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Darbininkas iškėlė Katali
kų Spaudos bendro fronto 
reikalą ir Spaudos Kongreso 
suruošimą. Jau pernai susi
tvėrė Katalikų Žurnalistų 
Sąjunga Amerikoje. Kodėl 
Sąjunga negalėtų tokį kon
gresą paruošti, šiemet mūsų 
Susivienijimas turės gran
diozinį suvažiavimą Chica- 
goje. Kartu bus ir Federaci
jos Vyriausios Tarybos posė
džiai. Tuomet bus suvažiavę 
visi mūsų redaktoriai bei 
laikraštininkai, kodėl nepa
skirti vieną dieną spaudai? 
Draugas šį planą jau iškėlė. 
Mes pritariame. Kongrese tu
rėtų dalyvauti visi žymesnie
ji rašytojai, visuomeninkai 
ir svarbieji * laikraščių ben
dradarbiai. Laikas dabar or
ganizuotis.
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Gegužės pirmoji parodė, 

kaip raudonieji New Yorke 
dirba. Parade dalyvavo ma
žiau nei 60.000, tarp kurių 
buvo 10.000 jaunų, daugumo
je iš viešųjų vidurinių moky
klų. Apie 2800 kolegijų ir 
viešų mokyklų mokytojai 
maršyravo (ypač iš Teachers 
College ir Columbia). Parado 
dalyvių trys ketvirtadaliai 
buvo žydai, looo negrų, 5oo 
graikų, keli šimtai švedų, 
suomių, norvegų, mažiau 
šimto airių, italų, na ir lietu
vių (poor show)... Pirmu
kart ir Darbo Federacija da
lyvavo. Vėliavų ir plakatų 
devynios galybės, tik iš 50 
raudonų viena amerikoniška 
plevėsavo, ir ta buvo sunkiai 
įžiūrima. WPA’ buvo gerai 
reprezentuota. Raudonieji ge 
rai tarpsta viešosiose moky
klose, valdiškose kolegijose 
ir WPA. Jų vadai, agitatoriai 
(ir išnaudotojai) yra žydai.

—o—
Etiopija užkariauta. Mus

solini laimėjo. Anglija nusi
vylė. Pradžioje Anglija, kaip 
liūtas, šoko prieš dučę, o 
paskiau Etiopiją apleido. 
Anglijos diplomatija smar
kiai nukentėjo. Nemažiau 
nukentėjo Tautų Sąjunga. 
Kalbama apie Sąjungos iširi
mą. Sąjunga pasirodė bejėgė 
Vilniaus okupacijoj, Manču- 
kuo užėmime, Reinlando mi
litarizavime ir dabar Etiopi
jos užkariavime. Etiopijos 
reikalais Sąjunga nesirūpins 
lig birželio mėn. Sankcijas 
prieš Italiją palieka. Etiopi
jos imperatorius negalės Są
jungos prašyti pagelbos. žo
džiu, Sąjunga nusibankrūti- 
jo. Ji bejėgė prieš didžiąsias 
valstybes. Nekurios valsty
bės dėl to nori išstoti iš Tau
tų Sąjungos. Lietuva irgi 
perdaug remtis Tautų Sąjun
ga negali. Jai nereikėtų per
daug jos paisyti.

—o>—
Šiandien katalikiškas pa 

Saulis mini 45 metų sukaktį 
enciklikos ’’Rerum Nova- 
rum” ir 5 metų enc. ’"Quad- 
ragessimo Anno.” Anglų 
spaudoj jau praėjusią savai
tę skaitėme ilgus straipsnius 
apie šias enciklikas, šiandien 
visose kat. mokyklose, kole
gijose, universitetuose pla
čiai akademijose bus sukak
tys minimos. Federacijos se- 
kretorijatas ragina ir mūsų 
visuomenę tinkamai minėti. 
Iniciatyvą paėmė Chicagos 
Federacijos apskritis. Jei šią 
savaitę kitur nespėta prisi-

Birželio 9-10 d. Renkamas Lietuvos Seimas
ČAPLIKAS APIE TAUTOS ATSTOVYBE

Rygiškė ’’Segodnia” įsidė
jo savo Kauno koresponden
to pasikalbėjimą su vidaus 
reikalų ministeriu gen. Čap
liku apie tautos atstovybės 
rinkimų organizaciją.

Pasak ”Seg.,” ministeris 
pareiškė, jog vyriausybė no
rinti, kad naujais principais 
sudaryta atstovybė būtų tau
tos interesų atstovaujamasis 
organas, tikrai valstybiškas, 
išreiškiąs tautos reikalus ir 
turįs autoritetą, be kurio 
tautos atstovybe netenka pa
grindinės prasmės.

Toliau ministeris pareiš
kęs, kad visiškai atsisakoma 
nuo partijų principo, kad nė 
vienai partijai, sako, nebū
sianti daroma išimtis, kad 
vietoj partijų kandidatų ga
lėsią būti išstatomi kandida
tai, kurių asmens padorumas 
ir valstybingumas negalės 
sukelti abejojimo.

Paklaustas dėl korporaci
nio principo tautos atstovy
bę sudarant, ministeris pa
reiškė, jog vyriausybė sten
giantis sudaryti visų gyven
tojų grupių profesinių inte
resų atstovavimo sistemą. 
Jau dabar turim keletą rū- 
'mų (ž. ūkio, pram.-prekybos, 
turėsim darbo rūmus), ta
čiau jei lauktų visos sistemos 
sudarymo, tai ir su tautos 
atstovybės sudarymu, esą, 
tektų palaukti. Gi valstybės 
interesai reikalaują, kad 
tautos atstovybės sudary
mas nebūtų atidėliojamas.

Rinkimai būsią pravedami 
pagal veikiančią konstituci
ją — visuotiniu, tiesioginiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu; 
rinks 24 m. amžiaus pilie
čiai bus renkanu 30 m. amž. 
Atstovų skaičių nustatysiąs 
įstatymas.

Pasak ”Seg.” keblesnis 
klausimas, kas turės skirti 
kandidatus. Ministerio žo

džiais, reikia manyti, kad 
praktikoj rinkikai pasiusią į 
atstovybę, žodžiu, geriausius 
žmones... Dėl atstovybės 
funkcijų ir kompetencijos 
vyriausybė dar galvojanti.

Konsulatas New Yorke 
praneša, kad seimo rinkimai 
Lietuvoje tikrai įvyks birž. 
9 ir 10 d. d. Lauksime dau
giau žinių apie rinkimus.

VOKIEČIAI STATYS DAR 
VIENĄ DIRIŽABLĮ

BERLYNAS. — Patikimo
mis žiniomis, artimiausiu 
laiku Vokietijoje rengiamasi 
pradėti statyti naują diriža
blį „LZ-131.” Tuo būdu Vo
kietija drauge su „Graf Ze- 
pelinu,” „Hindenburgu” ir 
„EL 130” turės iš viso ketu
ris dirižablius.

PILSUDSKIO ŠIRDIS
VILNIUJE

ruošti, gražu būtų, kad ir 
vėliau paminėjimus turėti.

—O— x
Vokiečių hierarchija išlei

do naują ”verboten” — už
draudimą. Oficialiai prane
šė, kad social-demokratija, 
komunizmas ir tautinis so
cializmas yra pavojingi krik
ščionybei, ypač Katalikų 
Bažnyčiai, todėl draudžiama 
katalikams prie jų prisidėti. 
Kiekvienas kunigas privalo 
griežtai šio ’’verboten” prisi
laikyti.

—o—
”Liet. Aidas” 181 nr. pa

skelbė žinutę ’’Dviem ateiti
ninkams iškeltos bylos.” Vie
no iš kalt, ateitininkų — 
Juozo Gražio Kaune visai 
nesama. Lietuvoj dabar ma
da fabrikuoti areštus ir kal
tinimus. Ar toli nueis tauti
ninkai tokiu keliu?

—o—
St. Šimkus kviečiamas va

žiuoti Amerikon. Brooklyn© 
’’Operetės” choras jį kviečia 
būti nuolatiniu vadovu. Gir
dėti, kad Lietuvos vyriausy
bė jam algą mokės... Vyriau
sybė smaugia ūkininkus ir 
švaisto pinigus užsieny... St. 
Šimkus sutikimą davęs.

KOMINTERNO PROG
RAMA

Į japonų smūgį atsakys 
smūgiu

MASKVA. — Ryšium su 
gegužės 1 diena, Sovietų Są
jungos komunistų partijos 
centralinis komitetas paskel
bė ateinančių dvylikos mėne
sių politinę programą. Pro
gramą sudaro 60 šūkių.

Iš visos programos aiškė
ja vienas noras: kaip gali
ma greičiau parengti kraštą 
karo, ūkio ir pramonės at
žvilgiais, kad jis galėtų tin
kamai atsakyti į galimą gra
sinimą iš išorės.

Be to, programoje ryškiai 
ir plačiai nušviečiamas tas 
pavojus, kuris Sovietų Są
jungai gresia iš japonų pu
sės, ir pažymimas Sovietų 
Sąjungos pasiryžimas atsa
kyti smūgiui į smūgį. Toliau 
išgiriama raudonoji armija, 
tinkamai sugebėjusi ginti So
vietų Sąjungos sienas. Paga
liau, įvairios Sovietų Sąjun
gos tautinės pramonės sritys 
raginamos ateinančiai me
tais dar padvigubinti savo 
pastangas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MEMORANDUMAS DĖL 

LENKŲ INTRIGŲ

KAUNAS. — KVC. vyr. 
valdyba, susirinkusi posė
džio ir apsvarsčiusi padėtį, 
susidariusią po lenkų intri
gų Vatikane dėl lietuvių 
spaudos skyriaus viso pasau
lio kat. spaudos parodoje, 
nutarė savo, kat. organizaci
jų ir kat. visuomenės vardu 
įteikti Vatikanui tuo reikalu 
memorandumą, kuriuo pla
čiai išdėsto savo pageidavi
mus bei nusistatymą.

Memorandumas susideda 
iš 9 pusi, in folio. Tą memo
randumą delegacija įteikė 
Šv. Sosto Nuncijatūrai, pra
šydami padaryti Pasaul. 
kat. spaudos parodos sekre- 
torijate intervenciją, kad lie
tuviams priderančios teisės, 
kurios buvo numatytos se
niau paties komiteto ir pa
gal sudarytąjį pirmykštį pla
ną patvirtintos, būtų respek
tuojamos.

VILNIUS. — Geg. 12 d. 
Vilnius šventė vienų metų 
Pilsudskio mirties sukaktį. 
Miestas buvo išpuoštas ir 
liuminuotas. Ypač gražiai at
rodė Šv. Teresės bažnyčia, 
kur įvyko pamaldos, ir Auš
ros Vartai. Pilsudskio širdis 
atvešta inde ir palaidota mo
tinos kape Rasių kapinyne. 
Kariuomenė turėjo didelį 
paradą. Ypatingai pagerbti 
žuvę 1863 metų sukilime ir 
kritę karo lauke prieš bolše
vikus 1919 ir 1920 metais.

PRANCŪZUOS NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

Blum komunistų draugas

PARIS. —f Socialistų va
das Leon Blum paskirtas su
daryti kabinetą. Kabinetan 
jis kviečiasi raudonuosius. 
Mat, socialistai ir komunis
tai su savo „liaudies fron
tu” laimėjo rinkimus. „Liau
dies frontas,” kaip matyti 
lemia neramumus, kadangi 
komunistai ramūs neišbus. 
Blum pirmiausia rūpinsis ne
darbu ir skurdu. Franko de- 
valiuacija antroj vietoj. To
liau kovos fašizmą už laisvę 
ir demokratiją. Remsianti 
Tautų Sąjungą. Jau prašė 
Tautų Sąjungos atidėti Pa
reini© ir Etiopijos klausimus 
į birželį, kad pirma apsidirb
ti namie. Šalyje iškilo pani
ka dėl frankų, paskolų ir 
spekuliacijų. Auksas plaukia 
užsienin. Blum turi pilnas 
rankas. Bus sunku išpildyti 
„liaudies frontui” pažadėji
mus.

gyvybe atsakyti. Jie teismo 
pasmerkti mirti: Salvatore 
Scata, Dominick Zizzo, Sa
muel Kimmel, Joseph Bolog- 
nia, Eugene Bruno ir Theo
dore DiDonne. Jie pasodinti 
Sing Sing kalėjime.

MILŽINIŠKAS DIRIŽABLIS 
HINDENBURG ATLANKĖ 

AMERIKĄ

Atskrido per 61 vai. 38 min.

LAKEHURST, N. J. - 
Milžinas dirižablis Hinden
burg atskrido iš Vokietijos į 
Lakehurst per 61 vai. 38 m. 
Skridimas buvo be jokių prie 
tikiu. Atvyko 51 keliaunin
kas. Išskrido atgal pirmadie
nio nakt — geg. 11 d. su 42 
keliauninkais; jauniausias 
— 14 metų vaikas. Pirmasis 
zepelinas perskrido okeaną 
per 95 vai. 22 min. Hinden- 
burgo pirma kelione padarė 
rekordą, bet tikimasi žymiai 
sumažinti kelionės laiką. Da
bar bus reguliaris susisieki
mas oru tarp Amerikos ir 
Vokietijos.

NAUJA ROMOS IMPERIJA!,

LENKIJOS BĖDOS
ITALIJA VĖL TAMPA 

ROMOS IMPERIJA

DAR 2 BILIJONAI 
NEDARBUI

WASHINGTON, D. C. — 
Geg. 11 d. žemieji rūmai nu
siuntė Senatui užtvirtinti 
Naujos Dalybos pašalpos bi- 
lių dėl 1.425.OOO.OOO dol. Bal
savo 340 už ir 37 prieš. Re- 
publikonai norėjo šiuos pini
gus perduoti tiesiog valsty
binėms taryboms, bet demo
kratai 286 prieš 90 perbalsa- 
vo. Pinigai bus išleisti per 
WPA. Be šių bilius numato 
dar 458.631.860 dol. dėl so
cial security prpgramo, 308.- 
ooo.ooo dėl CCC; 39.900.oo 
dėl TVA ir 63.350.ooo dėl fe- 
deralių statybų.

Washington, D. C. — Šį 
kovo mėnesį užregistruota 
9.649.ooo bedarbių. Tai 3,9 
nuoš. mažiau nei kovo mėn. 
1935 metais.

—o—
Washington, D. C. — Jau 

2.155.000 veteranai padavė 
aplikacijas dėl bonų.

Washington, DC. — Sena
tas praleido bilių dėl karo 
departamento 572.446.446 d. 
ir laivynui 529.125.806 dol. 
Niekad dar tiek neskirta ap
siginklavimui taikos metu

KONGRESAS PRIEŠ 
SVETIMŠALIUS 

J

WASHINGTON. — Kon
greso žemesnieji rūmai dau
guma balsų nusprendė, kad 
neremti viešaisiais darbais 
tų visų svetimšalių (nepilie- 
čių), kurie negalės įrodyti, 
kad jie teisėtai įėję į Jungti
nes Valstybes.

Kai kurie atstovai reikala
vo, kad visus svetimšalius iš
skirti iš viešojo šelpimo.

Prieš keletą dienų čia gau
singam susirinkime svetim
šalių klausimu kalbėjo Na- 
cionalės Katalikų Gerovės 
konferencijos socialinės ak
cijos departamento direkto
rius mons. J. A. Ryan. Jis pa
žymėjo, kad kongreso nusi
statymas prieš svetimšalius 
90 nuošimčių yra be pagrin
do, paikas ir neteisingas.

Monsignoras nurodė, kad 
tarp bedarbių svetimšalių 
yra žymi dalis , tokių, kurie 
dar neišbuvę šaly skirto lai
ko, kad galėtų tapti pilie
čiais.

Pagaliau, visi svetimšaliai 
lygiai kaip ir piliečiai pildo 
įstatymus, moka reikalingus 
mokesčius ir eina kitas nu
statytas pareigas. Jie turi 
šeimas ir mažus vaikus. Ne
duoti jiems viešojo darbo 
reiškia paduoti juos alkiui.

Toks elgimasis su svetim
šaliais yra neteisingas ir ne
krikščioniškas.

PASAULINIS ŽYDŲ 
KONGRESAS

ŠEŠI MIRS UŽ NUŽUDYMĄ

Šeši vyrukai, nužudę New 
Yorko subway kolektorių dėl 
145 dolerių, patys turės savo

GENEVA. — Pirmasis pa
saulinis žydų kongres. įvyks 
Genevoje rugp. 8 d. Apie 300 
delegatų iš 40 valstybių at
vyks kongresam Tarp svar
bių klausimų kongrese bus 
iškelti — žydų lygybės teisių 
gynimas, atstatyti pilietines 
teises Vokietijoje, kovoti 
priešsemitinį judėjimą Pales
tinoje, ir Palestinos atstaty
mas.

Adam Koc rezignavo
VARŠAVA. — Lenkijos 

Banko prezidentas pulk. 
Adam Koc rezignavo. Jis bu
vo zlotų saugotojas,' priešin
gas infliacijai ir importo 
kontrolei, stojo už aukso 
standardą. Lenkija nutarė 
aukso standardo nesilaikyti, 
kontroliuoti zlotų išvežimą ir 
importą. Protestuodamas 
prieš vyriausybės nusistaty- 

,mą pinigų atžvilgiu rezigna
vo. Jis buvo artimas Pilsuds
kio draugas.

ŽYDŲ DAKTARAI Į 
RUSIJĄ

Vokiečiai išvaro žydus gy
dytojus. Išvaryti ieško prie
glaudos Sovietuose. Jau 70 
daktarų išvyko į Rusiją ir 
dar 80 vyks.

HITLERIS SIŪLO EKONO
MINĘ TAIKĄ

BERLYNAS. — Kovo 31 
d. Hitleris pateikė santarvei 
savo taikos pasiūlymus. Į jo 
pasiūlymus Anglija tik ką 
įteikė savo pasiūlymus bei 
užklausimus. Hitleris dar ne
atsakė. Kiti, sako, jis neatsa
kysiąs. Bet spauda spėlioja, 
kad Hitleris netrukus atsa
kys ir duos du pasiūlymus.

Pirma, Hitleris pasiūlys 
deryboms vietą pačiam Ber
lyne ir kviesiąs lordą Hali
fax.

Antra, pasiūlys ekonomi
nį taikos planą, kurį svarsty
tų Lokarno valstybės — 
Francūzija, Anglija ir Itali
ja kartu. *

MANUEL AZANA ISPANI
JOS PREZIDENTAS

MADRIDAS. — Premieras 
Manuel Azana išrinktas ant
ru prezidentu jauniausios 
respublikos.

Išrinko jį elektorinė kon
vencija 754 balsais prieš 120. 
Kitų kandidatų ir nebuvo.

Azana yra 56 m. amžiaus, 
pasižymėjęs advokatas, kal
bėtojas, dramaturgas ir ga
biausias Ispanijos politikas.

Valstybės ministeris Bar
cia y Trelles, kaipo seniau
sias ministeris kabinete, už
ims laikinio premiero vietą, 
kol bus reorganizuotas visas 
kabinetas.

Prezidento Azana inaugu
racija buvo geg. 11 d.

Naujasis prezidentas pa
reiškė savo ištikimybę demo
kratijos principams ir pasi
žadėjo visomis jėgomis rū
pintis respublikos gerove.

NAUJAS JĖZUITŲ LIETU
VOS PROVINCIJOLAS

Lietuvos Jėzuitų provinci
jolu paskirtas tėvas Benedik
tas Andriuška, S. J. Ligi šiol 
provincijolu buvo tėvas Ki- 
pas. Šiomis dienomis nauja
sis provincijolas jam paves
tas pareigas jau perėmė.

Victor Emmanuel 
III imperatorius

ROMA. — Italijos diktato
rius Mussolini paskelbė Etio- 
pijos aneksavimą Italijai ir 
atstatymą senovės galingos 
Romos imperijos. Karaliui 
Victor Emmanuel HI pripa
žįstamas imperatoriaus titu
las.

Prancūzija atsisako pripa
žinti tokią imperiją (aneksa
vimą). Jau pripažino Vokie
tija, Japonija, Brazilija, Aus
trija, Vengrija ir Albanija.

Karalius važiuos į Etiopi
jos šventą miestą Aksum ir 
bus vainikuotas imperato
rium. Tai bus pirmas baltas 
Rytų Afrikos imperatorius. 
Mussolini dalyvaus vainika
vimo apeigose.

Geg. 11 d. Tautų Sąjunga 
atsisakė pripažinti Etiopiją 
Italijai. Sąjungos posėdy da
lyvavo Etiopų delegatas 
Wolde Mariam. Italų delega
tas baronas Pompeo Aloisi 
užprotestavo etiopo priėmi
mą posėdin ir apleido salę. 
Etiopijos klausimas atidėtas 
į birželio mėnesį. Sankcijos 
prieš Italiją paliktos.

Tvarka Etiopijoj
Su aneksavimo paskelbi

mu Mussolini paskyrė mar
šalą Badoglio Etiopijos, Eri
trėjos ir Samolijos kraštų 
vicekaralium su pilnomis ka
rinėmis ir civilinėmis teisė
mis įsteigti provozionalinę 
ivaldžią.

Ką pasakė Mussolini
Etiopijos aneksavimą Mu

ssolini paskelbė viešai mi
nioms prie savo rūmų ir pa
sauliui per radio:

’’Etiopija yra po pilna Ita
lijos valdžia ir pilnu Italijos 
suverenitetu.”

’’Pagaliau, Italija turi sa
vo imperiją.”

”Tai yra taikos imperija. 
Mūsų laimėtas teritorijas 
mes esame pasiruošę ginti 
ginklu.”

SUSEKĖ TERORISTUS

VARŠAVA.— Nuo seniai 
lenkai terorizavo žydus. Da
bar susekė 100 priešsemiti- 
nių teroristų,' kurie planavo 
bombuoti žydų restauranus 
ir kavines.

SUDEGĖ 250 NAMAI

Dowidgrodeke, Galicijoje, 
geg. 8 d. sudegė 250 namų, 3 
asmenys ir daugelio dar ne
rasta. Namai užsidegė nuo 
uždegtų šieno kūgių.

LIET. DIENOS KOMITETO 
POSĖDIS

Septintosios- Liet. Dienos 
Rengimo Komiteto posėdis 
įvyksta šį penktadienį — ge
gužės 15 d., 8 vai. vak. Liet. 
Univ. Biuro patalpose, 423 
Grand St., Brooklyn, N.. Y.

Malonėkite visi K-to na
riai dalyvauti.
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Lietuviškas kraujas mus 
riša tik su lietuviais, bet 
katalikų tikyba riša su visais 
tais pasaulio žmonėmis, ku-

KUN. C. E. COUGHLINO CREDO

RaStus Ir žinias ’’Amerika’’ trumpina sulig reikalo. Netalpintd ražtai korespon. pįg Katalikų- Bažnyčios mok- 
“eer’ž“’ £ J“ t“’t?er1^T-pažto slą ir filosofinius pagrindus

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius. Į , °
deda savo gyvenimo kelian. 
Todėl net visai mums sveti
mų tautų žmonių mintys ga
li būti visai artimos, nes pa-

Visi žinome kun. C. E. Coughliną. Visi girdėjome jo kai- g^g tomis pirmOsiomis 
bas per radio. Ką jis mokina? Ką jis tiki? Ko jis šie- tiegomiSj kuriomis Katalikų 
kia? Iš šešiolikos kun. Coughlino credo punktų sužinome jo Bažnyčia liepia mūSų pasau- 
sociaho teisingumo unijos tikslą bei siekius, štai jie: [ėžfūrą iškloti. paaau]io kra.

Tikiu j laisvos. sąžinės bei laisvo mokslinimo teisę, su-| §Įaį įp jų žmonės šiandien 
taip santykiais glaudžiai su
raizgyti, kad visi stipresnie
ji judėjimai visus paliečia. 
Kaip katalikiškojį mintis 
jiems atsiliepia? Mūsų tikslu 
bus, jei ’’Amerikos” redakci
ja pritars, laikas nuo laiko 
pacituoti Amerikos ir Angli
jos katalikų žurnalus, ypa
tingai klausimais, kurie ir 
lietuvius, kaip lietuvius, ju
dina. Šį kartą cituojame 
’’The Catholic World” žurna
lą iš balandžio laidos.

—o—
’’Mūsų dienose (B. I. Bell 

roj; ir rūpintis, kad dolerio paskola būtų atmokama lygios pasakoja savo ”A Catholic 
. vertės doleriais. Looks at His World”) gana

Tikiu — ūkininkams už gaminius mokėti gamybos kainą daug kvailybių prišnekama 
su teisingo pelno priedu. > ir apie bolševizmą, ir apie

Tikiu ne tik į darbininko teisę burti sąjungosna, bet ir į fašizmą. Fašizmą neigiant, 
pareigą valdžios, kurią darbininkas palaiko, paremti ir ap- nėra reikalinga pritarėju rū
ginti šias sąjungas prieš įsigalėjusias turto bei išminties| sams tapti; taip pat, iš tų, 
pajėgas.

Tikiu į atšaukimą visų pelningų bonų, tuomi mokesčius 
palengvinant ir pavarant šį nevaisingą kapitalą į gamybiš- 
ką industriją.

Tikiu Į naikinimą mokesčiais neapkrautų bonų.
Tikiu į praplėtimą mokesčių ratos, paremtos turto pa

skirstymu ir galimybę mokėti.
Tikiu į valdžios suprastinimo, ir pažangaus lengvinimo 

nuo persunkiu mokesčių menkų darbininkų luomo algų.
Tikiu, kad pasitaikius karui, mūsų valstybės gynimui, ir 

jos laisvės palaikymui privalo būti konskripcija ne tik ka
reivių, bet ir turto.

Tikiu į žmogaus teisę aukščiau už turto teisę. Tikiu, kad 
valdžios pirmuoju rūpesniu privalo būti vargingieji, nes 
turtingieji savo lėšomis sugebės apsiginti nuo skriaudų.

Su tokia programa kun. Coughlinas užkariavo milijonų 
jo pasekėjų širdis, kurios ištroškusios teisingumo. Tačiau 
jei ir iš čia suminėtų svarbiausių socialių nuostatų išeitų 
vyriausybės programa, vargu galėtume būti tikri, kad ne
turtingasis, darbininkų luomas būtų apsaugotas nuo išnau
dojimo. Visose šalyse, bet ypač Amerikoj, kapitalas valdo 
viską; jam pataikauja (suminkštėja) netik jausmai, walia, 
bet ir šaltas protas. Tačiau yra visuomet geriau pasirinkti 
tokius asmenis ar grupes į vyriausybę, kuriuose nors yra 
to noro stovėti darbo žmonių reikalų sargyboj.

draudžiant valdžią mane traktuoti, ar Dievo garbinime ari 
mano gyvenimo pašaukimo išsirinkime.

Tikiu, kad kiekvienas pilietis, norintis darbo, privalo 
gauti teisingą, metinę algą.

Tikiu mūsų viešųjų reikmenų suvalstybinimu. Tai yra, 
bankus, kreditą ir monetas, jėgą, šviesą, aliejų, ir gamti- 
nias dujas, bei mūsų Dievo duotąsius galutinius resursus.

Tikiu į privatinę viso kito turto nuosavybę.
Tikiu į privatinės nuosavybės teisę, jos apgynimą, ir jos 

reguliavimą visuomenės labui. '
Tikiu į naikinimą privataus Federalinio Rezervų Banko 

ir jo organizacijas, bei įsteigimą valdžios centro banko.
Tikiu į išvadavimą teisės kaldinti ir reguliuoti pinigų 

, kursą, perimant iš privačių organizacijų rankų; ši teisė .
priklauso Jungtinių Valstybių Seimui.

Tikiu, kad viena svarbiausių pareigų valdžios įsteigto 
centralinio banko esti palaikyti gyvenimo kainas lygsva- .

ENCIKLIKŲ SUKAKTYS

Kiekvienas susirūpinęs ir laukia gerbūvio sugrįžimo ir 
šalies ramybės liaudyje. Amerika pertekliaus šalis. Bet 
milijonai be darbo, skursta. Kodėl šalia turtų tiek vargo? 
Jungtinės Valstybės demokratiškos, pilniausia laisvė vi
siems, net komunistams, kurie tos laisvės kitiems nepripa
žįsta. Kodėl šalia organizuotos darbininkijos tiek išnaudo
jimo, vergovė? \

Pagrindiniai socialė tvarka nėra teisinga. Šis amžius 
dar žengia per krizio slenkstį, šitoks krizis buvo ir pen
kiasdešimts metų atgalios. Abiejuose kriziuose Bažnyčios 
Galva pakėlė balsą prieš blogybes, už skriaudžiamuosius. 
Dvi enciklikos išėjo iš Vatikano — geg. 15 d., 1391 m. — 
Rerum Novarum, ir geg. 15 d., 1931 m. — Quadragessimo 
Anno, prieš išnaudotojus, blogą santvarką, liberalizmą.

Šios dvi enciklikos nėra išimtinai tik darbininkų luomui, 
ar tik kapitalizmui. Dokumentai žiūri į abiejų teises, kar
tu ir į pareigas. Iškelia šių dienų ligas, ir nurodo joms 
vaistus. Jie netaikomi vienai ar kitai tautai bei valstybei. 
Sąlygos, įpročiai, nuotaika mainosi tautose. Enciklikų 
principai pritaikyti bendrais bruožais visiems laikams, 
įpročiams ar įstatymams.

Bažnyčios priešai nepripažįs ir nenori klausyti Encikli
kų mokslo, nes jis plaukia iš krikščioniškų dėsnių. Įvairios 
srovės, partijos bando visuomenę gydyti, bet kaip nėr svei
katos, taip nėr. Komunizmas Rusijoj žada žmogui rojų, 
bet ’’prakaite valgo duoną.” Po visų bandymų sugrįš prie 
Enciklikų jas išbandyti. Bažnyčia dar niekad neturėjo 
progos savo socialę tvarką įgyvendinti. Ne klasių kova, 
bet luomų bendradarbiavimu reikia siekti socialės santvar
kos reformos.

kurie bolševizmo, kaip kiek
vienam krikščioniui privalu, 
nekenčia, nereikalaujama 
šaukti, esą vienintelis išga
nymas tai fašizmas. Vienam 
ir kitam nėra prasmės užgin
čyti vertės ar padorumo, jei 
jų vieton nieko kito nemoka
ma pasiūlyti, tik parlamenti
nę valstybę, kurią tik apsu
kriausi ir, dažnai, nesąžinin- 
giausi suka. Yra kvaila prie
šui nepripažinti jo spėkos, 
arba akis savo silpnybėms už 
merkti. Rimtų klaidų yra ir 
fašizme ir bolševizme. Jas ge 
riausiai įrodysime, jei žiūrė
sime akimis, kurių netem
dins mūsų pačių tariamas 
neklaidingumas.”

—o—
”1934 metų'’ rudenį, bile 

bešališkam stebėtojui, man 
regis, (Walter Lippman pa
sakoja) pasidarė aišku, kad 
autokratijos ir kolektyvizmo 
galia mus užburti sudužo. 
Pasaulį nebenušluos nei fa
šizmas, nei komunizmas, ir 
jie pažangos jau nebedarys; 
visokia politika, kuri juos 
mėgdžios ar įkvėpimo sems, 
ims slūgti... Kova, tačiau, 

I dar nepasibaigė. Bet diktatū
ros yra garbinamos silpniau, 
negu kitados, o demokratijų 
tarpe beviltė jau dingusi.”

—o—
’’Gyvename amžiuje (’’Ca

tholic Herald” sako), kuris 
garbina politinius stabus. 
Viena tauta po kitos niekina 
tą seną ir sveiką pažiūrą, 
kuri politikai ne absoliutes, 
bet sąlyginės svarbos teikda
vo. Ir matome, kaip žmonija 
aukojama moderniniam Mo
lochui, kurio vardos Totali
tarinė valstybė, ir kuri dau
gelį esybių pasmerkia jei ne 
dvasios, tai kūno mirčiai, 
nes iš kiekvieno piliečio rei
kalauja gyvenimą leisti iš
garbintoje vergijoje, kuri 
perkerta jo neatimamas tei
ses, jo ištikimybę tikybai ir 
jo pareigas šeimai.”

’’Nuodingas apsisvaigini- 
mas, kuris nacių ir fašistų 
planus tautą suorganizuoti 
lydi, glūdi tame, kad tauta 
ugdoma veikimu. Todėl anks
čiau ar vėliau, galima laukti, 
kad taip išauklėta tauta ir 
pareikalaus jai to veikimo 
duoti, kuriam ji buvo lavina
ma, nes juk jai niekados ne
buvo nurodoma, kad yra ge
resnių ir išmintingesnių bū
dų, savo dvasinėms ir kūno 
pajėgoms suvartoti.” — P. 
S. Richards ’’The Hubberts 
Journal,” spalių, 1935.

’’Bažnyčia sako, kad tik
rasis tikėjimas, kurį ji moko, 
brangesnis negu svietiškas 
mokslas. Be tikros filosofi
jos, ji tvirtina, mokslas gali 
būti baisiai pavojingas. Ji 
sako, pagrindinės tiesos turi 
būti pirmutinės. Tas reiškia, 
kataliko nuotaika mokslo 
reikalais lenkia jį atsargai 
ir ne pirmam įtikėjimui. Ta
čiau, protas, kuris galva
trūkčiais nebėga išskėstomis 
rankomis priimti vėliausią 
moksle ’madą,’ tikrenybėje 
tam mokslui yra tvirtybė 
išganymas.’1’ — Ross J. 
Hoffman ’’Restoration.”

ir
S.

ir’’Stipriausioji žodžio 
minties laisves pilis yra 
spauda... Amerikoje suaugęs 
žmogus ne vaikas, kurį rei
kia nuo perdidelio nuomonių 
skaičiaus suirutės saugoti.
Jei norima jam leisti gyven
ti, kaip demokratijos pilie
čiui, tai būtina jį prileisti 
prie minčių srovės. Už
gniaužk progą mintis laisvai 
knygose reikšti ir užgniauši 
tą individualizmą, kuris su
daro branduolį bile nedespo- 
tinės valstybės.” — Henry 
S. Canby, ’’Thee Saturday 
Review of Literature.”

’’Vokiečiai tvirtina, kad 
vokiečiai, dėl to, jog yra vo
kiečiai, yra milžinai, išmin
tingiausi tarp ’ išmintingųjų 
ir nerubežiuojamai garbingi. 
Jiems dėl jų vokiško kraujo, 
priklauso ateitį tvarkyti. Ši
ta vokiška pasaka, kurią į- 
skiepijus, vokiečių fašistai 
tiki pasieksią vokiečių tau
tai skirtos garbės, yra kvai
la. Tai teorija be paramos 
faktuose. Ji neatitinka etno
logijos (tautų) mokslui ir 
priešinasi istorijai. Vokiečiai 
nėra vieno gryno kraujo 
žmonės, o civilizacija tik ta
da jų žemėje (šiaurės Euro
poje) klestėjo, kada teuto
niškos tautos susisiekdavo 
maišytis Viduržemio pajūriu, 
kas vokiečių kultūrą taisė 
bei tvirtino. Tą kiekvienas 
istorikas žino. Net pats fa
šizmas Alpių kalnais Vokie
tijon atėjo iš pietinio krašto. 
Taigi dabartinis principas,
kuriuo naciai tautą vienija, vį, koks jis buvo prieš nuo- 
yra tuščias niekas. O be vie
nijančio principo, kuris išsi
laikytų skelbiamas, jokia 
diktatūra ilgai negyvuos.” 
— B. I. Bell ”A Catholic 
Looks at His World.”

—o—
’’Filosofija veikia kaip 

mokslams sandėlis, kur at
skirų mokslų aruodų siene
lės sugriautos ir sujungiama 
paskyri žmogaus veikimo 
skyriai, žodžiu pasakius, fi
losofija žmogui pagelbsti 
daiktus rišti, suklijuoti. Ir 
drąsiai galima sakyti, nesu
gebėjimas daiktų suklijuoti

yra viena didžiausių dabarti
nės žmonijos ligų, kuri visai 
mūsų civilizacijai pavojinga. 
Štai, žmonės ramiai žiūri į 
bedidėjantį pasiruošimą juos 
naikinti, be baimės, net pasi
džiaugdami. Minios suplau
kia pasižiūrėti lėktuvų, kurie 
juokomis kaujasi ore. Tūks
tančiuose teatrų rodoma, 
kaip mėtoma bombos, šauja- 
ma kanuolės, leidžiama tor
pedos, ir pukščiama nuodin
gos dujos. Tačiau, niekas ue- 
užprotestuoja. Pagrindžiau- 
sias žmogaus jausmas yra 
save apsaugoti, tačiau, tie

vaizdai nė vieno nesujudina 
pareikalauti šitokius pasi
ruošimus sustabdyti. Kodėl? 
Todėl, kad žmogus dabar ne- 
besuklijuoja daiktų. Neatei
na minioms į galvą, kad vi
sos šios naikinimo priemo
nės, kurioms jos sutinka 
daug turto sudėti, gali būti 
pavartotos prieš jas. Gal ne 
tos, kurias jos tą valandėlę 
manevrų metu žiūri, bet 
joms panašios, gaminamos 
už tūkstančių mylių kitur.” 

C. E. M. Joad, ’’Return to
Philosophy.”

AŠ BUVAU KALĖJIME...
Kun. J. Br užikas, J. S.

Kiekvienas žmogus, atei
damas į šį pasaulį, atsineša 
savo blogus ir gerus palinki
mus. Šventuoju dar niekas, 
išskyrus Jėzų ir Jo Motiną, 
Mariją, negimė ir negims. Vi
si gimsta nuodėmėse. Dovy
das pranašas 50 psalmėj aiš
kiai pasisako: ’’Nes štai aš 
pradėtas prasikaltimuose, ir 
nuodėmėse pradėjo mane ma
no motina. Vieni tuos blogus 
palinkimus nugali ir pasida
ro šventi, arba bent daugiau 
ar mažiau pakenčiami visuo
meniniame gyvenime, kiti gi 
neišlaiko pusiausviros ir 
krinta į aistringo gyvenimo 
glėbį. Šių dienų laikraščiai 
taip ir išmarginti įvairių įvai 
riausiais atsitikimais. Žmo
gaus užmušimas, plėšikavi
mai, vagystės, doros atėmi
mai, pasidarė kuone kasdie
niniai įvykiai. Laimingas tas 
jaunikaitis ir ta mergaitė, 
kurie nuo pat savo jaunystės 
užsidegė kilimu prie aukštes
nių dalykų. Tokie žmonės pa
sidaro dvasios milžinai, savęs 
nugalėtojai, jie, lyg tie ere
liai, kyla ir kyla prie idealų.

Bet vargas tam, kas pasi
nešė į blogą pusę ir štai po 
kiek metų, kartais net ge
riausių tėvų vaikas, surakin
tomis rankomis ir kojomis 
varomas į kalėjimą. Ištvirka
vimas ir bedievystė tiek daug 
šiais laikais sugadino žmoni
jos, kad kai kurios valstybės 
jau nebeturi galimumo tiek 
pristatyti kalėjimų, kad vi
sus prasikaltėlius ten sutal
pintų. Ten ne tiktai nakčia, 
bet ir dienos šviesoj, pavojin
ga išeiti į gatvę. Pavyzdžiui, 
Amerikoj vidury dienos, ko
kiam didmiesty, esant tūks
tančiams žmonių ant gatvės, 
■:eina keletą vyrų į krautuvę 
ar į banką, atstato revolve
rius į krūtinę, atima pinigus, 
ar kokius brangius daiktus ir 
vėl įsisėdę į automobilį nuva
žiuoja, atsišaudydami besi
vejančius policijantus.

Kad visuomenė galėtų ra
miau gyventi, visokius prasi
kaltėlius sukiša į kalėjimus. 
Kaip sena yra žmonija, taip 
seni yra žmonijos kalėjimai. 
Jų niekas neįstengs visai pa
naikinti, tik tada jie išnyktų, 
jeigu žmonija grįžtų į tą sto-

dėmę.
Viešpats Jėzus atėjo gelbė

ti nodėmėse skęstančią žmo
niją. Ir didžiausių prasikal
tėlių, net žmogžudžių, Jis ne- 
atstūmė nuo savęs. Aiškiau
sią pavyzdį Jis mums paliko, 
paskelbdamas šventuoju patį 
stambiausią piktadarį ir 
žmogžudį, kuris šaukėsi prie 
Išganytojo ant Kalvarijos 
kalno. Skaičiau laikraščiuose, 
kad Kanados valstybėje šiais 
metais viename miestelyj bu
vo pastatyta bažnyčia, kuri 
pavadinta ’ ’Geroj o Latro ’ ’ 
vardu.

vš.

Viešpats Jėzus mums vi
siems įsako melstis už savo 
priešus, už visokius prasi
kaltėlius ir net ’’Tėve mūsų” 
išmokino, kuriame kiekvieną 
dieną turime kartoti ’’atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame savo kalti
ninkams,” bet pirmiausiai 
Jis pats davė mums gražiau
sią pavyzdį, melsdamasis 
prie Dangaus Tėvo net už sa
vo kryžiavotojus ’’Tėve, at
leisk jiems, nes jie nebežino, 
ką daro.” r

Bažnyčia, sekdama Kris
taus pavyzdžiu, nuo pat pra
džios nešė įvairią pagelbą e- 
santiem kalėjimuose. Be gerų 
darbų nėra išganymo, o prie 
didžiausių gailestingumo da1" 
bų kaip tik ir priklauso neši
mas pagelbos į kalėjimus.

Paskutiniame Teisme prie 
išganymo rezoliucijos bus pri 
dėti ir šie žodžiai: ”Aš buvau 
kalėjime, ir jūs atėjote pas 
mane” (Mat. 25,36). Tada vi
si nustebę klaus: ’’Kuomet 
mes matėme tave kalėjime ir 
neatėjome pas tave?” O Vie
špats atsakys: ’’Ištikrųjų 
sakau jums, kiek kartų tai 
nepadarėte vienam iš šitų 
mažiausių, nė man nepadarė
te.”

Šios visos priežastys, o 
ypač žmogaus sielos vertė, 
mus visus verčia kuo dau
giausiai rūpintis kaliniais. 
Nes iš tikrųjų, tie vargšai 
kaliniai, kartais neatrodys 
tokie baisūs prieš Dievą, ko
kiais mes juos vaizduojamės. 
Daugelyj atsitikimų patys 
tėvai bus kalti, kad nedavė 
vaikams tinkamo išauklėji
mo; patys būdami girtuok
liai, vagys, ištvirkėliai, ar 
svetim*ioteriai, o dažniau
siai bedieviai, užkrėtė savo 
nieku nekaltus vaikelius vi
sais tais palinkimais. Dėl to 
kalėjimas tokiems vargšams 
kartais yra vienintelė išsi
gelbėjimo vietelė. Dievas daž 
nai tokiems žmonėms dalei- 
džia patekti į kalėjimus, nes 
čia jie susilaukia misijonie- 
rių, gailestingų sesučių vie
nuolių, kapelionų ir daugybę 
geros širdies krikščionių. 
Vieni atneša jiems valgyti, 
kiti gerų knygų ir laikraščių 
paskaityti, dar kiti papasa
koja apie tikėjimo tiesas, ir 
žiūrėk, po kiek laiko, kalėji
mas pasidaro tam nelaimin
gajam išganymo ir džiaugs
mo šaltinis, o taip jis būtų 
kur žuvęs savo nedorybių 
bangose.

Man pačiam teko keletą 
kartų duoti rekolekcijas ka
lėjimuose ir aš turiu teisin
gai pripažinti, kad kalėjime 
esanti prasikaltėliai, kartais 
daug greičiau pasiduoda 
Dievo žodžio įtakai, negu vie 
noj ar kitoj pagirtoj parapi
joj.

(B. d.)

DEŠIMT TAISYKLIŲ 
VAIKŲ SVEIKATAI

Daugelis tėvų su geriau
siom intencijom aikvoja pa
stangas savo vaikams visai 
bereikalingai.

Pavyzdžiui, daugelis moti
nų daro dideles išlaidas įvai
riems papuošalams, kad tik 
jų vaikai atrodytų gražiais.

Aš nesu priešingas tam, 
bet ištikrųjų pastebiu, kad 
visų motinų dėmesis turėtų 
būti daugiau kreipiamas į 
vaikų sveikatą, o ne į papuo
šalus.

Prieš keletą metų, New 
New Yorko Sveikatos De
partamentas nustatė vaikų 
sveikatai dešimtį tinkamų 
taisyklių.
1. — Įstatymas sveikatos 
yra: Kiekvienas kūdikis turi 
teisę įgyti gyvybę ir būti 
aprūpintas gera sveikata. 
Motina turi turėti tinkamą 
priežiūrą pirm kūdikio gimi
mo. Tai reiškia, pakankamą 
medįkalę priežiūrą užtektinai 
sveiko maisto, tyro oro, sau
lės spindulių, ir laisva nuo 
rūpesčių.
2. — Kiekvienas kūdikis pri
valo būti tinkamai prižiūri
mas jo kūdikystės dienose. 
Reikia nepamiršti, kad ge
riausias kūdikiui maistas, — 
tai motinos pienas. Kūdikis 
privalo taipgi gauti švarias 
aplinkybes, ir užtektinai sau
lės bei tyro oro.

3. — Kiekvienas vaikas 
privalo gauti užtektinai svei
ko maisto, tam tikslui dau
giausia naudojant pieną; Dėl 
suaugusių vaikų maišytą 
dietą — pieną, duoną, bul
ves, • miltingą maistą, be to, 
taipgi patartina daržovės ir 
vaisiai.

4. — Kiekvienas kūdikis 
turi teisę būti apsaugotas 
nuo ligų.

5. — Kūdikis privalo būti 
apsaugotas nuo difterijos ir 
rauplių. Jis turi būti įčiepy- 
tas prieš difteriją devynių 
mėnesių amžiaus ir nuo rau- 
jų vienų metų amžiaus.

6. — Kiekvienas kūdikis 
nuvalo gauti užtektinai mie
go ir poilsio; turi miegoti 
reguliariai, gerai išvėdinta
me kambaryje.

Sveikatos stovis periodiš
kai turi būt gydytoj, tikrina
mas, k. t. dantys ir bendrai. 
Mūsų pareiga šiandien palai
kyti vaikus sveikais, kad ne
reikėtų rytoj juos gydyti 
sergančius.

8. — Kiekvienas vaikas 
turi gauti tam tikrai paskir
tą laiką žaidimui, ypatingai 
tyrame ore ir saulės spindu
liuose.

9. — Jis turi būti apsaugo
tas nuo susižeidimų.

10. Kiekvienas kūdikis tu
ri teisę gauti pilną ištobuli
nimą jo dvasios ir išganingą 
namų įtekmę.

ITALAI UŽGRIEBĖ PRAN
CŪZŲ GELEŽINKELĮ 

ETIOPIJOJE

RYMAS. — Atgiežai už 
Francijos atsisakymą pripa
žinti Italijos imperijų ir Ita
lijos aneksavimą Etiopijos, 
Italija praktiškai užgriebė 
francūzų valdomą geležinke
lį Etiopijoj, kuris eina iš 
Addis Ababa į Djibouti, 
Frakcijos Samoli žemėj. Tai 
yra vienintelis Etiopijos ge
ležinkelis, nes daugiau gele* 
žinkelių Etiopija neturėjo.

Dr. E. Žukauskas kalba per 
radio iš stoties WMBQ

e
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ĮVAIRŪS DALYKAI

Lietuvoj yra 2.983 aklieji

IŠ KATALIKŲ PASAULIO 1. — KAS TAI YRA ENCIKLIKA?

Ir vėl keičiama diena

Lietuvos Akliesiems Glo
boti Draugija pernai gruo
džio mėn. visoje Didžiojoje 
Lietuvoje surašinėjo akluo
sius. Iš viso aklų gyventojų 
Didžiojoje Lietuvoje įregis
truota 2.983, tarp jų 1.333 
vyrai ir 1.650 moterų. Tuo 
būdu kiekvieniems 10 tūks
tančių gyventojų tenka 12,8 
aklieji.

Per 1923 metų gyventojų 
surašinėjimą taip pat buvo 
registruojami aklieji. Tuo
met jų buvo įregistruota 
kiek daugiau, būtent — 3.- 
129. Tai yra, kiekvieniems 
10 tūks. gyventojų teko 15,4 
aklieji. Taigi, per 12 metų 
aklumas Lietuvoje yra kiek 
sumažėjęs, ir jo koeficijen- 
tas kiekvieniems 10 tūkstan
čių gyventojams nukrito nuo 
15,4 iki 12,8.

—oi—
Meno ir gyvenimo logika
Vienas rašytojas bandė vi

sus žanrus, bet niekur nesi
sekė. Pradėjo lyrika, bandė 
rašyti romanus ir dramas, 
pagaliau rašė scenarijus. 
Niekas neišėjo.

Kartą viena ekrano žvaig
ždė, su kuria nevykėlis rašy
tojas buvo susipažinęs belan
džiodamas po kino studijas, 
sutiko jį gatvėj prašinėjantį 
išmaldos.

— Kaip, tamsta elgefauji?
— paklausė žvaigždė nelai
mingąjį literatą. — Juk tam
sta prieš kiek laiko parašei 
knygą ’’Dvidešimt pragyve
nimo būdų.”1 Nejaugi nė vie
no negali pritaikyti?

— Taip... — svajingai at
sakė užkalbintasis — elge
tavimas ir yra vienas iš tų 
dvidešimt...

•, —o—
Iš pradžios mokyklų

' gyvenimo Lietuvoje
Šiais mokslo metais Lie

tuvos pradžios mokyklose 
buvo 258.997 mokiniai: ber
niukų 133.785, mergaičių — 
125.212. Miestų mokyklas 
lanko 62.010 mokinių, kaimų
— 196.987.1 —TV skyriuose 
yra 252.051 mokinys, V —VI 
sk. — 6.946 mok. švietimo 
ministerijos laikomas moky
klas lanko 20.593 mok., savi
valdybių — 233.240, priva- 
tiškas — 5174. Tautybės at
žvilgiu mokyklose mokinių

’ skaičius taip svyruoja: lietu
viškose 241.497, žydiškose
— 13.607, vokiškose — 698, 
lenkiškose — 540, latviškose
— 476, rusiškose — 453, mi
šriose — 1.726. Tikybų at
žvilgiu: katalikų — 226.331, 
žydų —17.090, evangelikų — 
7.480, stačiatikių — 3.088, 
sentikių — 4.416, kitų — 
592.

Iš Vatikano pranešama, 
kad Romiečių Kongregacijos 
naujų rūmų pašventinimas ir 
atidarymas įvyks gegužės 
mėn. 23 d., dalyvaujant Po
piežiui Pijui XI.

Prieš keletą dienų buvo 
pranešta, kad tų rūmų atida
rymo iškilmės įvyks gegužės 
mėn. 31 d.

Komitetan paskirtas ir 
amerikietis monsignoras
Ryšium su Katalikų Spau

dos Pasauline Paroda Vati
kane sudaryta manifestaci
jų komitetas. Tarp kitų jin 
paskirtas ir monsign. J. P. 
Hurley, amerikietis, dirbąs 
Popiežiaus valstybės sekreto- 
rijate.

Katalikai veteranai pagerbia 
Al Smithą

Katalikų Karo Veteranų, 
organizacija pripažino Šv. 
Sebastijono ordeno medalį 
buvusiam gubernatoriui Al 
Smithui. Jis pripažintas žy- 
miausiuoju pasauliečiu kata
liku Jungtinėse Valstybėse.

Medalis jam bus įteiktas 
per surengtą vakarienę ge
gužės mėn. 24 d.

Taika džiugina Šv. Tėvą
Vatikano žiniomis, Pop. 

Pijus XI karštai dėkojo Vi
sagaliam Dievui, kai buvo 
pranešta, kad baigės karas 
rytinėje Afrikoje, italų ka
riuomenei užėmus Etiopijos 
sostinę Addis Ababą.

Popiežius reiškė pasiten
kinimą paėmus Addis Ababa 
miestą, kadangi išvengta tuo 
būdu didesnių žmonių žudy
mų.

Our Sunday Visitor 24 metai
Gegužės m. pradžioje Our 

Sunday Visitor atšventė 24 
metus. Our Sunday Visitor 
yra populiariausias katali
kiškas savaitraštis Ameriko
je. Jis leidžiamas Hunting
ton, Indiana. Jo redaktorius 
žymus vyskupas Noll (Fort 
Wayne, Ind.). Dabar savait
raštis pradėjo savo dvide
šimts penktuosius metus. 
Kas savaitė spausdinama 
arti pusė milijono egzemplio
rių. Sveikiname.

Mišios laikytos ore
Pirmos mišios istorijoje 

buvo laikytos orlaivy virš 
okeano gegužės 8 d. Hinden
burg zepeline. Kun. Schulte, 
skraidantis Vokietijos kuni
gas, specialiu Šv. Tėvo leidi
mu, jas atlaikė, klausant 51 
pasažieriui. Šv. Mišios jau 
laikomos vandenynuose, kal
nuose, požemiuose, dabar 
ore. Pasilieka tik žvaigždy
nas, planetos.

Šių metų pradžioj savus 
žemės sklypus turėjo 1.583 
pradžios mokyklos (4.659,51 
ha žemės); savus namus tu
rėjo 896 pr. mokyklos. (1935 
m. savus namus įsigijo 72 
mokyklos 240 komplektų). 
Visos pradžios mokyklos tur
to turėjo už 32.810.449 lt. 22 
et. nejudomojo turto — 25.- 
556.998 ir judomojo — 7.- 
253.451 lt. 22 et.

1935 m. švietimo ministe
rija nupirko ir išdalino pra
džios mokykloms knygų ir 
mokslo priemonių už 83.643 
lt. 50 et.

Dabartiniu metu švietimo 
ministerija savo išleistų kny
gų dalį — 32.000 egz., pasky
rė pradžios mokyklų knygy
nėliams.

Katalikų prieauglis 
Amerikoje

P. J. Kenedy and Sons iš
leido šiems metams The Of
ficial Catholic Directory. 
Jungtinėse Valstybėse su 
Alaska ir Havajų salomis 
katalikų priskaitoma 20.- 
735.189. Per metus priauga 
221.136. Statistika dabar ro
do: 126 vyskupus, 31.108 ku
nigus, 18.387 bažnyčias, 197 
seminarijas, 22.629 klierikus, 
196 kolegijas vyrams ir 658 
merginoms, 1151 High 
Schools, 7490 prad. mokyklų, 
319 našlaitnamių, 156 prie
glaudas, 671 ligoninę.

Skaityk ’’Ameriką” — 
žinosi visą pasaulį.

Žodis enciklika yra kilęs iš graikų kalbos ’’’enkuklos” 
(rate) ir reiškia: aplinkraštis. Enciklika yra rašytas Aukš
čiausiojo Kunigo (šv. Tėvo) laiškas visiems pasaulio arba 
vieno kurio krašto ar kelių kraštų Vyskupams, Arkivysku
pams, Primatams.

Rerum Novarum enciklika, pavyzdžiui, yra skirta viso 
pasaulio katalikų Vyskupams; enciklika In Plurimis 1888 
apie vergiją — tik Brazilijos vyskupams. Enciklika nebū
tinai turi būti neklaidinga, nes popiežiaus neklaidingumas 
pasireiškia tik tada, kai jis kalba ex cathedra, tai reiškia, 
kada jis kalba kaipo Visuotinės Bažnyčios Mokytojas ir 
apie tikėjimo doros dalykus. Bet ir tais atvejais, kada ku
ris popiežiaus raštas ir neturi neklaidingumo pažymių, tas 
ganytojiškas raštas visuomet įpareigos jam reikšti nuošir
dų respektą, paklusnumą ir nusilenkimą: tai yra discipli
nos ir tikėjimo pareigos.

Tose enciklikose, kur Popiežius kalba kaipo Mokytojas ir 
visai Bažnyčiai, jojo doktrinalinis neklaidingumas paliečia 
tiesioginius teigimus, tuos tiksliai apibūdintus mokslo 
punktus, kuriuose jis tiesioginai nori pamokyti, bet jis tuo 
pat dar nepaliečia panaudotų įrodymų nei pavartotų smul
kių paaiškinimų. Rašte kartu gali rastis istoriniai, ekono
miniai atžvilgiai šalia doros mokslo. ■ Nereikia tad ieškoti 
neklaidingumo kiekviename atskirame pasakyme, kaip ta
tai daroma, ne be pagrindo, su kiekvienu, pavyzdžiui, Tren- 
tino sueigos nutarimu.

Bendrojo reikšmėje, tai yra pagrindiniuose principuose, 
kuriuos ji skelbia, enciklika Rerum Novarum yra paprastai 
laikoma neklaidingu Popiežiaus pamokymu. Tad su tikėji
mu ir paklusniu atsidavimu tikintieji turi ją priimti.

Kas yra RERUM NOVARUM enciklikos turinys?
Rerum Novarum enciklika taip pavadinta dėl to, kad tais 

žodžiais ji prasideda. Joje Popiežius svarsto ’’darbininkų 
būklę.” Dėl to joje nereikia ieškoti viso socialinio klausimo 
išdėstymo, bet tik darbininkų klausimo, kuris, tiesa pasa
kius, yra joj svarbiausioji dalis. Galima net pasakyti, kad 
joje Popiežius nagrinėja darbininkų klausimą ne vien tik 
principų atžvilgiu, bet ir istoriškai, kitaip kalbant, tai dar
bininkų būklę devynioliktajame šimtmetyje jis paliečia sa
vo rašte.

Tad, pavyzdžiui, nurodydamas atlyginimo už darbą dės
nius, Popiežius turi omenyje tą pamokymą, kuris ypač rei
kėjo tuomet duoti; jis tik paviršutiniškai tepaliečia vadina
mąjį šeimyninį atlyginimą (kuris tuomet dar toli gražu ne
buvo galima praktikoje matyti) ir su visomis detalėmis na
grinėja visa, kas liečia individualinį atlyginimą, kuris pir
miausia reikėjo imti dėmesin.

3. — Keli istoriniai faktai apie enciklikos

RERUM NOVARUM paskelbimą
Šią encikliką paskelbė Leonas XIII gegužės 15 d. 1891. 

Dar gerokai pirm šios datos socialinis klausimas jau buvo 
svarbiausia problema nedidelio praneūžų katalikų būrelio 
darbų, kurio priešakyje radosi de Mun ir de La Tour du 
Pin. Šie pirmieji kat. socialinės akcijos apaštalai, sukūrę 
katalikų sociologų studijų sąjungą, greit pastebėjo, kad tie 
klausimai, kuriais jie domėjosi, netilpo tik jų krašto reika
lų rėmuose, bet yra tarptautinio pobūdžio. Ir kadangi pa
našus įsitikinimas atsirado ir pas kaimyninių kraštų kata
likus sociologus, tai vieniems ir kitiems kilo idėja įkurti 
tarptautinę draugiją, kurioje jie galėtų sugretindami paly
ginti savo nuomone ir jas išlyginti, kad jos taptų visuoti
nės reikšmės.

Iš tos idėjos 'ir kilo 1884 m. vadinamoji ’’Friburgo uni
ja,” kurioje Lozanos ir Ženevos vyskupui Mgr. Mermillod 
vadovaujant dalyvavo iš Prancūzijos: kun. de Pascal, M. de 
Mun, de la Tour du Pin, Leon Harmel, H. Lorin, Delalande, 
Milcent; iš Italijos: Medolago-Albani et Toniolo; iš Švei
carijos: Decurtins et Python; iš Ispanijos: Cepeda; iš Vo
kietijos: P. Lehmkuhl; iš Austrijos: Vogelsang, Kuefstein, 
de Blome ir 1.1. Mgr. Ketteleris Mainco vyskupas (1850 — 
1877) Vokietijoje buvo moderniojo socialinio judėjimo ini
ciatorius. Leonas XIII ateity pavadino jį ’’savo dideliu 
pirmtakūnu. ”

Išnagrinėtieji klausimai buvo kas metai redaguojami 
trumpų formulių pavidalu kaipo ’’nuomonė.”' Šitos nuomo
nės, Unijos pirmininkui Mgr. Mermillod tarpininkaujant, 
buvo perduodamos pačiam Šv. Tėvui, tuo būdu jis buvo pra
šomas kontroliuoti. Galimas daiktas, kad patiekdama savo 
tyrinėjimų vaisius Bažnyčiai patikrinti toji Friburgo Uni
ja turėjo noro paskatinti šitų klausimų studijas iš Bažny
čios pusės ir pagreitinti tą momentą, kada Bažnyčia duotų 
iškilmingai šiuo reikalu savo nurodymus, kurie aiškiai pa
rodytų Bažnyčios mokslą socialiniame klausime.

Iš tikrųjų taip ir buvo. Leonas XIII, pasiremdamas šių 
Friburgo nuomonių, ypatingai gi 1888 m. patiektųjų proga, 
kurios reiškė esant tinkamą momentą išleisti ganytojiš
kam raštui socialinio klausimo reikalu, išsklaidyti sielos 
esamiems neaiškumams, surinko jas, sukoordinavo ir pada
rė iš jų 1891 savo nemirštamąją encikliką Rerum Novarum.

Friburgo Unijai teko tuo būdu garbė tapti kuklia Leono 
XIII bendradarbe, o Prancūzijai — garbė turėti M. de Mun 
ir kitus tos Unijos vadų eilėse.

Šis faktas parodo, kad ir ganytojiški neklaidingi popie
žiaus raštai neapsieina be žmonių paramos. Dievo pagelba, 
kuri apsaugo Popiežių kaipo aukščiausią kunigą nuo pakly
dimo jo paprastuose pamokymuose ir jo neklaidinguose ak
tuose, neatpalaiduoja jo nuo pareigos tartis, svarstyti, mel
stis, informuotis. Ir iš tikrųjų; jis panaudoja jau esamus 
filosofų, teologų, sociologų ir t. t. darbus. Visame šiame 
poelgy nėra nieko, kas turėtų pažeminti tą aukštą nuomo-

KOKIA YRA LIETUVOS 
AVIACIJA

Rytas apie aviacijos vaid
menį ateities kare rašo:

Ateities karas — techni
kos karas. Lemiamą vaidme
nį ateities kare turės mecha
ninės priemonės: chemija ir 
aviacija. Ypač pastaroji, nes 
ji nesurišta su įvairios rūšies 
žemės kliūtimis ir be ypatin
gų sunkumų gali pasiekti ob
jektus, esančius šalies gilu
moje. Aviacijos veiksmai ne
apriboti nei laiko, nei erdvės. 
Šių dienų specijalistai, žino
dami šio meto karo techni
kos pajėgumus, puikiai su
pranta, kad busimasis avia
cijos ir chemijos karas netu
rės jokios fronto linijos, ir 
kad busimojo karo sūkurių 
bus įtraukti visi užfrontės 
gyventojai, kuriems anks
čiau toks pavojus negrėsda- 
vo. Frontas bus visur, tiek 
rajone veiksmų žemės ka
riuomenės, tiek ir giliame 
šalies užpakaly.

Dalis priešininko lėktuvų 
mėtys bombas dideles spro
gimo jėgos, dalis mėtys di
delį kiekį padegamųjų bom
bų, kad iššauktų gaisrus, ir 
pagaliau bus mėtomos che
minės bombos, užtaisytos 
nuodingąja medžiaga.

Technikoj seniai žinoma, 
jog su savo priešininku gali
ma kovoti tik tokiais pat gin
klais, kokius jis pats varto
ja, taigi, ir su priešininko 
aviacija galima kovoti tiktai 
karo lėktuvais, kitaip tarus, 
priešininko oro puolimus ga
lima atremti savo stipria ka
ro aviacija.

Jeigu iki Didžiojo karo 
valstybių karinis pajėgumas 
buvo matuojamas jų karo 
laivyno tonažu, bei laivų rū
šimi, tai šiandieną ryškiau
sias karinės jėgos rodyklis 
tos ar kitos valstybės yra 
karo aviacija. Suprantama, 
kodėl didžiųjų valstybių po
litikai ir karo specijalistai 
rūpinasi, leidžia dideles su
mas pinigų savo aviacijai su
stiprinti. Jokia kita karo gin
klų rūšis nepadarė tokio di
delio šuolio per pastarąjį de
šimtmetį, neišvystė tokio di
delio greičio, nepasiekė to
kios tobulos technikos, kaip 
aviacija, kuri karo atveju 
visa bus pritaikinta karo ir 
kautynių reikalams.

Paėmę nors šiųjų metų 
Europos ir kitų didžiųjų val
stybių ginklavimosi statisti
ką matysime, jog stambiau
sioji ir ir svarbiausioji vieta 
tenka karo aviacijai, jog di
džiausios pinigų sumos ski
riamos šios ginklų rūšies or
ganizavimui, tai daroma to
dėl, kad karo aviacija yra 
valstybės saugumo pagrin
das, valstybės karinio pajė
gumo ir atsparumo rodyklis. 
Ir didžiosiose pasaulio vals
tybėse: Amerikoje, Anglijo
je, Japonijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Rusi
joje, mažesnėse valstybėse: 
Čekoslovakijoje, Belgijoje, 
Danijoje, Latvijoje ruošia
mos karo aviacijos propa
gandos dienos, kurių tikslas 
yra supažindinti visuomenę 
su karo aviacijos kovos tech
nika, saugumo priemonėmis, 
jos vaidmeniu karo techni
koje ir gyvenime apskritai.

Visuomenė, suprasdama 
karo aviacijos vaidmenį ka

re, jos svorį valstybės saugu
me ir brangumą karo avia
cijos pabūklų, tokiose karo 
aviacijos propagandos dieno
se remia valstybę savo au
komis pavidale mokesčio už 
įėjimą, laisvos valios aukų; 
apmokamų skraidymų ir t. t.

Lietuvos karo aviacija,*no
rėdama visuomenę arčiau su 
pažindinti su karo lėktuvų 
savybėmis, jų vartojimo bū
dais ir vaizdžiai parodyti ka
ro aviacijos svarbumą kraš
to gyvenime nuo bet kokių 
priešininkų, gegužės 24 d. 
rengia karo aviacijos propa
gandos dieną. Bus parodyta 
bombonešių grupės puolimas, 
ataka lėktuvais žemės taiki
nių, kova ore, priešlėktuvi
nės patrankos bei kiti prieš
lėktuviniai pabūklai. Visa 
tai bus paįvairinta aukštojo, 
pilotažo menu: mirties kil
pos, bačkos, suktukai; šoki
mai su parašiutais ir daug 
kitų akrobatikos numerių.

Tikimasi, kad mūsų visuo
menė, daug sykių parodžius 
savo aukštą valstybės saugu
mo bei atsparumo reikalų 
supratimą, kuo gausingiau- 
lankysis žiūrėti programos 
skelbtoje vietoje ir, be to, sa
vo aukomis, pavidalu apmo
kamo įėjimo, parems musų 
valstybės gynimo organiza
ciją — kariuomenę, suteik
dama jai progą įsigyti dau
giau ginklų, karo pabūklų, 
taip reikalingų gresiančiose 
kovose su mūsų suverenumo, 
saugumo ir nepriklausomy
bės priešininkais.

Mūsų kariuomenė, mūsų 
ginklai, mūsų karo aviacija 
yra mūsų visų saugumo lai
das, nepriklausomybės sky
das, kuriamosios kultūros ir 
valstybinio gyvenimo gynė
jas.

IŠ SENOVĖS GIRTUOKLIŲ 
GYVENIMO

D A INA

Kas Čia rėkia, kas čia rėkia 
Kas alasavoja
Ar ne mūsų senas tėvas 
Girtas parvažiuoja.

Jūs vaikeliai mažutėliai
Lyskit ko giliausia
Viens an pečiaus, kits po pečium 
Vaikeliai mieliausi.

O aš pati pasiliksiu 
Tai aš j j priimsiu 
Vivat, vivat pati mano 
Ką man valgyt duosi.

Ką aš duosiu biedna būdam

Kai nieko neturiu
Iš tų bėdų ir rūpesčių
Net akis apvilko.

Cit tu, kale, nemurmėki
Laukan ko greičiausia

Ką nustversiu, tą nurėšiu 
Tiesiogiai per galvą.

Ir subėgo visi žmonės
Ant tų didžių dyvų 

Randa ją ledva gyvą 
Po slanksčiu gulinčią.

Tėtušaiti, brangūnaiti,

Ką ji tau padarė
Ar tau girtam pareinančiam 
Duružes uždarė.

Padainavo EIz. Velioniškienė, 
73 metų amž., Gulbiniškių km., 
Liudvinavo valse. Užrašė stud. K. 

Papečkys.

nę, kurią mes turime apie aukščiausią Šv. Tėvo valdžią. 
Mums to pakanka, kad pro šitą žmogišką paramą, pro šiuos 
teologų, istorikų darbus pasireiškia neklaidingas, galutinis 
Aukščiausiojo Ganytojo balsas, kuris tas nuomones padaro 
savo nuomonėmis. Iš K. S. P.

Juokalogija
Griggs: Padaryk man ma

lonę, seni. Neleisk savo žmo
nai vilkėti jos naujos pava
sarinės rūbų eilėą, kai jūs 
atvyksite į mūsų kraštą. Aš 
nenorių, kad mano žmona pa- ■ 
matytų ją.

Briggs: Kodėl, mielas prie- 
teli, juk tai ir yra tikslas mū
sų atvykimo.

Tėvas nubaudė savo sūnų 
su rykšte ir norėdamas nura
minti jį verkiantį, sako: At
mink, tas daro man tiek pat 
skausmo, kiek tau, kai aš tu
riu tave bausti, o gal ir dau
giau.

Sūnus: Taip, bet ne toje 
pačioje vietoje.

— Kodėl tamsta nebe
skambini nieko?

— Mat, mano kaimynas 
paskolino man dvidešimts 
dolerių ir aš daviau jam pia
no raktą kaip užstatą.

—o—
Motina: Bet, Petrai, kai tu 

paklausi pono laiko ir jis pa
sako ’’Dešimta valanda,” tu 
turi pasakyti ’’Labai ačiū 
tamstai.”

Petras: Taip mama, o ką 
sakyti, kai jis pasako ’’Pusė 
po dviejų”?

— Mano tėvas gali rašyti 
abiem rankom.

— Ar tikrai?
— Taip, su rašomąja ma

šinėle.
—o—

— Kaip tamsta pažinai sa
vo antrą vyrą?

— O, tai buvo nepaprastai 
romantiška — jis užvažiavo 
ant mano pirmojo vyro 80 
arklių jėgos automobiliu.

Teisėjas: Tamstos amžius, 
panele?

Liudininkė: Aš neužsiginu 
— man 29-neri.

Teisėjas: Ir kiek mėnesių?
Liudininkė: Dvylika.

—o—
Mokytojas: Ko tu verki, 

Joneli?
Jonelis: Tėvas išrado nau

ją muilą ir kiekvieną kartą, 
kai pirkėjas ateina į krautu
vę, aš esu prausiamas rekla
mos tikslams.

—o—
Plik: Atrodo, kad sėk

mingiausios vedybos yra 
žmonių nepanašių vienas į 
kitą.

Plok: Taip, todėl aš ir lai
kausi minties vesti mergina 
su pinigais.

—o—
— Ar tamsta manai, kad 

automobiliai griauna jauną
ją kartą?

— Ne, aš manau, kad jau
noji karta griauna automo
bilius.

—o>—
Motina (labai sumuštam 

sūnui): Ar aš tau nesakiau, 
skaičiuoti iki šimto prieš 
pradedant muštis?

Sūnus: Taip, bet Džeko 
motina liepė jam skaičiuoti 
tik iki penkių.

—o—
— Kuo tu nori būti, kai 

užaugsi?
— Kuo yra tėvelis.
— Kuo yra tavo tėvelis?
— Bedarbis.

—o—
— Tamsta sakei man, jog 

tamsta skaitei šio ryto laik
raščiuose, kad Džonsas, vai- 
dyla, nusilaužė koją, o dabar 
aš tik ką mačiau jį puikiai 
vaikštinėjantį.

— O! Matyti, jis dar ne
skaitė rytinių laikraščių.
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Shenandoah Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Koncertą 
organizuoja ir rengia vietos 
vargoninkas, žinomas muzi
kas Ant. Grigoraitis, kuris 
čia per du metu savo veikimo 
labai gerai chorą paruošė. 
Taigi jo bažnytinis choras 
gegužės 17 dieną čia ir pasi
rodys. Be Shenandorio lietu
vių katalikų choro, pasiro
dys čia dar ir kaimyninės 
lietuvių parapijos choras iš 
Minersville, atvyks čia muzi
kas vargoninkas Jonas Mi
kutavičius su savo šv. Pran
ciškaus parapijos bažnytiniu 
choru. Abu chorai pasirodys 
atskirai, diriguojant kiekvie
nam muzikui. Be to, p. Gri
goraičiui diriguojant atliks

Lietuvių Aero Klubo veikla
Gegužės 3 d. įvyko Chica- 

gos Lietuvių Aero Klubo pa
sitarimas, kuriame dalyvavo 
ir tik ką į Chicagą atvykęs 
lakūnas Antanas Kiela, kurs 
yra šį klubą įkūręs.

Vasarą klubas pradės daug 
smarkiau darbuotis. Lėktu
vas jau yra sutvarkytas 
skraidymui. Klubo pirminin
kas Juozas Krivis, kurs kar
tu yra ir instruktorius, mo
kys norinčius skraidyti. Taip 
gi, kurie lietuviai norės, ga
lės pasimokyti, kaip iš lėktu
vo ant žemės nusileisti para-» 
šiutu.

xyjL ixivx vxx vcxx XC. U.V I CVXX U CX VXXXXKJ

Lakūno Kielos paaiškini- ? , , . ..... .; . . F I keletą giesmių jungtims cho-

apie šį kraštą knygas ir 
straipsnius. Gegužės 6 d. va
karą jau visi čia žinojome iš 
vietos spaudos, kad mūsų 
mieste yra atvykęs svečias iš 
Lietuvos. Džiaugiamės Eve
ning Herald gera informaci
ja.

MAHANOY CITY, PA.

mo žodis apie savo projek
tuojamąjį skridimą iš New 
Yorko į Kauną be sustojimo 
1937 metais sukėlė nepa
prastą entuziazmą. Visi, kaip 
vienas, pasiryžo visoms išga
lėms remti tą skridimą.

Taipgi susirinkusieji nuta
rė šią vasarą surengti avia
cijos dieną su visokioms įdo
mybėm. Kai jau bus ką nors 
tikresnio ir įdomesnio tuo 
reikalu nuveikta, tai plačia
jai visuomenei bus pranešta.

Julius Urbonas.

Minėjo enciklikas
Geg. 11 d. 8 vai. vakare 

čia minėtos popiežių encikli
kos. Minėjimą rengė Fede
racijos apskritis Aušros Var
tų par. salėje. Kalbas pasa
kė: Kun. Dr. M. Ražaitis apie 
enciklikų reikšmę; Dr. J. Lei- 
monas — Pop. Pijus XI — 
Kat. Akcijos Popiežius; kun. 
M. Urbonavičius, M. I. C. — 
Krikščioniškoji Sociologija; 
L. Šimutis — Enciklikos ir 
šių dienų socialis ir ekonomi
nis gyvenimas. Programą 
dapildė Solistai ir Aušros 
Vartų par. choras, vadovau
jant muz. J. Brazaičiui.

SHENANDOAH, PA,

ras.
Visas pelnas iš šio didelio 

bažnytinės muzikos koncerto 
skiriamas bažnyčios reika
lams. Įžanga tik 50 centų. 
Visi šenandoriečiai laukia 
šio nepaprasto pirmo religi
nės muzikos koncerto.

Dzūkas Varėnls.
—o—

Džiaugiamės lietuviška, 
mokykla

Šiais metais lietuviams Še- 
nandoriečiams tikras džiaug
smas, kad'jų vaikučiai gali 
mokytis lietuviškai. Gerb. 
klebono kun. J. Karaliaus rū
pesčiu ir pastangomis pa
kviestos čia 7 seserys kazi- 
mierietės, kurios įsteigė ir 
veda puikią lietuvišką mo
kyklą. Gaila, kad turime per 
mažą vietos ir negalime visų 
norinčių mokytis vaikų pri
imti. Susirenka gana su
spaustai apie 140 vaikučių, 
kurie visi gražiai ąuklėjami 
čia mokosi ne tik rašto, bet 
ir savo senos tėvynės meilės, 
kuri reiškiasi jų gražiomis 
dainelėmis. .

Gegužės 7 dieną mūsų mo
kykla turėjo malonų svečią iš 
Lietuvos. Čia dabar besilan
kydamas redaktorius V. Už
davinys aplankė mūsų mo
kyklą ir laikė vaikučiams 
pritaikintą paskaitą apie 
Lietuvą ir Vilniaus reikalus. 
Vaikučiai svečiui pagiedojo 
Tautos himną ir tėvynės il
gesio dainelę. Vaikučiai la
bai džiaugėsi, kad svečias 
juos ir nufotografavo. Lauk
sime dabar jo nuotraukų.

Vaikučių Tėvas.

Susidarė Vilniaus vadavimo 
komitetas

Gegužės 10 d., sekmadienį 
Mahanoy City bažnytinėje 
svetainėje įvyko paskaita, 
kurią skaitė atvykęs iš Lie
tuvos jaunas kalbėtojas, re
daktorius V. Uždavinys. Kal
bėjo apie Lietuvos nepri
klausomybės kovas ir Vil
niaus reikalus. Po paskaitos 
susirinkusieji sumetė Vil
niaus reikalams 11 dol. 23 
centus aukų ir sudarė vietos 
Vilniaus vadavimo komitetą, 
į kurį pateko: kun. P. Česna, 
kun. J. Baltrūnas, Petr. Ku- 
bertavičius, Andrius Rėklai
tis, Stanislovas Ubertas, 
Marcelis Lapinskas, Antanas 
Laskauskas, Juozas Vizbaras 
ir Motiejus Abramavičius. 
Išplatinta kiek Vilniaus pasų 
ir Vilniaus Geležinio Fondo 
ženklų. Vietos Vilniaus vada
vimo komitetas žada ir to
lau čia uoliai dirbti.

MASVILLE, PA.

Lietuviai turėjo svečią
Masville, Pa. lietuviai ge

gužės 10 dieną, nedėlioję, bu
vo susilaukę svečio iš Lietu
vos, kuris pakalbėjo jiems 
plačiai apie Vilniaus ir Lie
tuvos reikalus. Tas svečias, 
tai V. Uždavinys, Vilniui Va
duoti Sąjungos delegatas 
Amerikoje. Kalbėjo mums 
bažnytinėje svetainėje. Su
metėm Vilniaus reikalams 3 
dol. 75 centus. Daugiau ne
galėjome sumesti, nes netu
rėjome daugelis su savim pi
nigų.

Baltimore, Md

įspūdžio mokyklos kamba
riuose, kur buvo keturi kam
bariai iškabinėti vaikučių į- 
vairūs spalvuoti ir paprasti 
piešiniai, sudarą apie tūks
tantį įvairenybių, ketvirtą 
vai. po pietų buvo baigusiems 
mokyklą išdalinti spalvuoti 
kaspinai. Taip mūsų mokyk
los įdomybės visą dieną ža
vėjo. Kas tik atėjo, turėjo 
progos įvertinti jaunų lietu
viukų darbą. J. K.

Įžanga, rodos, miesto nusta
tyta 10 c. Vakarą atidarys, 
rodos, Lietuvos Valstybės 
Generalinis Konsulas New 
Yorke p. Daužvardis. Tad 
visi eikime į Mosque Theatrą 
gegužės 26 d. Žinantis.

Elizabeth. N. J

Waterbury, Conn

Nuo balandžio 27 d. iki 
gegužės 3 d. išbuvo ligoninėj 
vilnietis J. Valickas.

Jis dar ir dabar nesijau
čia sveikas nuo žiemos, kada 
įvyko nelaimė važiuojant au- 
tomobilium. Gulėjo Waterbu
ry Hospital. Sveikata rūpino
si gydytojai B. Berman ir J. 
Stanislovaitis.

Taip pat neseniai atvažia
vęs iš Lietuvos Jurgis Žemai
tis išbuvo ligoninėj 10 dienų. 
Jam buvo skubiai suteikta 
kraujo transfuzija, nes gręsė 
rimtas mirties pavojus. Svei
kata rūpinosi gydyt. Kirš- 
baum ir Mizzazaro.

Jos. Valickas ir J. Žemai
taitis gyveno drauge ir da
bar abu taisosi palengva na
mie. Sveiki būdami buvo be
siruošią Waterbury įsteigti 
Dariaus-Girėno Aero Klubo 
skyrių, bet dėlei sveikatos 
silpno stovio tai įvykdyti ne
galėjo. Teko girdėt, kad pa
sveikę vėl imsis už šio darbo 
ir skyrius Waterbury įsikurs. 
Tad linkime greičiau pa
sveikti 
tikslo.

ir imtis užsibrėžto

Pavergtasis.

Newark, N. J.

Gražiai pagerbta motina
Gegužės 10 d. Shenandoah, 

Pa. lietuviai vaikučiai labai 
gražiai pagerbė savo moti
nas. Susirinkę į didelę salę, 
susodinę motinėles kėdėsna, 
apdovanojo jas gėlėmis ir 
scenoje parodė gražių daly
kų: suvaidino vaidinimą apie 
piktąją pamotę ”Šv. Germa
ną,” pašoko gražų baletą 
baletą ’’Gėlių Trilius,” kurį 
sukomponavo muzikas A. 
Grigoraitis ir išmokė seserys 
kazimierietės, gražiai padai
navo keletą dainęjių to pa
ties Grigoraičio vedamas jau 
nųjų choras, nepaprastą įs
pūdį padarė apie 12 metų 
solistas Jonas Grigas. Įspū
dingai pasveikino motinas ir 
gražią, jautrią kalbą pasakė 
apie motiną Lietuvą atvykęs 
čia pasisvečiuoti žurnalistas 
V. Uždavinys. Visą vakarą 
vedė kun. J. Degutis. Tokių 
vakarėlių mes labai pasiil
gę, ypač malonu, kad mūsų 
jaunimas moka gražiai gerb
ti ir mylėti savo motinas, 
kurios moko vaikelius mylė
ti jų seną tėvynę Lietuvą, 
moko jilos lietuvių kalbos ir 
lietuviškų dainelių.

—o— 
Religinės muzikos 

koncertas

Ateinantį sekmadienį, ge- 
gegužės 47 d. Šenandorio gražiai atsiliepė, pažymėda- 
lietuviai laukia gražios šven- mas, kad Shenandoah sve- 
tės, didelio koncerto religi- čias lietuvis keliauja po U.S. 
nės muzikos, kuris įvyks A., renka įspūdžius ir rašys

Evening Herald apie 
V. Uždavinį

Shenandoah, Pa. miestas 
turi labai simpatiškai reda
guojamą anglišką dienraštį 
Evening Herald, kuris lygiai 
apie visas vietos tautas gra
žiai atsiliepia, visų jų reika
lus atstovauja ir gina. Kiek
vieną vakarą visas miestas 
laukia pasirodant naujo nu
merio ir visi mielai skaito. 
Redaguoja jį gražiai sutar
dami redaktoriai . C. T. 
Straughn ir Mr. Clifford A. 
Shaw. Gražiai bendradar
biauja ir lietuvis sporto re
daktorius Mr. Bruce B’Oris. 
Biznio menadžeris yra sim
patiškas vyras Karl A. Hoff
man. Dirba čia apie 30 dar
bininkų, jų tarpe ir keli lie
tuviai, kaip p-lė M. Vaičiu- 
kytė (korektorė) ir kiti.

Atvykus čia redaktoriui 
V. Uždaviniui, Evening He
rald apie jo atvykimą labai

— Peabody Conservatory 
of Music salėje gegužės 9 d. 
įvyko keturių tautų koncer
tas, kuriame ir mūsų parapi
jos choras dalyvavo. Choris
tės buvo tautiškai pasipuošę. 
Lietuvių choras puikiausia 
padainavo ”Aš mergytė, kaip 
rožytė” du kartu, ir lietuvai
tės gražiai pašoko. Ukrai
niečiai turėjo tik šokius ir 
publiką daug prijuokino; ru
sai turėjo tik 12 dainininkų; 
vokiečiai tik vienų vyrų cho
rą, kuris buvo gana skaitlin
gas, tačiau publikai įspūdžio 
nedarė. P. J. Čižauskas su sa
vo choru geriausia pasirodė.

- Tas pats mūsų choras, su 
p. J. Čižausku priešaky, buvo 
užkviestas dainuoti į Wash
ington, D. C., į Columbo Vy
čių namą. Choras išvažiavo 
sekmadienį — gegužės 10 d. 
palinksminti Amerikos sosti
nės lietuviškomis dainelėmis.

— Motinos dienoje Švento 
Vardo draugija priėmė Šv. 
Komuniją, motinų intencijai. 
Buvo daugybė ir pašalinių 
žmonių prie išpažinties, nors 
Šv. Mišios prasidėjo 8:30 v. 
Kun. L. J. Mendelis savo pa
moksle iškėlė aukštai motinų 
garbę, ir net iš ’■’Darbinin
ko” eiles perskaitė motinos 
garbei parašytas.

Tą dieną buvo nuo Sumos 
iki 5 vai. vakare išstatyta 
Mistrancija, viešai be vargo
nų giedama Litanija ir 
’’Tantum Ergo.” Labai gra
žiai moterys pagiedojo, net 
nuostabaus įspūdžio padarė.

— Vėl turėjome gražaus

Visi lietuviai sujudo į dar
bą, nes jau artinasi gegužės 
26 d., kuomet bus lietuvių 
pasirodymo vakaras. Newar- 
ko miestas švenčia savo šim
tą metų nuo gavimo ’’Char
ter,” taip vadinamą ’’New
ark Charter Centennial Cele
bration.” Visos tautos yra 
pakviestos į tą paminėjimą, 
kuriame lietuviams paskirta 
gegužės 26 d. 7:30 vai. vaka
re, gražiame miesto Mosque 
Theatre. Jame pirmą kartą 
suskambės lietuviška daina, 
kas lietuviams labai svarbu.

Į programą, kaip girdėti, 
jau pakviesta geriausios mū
sų muzikališkos pajėgos. 
Štai — p. E. Mickūnaitė iš 
Philadelphijos, buvusi Lietu
vos operos solistė, p. A. Ba
nys, NBC radio artistas iš 
New Yorko, smuikininkas A. 
Raišys, vienas iš šių laikų 
geriausias smuikininkas so
listas iš New Yorko; taipgi 
visos apylinkės muzikų var- 
goninkų ansamblis, vad. bu
vusiam Lietuvos Valstybės 
Muzikos Konservatorijos 
Klaipėdoj direktoriui Juozui 
Žilevičiui, kurį išgirs pirmą 
kartą visa New Jersey, Sim
foninis orkestras p. Žilevi
čiaus išpildys vieną veikalą. 
Taipgi šv. Cecilijos choras, 
ved. muz. A. Stanišausko, 
padarys gražias ištraukas iš 
operetės ’’Švarkas ir Mili
nė.” Ten bus parodyta sve
timtaučiams lietuviškas jau
nimas, dainuojantis liaudies 
daineles, Lietuvos kaimie
čiai ir t. t. Dainoms pritars 
simfonijos orkestras. Be to, 
bus mažų mergaičių šokikių 
būrys, kurios pašoks lietu
višką šokį — suktinį.

Taigi, visi lietuviai be skir
tumo pažiūrų, iš visos apy
linkės, turėtų pripildyti teat
rą ir pasirodyti lietuviais.

Sidabrinių vestuvių proga
Gegužės 18 d. sukanka 25 

metai, kai Pranas Savickas, 
paeinantis iš Šiaulėnų parap., 
susituokė su Ona Kazlaus- 
kiūte, paeinančia iš Papilės 
parap. (Žemaitijos). Kaip 
daugelis atvykę, taip ir jie, 
šiame krašte pradžioje daug 
vargų kentė, kol pasiekė ge
resnio gyvenimo.

Nuo pat atvykimo — 1884 
m., abu apsigyveno Elizabe- 
the ir iki šiol tebegyveno, to
dėl yra plačiai šioje koloni
joje žinomi. Pranas gabus 
veikėjas ir kalbėtojas, visa
da stovi veikimo priešakyje. 
Pa v., daug metų buvo pirmi
ninku šv. Petro ir šv. Jurgio 
draugystėse, Piliečių Klube, 
Lietuvių ’’Laisvės” svetainės 
B-vės, Lietuvių ’’Building 
and Loan,” o taip pat ir sve
timtaučių Betsytown B. & L. 
Ass’n Elizabeth yra nuo 
daug metų direktorium. Taip 
pat yra veiklus ir parapijos 
reikaluose. Kai praeitais me
tais parapijos įsikūrymo bu
vo minima 40 metų, jis buvo 
taipgi šio komiteto pirmi
ninku. Neapseina nei vienas 
didesnių parengimų, kad 
Pranas nebūtų jų priešakyje. 
Vilniaus vadavimo reikalas 
jam irgi yra artimas, nes 
yra skyriaus pirmininku.

Pranas yra gabus biznie
rius ir medžio bei šaltkalvy- 
stės darbų amatininkas. Bū
damas malonaus būdo, turi 
daug draugų ir visų yra ger
biamas. Turi tris dukteris, 
kurias Prano žmona, kaipo 
rūpestinga motina, gražiai 
išauklėjo. Visos gražiai kal
ba lietuviškai ir priklausė 
prie vietinės Vyčių kuopos. 
Paskutiniais laikais Pranas 
priklauso prie Elks klubo ir 
Kolumbo Vyčių.

Gegužės 18 įvyks jų šeimy
ninės iškilmės su iškilmin
goms Mišioms ir vėliau drau
gų ir artimų tarpe vaišės.

0 Šia proga sveikiname Pra
ną ir Oną Savickus kaipo 
mūsų kolonijos garbingus 
asmenis ir linkime jiems il
giausių metų!

Elizabeth gyventojas.

pradėjo balandžio 27 d. ir 
baigė 30 d.

Rinkimams artinantis, už
virė ir vietinė politika. Net 
3 — 4 kandidatai yra vienai 
vietai, reklamuojami vienas 
už kitą geresnis, teisingesnis 
ir t. t.

Tačiau yra rimtas vienas 
kandidatas kongresmano vie
tai šiame atstrikte, tai Fred 
Hartley, už kurį lietuviai ža
da atiduoti savo balsus. Mat, 
Hartley šiame mieste užau
gęs, kartu su lietuvių vaikais 
žaidęs, ir dabar čia su mumis 
gyvena ir lietuviams labai 
prielankus. J. V. B.

be, 80 Union Avė., L. M. T, 
rengia šeimynišką pasilinks. 
minimą, šis pasilinksmini, 
mas bus skirtingas nuo kitų 
kad kiekvienas narys turės 
atlikti kokią nors programą, 
Be to, bus šokiai, žaidimai ir 
užkandžiai. Pradžia 7 v. v, 
Kviečiama visi atsilankyti

LEGIJONO ŠTABO 
POSĖDIS

CAMDEN, N. J.

Vienintelė šioj apylinkėj 
gražiausia piknikams vieta 
yra Almonnenson Park, N. J. 
Birželio 7 d. čia įvyks Šv. 
Jurgio parapijos piknikas, 
kuriame bus šokiai, žaidimai 
ir kiti pasilinksminimai. Šis 
piknikas rengiamas ryšy su 
Dariaus-Girėno paminėjimu, 
todėl kviečiami visi dalyvau
ti. Privažiavimas labai pato
gus: iš Camden, N. J. Black 
Horse Pike Rd. 42 iki Run
nemede ir privažiavvus pir
mą kryžkelį, sukti dešinėn 
— Rd. 41, kuriuo važiuoti 
vieną mylią.

KEARNEY, N. J.

Newark© vyskupo Thomas 
Joseph Walsh įsakymu, buvo 
surašinėjami šios vyskupijos 
visi katalikai, kas buvo pa
daryta ir vietinėje lietuvių 
parapijoje. Kaipo surašinėto
jai daugiausia pasidarbavo 
sodalietės ir vietiniai vyčiai. 
Buvo išrinkta 5 kapitonai ir 
27 surašinėtojai, kurie darbą

SOUTHOLD, L. I.

Geg. 7 d. atsilankė 
mus kun. Pijus Lekešis, 
ris klausė velykinę išpažintį 
visų apylinkės lietuvių. Su
važiavo apie 150 lietuvių. 
Daugumoje jie gyvena ant 
ūkių. Kun. P. Lekešis iš va
karo ir ant rytojaus (geg. 8 
d.) pasakė lietuviškus pa
mokslus ir atlaikė Šv. Mi
šias. Vietiniai lietuviai džiau 
giasi susilaukę lietuvio kuni
go nors kartą į metus. X.

pas 
ku-

Am. Liet. Legijono Vy. 
riausiojo štabo posėdis įvyks 
šeštadienį, gegužės 23 i 2 
vai. popiet, adv. K. R. Jurgė- 
los raštinėje, 123 Union At, 
Brooklyn.

Posėdis šaukiamas prisi. 
ruošimui prie 3-jo Legijono 
Seimo, kuris įvyks š. m. rug. 
piūčio m. 1 — 2 dienomis 
New Britain, Conn, ir įsta
tams taisyti. Posėdyje daly
vaus vyr. vadas Dr. Jonas 
Bučnis, teisėjas adv. A. 0, 
Šalna, New Britaino ir Wa
terbury postų atstovai ir vie
tiniai štabo nariai. Po posė
džio Legijono vadovybė da
lyvaus kap. Pr. Zaborskio 
pagerbtuvėse Piliečių Klube,

Bep.

PADĖKA 
■—*---

Šiuomi reiškiu gilią padė
ką visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie taip puikiai 
pavykusio pereito sekmadie
nio pirmo Bažnytinio koncer" 
to, kuris įvyko šv. Jurgio pa
rap. Bažnyčioje, Brooklyne. 
Dėkoju vietiniam chorui, ku
ris šią mintį parėmė ir lankė 
praktikas. Didelį pasišventi
mą parodė N. Y. ir N. J. pro
vincijos vargoninkai, kurių 
giedojimas žmonėms labai 
patiko. Ačiū kolegos, kurie 
dalyvavote.

Ačiū už dalyvavimą kon
certe Maspetho, Atsimainy
mo V. J. ir Karalienės Ange
lų par. choro grupėms ir jų 
ved. J. Tamošaičiui ir P. Dul
kei. Ačiū solistėms: U. Kul- 
bokytei-Vyšniauskienei, V. 
Tamošaitienei, B. Brundzie- 
nei; solistams: R. šiškai, F. 
Morkui ir A. Baniui. Jūs sa
vo gražiais balsais paįvairi- 
not koncerto dalį.

Ačiū gerb. komp. J. Žilevi
čiui, kuris tiek daug pasi- palaikyti nuolatinį ir, bent 
šventimo ir draugiškumo pa- sykį kasmet, tiesioginį susi- 
rodė. Jis prakaitavo visą siekimą jūrų keliais tarp 
koncerto laiką, nes vargo- Amerikos ir Lietuvos. Šis jū- į 
nais grojo ir akompanavo vi- rų kelias atpalaidoja mus, 
siems solistams ir chorams. nuo priklausomumo vokiečių I 
Ačiū gerb. vietos kleb. kun. jūrų bizniui ir prisideda prie I 
K. Pauloniui už taip puikią Lietuvos visiško nepriklau- 
įžanginę kalbą, kurioje jis.'somumo įtvirtinimo. Dauge- 
gražiai bei tiksliai apibūdino | lįg amerikiečių turėjo pro-

PR. ZABORSKIO 
PAGERBTUVĖS

Vietos Am. Liet. Legijono 
Dariaus-Girėno Postas ren
gia pagerbtuves atsargos 
adm. kap. Pranui Zaborskiui, 
Švedų-Amerikos Linijos at
stovui Klaipėdoje. Pokilis 
įvyks šeštadienį, gegužės 23 
d. 8 vai. vakare Piliečių Klu
bo salėje, Lituanica Square, 
Brooklyn, N. Y. Vakarienei j 
įžanga 1 dol., tiktai šokiams | 
35 centai.

Pr. Zaborskis yra buvęs 
Lietuvos kariuomenės sava
noris ir užsienių tarnybos 
valdininkas, kurį laiką Tar
navęs ir pasienio policijoje. 
Išėjęs iš valstybinės tarny
bos, nuo 1931 m. veda švedų 
linijos skyrių Klaipėdoje, de
da pastangas Lietuvos lan
kytojų, importo ir eksporto 
trafiką nukreipti per Lietu
vos jūros ’’langą Europon.”

Lietuvių visuomenė bran- 
. giai vertina švedų pastangas

Gegužės 15

Pajodintas rii

Praėjusiame 
Apskričio pos 
stomas reikal 
savybę. Geri 
sklypą žemės 
toje. Paskui l 
nuotįi tolimes 
svetainės st 
monės ir tau 
sumanymas 
yra galifnybi 
gyveniman, i 
ir stiprėjame 
draugijos ju 
racijos vėlia1 
mas pradeda 
daugiau įdoi 
jos veikimu, 
būti. Gyven 
vio gyvenim 
"frontai” oi, 
dėlgi mums 1 
į praktišką į 
me nuosavias 
les, kur be ji 
me susirink 
savo veikimi

Nepamirškii

Nors dab 
yra labai e 
būtų patogia 
skričiui iešk 
gyti, bet ne 
vieno iš svai 
"būtent m 
Amerikos.” 
valo mums 
šia. Dėl to i 
vių Dienai, 

’ cijos įvyks 
mes visas 
nukreipti į 
išvaziavimž 
sais atžvilg 
šauniam pi 
jų idealist 
ir Vytauto 
mūsų akty 
tina, kad 
ką” pasta 
stovaus iri 
da ’’Ameri 
tiek, kad 
sukti "ilgia 
kai," tada 
pasuksime 
rūpimą kis 
savybės įsi 
pu vistik 
išrinkti h 
iš keleto ai 
siu būtų ja 
ti patogaus 
ateities ve

Bažnytinės muzikos reikšmę 
ir vertę. Trūksta žodžių iš
reikšti kleb. dėkingumą už 
taip puikias vaišes visiems 
koncerto dalyviams^ neuž
miršdamas net ir jaunuolių 
choro, kuris koncerto daly
viais nebuvo. Tokiu dideliu 
savo vaišingumu nustebino 
susirinkusius. Skanūs įvai
rūs užkandžiai atgabenti bu
vo iš hotelio; hotelio patar
nautojai svečius vaišino. Sve 
čių buvo virš šimto.

Tokį malonų klebono vai
šingumą visi labai įvertino 
ir puikiai — linksmai pra
leido laiką.

Šis klebono toks didelis 
palankumas turėtų paska- 
tint kitus šios parapijos jau- 
nuolius-les dėtis prie par. 
choro.

Tad dar kartą ačiū vi
siems.

Jonas Brundza,
Šv. Jurgio par. choro ved.

gos su p. Zaborskiu susipa
žinti Klaipėdoje ir jiems bu 
malonu šį svečią, kuris geg. 
29 d. grįžta Lietuvon, Čia pa
vaišinti.

Bilietų galima įsigyti 
Amerikos ir Vienybės re
dakcijose, pas p. Ambrazie-, 
jų, legijonierius ir Legijono | 
Štabe pas adv. K, R. Jurgė-< 
lą, 123 Union Avenue.

, Rengimo Komisija,

RADIO PASKAITOS

Liet. Profesionalų Draugi
jos nariai duoda radio pa
skaitas iš stoties WMBQ 
kiekvieną antradienio vaka
rą, 10:20. Paskaitos nepoli-| 
tinės. Malonėkite pasiklausy-l 
ti. F

PASILINKSMINIMAS

Gegužės 17 d. Piliečių Klu-

Blasas (telefonu): Pasa
kyk tamsta gydytojui, atvyk
ti tuoj aus — mano mažamer 
gaitė prarijo adatą.

Tarnaitė: Gydytojas užsi
ėmęs, ar tamstai adatos rei
kia tuojaus?

s

Moterų Si

Gražiau 
draugijos: 
lieju®, nes

sididžiuoti 
darbais, šis 

' teks Moterų

lieju dar ši

u:
Bengia

Moterys i 
nuotaika ir 

Taigi visi 
bą, o "Ame:

Tel. Elizabel

Real Esti

Apkūnu 
nejudomas 

Sukolekti
MinStu
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-

15 d., 1936 m.

i Ave., L. M. T. 
mišką pasilinks-
3 pasilinksmini- 
rtingas nuo kitų 
įas narys turės 
t nors programą, 
okiai, žaidimai ir 
Pradžia 7 v. v.

dsi atsilankyti.
< .... 1

)NO ŠTABO 
1SĖDIS

Legijono Vy- 
įbo posėdis {vyks 
gegužės 23 d. 2 
adv. K. R. Jurgė- 
j, 123 Union Av.,.

Gegužės 15 d., 1936 m. ’’AMERIKA” 5

DIDŽIOJO NEW YORKO
A. L R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS

Pajudintas rimtas klausimas, prašome

šaukiamas prisi- 
•ie 3-jo Legijono 
s įvyks š. m. rug- 
1—2 dienomis 
in, Conn, ir įsta- 
i. Posėdyje daly- 
vadas Dr. Jonas 
sėjas adv. A. 0.
Britaino ir Wa- 

itų atstovai ir vie- 
) nariai. Po pose- 
no vadovybė da- 
p. Pr. Zaborskio 
se Piliečių Klube.

Kep.

ABORSKIO k

DRBTUVfiS

m. Liet. Legijono 
•ėno Postas ren- 
•btuves atsargos 
’ranui Zaborskiui, 
rikos Linijos at- 
aipėdoje. Pokilis 
idienį, gegužės 23 
kare Piliečių Klu- 
Lituanica Square, 
N. Y. Vakarienei 
)L, tiktai šokiams

rskis yra buvęs 
iriuomenės sava- 
užsienių tarnybos 
r, kurį laiką far- 
asienio policijoje, 
alstybinės tarny- 
131 m. veda švedų 
ių Klaipėdoje, de- 
as Lietuvos lan- 
iporto ir eksporto 
kreipti per Lietu- 
"langą Europon.” 

, visuomenė bran- 
a švedų pastangas 
nuolatinį ir, bent 
et, tiesioginį sušl
iūru keliais tarp 
ir Lietuvos, šis jū- 
atpalaidoja mus 

.usomumo vokiečių 
ui ir prisideda prie 
visiško neprikišu- 
tvirtinimo. Dauge- 
[iečių turėjo pro- 
Zaborskiu susipa- 

tėdoje ir jiems bus 
svečią, kuris geg. 
i Lietuvon, čia pa

galima įsigyti 
ir Vienybės re- 

, pas p. Ambrase- 
nierius ir Legijono 
j adv. K, R. Jurgė- 
nion Avenue, 
dengimo Komisija.

10 PASKAITOS

Praėjusiame Federacijos 
Apskričio posėdy buvo svar
stomas reikalas įsigyti nuo
savybę. Geriausia gal gerą 
sklypą žemės patogioje vie
toje. Paskui būtų galima pla
nuoti tolimesnį darbą: geros 
svetainės statyba, sporto į- 
monės ir tam panašiai. Šis 
sumanymas yra rimtas ir 
yra galifnybių jį įvykdyti 
gyveniman, nes mes augame 
ir stiprėjame. Netik augusių 
draugijos jungiasi po Fede
racijos vėliava, bet ir jauni
mas pradeda vis daugiau ir 
daugiau įdomautis Federaci
jos veikimu. Kitaip ir negali 
būti. Gyvename organizaty- 
vio gyvenimo laikus. Visoki 
’’frontai” organizuojasi, ko- 
dėlgi mums katalikams neiti 
į praktišką gyvenimą? Turi
me nuosavias parapijines sa
les, kur be jokio vargo gali
me susirinkti įvairiausiam 
savo veikimui.

Nepamirškime svarbiausio

Nors dabar nuosavybės 
yra labai atpigusios ir gal 
būtų patogiausias laikas Ap
skričiui ieškoti būdo ją įsi
gyti, bet negalima pamiršti 
vieno iš svarbiausių dalykų, 
”būtent mūsų laikraščio 
Amerikos.” ’’Amerika” pri
valo mums rūpėti pirmiau
sia. Dėl to artinantis Lietu
vių Dienai, kuri pagal tradi
cijos įvyks liepos 4 dieną, 
mes visas jėgas privalome 
nukreipti į šį visų lietuvių 
išvažiavimą. ”Amerika” vi
sais atžvilgiais stiprėja dėka 
šauniam pasišventimui dvie
jų idealistų, Kazio Vilniškio 
ir Vytauto Žalnieraičio. Bet 
mūsų aktyvi parama yra bū
tina, kad galutinai ’’Ameri
ką” pastačius ant visai pa
stovaus ir tvirto pamato. Ka' 
da ’’Amerika” sustiprės ant 
tiek, kad jau galėsime su
šukti ’’ilgiausių metų Ameri
kai,” tada visu smarkumu 
pasuksime vairą | visiems 
rūpimą klausimą, t. y. nuo
savybės įsigijimą. Tuogi tar
pu vistik ne pro šalį būtų 
išrinkti tam tikra komisija 
iš keleto asmenų, kurios tik
slu būtų jau iš anksto ieško
ti patogaus kampelio savo 
ateities veikimo centrui.

Moterų Sąjungos 29 kuopa

Gražiausias ir kilniausias 
draugijos momentas tai jubi
liejus, nes draugija išlikusi 
gyva ir tvirta gali tikrai pa
sididžiuoti savo . praeities 
darbais. Šis bukietas, rodos, 
teks Moterų Sąjungos 29 kp., 
kuri apvaikščios savo jubi
liejų dar šią vasarą. Todėl

visų tų, kurie ką 
nors žino iš Mot. Sąjungos 
29 kp. gyvenimo pranešti 
redakcijai, nes bus visiems 
įdomu viso laikotarpio veiki
mas, kurs tilps šiame skyriu
je. Jeigu ir kitos draugijos 
priklausančios prie Federa
cijos Apskričio, turėtų šiais 
metais jubiliejų, esate prašo
mos tuojau atsiliepti.

Draugijų, priklausančių 
prie Federacijos, visos ko
respondencijos bus talpina
mos šiame skyriuje.

pavyzdingą užsilaikymą. Ma
lonu paminėti, jog tarp atsi
lankiusiųjų matėsi ir keletas 
iš mūsų žymesniųjų veikėjų, 
k. t. gerb. Krušinskas, Ma
žeika ir kt.

Draugijos vardu
J. Mykolaitis.

TIEMS, KURIE SUPRANTA

’rofesionalų Draugi- 
ii duoda radio pa- 
iš stoties WMBQ 

ą antradienio vaka- 
0. Paskaitos nepoli- 
ilonėkite pasiklausy-

i (telefonu): Pasė
sta gydytojui, atvyk- 
is — mano mažamer 
arijo adatą.

itė: Gydytojas užsi- 
- tamstai adatos rei
sus?

Karai. Angelų Parap.

PARAP. VARGONAMS
3.5 METAI

Rodos mažas dalykas, kad 
vargonams sukanka 35 me
tai, bet tai parapijai yra la
bai garbingas. Štai ką apie 
tuos vargonus rašo 1901 m. 
25 nr. ’’žvaigždės” (392 pus
lapy) :

’’Lietuviškoje Bažnyčioje 
stato naujus vargonus, ku
riuos kunigas Varnagiris ap
siėmė įtaisyti neimdamas nei 
cento iš parapijos kasos. 
Tam reikalui darosi didelė 
loterija. Traukimas bus 14 
rugsėjo, Grand St. Parke. 
Vargonų pašventinimas bus 
1 dieną rugpiučio...kaipo die
noje pirmų mišparų prieš 
šventę Panos Švenčiausios 
Aniolų Karalienės...

(424 psl.) ...Ant pašventi
nimo pribuvo ’ ’Brooklyn© 
diecezijos Kancleris kun. 
Mundelein (dabar jis Chica
go j e Kardinolas. Ž.) ir kiti 
svetimi: Kun. Žilinskas, Mi
liukas, Jakštas, Saurusaitis, 
žindžius”... Tai vis istoriniai 
asmenys išeivijos dirvoje. 
Toliau rašo, kad ’’dumplės 
vargonų bus varomos elektra 
ir tai bus geriausi vargonai 
iš visų lietuviškų parapijų 
Amerikoje”... O dabar?

J. Ž—čius.

Gegužės, mėn. 8 d. Švento 
Vardo Draugijos trečiasis 
metinis balius pavyko. Ap
mokėjus visas rengimo išlai
das, lieka vidutiniškai pelno.

Draugija reiškia savo nuo
širdžią padėką visiems, ku
rie prisidėjo padaryti balių 
pasekmingu. Labiausia dė
kingi esame p. p. V. Turu- 
liui, M. Dailydėnui, G. Visac- 
kui ir V. Žemantauskui. Ly
giai ačiū ir tiems, kurie pri
sidėjo savo maloniu patarna
vimu, būfent p. p. Pusvaš- 
kiui, Gudamskui, Jakaičiui, 
Mikaliūnui ir visiems ki
tiems. Taip pat dėkojame 
gerbiamai publikai už skait
lingą atsilankymą ir gražų,

Nežiūrint kiek kalbėsi ir 
aiškinsi žmogui, kuris mažai 
reikalą supranta, bus tuščias 
darbas. Už tai čia kreipiamės 
į tuos skaitytojus, kurie su
pranta, kad laikraščio leidi
mas kaštuoja daug pinigų. 
Tuos pinigus laikraštis gau
na už prenumeratą, nors ji ir 
neapmoka pilnai visų išlaidų. 
Taigi suprantama, kad laiku 
prenumeratos neužmokan
tieji skaitytojai skriaudžia 
laikraštį piniginiai ir apsun
kina administraciją. Už tai 
labai prašome visų, kurie ga
vote pranešimus ir kurie dar 
negavote, bet jaučiate, kad 
prenumerata baigiasi, neati
dėliojant užsimokėkite ją. — 
Suprantama, menkas draugi
joj tas narys, kuris nesisten
gia draugijos auginti, pri
kalbindamas į ją naujų. Mes 
už tai tikime, kad gerbiami 
skaitytojai prikalbinsite ki
tus arba ir patys užrašysite 
savo pažystamiems ’’Ameri
ką.”

GREAT NECK, L. I.

ALRK. Federacijos 51 
skyrius geg. 6 d. laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Susi
rinkę išklausė šokių komite
to raporto apie bal. 25 d. ba
lių. „Pasirodo, kad buvo ma
žai žmonių, tad ir pelnas la
bai mažas. Tikimasi, kad bu
simasis balius bus sėkminge
snis. Mat, praėjusiam baliui 
kiek pakenkė parengta pa
roda vyčiams ir Lietuvos 
svečių priėmimas.

Toliau skyrius svarstė bir
želio 21 d. ruošiamąją para
pijų ekskursiją. Visų nutarta 
vykti ekskursija, perkant ti- 
kietus iš Maspetho lietuvių 
parapijos, kadangi šios para
pijos kunigai tarnauja ir 
greatneckiečiams. Davažiuo- 
ti į laivą nutarta samdytis 
autobusą iš Great Neck. Ti- 
kietais ir autobusu rūpintis 
išrinkta komisija iš A. Kur
tinaičio ir C. Rogers. Auto
buse telpa tik 40 asmenų, 
tad visi raginami iš anksto 
pas komitetą užsisakyti vie
tas. Čia pat susirinkime jau 
10 asmenų užsisakė vietas.

UŽKANDŽIŲ BALIUS
—: PENKTADIENĮ, GEGUŽES 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.

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

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

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

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

t

„Amerikos” redaktorius, Kazys Vilniškis, šią savaitę 
atostogauja Marianapoly, Thompson, Conn.

NEDARBO DRAUDIMO ĮSTATYMAS NEW YORKO 
VALSTIJOJE

Radio paskaita 1936.IV

Nuo 1935 m. bal. 25 d. įsi
galėjo šios valstybės Nedar
bo Draudimo Įstatymas, šių 
metų kovo 18 d. įsigalėjo 
nauji svarbūs pakeitimai. 
Visuomenei, manau, bus įdo
mu kiek arčiau patirti svar
biuosius to įstatymo nuosta
tus.

Šis įstatymas yra didžiojo 
valstybininko, prez. F. D. 
Roosevelto socialių refor
mų politikos padaras. New 
Yorko valstybės politika šiuo 
klausimu šiaip paties įstaty
mo apibudinta:

’’Ekonominis nesaugumas 
dėl nedarbo yra rimtas grą- 

įsinimas šios valstybės žmo
nių sveikatai, gerovei ir do
rovei. Visuotinas nedarbas 
tad tapo visuomenės dėme-

24 Adv. K. R. Jurgėlos 

kime su žodžių sąvokomis.
’’Samdomas darbas” — 

betkokis darbas pagal sam
dos sutartį, sudarytą raštu, 
žodžiu, ar išvestiną iš elgse
nos, įskaitant samdinių su
tartis su savo padėjėjais, ap
mokamais tų samdinių arba 
samdytojų (darbdavių), jei 
tie padėjėjai pasamdyti su 
tikra ar išvestiną darbdavio 
žinia. Visas darbas arba jo 
dalis turi būti dirbamas šios 
valstybės ribose.

’’Samdinys” (mployes) — 
betkuris asmuo, įskaitant ir 
svetimšalius (pas mus daž
nai vadinamus ’’nepiliečius”) 
bei nepilnamečius, — pasam
dytas betkokiam darbui dirb
ti, išskiriant a) ūkio darbi
ninkus, b) ’ ’balta-kalnierius’ ’

Tikietus galima gauti jau šį 
sekmadienį. Stenkimės užpil
dyti nors 2 autobusus.

X. X.

LANKĖSI SVEČIAI

Geg. 13 d. „Amerikos” Re
dakciją atlankė Švedų Ame
rikos Linijos Klaipėdos ‘Sky
riaus Vedėjas Pranas .Za- 
borskis, laikraštininkas Vla
das Bakūnas ir p. Stankevi
čius. Svečiai apžiūrėjo spaus
tuvę bei įstaigą.

NAMŲ SAVININKŲ ORGA 
NIZACIJA AUGA

Balandžio 30 d.! įvyko pir
mas oficialis Lithuanian 
Home Owners Association of 
Greater New York, Inc. susi
rinkimas, kuriame laikinoji 
valdyba išdavė feavo rapor
tus, iš kurių paaiškėjo, kad 
organizacija jau turi arti 
pusantro šimto narių. Šis su
sirinkimas priėmė organiza
cijos statutą, kurį suredaga
vo adv. Cl. Voketaitis, ir iš
rinko pastovią valdybą.

Valdyba: Pirm. J. P. Ma- 
chulis, vicepirm. W. Šabūnas 
ir L. Grikštas, rašt. A. Šližys 
ir Ed. Genevičia, ižd. P. Ša- 
linskas, iždo glob. P. Montvi
la, V. Karaktinas, A. Briedis. 
Direktoriai nariai: A. Mac
kevičius, Z. Kavaliūnas, J. 
Ramoška, J. Dobrovolskis, J. 
Rimkus, D. Užusienis. Tvark
darys — V. Pūkas.

Komisijos: Organizacinė: 
L. Grikštas, Al. Šližys, P. 
Montvila; paskaitų — J. P. 
Machulis, L. Grikštas, Al. 
Šližys; patarimų — adv. Cl.

Voketaitis, B. P. Šalinskas, 
L. Grikštas; mechanikų —( 
V. Pūkas, Butkauskas ir Pet
raška; finansų — Pijus Ša
linskas, P. Montvila, M. Ka
raktinas, A. Briedis.

Susirinkimai. Organizaci
jos susirinkimai įvyks kiek
vieną pirmą penktadienį 
kiekvieno mėnesio, Broniaus 
Šalinsko įstaigoj, 8402 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Reikalui pasirodžius susi
rinkimai galės įvykti ir kur 
kitur. Valdybos ir komisijų 
posėdžiai įvyks kas trys mė
nesiai, o reikalui esant, daž
niau.

Piknikas. Namų savininkų 
organizacijos pirmas pikni
kas įvyks šeštadienį, birželio 
6 d. Dexter Parke, Woodha- 
vene. Įžangos tikietai spar
čiai platinami, nes iš anksto 
perkant tikieto kaina tik 35 
centai, prie durų bus 45 c. 
Piknikas prasidės nuo 2 vai. 
po pietų, šokiai nuo 4 vai. po 
pietų. Šokiams gros šaunus 
ir didelis Lido Radio orkes
tras, kuriam vadovauja V. 
Bėrenis.

Svarbus pikniko reikalais 
susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, gegužės 15 d. 8 vai. 
vakare, Broniaus Šalinsko 
įstaigoj, 804 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Visi organiza
cijos nariai yra kviečiami 
dalyvauti.

ŠIANDIEN!

Karalienės Angehj par. sa
lėje, 8 vai. vak. bus skanių 
užkandžių balius. Mot. S-gos 
24 kuopa visus kviečia atsi
lankyti, tuomi paremiant sa
vaitraštį „Ameriką.”

šio ir rūpesčio klausimu, rei
kalaujančiu atitinkamų veik
snių iš įstatymų leidėjų, kad 
sustabdyti nedarbo plitimą 
ir palengvinti naštą, kuri da
bar taip dažnai slegenčia jė
ga krinta ant bedarbio dar
bininko ir jo šeimos. Po ti
riamųjų tardymų, aiškinant 
paplitusio nedarbo pesekmes, 
abiejų seimo rūmų sudaryto
ji mišri nadarbo komisija, pa 
skirta 1931 m. bal. 9 d., pra
nešė, kad nedarbo klausimas 
geriau gali būti kovojamas 
vadinamu priverstinu nedar
bo draudimo planu, negu da
bar mėginama menkomis var 
guomenės šelpimo pastango
mis per priverstinas taksa- 
vimo kontribucijas. Imant do 
mėn savo komisijos raportą, 
sykiu su plačiai žinomais fa
ktais, perimančiais raporto 
išvadas, seimas šiuomi pa
reiškia, kad jo, rimtai ap
svarstytu manymu, visuome
nės labas ir darbininkų gero
vė reikalaujo šio įstatymo 
įgyvendinimo priverstinam 
atidėjimui šalin finansinių re 
zervų, kad pagelbėti asme
nims, netekusius darbo ne 
dėl jų kaltės.”

Kiekvienas darbdavis, sam 
dąs 4 ar daugiau samdinius, 
namų ruošos, prekybos ar 
pramonės darbams, privalo 
prisidėti į valstybinį ’’Nedar
bo Draudimo Fondą” su 3 
proc. algų, (pradedant 1938 
metais), šiais 1936 m. įna
šas tėra 1 proc. gi 1937 met. 
2 proc. Pašalpos bus išmoka
mos po 2 metų nuo dienos, 
kada darbdaviai privalo pra
dėti mokėti įnašus. Kad tiks
liau suprasti šio įstatymo de
rinimą gyvenime, susipažin-

uždirbančius daugiau kaip 
2,600 dol. per metus, ir c) 
darbininkus, pelninčius dau
giau kaip 50 dol. savaitėje.

’’Samdytojas” arba ’’clarb- 
davis” (employes) —asmuo, 
firma, korporacija (ar tai 
natūralūs asmenys, ar juri
diniai, — ar tai privatūs, vie
ši ar reprezentaciniai, k. a. 
palikimų globėjai, egzekuto
riai ar valdytojai reprezen
tacinėje padėtyje), — išski
riant valstybę, miestus ir ki
tus valdžios administracinius 
dalinius, ir išskiriant tikybi
nes, labdarybės, mokslo, lite
ratūros ir švietimo įstaigas, 
kuriose jokia pelno — paja
mų dalis netenka privataus 
akcininko ar nario naudai, — 
kuris betkuriais metais, pra
dedant ir po 1935 m. samdė 
4 ar daugiau asmenis betko
kiam apmokamam darbui 
trylikos ar daugiau savaičių 
laikotarpyje kalendorinių me 
tų eigoje. Jei samdinio padė
jėjas, ar samdinys, pasamdo 
kitą asmenį savo darbui dirb 
ti ar talkai, tai vyriausias 
samdytojas (darbdavis) skai 
tomas ir to padėjėjo ar talki
ninko samdytoju, nepaisant 
ar samdytojas ar jo samdi
nys moka tam padėjėjui at
lyginimą, jei tik samda pada
ryta su 'tikrąją ar išvestiną 
samdytojo žinia. Nustatant 
vyriausiojo samdytojo kont
ribucijų proporciją (nedarbo 
draudimo fondan), jis laiko
mas visų sub-kontraktorių 
darbininkų samdytoju, ne
bent, jei sub-kontraktorius 
sutartimi apsiima pats mo
kėti tan fondan įnašus už sa
vo samdinius pagal darbo ko 
misaro nustatytas taisykles.

LIEPOS - 4 - JULY
SEPTIKTOJILIETUVIUDIEJIA
Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

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

IR SUAUGU. 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
— ............ .... ... ................



’’AMERIKA” Gegužes 15 d., 1936 m.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Sodaliečių parengimas
Gegužės 6 d. įvyko Soda

liečių vakarėlis, pagerbimui 
motinėlių. Buvo labai pasek
mingas. Tarp svečių buvo 
gerb. kun. Šimkus, p. Suba- 
tienė ir kiti žymesni veikė
jai. Vakarėlį atidarė kun. 
Šimkus, o sesuo Nikodemą 
buvo vakaro vedėja. Čia buvo 
puikiai paruoštų užkandžių. 
Pasirodo, kad sodalietės mo
ka pagaminti valgius taip, 
kaip ir jų motinėlės.

Gerbiamas kun. Šimkus ta
rė keletą žodžių į atsilankiu
sias, trumpai ir jaudinančiai. 
Taipgi kalbėjo ir kiti svečiai 
bei sodalietės.

Po užkandžių, mergaitės 
vedė savo motinėles pašokti. 
Motinėlės buvo labai paten
kintos ir jų veiduose spindė
jo džiaugsmas, kad jų dukre
lės taip gražiai užaugo ir jas 
senatvėje nepamiršo.

Pabaigoj išlaimėjo puikias 
dovanas ponios Čižauskienė 
ir Jagmenienė.

Visos išsiskirstė į namus 
šiek tiek pavargę, bet links
mos ir patenkintos. Valio 
mūsų sodalietėms, kad jos ir 
toliau gražiu pasiryžimu 
gerbtų savo mylimas motinė
les.

Olga Čižauskas. 
—o—

Parapijos choras
Buvote kantrūs ar ne ir 

jeigu ne, tai būkite, nes už 
dviejų savaičių mūsų choras 
vaidins ’’Kantrią Eleną,” še
šių veiksmų dramą parapijos 
svetainėje, gegužės 23 ir 24 
dieną. Pradžia 7:30 vai. vak., 
įžanga 50 c.

Kviečiame visus pamatyti 
šį gražų veikalą ir paremti 
savo dalyvavimu.

Pelnas skiriamas parapi
jai.

Artinasi laikas, malonėki
te įsigyti bilietus iš anksto 
pas choro narius.

V. Jagminas.

MASPETH. L I.

Vięi į gegužynę
Pirmu kartu Klaščiaus 

parke įvyks tikra lietuviška 
gegužynė su dainomis, žais
lais ir šokiais. Dainų koncer
tą išpildys parapijinis cho
ras. Žaidimai bus vaikų ir 
moterų. Šokiai prie Avižonio 
orkestro ligi vėlumos. Bus 
taipgi renkama Gegužės ka
ralaitė. Balsuos visi dalyviai. 
Tad visi kviečiami į šią gegu
žynę. Koncerto pradžia 5 v. 
p. p., šokiai nuo 7 vai.

—o—
Amerikiečių rekolekcijos
Maspetho lietuvių bažny

čią lanko didelis skaičius ki
tataučių. Šiems klebonas kar 
tą metuose (geg. mėn.) su
ruošia rekolekcijas, šiais 
metais geg. rekolekcijos pra
sideda šį sekmadienį. Kun. C. 
A. Haverty, O. P., sakys pa
mokslus rytais ir vakarais. 
Sekmadienį pamokslas bus 
tik 3 vai. p. p. (ir visos Mi
šios ryte). Ryte pamaldos 6, 
7 ir 8 vai., vakarais 8 vai. 
(gegužės pamaldos lietuviš
kai 7:30 vai.-. Jaunimas ra
ginamas naudotis šiomis re
kolekcijomis.

—o— 
Žinutes

— Geg. 24 d. 5 v. vak. su
situoks Marijona Šimkiūtė 
su Kaziu Valaičiu.

— Vyskupijos labdarybės 
vakarienėje geg. 11 d. St. 
Joan of Arc auditorijoje da
lyvavo lęun. J. Balkūnas, A. 
valantiejus ir V. Zabelskis.

Vakarienėje buvo 700 sve
čių. Kalbėjo vysk. T. E. Mol
loy, S. T. D. Aukų surinko 
$23.300.00.

— Lankėsi Maspethe gerb. 
kun. J. Jakaitis, M. I. C., tė
vų marijonų provincijolas.

— Geg. 19 d. 9 vai. vakare 
nepaprastą susirinkimą tu" 
rėš jaunimo Katalikų Klu
bas.

— Maspethiečių parengi
mų Komitetas turės bendrą 
pasitarimą su kitų parapijų 
komitetais Apreiškimo par. 
mokykloje pirmadienį — ge
gužės 18 d. 9 vai. vakare.
— Dr. J. Petrauskas vėl 
priiminėja ligonius savo nau
joj vietoj. Buvo šiek tiek 
sirgtelėjęs.

- o—
11 metinis seimas

šeštadienio, gegužės 9 d. 
vakare V. Zabelskio salėje į- 
vyko Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės šėrininkų 11 meti
nis seimas. Seimą atidarė 
bendrovės pirihininkas F. Jo- 
čis. Prisirašė 2 nauji šėrinin- 
kai.— A. Valantiejus ir kon- 
traktierius J. Petrauskas.

Seime dalyvavo didžiuma.
Buvo apkalbėta svarbūs 

bėgamieji reikalai. Šėrininkų 
nutarta daryti planus staty
mui nuosavo namo ir svetai
nės. Išrinkti 2 nauji direkto
riai A. Valantiejus ir kon- 
traktierlus J. Petrauskas. F. 
Kebežinskas ir Svetka pasi
liko direktorijate.

Lietuvių veikimas Maspe
the auga ir didėja. Turime 
savo tarpe gabių veikėjų ir 
profesijonalų. Maspetho lie
tuviai gali tikrai tikėtis ne
trukus atsiekti savo tikslą 
ir pasistatyti svetainę, kuri 
yra reikalinga ne tik mums, 
bet labiausiai' mūsų jauni
mui.

Gegužės ‘10 d. parapijos 
svetainėje įvyko poseiminis 
balius. Nors daugelis paren
gimų buvo kitur, vienok pu
blikos prisirinko gana daug, 
ir visi laikąs praleido gražiai. 
Atsilankė ir gerb. vietos ku
nigai ir kiti žymūs svečiai. 
Visais atžvilgiais vakaras ir 
pasekmingas. Ačiū visiems 
už atsilankymą ir pasidarba
vimą.

Pirm. F. Jočius ir 
Direktorijatas.

Vieša padėka
Nuoširdžiai dėkojam vi

siems, kurie prisidėjo prie 
pagerbimo gerb. kun. Pijaus 
Lekešiaus ir surengimo va
karienės gegužės 5 d. Nuo
širdžiai ačiū gerb. klebonui 
kun. J. Balkūnui už jo ini
ciatyvą ir patarimus, Alto
riaus Draugijai už maldas ir 
gėles, poniai Valantiejienei 
už giesmes, F. J. Tamošai
čiui už choro prirengimą, 
choristams už gražias daine
les, draugijoms už sveikini
mus ir dovanas, mergaitėms
— Petrulytei, Niedzinskaitei, 
ir Deguliukui už programos 
išpildymą, poniams Valantie
jienei, Tamošaitienei, Degu- 
lienei už daineles. Didžiau
sias ačiū šeimininkėms, ku
rios per 3 dienas sušilusios 
dirbo prie valgių gaminimo
— Zamblauskienei, Bagočiū- 
nienei, Vyšniauskienei, Nie- 
žinškienei, Liziūnienei, Ado- 
Snaitięnei, Navickienei, Za- 
belskienei, Morkūnienei, Lau 
kaitienei, Kivitienei, ir ki
toms. Gerb. publikai už atsi
lankymą ir nuotaiką.

Mot. Sąjung. 30 kuopos 
pirm. A. Jocienė* ir visa val
dyba.

—o—
Minėjo Motinos Dieną
Motinos dieną, gegužės 10 

d. sąjungietės gražiai minėjo 
metinę šventę. 8:30 vai. mū
sų bažnyčioje buvo atlaiky
tos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias atnašavo pats klebo
nas kun. J. Balkūnas ir pasa
kė motinoms pritaikytą pa
mokslą. Laike Šv. Mišių V. 
Valantiejus ir mažasis cho-

ras gražiai giedojo. Visos są
jungietės ir šiaip motinos, 
jaunimas ir Šv. Vardo drau
gijos vyrai ėjo prie Šv. Kp-! 
munijos motinų intencijai. 
Lai būna gražus pavyzdys 
visiems laikams.

PAGERBIMO VAKARIENE

Gegužės mėn. 7 d. Apreiš
kimo parapijos kambariuose 
Moterų S-gos 29 kuopa su
rengė Liet. Meno Teatro vai
diloms vakarienę.

Atsilankė gerb. klebonas 
kun. Pakalnis, Moterų s-gos 
atstovės ir narės, Liet. Meno 
Teatro nariai ir svečiai — 
kas sudarė linksmą būrelį.

To vakaro vedėja Šertvy- 
dienė pasakė įžanginę kalbą, 
pagirdama ir įvertindama L. 
M. T. darbuotę meno srityje.

Įspūdingą kalbą pasakė 
kun. Pakalnis, pabrėždamas 
scenos meno svarbą lietuvių

visuomeniniam veikime, lin
kėdamas, kad ir kitos vieti
nės organizacijos pasektų L. 
M. T. idėjinį veikimą.

Ilgametė Moterų s-gos pir
mininkė O. Mikulskienė savo 
kalboje išreiškė daug simpa
tijos L. M. T. su pažadu vi
suomet remti scenos veiki
mą. Be to, dar kalbėjo Suba- 
tienė, Terebeizienė, Bidlevi- 
čienė ir kitos.

Iš L. M. T. kalbėjo pirm. 
Raudonaitis, E. Bartkevičiū
tė, Osteika ir visa eilė kitų.

Prie taip skaniai prireng
tos vakarienės ir įdomių kal
bų, prisiminta ir L. M. T. na
rė Varutė Klingaitė pasiun- 
čiant jai laišką su visų ten 
atsilankiusių parašais.

— Ar tai ši gėlė verkianti 
ieva? Bet ji neverkia!

— Ji greitai verks — aš 
pasodinau svogūnus po ja.

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. JALINSKAS)

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS*

270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak, 

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787 
t

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(SLIUPATTfi) 

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
fl—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
3—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 9-3040

NAMAS ANT PARDAVIMO

Parsiduoda medinis, 2 augštų, 
6 kambarių, su ’sun parlor,” ant 
kampo, namas ir garadžius 2 ka
ram. Su visais moderniškais įtai
symais (improvements), garu ap
šildomas, baltos sinkos, maudy
nės, skyrium vasarinis vandens 
šildymas, ir visi kiti patogumai. 
Taipgi skiepe yra ’’showers” ir 
’’toiletai.” Geležnė tvora aplink 
visą namą. Atiduosiu už stebėti
nai žemą kainą. Telefonuokite dėl 
platesnių informacijų: Republic 
9-5964. Arba kreipkitės sekamu 
antrašu: 150-01 Coolidge Ave., 
Jamaica, L. I., N. Y.

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

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

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

.’iih ifiminiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiu  
= Tel.: STagg 2-2306 =

1 PALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVĖ . =

j GERIAUSIOS RŪŠIES =
S Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 3

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirinkimas
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ Ę 
g geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
= J. GINKUS, =
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimir

J. Tel.: STagg 2-7177 ?

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

;' 219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. /
<' Williamsburgh Bridge Plaza j i

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS i
Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84*02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L |
PRIE FOREST PARKWAY

EVERGREEN 8-9770 <[

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS ;

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. į

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY,Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSK1S

Gera Duoha—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 i 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.

I
 Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

i GRABORIUS ;

i 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. (

<[ Tel.: STagg 2-1043 NOTARY PUBLIC!

į M. P. BALLAS, Ine.
j! BIELIAUSKAS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Į! 660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' .1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam i 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. !

KOSULYS
M PRIEŽASTIES 
ŠALČIO

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

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRITONE gyduolėmis, 

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

Virš minėtų gyduolių gaUma gauti visose vaistinėse arba tiesiai ii:

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

RAPOLAS KRUČAS

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

(Prieš Mount Olivet kapines) 
TeL: JUniper 5—0259

PHONE EVergreen 7-1312

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

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

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

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

Lietuvos valstybinė

===============1
Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgšti 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.

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)

Mm išvalome Garo Boile
rius oru už |2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ea- 
dlo garsinimo kasdien H 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykit* adreeuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

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




