir išsivežti daugiau 
negu atsivežė, tai jis turi 
gauti iš Lietuvos Banko tam 
tikrą leidimą. z

Minėtas ’’Vyriausybės Ži
niose” (Nr. 509) paskelbtų 
taisyklių 10 paragrafas taip 
skaitosi:

’’Muitinės valdininkai turi 
priminti užsieniečiams kelei
viams, kurie važiuoja į Lie
tuvą arba važiuoja per Lietu
vą tranzitu, kad jie gali ve
žamas užsienio mokamąsias 
priemones muitinėje įregis
truoti:

Tam keleiviui, kuris įva
žiuodamas į Lietuvą savo už
sienio mokamąsias priemo
nes muitinėje įregistruoja, 
muitinė duoda tam tiki'ą liu
dijimą, su nurodymu jame 
valiutos kiekio ir valiutos rū
šių. Be to, registruojamame 
mokėjimo įsakyme, čekyje, 
vekselyje ar vertybiniame po 
pieryje muitinė deda tam tik
rą registravimo ženklą.

Muitinės išduotas liudiji
mas turi galios 15 dienų, per 
kurias keleivis turi teisę Bu
di j ime nurodytas užsienio 
mokamąsias priemones iš
vežti į užsienį be nustatyto
jo leidimo.

Muitinės išduotajame liu
dijime nurodytus užsienio 
metalinius pinigus ir užsienio 
notas keleivis gali Lietuvos 
Banke ar kuriame Valiutų 
Banke iškeisti į kitos valsty
bės metalinius pinigus ar no
tas; gautiems, iškeltus, me
taliniams pinigams ir no
toms į užsienį išvežti kelei
vis turi turėti Lietuvos Ban
ko ar kurio Valiutų Banko 
pažymėjimą apie tą iškeiti
mą.”'

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius,

Washington, D. C.

Gegužės 8 d
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gtikrųjų Rytinių 
įietuvių Katalikų 
įna atkrusti, pra< 
ujują gyvenimo laf 
laikraštis "Amerik. 
$ ekonominiai, ] 
tvirtinąs! moraliai

j ^ėdamas; Federa 

įrftys irgi sparčiai 
riais žengia organiz 
rijimo keliu. Tas vis' 
tad mūsų darbas j 
į ir visai-neab 
organizuotumo žvilgi 
tai pavys vakarus.' 
turim atminti, kad ji 
ja neprivalome pasi 
tuo, ką turime, o be

! gės irtis pirmyn, dir 
I sumanumas neša ir i 

bės leidžia.
Suprantama, kad i 

ganizuotumo, mūsų 
timo rodyklė bus ši 

New Yorko Uetuviiį 
Joje mes tarime pa 
savo jėgas, savo susi 
ir organizuotumą. Į 
tąją Lietuvių Dieną 
U, Basčiaus Salėji 
ke, Maspethe) mes 
rinktis su šeimomii 
ijstamais. Ši Lietuvi 
tai bus mūsų jėgų 
tracija: mes esame Ii 
tad ir parodykime, 
kiais norime būti. . 
Diena, kuri įvyksta 
kos Jungt Valstijų 
lausomybės Dienoje, 
na dviguba džiaugsi 
tė. ’

Organizuotoji kat 
menė, kuri per se 

0 ftpriklauso Kat 

qwyra’tai kilnia 
tautos dalis. Į ją, ta 
piamės, prašydami, 
tuvių Dieną jie lail 
tautiškumo susti] 
švente.

FEDERACIJOS I

Balandžio 29 d. 
iteracijos Apskričio 
kuriame iškelta mi 
sklypą žemės ir tei 
ti salę. Tokioje sa 
vykdomi kat. drau 
riausi pąrengimai, 
gesniais būdais, m

UŽKi
PENI 

Rengia, Moterį

KARAU

Moterys atsilanki 
nuotaika ir muzika1 

Taigi visi atsilanl 
k^o "Amerikai” s

GERIAU

JERSEY CITY, N. J.
Gražus Giedojimas

Gegužės 3-5 dienomis Šv. 
Petro ir Povylo bažnyčioje 
įvyko Keturiasdešimts Va
landų. atlaidai, žmonių lan
kėsi labai gausiai. Dalyvavo 
daug svečių kunigų. Pamoks
lus sakė garsusis misijonie
rius kun. Jonas Bružikas, S. J. 
Seselės Pranciškietės gražiai

Jersey City susilaukė nau
jo klebono kun. S. Stonio. Vi
si džiaugiasi naujomis atmai
nomis. Parapijonys norėda
mi padėti klebonui dirbti 
parapijos darbus, išrinko Pa 
rapijų Komitetą, kurin įėjo 
J. Andriuškevičius, Ketvir
tis, Lapinskas, žvirblis, Žvir

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ= 
Per Gethenburgą, Švediją

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

GRIPSHOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
šia ekskursija vadovaus p. Pt. Zabordkls, švedų Amerikos Linijos, 

Klaipėdos Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburg - Stockholm
Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučdnskas, švedų Amerikos Linijos 
centrallnėje raštinėje New Yorke Lietuvių Skyriaus vedėjas.
Ekskursijas užgyrė L. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 8.GA AMERIKOJ 

Kiti išplaukimai iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM — May 16 DROTTNINGIIOLM June 10
KUNGSHOLM — — June 4 DROTTNINGHOLM July 11

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

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

Daugiau ka 
gą. Jūsų ’ 
Tra-Ember 
patenkinti, 
sekti jų pai

(L1
®5 Grand St
Tėlefonaį: EVerj
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ta^“1'" HaaBal«- 
“•Abi aprūpintos šv.g. 
įmestais. Li^ 
greičiausiai pasveikti

^gnžinės Pamaldos

Sv. Odos parapijos bažnv- 
“je pa4 

wnos sekmadieniais tuoj 
^Šurnai ir trečiadieniais 
bei penktadieniais 7:30 vai 
^Žmonės lankosi gana

stirnos valiotos, tai jis gi. 
ilbeleidimonusipirktiir

200 litų, jei bu.

menesius. 3d 0 nta | 
nebūtų Lietuvoje išgyvenęs, 
> norėtų nusipirkti svetimos 
mliutos ir išsivežti daugiau 
iegu atsivežė, tai jis turi 
gauti iš Uetuvos Banko tam 
tikrą leidimą.

Minėtas "Vyriausybės ži- 
niose” (Nr. 509) paskelbtų 
taisyklių 10 paragrafas taip 
skaitosi:

i "Muitinės valdininkai turi 
priminti užsieniečiams kelei
viams, kurie važiuoja į Lie- 
tavą arba muoja per lietu- 
vą tranzitu, kad jie gali ve
žamas užsienio mokamu 

’priemones muitinėje įregis-
■ truoti.
1 Tam keleiviui, kuris įva- 
’ žinodamas į Lietuvą savo už- 
1 sienio mokamąsias priemo- 
: nes mintinėje įregistruoja, 
* muitinė duoda tam tikrą bu- 
J dijimą, su nurodymu jame 
‘ valiutos kiekio ir valiutos ra- 
3 šių. Be to, registruojamame 
t mokėjimo įsakyme, čekyje, 
’ vekselyje ar vertybiniamepo 
3 pietyje muitinė deda tami 

rą registravimo ženklą.
! Mintinės išduotas li^ 
1 mastini galios 15dieną,p 
’ kurias keleivis turi teisę iii-

dijime nurodytas uMo 
mokamąsias priemones iš

vežti į užsienį be nustatyto 
jo leidimo.

. Muitinės išduotajame lto 

.dijime nurodytas užsienio 
metalinius pinigus ir užsienio 
notas keleivis gali Lietuvos

'■ Ranke ar kuriame Valiuto
■ ^iškeistii kitosvtJsfj- 
bes metalinins pinigus ar no- 

tas; gautiems, iškeltus, me- 
Įafiįiams pinigams ir no- 
mmt i[užsieią’išvežti kolei- 
ns tari turėti Lietuvos Ban
io ar kurio Valiutų Banko 
paėjimą & U «• 

mą.”
Lietuvos Pasiuntinybės 

Informacijų Skyrių 
tfashi^

LIETUVIŲ DIENOS 
REIKALU

Ištiktųjų Rytinių Valstijų 
Lietuvių Katalikų veikimas 
ima atkrusti, pradeda lyg 
naują gyvenimo lapą rašyti. 
Laikraštis ’’Amerika” stip
rėja ekonominiai, plinta ir 
tvirtinasi moraliai kas kart 
tvirtėdamas; Federacijos Ap 
skritys irgi sparčiais žings
niais žengia organizacijų vie 
nijimo keliu. Tas viskas rodo 
kad mūsų darbas neša vai
sių; ir visai neabejojame, 
organizuotumo žvilgsniu Ry
tai pavys vakarus. Tik mes 
turim atminti, kad jokiu bū
du neprivalome pasitenkinti 
tuo, ką turime, o be persto
gės irtis pirmyn, dirbti kiek 
sumanumas neša ir aplinky
bės leidžia.

Suprantama, kad mūsų or
ganizuotumo, mūsų susipra
timo rodyklė bus šių metų 
New Yorko Lietuvių Diena. 
Joje mes turime pasirodyti 
savo jėgas, savo susipratimą 
ir organizuotumą. Į Septin- 

, tąją Lietuvių Dieną (Liepos 
4 d., Klasčiaus Salėje ir Par
ke, Maspethe) mes turime 
rinktis su šeimomis ir pa
žįstamais. Ši Lietuvių Diena 
tai bus mūsų jėgų demons
tracija: mes esame lietuviais 
tad ir parodykime, 
kiais norime būti.
Dieną, kuri įvyksta 
kos Jungt. Valstijų
lausomybės Dienoje, lai bū
na dviguba džiaugsmo Šven- 

[ &
Organizuotoji katalikų vi

suomenė, kuri per savo drau
gijas priklauso Kat. Federa
cijai, yra tai kilniausi mūsų 
tautos dalis. Į ją, tad ir krei
piamės, prašydami, kad Lie
tuvių Dieną jie laikytų savo 
tautiškumo sustiprinimo 
švente.

pačių nuosavybė, šis suma
nymas paliktas vėlesniam ap 
svarstymui.

Be to, buvo nagrinėjama 
mūsų jaunimo ir kiti įvairūs 
klausimai, liečianti šiandie
ninius reikalus.

Posėdyje dalyvavo:
Apreiškimo parapijos:

Sodaliečių D-jos — M. Mi- 
lušauskaitė.

Tretininkių D-jos — Vis- 
mantaitė.

Amž. Ražanč. — Garliaus- 
kienė, Janušonienė, Kamarau 
skienė.

Gyv. Ražanč. — Stagniū- 
nienė, Draugelienė.

Susiv. 135 kp. — Ulevičie
nė, Daubaras, St. Lukas.

Choro — J. Jankus, Gene- 
vičiūtė, Adomaitė, Ivanaus
kas, Kivyta, A. Mickūnaitė,
H. Minsevičiūtė, B. Pociūtė,

Vyčių 41 kp. — A. Mažeika 
Mažeikienė, A. šimuliūnaitė, 
Ivanauskas.

Karai. Angelų parapijos:
Sodaliečių D-jos — Tama- 

šauskiūtė.
Šv. Vardo D-jos - Plioplys
Mot. S-gos 24 kp. — Tvas- 

kienė.
Gyv. Raž. D-jos —Rapols-' Sodaliečių — J. Zembraus- 

kienė, Gudamskienė, Civins- 
kienė

Šv. Jurgio parapija:
Šv. Vardo D-jos — Kučin

skas.
Amž. Raž. D-jos — Geru- 

lienė, Jakubčionienė.
Susiv. 115 kp. — Spaičys.

Atsimain. V. J. par.:
Mot. S-gos 35 kp. — Pet

rulienė, Kučinskienė.
Šv. Vardo D-jos — Laury

naitis.
Gyv. Raž. D-jos — Norke- 

vičienė.

Rekolekcijos Jaunimui
Gegužės 17 d. su mišiomis 

prasideda vietos jaunimui ir 
amerikiečiams lankantiems 
lietuvių bažnyčią gegužės re
kolekcijos — May Retreat. 
Pamokslus sakys žymus do
minikonas kun. C. A. Haver- 
ty, O. P. Pamokslai bus sa
komi tiktai angliškai rytais 
(6 ir 7 vai.) ir vakarais (8v) 
Rekolekcijos baigsis gegu
žės 24 d.

Vardinės
Kun. Pijus Lekešis geguž. 

5 d. minėjo savo vardines. 
Ryte 9 vai. atlaikė iškilmin
gas šv. mišias. Jam asistavo 
diakonu kun. J. Balkūnas, 
subdiakonu kun. A. Petraus
kas, ceremonijorium kun. J. 
Aleksiūnas. Prie vargonų gie 
dojo p-nia V. Valantiejienė 
Altoriaus draugija dalyvavo 
pamaldęse ir bendrai priėmė 
šv. Komuniją už kun. P. Le- 
kešį. Dienos metu draugai 
pažįstami, draugijos sveikino 
kun. Pijų. Vakare parapijos 
salėje Mot. S-gos 30 kuopa 
paruošė pagerbimo vakarienę 
Žmonių buvo pilnutėlė salė. 
Vakarienę vedė kun. Jonas 
Balkūnas. Kalbas pasakė 
Mot. S-gos 30 kp. pirm. A. Jo 
čienė, Alt. vaikų vardu Vilu- 
tis, Jaun. Sodaliečių — Su- 
zana Minčiunauskiūtė, Vyr.

ciatyva buvo surengtos šios 
netikėtos varduvės. Po prog
ram© publika dar gražiai pa
sišoko. Nuotaika buvo graži.

Žinutės
— Geg. 5 d. mirė Jokūbas 

Toleikis. Iš Maspetho bažny
čios bus laidojamas į Kalva
rijos kapus.

— Lankėsi kun. Valantie
jus iš Waterbury, Conn.

— Vyčiai ruošiasi prie di
delių šokių geg. 16 d. Klas
čiaus salėje.

— Ražančiaus Draugija 
Sekminėse turės Kiaušinie
nės Balių.

— Gegužės 19 d. jaunimo 
Katalikų Klubas laikys per
siorganizavimo susirinkimą.

— Motinos Dieną Moterų 
Sąjungos 30 kp. ruošiasi mi
nėti pamaldomis ryte 8:30 v. 
ir pusryčiais.

mėnesio pabaigoj, kuris yra 
skirtas Marijos garbei, kop
lyčia jau bus galutinai įreng
ta.

BAŽNYTINIS 
KONCERTAS

GREAT NECK, L. I.

Šį sekmadienį, gegužės 10 
d., 4 vai. p. p. vietinėj Šv. 
Aloyzo bažnyčioj J. E. Brook 
lyno vyskupas suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą. Sa
kramentą priims ir nekurie 
vietos lietuviai.

M ir ė
Marijona Laurynaičiūtė, 27 

m. gegužės 3 d. mirė Kings 
County ligoninėj. Palaidota 
iš Karalienės Angelų bažny
čios į Kalvarijos kapus, ge
gužės 6 d.

Motinų Dieną
Sodalietės ir Moterų S-gos 

24 kp. užpirko Šv. Mišias už 
gyvas ir miurusias motinas. 
Tą dieną visos bendrai pri
ims Šv. Komuniją motinų in
tencija. Po to Sodalietės tu
rės bendrus pusryčius para
pijos salėj.

Laivu Ekskursija
Parapijų ekskursija į Bear 

Mountains įvyks birželio 21 
d. Mūsų parapijos tikietai 
skaisčiai geltonos spalvos. 
Juos įsigykite iš anksto, nes 
vėliau gali netekti. Jau išpar
duota keletas šimtų.

C. BROOKLYN. N. Y.
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FEDERACIJOS POSĖDIS

Balandžio 29 d. įvyko Fe
deracijos Apskričio posėdis, 
kuriame iškelta mintis pirkti 
sklypą žemės ir ten statydin
ti salę. Tokioje salėje būtų 
vykdomi kat. draugijų įvai
riausi parengimai, juo pato
gesniais būdais, nes tai būtų

MASPETH, L I.
Ruošiasi prie gegužynės
Gegužės 17 d. bus maspe- 

thiečių gegužynė Klasčiaus 
Parke. Pradžia 5 vai. p. p. 
su koncertu, kurį išpildys pa 
rapijos choras, vadovaujant 
p. J. Tamošaičiui Bus ir sve
čių dainininkų. Po koncerto 
seks šokiai ir žaislai. Gros ge 
ras orkestras. Kviečiami visi 
apylinkės lietuviai į šią pir
mą gegužynę.

UŽKANDŽIŲ BALIUS
—: 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.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

1KU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

kiūtė, Šv. Rož. D-jos — Bal- 
trūnienė, Tretininkių — Ra- 
žickienė; sveikino p. Kunic- 
kienė. Visi įteikė gražias var
duvėms dovanas. Be to, svei
kino p. Mackevičius, kun. J. 
Laurynaitis, kun. Petraus
kas, kun. Kartavičius, Cated- 
ral College prof. kun. R. Nel
son, ’’Amerikos" red. K. Vil
niškis, kun. S. P. Remeika, 
kun. J. Aleksiūnas, iš Water
bury, Conn. kun. Valantiejus 
Gražias eilutes pasakė ma
žutė Petrulytė, pi janų skam
bino Nedzinškiūtė. Pirmu 
kartu ir labai gražiai pasiro
dė S. Deguliukas, sudainuo
damas solo ir paskui su Ne- 
dzinskiūte duetą. Iš suaugu
sių gražiai pasirodė solistės 
p. Tamošaitienė, M. Degutie
nė ir O. Valantiejienė. Joms 
pijanu akompanavo muz. J. 
Tamošaitis. Taipgi parapijos 
choro grupė, ved. p. Tamo
šaičio. Vakarienę atidarė pri- 
taikintom daino. Po visos 
programos kun. Pijus Leke- 
šis gražiai padėkojo rengė
joms, sveikinusiems, prog
ramą išpildžiusiems ir vi
siems atsilankiusiems, o 
ypač savo mylimam klebonui 
kun. J. Balkūnui, kurio ini-

Gegužės 3 d. Moterų Są
jungos 35 kp. turėjo susirin
kimą. Tarp kitų raportų, iš
duota apyskaita iš pereito 
vakarėlio, kurio pelno liko 
mažai; jis.paskirtas parapi
jai. Nutarta gegužės 10 d. 
bendrai eiti prie šv. Komuni
jos per 9 vai. mišias, pasi
puošus gėlėmis ir Sąjungos 
ženklais.

Jubiliejaus Vakarienė
Jau visai netoli Šv. Rožan

čiaus Draugijos 25 metų gy
vavimui paminėti vakarienė, 
tai gegužės 17 d. Visi kvie
čiami dalyvauti. Pamatysite, 
koki nepaprasta programa 
rengiama. Vakarienė įvyk 
bažnytinėj salėj. (207 York 
St.) Įžanga tik $1.00 Bilietų 
galite gauti pas pirm. p. Bar- 
tulienę (245 Front St.) A. 
Slivinskienę (44 Sy Iley St.) 
M. Brangaitienę (83 Gold St) 
Prie durų tikietai nebus par; 
duodami, todėl įsigykite iš 
anksto.
A.A. Kun. Kuodžio Atminčiai

Šv. Rožančiaus Draugija 
gegužės 17 d. užprašė šv. Mi
šias už a.a. kun. Kuodį, kuris 
kiek metų šiai draugijai buvo 
dvasios vadu ir globėju.

M ir ė
Mūsų sąjungietės Kazlaus

kienės vyras pasimirė ir pa
laidotas bal. 27 d. Didelis bū- 

Aaui vikiui 1 rys sąjungiečių pareiškė už- 
aukavo $100.00. Ti- ojautą savo nuliūdusiai na-

Karai. Angelų Parap.

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, gegužės 

10 d., per 9 vai. Mišias, Šv. 
Vardo draugija eina bendrai 
prie šv. Komunijos.

Visi nariai prašomi 15 mi- 
nutų prieš devynias susirink
ti į parapijos salę.

Visiems žinotina
Visiems primenama, jog 

šį vakarą, geg. 8 d. Karalie
nės Angelų parapijos salėje 
įvyksta trečias metinis Silkių 
Balius.

Visi maloniai prašomi at
silankyti, o būsite pilnai pa
tenkinti, Gros visų mėgiama 
J. Avižonio orkeestra.

Įžanga tiktai 25 centai.
Gegužinės Pamaldos

Mūsų bažnyčioj kas vakarą 
Gegužinės pamaldos 7:30 vai. 
Bažnyčioj nuotaika begalo 
graži. Žmonių lankosi skait
lingai, Pagarbinti Panelės 
Šv. ir paprašyti Dangiškos 
mūsų Motinos užtarimo dan
guje.

Bus įrengta koplyčia
Panelės Šv. garbei, mūsų 

bažnyčioj bus įrengta Pan. 
Šv. Stebuklingo Medalikėlio 
Koplyčia. Tam tikslui Makac- 
kų šeima i 
kimasi, kad ir kiti prisidės'rei ir skaitlingai palydėjo į 
prie to gražaus tikslo. Šio kapus jos mirusį vyrą.

LIEPOS

Kaip jau žinome, šį sekma
dienį, gegužės 10 d., 5 vai. 
po pietų Šv. Jurgio parapi
jos choras ved. J. Brundzai 
rengia pirmą Bažnytinį giešv 
mių koncertą, kuris įvyks 
Šv. Jurgio par. Bažnyčioje, 
(207 York St. Brooklyn, N. 
Y.) Šiame koncerte dalyvaus 
Maspetho ir Karalienės An
gelų parapijų chorai, vado
vaujant jų chorvedžiams. So
listai bus: A. Banys, žinomas 
baritonas, B. Brundzienė, V. 
Tamošaitienė, U. Kulbokytė- 
Vyšniauskienė, A. šiška ir F. 
Morkus.

Pirmą kartą išgirsit apy
linkės vargonininkų ansamb
lį, kuriam vad. komp. J. Ži
levičius.

Vietinis choras giedos pir
mą kartą, (gal visoj Ameri
koj) J. Gruodžio ’’Tėve Mū
sų”, kurią pernai Lietuvos 
valdžia pripažino tinkama vi
soms mokykloms ir kariuo
menei.

O kas nežino gražios Mo- 
zarto ”Magnificate " ? Išgir
sit ir garsiąją Handel ”Alle- 
luja," kurią pernai vasarą 
dainų šventėj, New Yorke, 
giedojo apie 12,000 daininin
kų. P. p. Tamošaitis ir Dulkė 
miklina savo chorus, kad su
žavėt klausytojus. Solistai 
tikrai nustebins susirinku
sius šiame koncerte, nes juos 
ėsate girdėję tik svetainėse; 
kuriose nėra gero skambėji
mo, gi Šv. Jurgio Bažnyčia 
labai skambi, turi puikų re
zonansą.

Vargonininkų choras (an
samblis) tai paslaptis. Apie 
jų giedojimą galėsit patys 
spręsti. Tik tiek galima pasa
kyti, kad J. E. vyskupo Ma
tulionio išleistuvėse jie pub
liką sužavėjo. Tai pirmas jų 
buvo viešas pasirodymas. 
Štai ką rašo komp. Žilevičiui 
patsai J. E. vyskupas Matu
lionis : "Vargoninkų gražus 
giedojimas dar man ir šian
dien skamba ausyse. Sveiki
nu juos už taip gražų giedo
jimą.”

Kleb. kun. Balkūnas ragi
na savo parapijonus atsilan
kyt į šį koncertą, sako, jie 
dalyvavo su savo choru musų 
naujų vargonų pašventinime, 
tai ir mes pas juos dalyvau

kime. Šį koncertą net pa
garsino savo parapijos lei
džiamam biuletenėlyj?

Kiekvienas gerbia savo 
motiną. Motinų Dienoj, nors 
mažą gėlelę jai prisegsime.

Komp. Juozas Žilevičius, 
žymus muzikas-istorikas. Jo 
rūpesniu ir pastangomis su
organizuota šios apylinkės 
Vargoninkų Ansamblis, ku
ris mums duoda daug vilčių. 
Komp. J. Žilevičiaus veda
mas Vargoninkų Ansamblis 
viešai pasirodys šį sekmadie
nį Šv. Jurgio parap. Bažnyti
niam Koncerte.

Tad susirinkę šį sekmadienį 
mes bendrai visi pagerbkime 
vieną visų Motiną —r Šv. Ma
riją ir paveskime Jos garbei 
tas gražias šventės giesmes, 

Šv. Jurgio parap. bažnyčia 
yra erdvi, talpina virš 1,000 
žmonių. Pripildykim ją pilną. 
Tad parodysim, kad mes mo
kam ne tik šokti, kur per 
durnus akių negalima pra
merkti, pripildyti svetaines, 
bet mokam įvertinti ir Baž
nytinės muzikos meną, kuris 
yra pas mus kaip ir pamirš
tas.

Po koncerto bus teikiamas 
palaiminimas čv. Sakramen
tu.

Visas pelnas skiriamas 
naujų vargonų fondui.

Tikietai. tik po 35 c. suau
gusiems ir 15 c. vaikams.

Kolektos nebus.
Skaitlingai visi dalyvau- 

lim. J. P.

Dain. A. Banys, baritonas.
1 šį sekmadienį Šv. Jurgio baž
nyčioj, bažnytinio koncerto 
metu, giedos solo.

- JULY
SEPTINTOJI LIETUVIŲ DIENA
Klasčiaus Parke, t Maspeth, N. Y.

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 

IR SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

PROGRAMA PRASIDĖS NUO PAT RYTO — PAMALDOMIS BAŽNYČIOJ. PASKUI MARŠAVIMAS Į PARKĄ, 

LYDINT ORKESTRAI.

TIEMS, KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJ IR IŠ RENGIMO KOMISIJOS ARBA 

DRAUGIJŲ BEI ŠIAME LAIKRAŠTY SKELBIAMŲ ASMENŲ GAUS KUPONUS, BUS LAIMĖJIMO KELIU PA

SKIRTA $ 2 0 0.0 0 DOVANŲ. TAIGI ĮSIGYKITE KUPONĄ ŠIANDIEN, NES JŲ YRA RYBOTAS SKAIČIUS.

SEPTINTOSIOS L. D. RENGIMO KOMITETAS



6 ’’AMERIKA” Gegužės 8 d., 1936 m.

DĖKOJAME

Moterų Sąjungos 29 kuo
pai širdingai dėkojame už pa
rodytą gražų norą paremti 
savo laikraštį, surengiant 
’’Bunco” vakarą. Mums yra 
malonu, kad katalikų visuo
menė taip širdingai remia sa 
vąjį laikraštį ’’Ameriką” Ir 
šis Moterų Sąjungos 29 kuo
pos parodytas prielankumas 
’Amerikai” teikia didelį 
džiaugsmą, o taip pat ir ma
terial? paramą. Iš šio paren
gimo gauta $13.35 c., už ką 
labai eesame dėkingi.

’’Amerika’’

kučio kūnas rastas netoli 
Market Slip piero plaukiantis 
East upėj. Matomai vandens 
supimas kūdikį išliuosavo iš 
vežimėlio diržų ir iškėlė į pa
viršių. Gussie Fredman pa
imta proto ištyrimui. Spauda 
ją vadina ragana.

NAUJOJ VIETOJ

paliktas nuosavybes.
Pereitą savaitę atvyko ir 

jo motina Mrs. Pociūnas. Ji 
mano kurį laiką pagyventi 
Brooklyne, o paskui vėl grįž
ti į Lietuvą.

ĮSIDĖMĖKITE, 
NESIGAILĖSITE

APREISK. PAR.

’’Užkandžių Balius”

Pijus Macys, ilgus metus 
laikęs didelę baldų krautuvę 
— Macys Bros. Furniture 
Co. — dabar uždarė visą biz
nį ant Grand St. ir persikėlė 
į De Lux Furniture Co. — 
115-121 Lorimer St. Brookly
ne. Ten galite p. Macį visuo
met rasti ir pasinaudoti jo 
patarnavimu.

Moterų Sąjungos 24 kuopa 
rengia ’’Užkandžių Balių” 
gegužės 15 d., Karalienės An 
gėlų parapijos salėj. Moterys 
žada skaniai visus atsilankiu
sius pavaišinti. Pelną mote
rys skiria ’’Amerikai”. Taigi 
malonūs skaitytojai, jauski
te pareigą atsilankyti į šį ba 
lių.

D. -G. AERO KLUBO 
BALIUS

KUR VYKSIT ŠĮ ŠEŠTA
DIENĮ?

Gegužės 9 d. Lietuvos Vy
čių N. Y. ir N. J. Apskričio 
Dramos ratelis Apreiškimo 
Pan. Šv. parapijos salėje, No. 
5th ir Havemeyer Sts., Broo
klyn, N. Y. rengia ’Amateur’ 
kontestą ir šokius. Konteste 
žada dalyvauti geriausi viso 
apskričio vyčių artistai., kur 
bus daug įdomybių. Šokiams 
gros Avižonio radio orkest
ras. Pradžia 8 vai. vak. Pel
nas skiriama Lietuvos vyčių 
namų fondui. Kviečiame vi
suomenę paremti šį gražų 
tikslą savo dalyvavimu.

A. J. M.

Šį šeštadienį, geg. 9 d. L. 
Atletų Klubo salėj, Darius — 
Girėnas Aero Klubas rengia 
balių. Panelės, atsilankyda- 
mos, turi atsinešti dėžutę už
kandžių (Box Lunch), ku
riuos vaikinai per varžytynes 
galės nusipirkti. Gros ’’Nak
tinių Pelėdų” orkestras ame
rikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Pradžia 8 vai. vak.

Tam pačiam vakare išleisi
me Parašiuto Fondo laimė
jimą. Prašome visų atsilan
kyti Lauksime Tamstų pa
rama Aero klubui bus įver
tinta. Parengimas bus jau
kus ir įdomus. Pelnas eina 
parašiutui įsigyti. P.J.Š.

KUN. A. MILUKO 
PASKAITA

Gegužės 7 d. Brooklyne, 
Karalienės Angelų parapijos 
salėje kun. A. Milukas skai
tė paskaitą apie ’’Pirmą Lie
tuvių parapiją Amerikoje”. 
Atsilankė būrys literatų ir 
šiaip svečių. Paskaita jau tai 
pinama Lietuvos žurnale 
— ’’Tiesos Kelyje”, Ameri
kiečių skyriuje.

POCIŪNAI SUGRĮŽO

Užpereitą savaitę grįžo iš 
Lietuvos Antanas Pociūnas, 
A.A. Simano Pociūno, buvu
sio žymaus Brooklyn© biz
nieriaus sūnus. Jis į Lietuvą 
parvažiavo su tėveliu prieš 
desėtką metų. Ten jie pirko 
Janapolio dvarą (Raguvos 
valse.) ir parsikvietė visą 
šeimą — Mrs. Pociūnienę ir 
dukrelę Marytę. Bet apie 
1930 m. p. Pociūnas grįžo 
Brooklynan sutvarkyti biznį 
ir čia užpernai pasimirė. An
tanukas mokėsis Kauno Jė
zuitų gimnazijoj ir kurį laiką 
Italijoj, pas Seleziečius, bai
gęs 5 gimnazijos klases, da
bar atvyko čia atgauti tėvo

Moterų S-gos 29 kuopa su
rengė ’’Bunco Party” balan
džio 30 d. Apreiškimo par. 
svetainėje. Atsilankė nema
ža sąjungiečių ir šiaip sve
čių. Visi gražiai linksminosi 
Prie kiekvieno stalo buvo 
duodama dovana. Pelno liko 
$13.35, kuris paskirtas laik
raščio ’’Amerikos” raidžių 
fondui. Mot. S-gos 29 kp. ta
ria ačiū visiems už atsilanky 
mą ir sąjungietėms už dova
nų suaukavimą.

Motinos Dienoj
Gegužės 10 d. 8 vai. ryte 

įvyks šv. mišios. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvau
ti. Po to svetainėj įvyks ben
dri pusryčiai.

’’Žemės Rojus”
Gegužės 10 d. Moterų S-gos 

29 kuopa rengia gražų veika
lą, trijų veiksmų komediją — 
’’Žemės Rojus”, kurią vai
dins ’’Vytauto Vaidylų Rate
lis”. Pradžia 7 vai. vak., o 
įžanga 75 ir 50 c. Pelnas pu
siau su parapija. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pamatyti 
šią nepaprastą komediją.

Susirinkimas

Mot. S-gos 29 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks gegu
žės 20 d. parapijos svetainėje 
po pamaldų.

—o—
’’Vytauto Vaidylų Rate

lis” sparčiai ruošiasi gegu
žės 10 dienai su komedija 
’’Žemės Rojus.”

Ši komedija bus suvaidin
ta Apreiškimo parap. salėje.

Visi kviečiami atsilankyti.

Įsidėmėkite, kad Septin
tosios New Yorko Lietu
vių Dienos Rengimo Komi
tetas nutarė duoti $200.00 
dovanų tiems, kurie iš an
ksto pasižada dalyvauti 
Lietuvių Dienoj, Liepos 4d. 
Klasčiaus salėje. 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- 
gaitiėnę, 83 Gold St. Broo
klyn, N. Y.
ir pas ponus K. M. Pavai
kius, 317 2nd St., Elizabeth 
N. J.

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

P-LĖ ONA KASKAS 
OPEROJE

Metropolitan Opera geg. 
13 d. stato operą Rigoletto ir 
geg. 15 d. ’’Bartered Bride”. 
Abiejose dalyvauja mūsų 
p-lė Ona Katkauskaitė - Kas- 
kas. Abi operos prasidės 8:30 
vai. vakare. Kainos žemos 
(ligi 3 dol.)

MOTERIS RAGANA

Senyva moteris Gussie 
Fredman, paleista iš proto li
gų ligoninės, kaip dabar pa
aiškėjo, papildė bjaurią žmog 
žudystę. Sausio 5 d. dingo tū
lam Brooklyn© sunkvežimio 
vairuotojui Max Harowitz 
10 mėnesių sūnus Jackie. Tą 
pačią dieną netoli Horowitz 
gyvenamos vietos G. Fred
man buvo pagauta bestu- 
miant vežimėlį į upę ties Mar 
ket Slip, kuriame buvo 2 me
tų Maslinų vaikutis, kurį ji 
būtų prigirdžiusi. Buvo Įtar
ta, kad ir Horowitz sūnų ji į 
upę įstūmė su vežimėliu, ku
riame jis buvo paliktas. Bet 
nieko tikro nustatyti nebuvo 
galima. Vėliau tėvai ėmė ma
nyt, kad jų sūnelis patęko į 
žmogvagių rankas, ir jie vis 
laukė, kada bus pareikalauta 
išpirkimo. Tik bal. 28 d. vai

PARSIDUODA NAMAS
Medinis, vienos šeimos (6 kam

bariai ir sun parlor). Prie namo 
yra 2 karij. garadžius. Kaina la
bai pigi. Sąlygas sužinosite vietoj. 
Kreipkitės

150-01 Coolidge Ave., 
Jamaica, N. Y.

Tel. Republic 9-5964

Svarbi Naujiena
Lietuviams

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

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

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

MILCHUS SHOE SHOPS Im.
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.

jiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitMiiiiin.. 

= Tel.: STagg 2-2306 =

PALOCIUS SALDAINIŲ I
= KRAUTUVE =
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
S Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Gerlausls pasirinkimas E 
š AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
s geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E 
= J. CINKUS, S
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N Y. E
............
>^X^/VX/X»/X/X/X/X>\/X7X/X/X/X/X^/X>X/XZX/X/XZXZX^X/X/X>X/X/\/X/X/X/*.

> Tel: STagg 2-7177 i

i; ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) ;
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. J
[ Williamsburgh Bridge Plaza 5

; EVERGREEN 8-9770 <

JOSEPH GARSZVA
! GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

! 231 Bedford Avenue, 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.: JTJniper 5—0259

PHONE Evergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE N AU JON VIETON, TAI YRA:

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

REPUBLIC LIQUOR STORE

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

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

Lietuvos valstybinė

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 
431 Grand Street

Šalę ’’Amerikos” redakcijos

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

•X/XZX/X/X/X/X/XZX/X/X/X/X/X/XZXZX/X/X/X/X/XZXZX/XZX/XZX>'>Z>^v>Zv-./\ZW<-

I
TEL Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. SALINSKAS) '

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam- 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L !PRIE FOREST PARKWAY 1
Vv's/x/vrv\z>^x/^/\/\zxzx<x/xzx/xzxzx/x/x/x/x/x/x/x/x/xzw*vx/x^/x/x/x/x.

»X/X/X/X/X/X/X/X/\/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X7X/X/X<»WX/X/X/X/X/X/XAA/\^ •

< Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
; (LEVANDAUSKAS) !'
I' GRABORIUS ;
! 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. \
Z>/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/XZX/X/X/X<X/X/X/X/X/VX/X<X/X/X/X7X^X^^/VXZVV

' '*X/X/XZX/XZXZXZX/XZX/X/X/XZX/XZX/X/XZX/X/XZV/X*VX/XZK/X/X/XZ>ZX/X/X/X/X/*Z / 

<; Tel,: STagg 2-4043 NOTARY PUBLIC?

M. P. BALLAS, Inc.
? BIELIAUSKAS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Ji 660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
✓X/>'X/X/X/X/X/XZXZX/X^X/X/XZX/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/VX/X/X/X/XA

I
>/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X<\/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/\/X/X/X^/XA

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC ,

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS ?

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' ?

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam (402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. J
/’-'X/X^ZX/X/X/X/X/XZXZ'^’X/XZXZXZX/X/XZX/X/X/X/X/X/X/X^X/X/X/X/X/XZXZX/X/X/X

KOSULYS
IS PRIEŽASTIES 
ŠALČIO

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 
šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

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

|ei norit gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktžs:
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 — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO

(Housing Plan)

Mes išvalome Garo Boile
rius oru už 92.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykit? adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: GLenmore 5-8733




