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Kolegijos sukaktis
Spaudos naujienos

A. MET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 
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Įvairūs frontai atėjo ma
dom Bendras frontas, tauti
nis frontas, katalikų frontas 
etc. Frontai šaukia kongre
sus. Atsiranda darbas. Jei ne 
frontai, nebūtų mumyse gy
vumo. Frontai įėjo madon 
visur iš Rusijos. Vienas fron
tas tikriausiai reikalingas, 
tai prieškomunistinis. šv. Tė
vas vengrams pabrėžė komu
nistų pavojų ir pakartojo 
spaudos parodoje, raginda
mas kovoti komunizmą. Ki
tas frontas mums lietuviams 
reikalingas — Vilniaus fron
tas. Vilniaus reikalai nėra 
vienos vyriausybės, ar parti
jos, ar kariuomenės reika
las. Vilnius — tautos širdis. 
Jos priespaudą turi jausti 
visa tauta. Nežaiskime Vil
niaus vaduote. Visų pareiga 
Vilniui dirbti. Tik bendru 
frontu Vilniaus darbas bus 
sėkmingas.

Birž. 9 ir 10 d. d. Lietuvoje 
vyks seimo rinkimai. Įstaty
mu numatoma, kad kandida
tus į seimą galės išstatyti 
apskričių ir miestų tarybos. 
Už jų išstatytus kandidatus 
rinkikai ir balsuos, pasirink
dami tuos, kurie jiems dau
giau patiks. Partijų ar gru
pių sąrašų nebus. Sąrašas 
bus tik vienas, tačiau jame, 
žinoma, bus įvairiausių as
menų, kuriuos savivaldybės 
pasirinksiančios. Numatoma 
duoti mažumoms kelias vie
tas, kaip žydams bus duota 
ne mažiau kaip 2 atstovai. 
Bus renkamas .atsto
vas nuo 50 tūkstančių gyven
tojų. Kurioj apygardoj būtų 
per 30 tūkst. likutis, ten bū
sią pridėtas dar vienas at
stovas. Tad seime bus 49 ar 
50 atstovų. Vyriausybė sten
giasi partijų įtaką sulaikyti 
rinkimuose. Išimtis yra tau
tininkų partijai, kurios at
stovai sąrašuose užims 99 
nuoš. Tai bus ne tautos at
stovybė, bet tautininkų at
stovybė.

—JGu-

Geg. 12 d. šv. Tėvas atida
rė Vatikane Tarptautinę Ka
talikų Spaudos parodą. Ta 
proga jis prabilo į 35 Euro
pos ir Amerikos tautų ir 53 
Afrikos, Azijos ir Australi
jos valstybių atstovus; kurie 
atstovavo savo šalių katali
kiškąją spaudą. Jis pasakė, 
kad komunizmas sudaro da
bartinį didžiausią pavojų 
tautoms, kultūrai ir krikščio
nybei, ypač Katalikų Bažny- 
nyčiai. Jis nurodė, kad spau
da turi kovoti komunizmą, 
aiškinant Katalikų ažnyčios 
tiesas. Bažnyčia yra ne tik 
tikėjimo sargyboje, bet ir 
žmonijos gerovės sargyboje.' 
Nors Bažnyčia pripažįsta, 
kad politika gali dirbti be 
moralybės ar Dievo įsakymų. 
Tad griaunant doros pama
tus, griaunama ir viešosios 
tvarkos pagrindai. Kova su 
komunizmu yra kova už kul
tūrą, už tautų gerovę ir ne
liečiamybę.

—o—
Birželio 4 d. Amerikos Lie

tuvių Marijonų Provincija 
ruošiasi atžymėti 10 metų 
sukaktį nuo pirmosios liet, 
kolegijos Amerikoj įsteigi-Į 
mo. Tai bus ne vien Tėvų 
Marijonų, bet visų lietuvių 
džiaugsmo šventė. Marijonų 
įsteigta Marianapolio kolegi-

AMERIKOJ GYVENTOJŲ)
PRIAUGO 3,9%

Dabar įregistruoti 127 mil.
521 tūkstantis

WASHINGTON, D. C. — 
Cenzų biuras paskelbė Jung
tinių Valstybių gyventojų 
skaičių. Liepos 1 d. 1936 m. 
įregistruota 127 milijonai 
521 tūkstantis. Bal. 1 d. 1930 
m. buvo tik 122.755.046. Tad 
priaugo 3,9 nuošimtis.

New Yorko valstybėj 1930 
m. buvo 12.588.66,1935 m. — 
12 mil. 889 tūkst. Pennsilva- 
nijos valstybėje buvo 9 mil. 
631 tūkst. 350, dabar yra 10 
mil. 66 tūkst. New Jersey 
valstybėje buvo 4 mil. 41 
tūkst. 334, dabar yra 4 mil. 
288 tūkst. Daugiausia padau
gėjo District of Columbia, 
net 22 nuoš., Georgia 15, So. 
Carolina 15,7, Tennessee 11 
ir Florida 9,9 nuoš.

MANDŽUKUO KATALIKAI

„Vie Catholique” žiniomis, 
šiuo metu Mandžukuo valsty
bėje esama 146 tūkstančiai 
katalikų, kuriuos aptarnauja 
4 vyskupai, 4 apaštališkieji 
prefektai ir 300 kunigų. Pa
sak laikraščio, katalikybė la
bai smarkiai plinta visoje ša
lyje.

KAUNAS PADIDĖJO 
7 KARTUS

Prieš didįjį karą Kaunas 
buvo užėmęs tik 557 hekta
rus. 1919 — 19B1 nr. miesto 
plotas padidėjo ligi 1.518 ha, 
o dabar užima 3.982,9 ha. 
Taigi jis padidėjo 7 kartus.

ja yra lietuvybės tvirtovė 
Amerikoj. Jos auklėjami jau 
nuoliai jau šiandien pradeda 
reikštis sąmoningais ir pa
siruošusiais lietuviais inteli
gentais. Tik gaila, kad Ma
rianapolio kolegija permaža 
paramos susilaukia iš mūsų 
apylinkės.

—o—
A.L.R.K. Stud, ir Prof. Są

jungos žurnalo „Studentų 
žodžio” išėjo jau gegužės m. 
laida. Tai pasigėrėjimo tei
kiąs leidinys. Jame nemažą 
dalį raštų ir straipsnių suda
ro čia gimusių augusių jau
nuolių rašiniai. Tai Mariana
polio kolegijos auklėtiniai, 
kurie jau pradeda pasireikš
ti kaipo rimta visuomeninė 
jėga mūsų gyvenime.

—jG>—

„Muzikos Žinios” geg. 15 
d. numeris jau išėjo. Jame 
randame keletą rimtų straip
snių/ giesmių ir Vargoninkų 
S-gos žinių. „Muzikos Žinios" 
daro kultūringo žurnalo įs
pūdį.
.Žurnalo „Commonveal” ge

gužės 15 d. laidoj telpa ilga 
ir charakteringas mūsų ben
dradarbio Valentino Matelio 
(iš altimore, Md.) straipsnis 
apie šių dienų jaunimą.

—o—
— Išėjo iš spaudos kun. A. 

Miluko paskaitos „Lietuviai 
Pennsylvanijoje.”

— „The Christian Family 
and Our Missions’” mėnraš
tis, vasario mėn. laidoje, rašo 
apie vysk. T. Matulionį 
straipsnyje: „In Russian 
Dungeons and Prison 
Camps.”

KĄ DARO KLAIPĖDOS 
DIREKTORIJA?

Klaipėdos krašto komen
dantas, atsižvelgdamas į tai, 
kad Klaipėdos apskrities sei
melis balandžio 1 d. išrinko 
į savivaldybės organus ūki
ninką Martyną Kilią iš Va
nagų, dvarininką Francą 
Ogilvę iš Graumenės, pirklį 
Heinrichą Pietschą iš Juod
krantės ir paskyrė dvarinin
ką Kurt Lankischą, o Pagė
gių apskrities seimelis išrin
ko dvarininką Erichą Paino
ką, kurie visi penki buvo 
bausti už priešvalstybinį vei
kimą, valstybės saugumo su
metimais kreipėsi į krašto 
direktoriją, prašydamas mi
nėtų asmenų pareigose ne
tvirtinti, o patvirtinus atlei
sti.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA 
TUOJ PRADEDAMA

KAUNAS. — Prieš porą 
metų pastatyti ir per Euch. 
Kongresą pašventinti Prisi
kėlimo bažnyčios pamatai 
vis laukė sienų, žaliojo Kal
no klebonas iš sakyklos pa
skelbė, kad netrukus bus 
pradėta ir sienų statyba. Po 
vienų metų ši didelė bažny
čia bus baigta ir bus viena 
iš jaukiausių bažnyčių Lietu
voje. Be kita ko, numatomos 
naujoj bažnyčioj ypatingos 
vakarinės pamaldos, pana
šios apeigoms prie Nežinomo 
Kareivio kapo V. D. muzie
jaus sodely.

BUS IŠLEISTI DIDIEJI*
VILNIAUS PASAI

KAUNAS. — VGF komite
tas paskutiniame posėdy nu
tarė išleidžiamus organizaci
joms, įstaigoms, įmonėms ir 
šeimoms kolektyvinius pasus 
pavadinti didžiaisiais Vil
niaus pasais. Tame pat posė
dy pirmuoju skaitymu pri
imtos ir didžiojo Vilniaus pa
so taisyklės.

VISAS VOKIETIJOS JAU
NIMAS SUORGANIZUOTAS

Vokietijos spauda prane
ša, kad dabar yra hitleriško 
jaunimo eilėse 90 nuoš. viso 
Vokietijos jaunimo nuo 10 
iki 14 metų amžiaus.

LAISVAMANIAI EINA IŠ
VIEN SU KOMUNISTAIS

Velykų metu, kaip prane
ša „Kipa,” Prahoj įvyko 
tarptautinis laisvamanių kon 
gresas. Kongreso metu lais
vamanius karštai sveikino 
komunistų atstovai. Be kitų 
kongreso darbų pravestas 
nutarimas susijungti su bol
ševikų bedievių sąjunga. Sa
vo kalboj kongreso pirminin
kas Terwagne pažymėjo, kad 
laisvamaniai dabar daugiau
sia vilčių deda į Sovietų Ru
siją ir į bolševikų rankas pa
kliuvusią Ispaniją. Įsidėmė
tini žodžiai.

NACIŲ DARBAI
TAUTOTYROJE..

„Tils. Allg. Zeitung” pra
neša, kad Rytprūsių ober- 
prezidentas, vokietindamas 
vietų pavadinimus, Juodlei- 
džių kaimo vardą pakeitė į 
„Alt-Linden” (Gumbinės a- 

pygard.). Be to, Išlaudžių 
upelis pavadintas „Heide- 
bach.” šis upelis teka nuo 
Išlaudžių kaimo, kuris da
bar pavadintas „Schoenhei
de,” į švetiškės upę.

Tilžės Pakalnės krašto Už
nugarių k. pavadintas „Reh- 
walde” vardu, o nuo Velykų 
Ragainės krašto Didžiųjų 
Kakšių kaimas pavadintas 
„irkenhain" vardu.

VYSKUPAS MINĖJO
SUKAKTĮ

KAIŠIADORYS.— Kaišia
dorių vyskupas Juozapas 
Kukta gegužės 1 d. šventė 
savo vyskupavimo dešimties 
metų sukaktį. Kaišiadorie
čiai linki garbingam Ganyto
jui ir toliau dirbti nenuilsta
mą darbą R. K. Bažnyčiai.

STATOMAS UOSTAS

NIDA. — Praplėsti ir pa
tobulinti Nidos uostą, pasta
tant ir naujas krantines, jau 
buvo nusistatyta ir pradėta 
jau pereitais metais. Atėjus 
pavasariui, šis darbas varo
mas toliau. Jau ištisos dvi 
savaitės, kaip geležinkeliais 
gabenami į Klaipėdos uostą 
Žemaičių laukų akmens, ku
rie čia perkraujami į baido
kus ir gabenami į Nidą kran
tinių statybai. 

C-
TERORAS NESILIAUJA

Lietuvos Aide — sausio m. 
16 d. buvo pranešta apie ke
lių Pajevonio^valse. (Vilka
viškio apskr.) seniūnų ap
šaudymą. P. m. 17 d. apie vi
durnaktį iš kariško šautuvo 
paleista daugiau kaip 10 šū
vių į valse, viršaičio J. Ma
žeikos, gyv. Kunigišknj k., 
mūrinį gyvenamąjį namą. Tą 
pačią naktį viršaičio padėjė
jas J. Vasiukevičius, gyv. 
Būdviečių k., pažadintas šū
vio trenksmo pakėlė galvą, 
bet staiga buvo apibertas 
dūžtančiais nuo naujo šūvio 
miegamojo kambario lango 
stiklais. Trečią kartą iššauta 
į orą. Pirmojo šūvio kulipka 
rekošetavusi nukrito ir rasta 
ant grindų kambaryje, o an
troji įstrigo giliai į balkį.

ATKASĖ 2.000 METŲ 
KAPINYNĄ

Vokiečių spauda praneša, 
kad netoli Tilžės, vadinamam 
švedkapy (Schweidefried- 
hof), atkastas didelis seno
vinis kapinynas. Tai smėlėta 
kalvelė, kur jau prieš kurį 
laiką buvo randama bronzi
nių apdarinių, sagučių ir 
žmogaus griaučių liekanų. 
Pradėjus kasinėjimą, tuoj bu 
vo atrasta 10 Cezario laikų 
kapų. Rasta Romos impera
torių laikų ir pasaulinio tau
tų kraustymosi peri jodo ka
pų. Laikraščiai pabrėžia, kad 
visa kapinyno forma ir būtis 
rodo, kad čia esama senovi
nės prūsų giminės kapinyno.

STEIGIA LIETUVOS — 
AMERIKOS PREKYOS 

RŪMUS
Lietuvos spauda praneša, 

kad Lietuvos general, konsu
lo Jungtinėse Amerikos Val
stybėse p. Daužvardžio inici
atyva New Yorke steigiami 
Lietuvos — Amerikos preky
bos rūmai,

DIDELĖ KNYGŲ PARODA ITALAI NAIKINA ETIOPIJOS GYVENTOJUS
Lietuviškų knygų leidėjų 

— Kooper B-vės "Spaudos 
Fondo,” Šv. Kazimiero d-jos, 
„Sakalo" b-vės, „Dirvos" b- 
vės ir „Vyties” b-vės atsto
vai, balandžio 20 d. susirin
kę Sp. Fonde posėdžio, prin
cipe nutarė dar šiais metais 
surengti I-ją didelę lietuviš
kų knygų parodą. Į parodą 
bus įtraukti visi liet, knygų 
leidėjai. Parodoj bus apimta 
liet, knyga nuo ankstybųjų 
prieškarinių laikų ligi mūsų 
dienų, ne tik Lietuvoj, bet ir 
svetur išleistąsias knygas 
lietuviškas. Detalus parodos 
planas leidėjų bus aptartas 
ir nustatytas vėliau.

ŠAULIAI PASITIKS 
KELIATOJUS

Klaipėdos šauliai visus pa
jūrio lankytojus pasitiks ir 
teiks nurodymų lankant pa
jūrį. Tam reikalui bus pa
skirti prityrę ekskursijų pa
lydovai.

AMERIKOS IR KANADOS 
UNIVERSITETUOSE STO- 
KUOJA LITUANISTIKOS

U. Katzennelenbogenas, ku
ris yra anglų kalba parašęs 
lietuvių ir latvių dainų studi
ją „Daina,” skundžiasi, kad 
Amerikos ir Kanados univer
sitetuose esą labai neturtingi 
lituanistikos skyriai. Esą, 
gera būtų, kad Lietuvos V. 
D. universitetas tos rūšies 
leidinių siųstų Kanados ir 
Amerikos ' universitetams. 
Ypač tai svarbu Amerikos 
lietuviams studentams, ku
rių Amerikos universitetuose 
esą keli šimtai.

PLEČKAITIS SKUNDŽIA 
VILNIAUS VAIVADĄ

J. Plečkaitis apie Lietuvos 
polit. emigrantų veikimą Len 
kijo j e ir jų santykius su 
Houvko buvo išleidęs knygą, 
bet ją lenkų administraciniai 
organai sukonfiskavo. Dabar 
dėl to Plečkaitis duoda lenkų 
vidaus reikalų ministeriui 
skundą.

HITLERIS
NUSISKUNDŽIA

• BERLYNAS. — Kalbėda
mas vokiečių nacionalsociali
stų susirinkime Hitleris pa
brėžė, kad „ypatingai sunkią 
padėtį Vokietija pergyvena, 
nes ankštoje erdvėje gyvena 
didelė tauta, reikalaujanti 
aukšto kultūrinio gyvenimo 
lygio.” Dėl santykių su už
sieniais Hitleris pažymėjo, 
kad savo „dideliems uždavi
niams siekti" Vokietijai rei
kalinga Europa, kuriai ne
grėstų „tarpusavio neapy
kanta, pagrįsta puolimų be
protybe. Vokietija norinti 
taikos ir kitiems sakanti: 
„Mes nieko iš jūsų nenorime, 
bet palikite mus ramybėje.”

REZIGNAVO LENKIJOS 
KABINETAS

VARŠUVA. — Lenkijos 
ministerių kabinetą sudarė 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Slawoj-Sladkowski.

Senąjį kabinetą rezignuoti 
privertė didelės visoje šalyje 
riaušės, žydų pogromai, fi

nansiniai keblumai ir pilsud- 
skininkų pasipriešinimai vai 
džiai.

Naujasis ministeris pirmi
ninkas didelių pakeitimų ka
binete nepadarė. Palikti be
veik visi senieji ministerial. 
Naujojo kabineto sąstatas 
rodo, kad susitarimo su kai
riųjų opozicija nebus.

SOVIETAI PARAŠĖ NAU
JĄ KONSTITUCIJĄ

MASKVA. — Speciąlė ko
misija, su diktatorium Stali
nu priešakyje, paruošė So
vietų Sąjungai naują konsti
tuciją, kuri duosianti dau
giau laisvių piliečiams. Nau
joji konstitucija bus įteikta 
užgirti Centraliniam komu
nistų komitetui.

MOTINOS DIENA 
SEMINARIJOJE

Telšių kunigų Seminarijo
je klierikų-tretininkų rūpes
čiu buvo surengta šventė pa
gerbti mūšų motinoms. Iš ry
to Seminarijos koplytėlėje už 
mūsų motinėles buvo atlai
kytos šv. Mišios, per kurias 
siuntė pas Aukščiausiąjį į- 
vairius prašymus motinėlių 
vardu. Po pamaldų buvo mi
nėjimas seminarijos salėje, 
kuris paįvairintas eilėraš
čiais, duetais, laisvais kūri
nėliais, muzika ir kita.

NORĖJO NUNUODYTI 
JAUNIMĄ

TOKIO. — Mokinių sporto 
susirinkime mokyklų valdy
ba vaišino 6.000 svečių ryžių 
pyragaičiais. Valgiusiųjų sve 
čių 38 tuoj pasimirė, o 1.772 
sunkiai susirgo, užsinuodiję 
bankieto maistu. Dėl to mo
kyklos vedėjas išėjo is proto. 
Iš kur nuodai, pateko į mais
tą, nėra žinios.

ANGLAI NEĮLEIS MOTE
RŲ Į DIPLOMATINĘ 

TARNYBĄ

Anglų laikraščiai praneša, 
kad britų vyriausybė nutarė 
neįsileisti moterų į diploma
tinę ir konsularinę tarnybą. 
Ta proga laikraščiai prane
ša, kad pasaulyje dabartiniu 
metu yra tik 2 moterys mini
sterial — amerikiečių atsto
vė Kopenhagoje ir Sovietų 
atstovė Stokholme.

NORĖJO PRIGIRDYTI 60 
LIGONIŲ

Pietų Kinijoj yra mieste
lis Hoh T’ong, turįs 20 tūkst. 
gyventojų. Tame miestely 
atsirado net 60 raupsais ser
gančių ligonių. Bijodami mie 
stelio gyventojai, nutarė juos 
nuskandinti. Apie tą sužino
jo misijonieriai. Jie nuvyko į 
tą miestelį, perkalbėjo gyven 
tojus ir įsteigė raupsuotie
siems prieglaudą — ligoninę. 
Ilgainiui ligoninė išsiplėtė. 
Dabar ji talpina 300 ligonių.

Nuo ateinančių metų pra
džios Vokietijoje bus Užda
rytos 58 lenkų mažumos mo
kyklos. Pasiliks tik 8 mokyk
los. Dabar dėl to visa lenkų 
spauda kelia didžiausią 
triukšmą.

Šaudo už ginklų laikymą

ADDIS ABABA. — Italų 
karo vadovybė įsakė, kad per 
3 dienas visi gyventojai su
neštų ginklus į paskirtas vie
tas. Nors dauguma gyvento
jų to įsakymo nebuvo sužino
ję, italai po 3 dienų darė kra
tas ir masiniai areštavo vi
sus, pas ką buvo rasta gink
lų. Areštuotieji buvo teisiami 
karo lauko teismo, daugiau
sia pasmerkiami mirti. Vien 
Addis Ababe areštuota apie 
1500 žmonių. Spauda paste
bi tokį liūdną įvykį, kad 
Herr Adei, Austrijos banki
ninkas gyveno Belgijos pa
siuntinybėje, buvo išvykęs. 
Sugrįžęs nerado nei vieno 
tarno namuose. Sužinojo, kad 
jie buvo areštuoti ir sušau
dyti, nes bankininko namuo
se rado ginklų. Spėjama, kad 
nė vienas iš sušaudytų neži
nojo apie kokį ten italų de
kretą.

šiuo „įstatymu" italai no
ri nuginkluoti visus etijopus, 
kad jie negalėtų vykdyti gin-. 
kluotų užpuolimų ant italų.

—o—
Uždraudė mišrias vedybas
Anglų spauda praneša, kad 

Italijos diktarius Mussolini 
išleido įsakymą, griežtai 
draudžiantį italams tuoktis 
su etijopais. Mišrios vedybos 
Etijopijoj griežtai draudžia
mos. Ta pačia proga spauda 
paduoda, kad Mussolini atsi
sako nuo sumanymo steigti 
Etijopijoje kariuomenę iš 
vietinių gyventojų.

PENKERIS METUS
NELAIDOTAS

Kinijoj 1931 m. užplūdo 
komunistai misijų namus, 
kur dirbo kun. F. M. Geser. 
Misijonierius tais pat metais 
buvo nužudytas. Neseniai ra
stas jo lavonas ir atgabentas 
į Shawu laidoti.

STAČIATIKIŲ DIECEZIJA 
VOKIETIJOJE

BERLYNAS. — Prūsijos 
vidaus reikalų ministerija 
suteikė rusų pravoslavų die
cezijai pripažinimo teises. 
Tuo būdu pravoslavų bažny
čia Vokietijoje yra pripažin
ta ir saugojama.

MOTERYS KARININKAI
IR PASTORIAI

Norvegijos seimas'64 prieš 
48 balsus priėmė įstatymą, 
kuriuo moterims suteikiamos 
visiškai lygios teisės su vy
rais. Pagal tą įstatymą nor
vegės moterys gali būti net 
karininkais ir pastoriais 
(protestantų dvasininkais). 
Patys norvegų gyventojai la
bai nustebo susilaukę tokio 
įstatymo.

Lenkų prekyba su užsieniu 
pašlipo. Ekonominė būtis pa
sidarė tokia, kad be naujos 
paskolos iš užsienio nebega
lima apsieiti.

Spaudos žiniomis, Vokieti
joje šiomis dienomis pradėta 
varyti keista propaganda, 
kad vokiečiai valgytų juodą 
duoną. Valgąs baltą — nega
li būti geru naciu.
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DĖL VILNIAUS BENDRO FRONTO
Spaudoje vėl keliame Vilniaus klausimą. V. V. S. atsto

vas p. V. Uždavinys lanko kolonijas ir judina Vilniaus va
duotos reikalą. Kan. F. Kemėšis taipgi nerimsta, rašo ir 
prašo veikėjų daugiau Vilniaus likimu susirūpinti. Net 
Lietuvos Atstovybė drįso tokiu politiniu reikalu atsiliepti.

Nestebėtina, kad tiek rūpesčio parodyta, kadangi iš Vil
nijos mus pasiekia šiurpulingos žinios. Lenkai Vilniaus 
krašte dabar veda nežmonišką, tiesiog barbarų politiką. 
Uždarė šimtus organizacijų, mokyklų, knygynų. Ištremia 
susipratusius lietuvius. Varžo visokį lietuvišką judėjimą. 
Trukdo jaunimui siekti aukštesnio mokslo. Inteligentams 
tiesiog neleidžiama savo profesija užsiimti. Liaudis vargi
nama mokesčiais, kraštas ekonominiai stumiamas bankro
tam

Ir kągi mes darome? Visiškai nieko. Tiesa, Spalių 9 ir 
daugumoj Vasario 16 šventėse prisimename ir keliais cen
tais (ir tik centais) paremiame. To neužtenka. Mes turė
tume įsąmoninti save ir net gyventi Vilniaus vargais. Mes 
turime drąsinti’ vilniečius kentėti, pasauliui turime skelbti 
ir nurodyti tuos vargus, neteisingumus. Mes visada galime 
ir turime protestuoti dėl lenkų smurto.

Nors Federacijos skyriai yra ir V.V.S. skyriais, bet ir jų 
veikla pasireiškia tik Spalių 9 ar Vasario 16. Federacija

- yra katalikų akcijos organas ir turi daug įvairių darbų. 
Bet Federacijos, kiti WS skyriai tiek veikia, kad jų negir
dėti ir nematyti. Taip toliau Vilnių vaduoti būtų gėda.

Neseniai kan. F. Kemėšis „Amerikoje” davė sumanymą 
šaukti šią vasarą New Yorke Vilniui vaduoti veikėjų suva
žiavimą. Suvažiavimo iniciatoriais galėtų būti Brooklyn© 
Federacijos apskritys, su vietos laikraščių redakcijomis ir 
kitais WS skyriais, jei jų rytuose yra.

Suvažiavimas WS idėjas iškeltų ir sutvarkytų skyrių 
veikimą bei sudarytų WS centrelį Amerikoje. Kaip san
tykiautų Skyriai su Federacija — nustatytų suvažiavimas. 
Klausimą galėtų referuoti Federacijos Centro nariai.

Federacija yra katalikams WS Amerikoje. Federacija 
yra pasiryžus Vilniui vaduoti idėją skleisti. Jei tautininkai 
ar sandariečiai lig šiol šios idėjos skleidimu neužsiėmė, juo 
daugiau Federacijai reikia dirbti. Ir čia katalikai turi pa
sirodyti geresni tautiečiai, negu ūra-patriotai. Jei Vilniui 
vaduoti reikia sueiti į bendrą darbą su kitomis srovėmis, 
nors iš praeities patyrę kiek nemalonumų, nesusipratimų, 
reikia pakelti iš šiokio bendradarbiavimo, bet nėra perbran- 
gios aukos Vilniui, tad eikime į tautinį bendrą frontą jį iš 
pamatų vaduoti.

Federacijos Tarybos suvažiavimas įvyks liepos mėn. pra
džioje; aptarkime ten ir Vilniaus vaduotės bendrą frontą.

Jonas Balkonas.

VERTA PASVARSTYTI

Lietuvos Pasiuntinybė Wa
shington© iš savo Informaci
jų skyriaus bando Lietuvos 
kritikams, ypač ’’bendra- 
pruntininkams” atsakyti pa
teikdama šešius punktus kon 
struktiviams darbams išei
vijoje. Pasiuntinybė nenori, 
kad mes kištumės į Lietuvos 
reikalus. Tesižino Lietuvos 
žmonės, kaip jie nori tvarky
tis, kokią valdymo formą 
pasirinks, sako ji, rūpinkitės 
realiu kultūriniu darbu čia 
Amerikoje. Mes nesutinkame 
su pagrindine Pasiuntinybės 
mintimi. Jei statome namą, 
ar jį bandome užlaikyti, tai 
ir norime žinoti, kas ir kaip 
jame gyvena. Mes turime tei
sę politikuoti ir rūpintis Lie
tuvos likimu. Tuščias būtų 
mūsų realus kultūrinis dar
bas Amerikoje, jei neturėtu
me dėmesy pačią Lietuvą. 
Kurie nesirūpina Lietuva, 
nesirūpina ir lietuvybe Ame
rikoje. Tad svarstytini Pa
siuntinybės šeši punktai.

’’Jei turima čionai energi
jos ir noro Lietuvos labui pa
sidarbuoti tai kodėl nesiima
ma dirbti realaus kultūrinio 
darbo?

Štai toje pačioje Amerikos 
Lietuvių spaudoje retkar
čiais užtinkame nedrąsių bal
sų .šaukiančių prie tokių 
konstruktyvių darbų kaip 
va:

1. Kai lenkai uždarinėja 
paskutines lietuvių mokyklas 
ir tremia iš Vilniaus Lietuvių 
veikėjus, kodėl neinama Vil
niui Vaduoti Sąjungai ir jo 
įgaliotiniui į talką? Kodėl ne
šaukiama tam-visuotinas iš
eivių kongresas ?

2. Nerami Europos padan 
gė yra piįna pavojų Lietuvos 
nepriklausomybei. Lietuva 
ginkluojasi: įsteigė ’’Ginklų 
Fondą.” Žiopsoti dabar ne 
laikas; nedera ir politikauti. 
O čia kas yra daroma?

3. Čia dažnai nusiskundžia
ma: laikraščių skaitytojai

mažėja, parapijonai, draugi
jos nyksta. Kodėl gi leidžia
ma jaunimui nutausti? Ko
dėl neorganizuojama kongre
sas Lietuvybei išlaikyti? Juk 
senajai kartai mirštant ir 
jaunimui nutautus nebus pra 
smės nei ’’bendro prunto”, nė 
bent kokio kongreso bešauk
ti.

4. Kodėl nepasirūpinama 
savo ekonomines pajėgas or
ganizuoti į Ekonominį Cen
trą ir savo kapitalus suburti 
rimtam bizniui ir savo kul
tūrinėms pozicijoms paremt?

5. Kodėl neorganizuojama 
bendrus Lietuvių frontus 
kiekviename mieste, kad pra
vesti Lietuvius kandidatus 
į valdiškas vietas?

6. Kodėl nešaukiama visuo 
tinas išeivių kongresas Lie
tuviškai kultūrai auklėti, lie
tuvių vienybei ugdyti ir Lie
tuvių Pasaulinės Sąjungos 
idėjai realizuoti?”

veikėjai, taip pat nori pri
traukti kitas, artimas organi
zacijas, be to, ieško tokio iš 
paso kataliko, kuris prieš 
pavardę turėtų kokį žymes
nį titulą, kad išeitų didesnis 
efektas. Jei tokį nepasisektų 
surasti, tada, greičiausiai, 
kreipsis į bet kurį ir gal at
gaivins senąjį kai keno suma
nymą — paskelbti tam tikrą 
(dėl efekto) ekskunigių de
klaraciją. Ypač jie daug tiki
si iš poros žmonių, einančių 
ats. pareigas.

IEŠKOKIME TURTO SAVO KALBOJE

STATYS NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ

AŠ BUVAU KALĖJIME...
Kun. J. Bružikas, S. J.

v Pažiūrėk tiktai į kokį 
pasipūtėlį1, pilną puikybės 
neva kataliką, kuriam, girdi, 
nereikia eiti išpažinties, nes 
jis, sakosi, nieko nepavogęs 
ir neužmušęs, o, antai, kalė
jime, pažvelk į žvangančiais 
ant kojų geležiniais pančiais 
besiartinantį prie klausyklos 
žmogelį, apsipylusį ašaro
mis... Jo širdis kuone plyšta 
iš skausmo, o ypač jam gai
la, kad jis taip vėlai pažino 
savo gerąjį Išganytoją. Sa
kykite dabar man: katras iš 
jų labiau Dievui patinka? 
Aišku, tasai muitininkas, tas 
kalinys, kuris mušasi į krū
tinę.

Jeigu mes norime susi
krauti didžiausius dvasinius 
turtus ir savo Viešpatį rasti 
gailestingą Dievo Teisme, tai 
neškime pagelbos kalėjimuo
se esantiems. Tam tikslui 
yra susitvėrusios draugys
tės, ypač Vincento Pauliečic 
draugija, kurios nariai dau
giausiai tokiais darbais ir už 
siima. Stokime į jąsias, šv. 
Tėvai daug atlaidų ir palai
minimų suteikė ir dabar tei
kia lankantiems kalėjimus. 
Pavyzdžiui, jau Pijus VI, 
1778 metais suteikė 100 die

nų atlaidų už kiekvieną kali
nio atlankymą. Klemensas 
XI 1704 m. įsteigė jauniems 
prasikaltėliams įstaigą, ku
rioje jie buvo auklėjami ir 
grąžinami tėvams ir valsty
bei. O dabartinis popiežius 
Pijus XI per savo didžiau
sius ir skaitlingiausius dar
bus neužmiršta ir šio klausi
mo. Jis paskiria ir įsako vi
sam katalikiškam pasauliui, 
o ypač Maldos Apaštalystės 
nariams, kad šiais metais vi
są liepos mėnesį pašvęstume 
maldai ir gailestingiems 
darbams, nešdami dvasinę ir 
materialę pagalbą esantiems 
kalėjimuose. Jie yra mūsų 
broliai ir sesutės, o daugelis 
iš jų sėdi kalėjimuose visai 
nekaltai, bet per žmonių lie
žuvius ir blogą valią, per 
kreivas priesaikas ir kerš
tus ten pateko. O jeigu kurie 
ir kalti, tai vis ne taip, kaip 
mes išsivaizduojame, o ypač 
Dievo akyse gal jie šimtą 
kartų bus geresni negu mes, 
arba kai kurie slapukai pra
sikaltėliai, kurie turėtų se
niai jau sėdėti iki gyvos gal
vos kalėjime, arba ant kartu
vių pakabinti. Sakysim, ne
laimingą Hauptmanną už

Lindbergho kūdikio nužudy
mą pasodino ant elektros kė
dės, bet kiek yra tokių 
motinų ir tėvų, kurie savo 
nieku neprasikaltusius vai
kelius žudo. Taigi, sakau, 
būkime atsargūs su pasmer
kimu ir didžiausių prasikal
tėlių, kad kartais mes patys 
neiškiltume ant Dievo Teis
mo dar baisesniais.

Bažnyčia tuo klausimu la
bai atsargi, net apie patį Ju
dą vengia sakyti, kad jis pra
gare. O aš skaičiau aprašy
mą, kaip Bažnyčia rengėsi 
paskelbti vieną kunigą palai
mintuoju. Jo gyvenimas buvo 
pilnas dorybių; pasiaukoji
mas didžiausias, niekas nie
ko neranda priešingo, tik 
štai ateina ■ vienas liudinin
kas, kuris praneša, būk jis 
girdėjęs, kad tasai kunigas, 
negalėdamas prikalbinti prie 
išpažinties vieno pasmerkto
jo mirti, atsisukęs į žmones, 
ir lyg užpykęs pasakė: „Žiū
rėkite, žmonės, kaip miršta 
nusidėjėlis!” Už tokį pasaky
mą Bažnyčia susilaikė tąjį 
kunigą paskelbti šventuoju, 
nes Kristaus dvasia neleidžia 
taip kalbėti.

Nepamenu kuriais metais 
čia Amerikoj buvo didelė 
sensacija, nes vienas garsu
sis piktadaris (Schultz) prieš 
savo mirtį, kurią turėjo gau

LAISVAMANIAI RUOŠIA 
MEMORANDUMĄ

Lietuvos laisvamaniai, kaip 
parodė neseniai praktika, sau 
krematorijumą įsitaisė iš 
Med. Fakultete mokslo reika
lams skirto krematorijumo. 
Vykdydami buvusio Šiauliuo
se suvažiavimo projektus, 
dabar, kaip tenka patirti, 
ruošia tam tikrą memoran
dumą.

To memorandumo — peti 
ei jos tekstas esąs jau gata
vas. Laisvamaniai nori, kad 
būtų kiek galint greičiau įve
sta civ. metrikacija, visai nu
traukta su Šv. Sostu sutar
tis, kunigams panaikintas 
celibatas, pagal laisvamanių 
reikalavimus tvarkomi dva
sininkų reikalai ir nustaty
tos įst. sritys, kur tegalėtų 
veikti, praplečiamas ir pagi
linamas tam tikrų institucijų 
suvalstybinimas, panaikintas 
mokyklose tikybos dėstymas, 
kad kapus turėtų laikyti tik 
savivaldybės ete^

Po memorandumo laisva
manių pasirašys žymiausi

Klaipėdoj tarp kelių 
nyčių yra viena, jau gana se
noka ir ankšta, katalikų baž
nyčia. Ji buvo pastatyta ta
da, kai Klaipėdos mieste ir 
apskrityje buvo per 2.000 
katalikų. Jau ilgas laikas to
je pačioje bažnyčioje pamal
dos laikomos ir vokiškai, ir 
lietuviškai kalbantiems ka
talikams. Bet šiandien kata
likų parapija jau išaugusi ir 
turi per 20 tūkstančių narių. 
Lietuviškų pamaldų metu 
au seniai toli gražu nebesu

telpa visi norintieji į bažny
čią patekti. Tenka pamaldų 
metu stovėti prie bažnyčios 
durų gatvėje. Užtat Klaipė
doj susirado grupė iniciato
rių, kurie suorganizavo kata
likų bažnyčios statybai rem
ti draugiją.

Draugijos pirmininkas yra 
Klaipėdos Pedagoginio Insti
tuto rektorius, E. Galvanaus
kas, valdybos nariais Lietu
vos banko Klaipėdos skyr. 
direktorius V. Statkus, ūkio 
banko Klaipėdos sk. direkto
rius Končius ir kt. Naujoji 
bažnyčia numatoma statyti 
Smeltėje.

baž-

NEBRANGI HINDENBUR-
GU KELIONĖ

LAKEHURST, N. J. — Į 
vieną kurią pusę dirižabliu 
Hindenburgu kelionė vienam 
asmeniui yra 400 dol., o į abi 
puses — 720 dolerių.

Prieš keletą metų į vieną 
pusę imta daugiau kaip 2.000 
dolerių.

„Why the heck should I sitarimo, išsireiškimo. Kam 
learn to speak Lithuanian vargas vargti dėl svetimą 
well?” Štai klausimas, kurį kalbų? Stenkimės išmokti 
dauguma jaunikaičių sau ir tėvų kalbą, kurią galėsime 
kitiems stato. „Man lietuvių gan tobulai vartoti, nes nuo 
kalba pragyventi nepadės, ir 
kokia man bus nauda iš jos, 
kai tapsiu gydytoju ar advo
katu? Aš jos nedėstysiu, tai 
nėr nė reikalo man jos mo
kytis.”

Eidami mokslus pastebinu 
kitas tautas, skaitome jų is
toriją, domimės ir stebimės 
jų kalbų gražumu. Mes esa
me, kaip tas mažas vaikas, 
žiūrįs pro plyšį į kaimyno 
sodą ir matąs gražių vaisių. 
Pats savo sode turi daug 
daugiau tų pačių, ir kartais 
net geresnių vaisių, tačiau 
kaimyno jam atrodo skanes
ni ir saldesni. Peršoka per 
tvorą ir mėgina po obuolį 
nuo kiekvieno medžio. Pirmą 
prakanda ir numeta; pana
šiai daro su antru, trečiu, ir 
dešimtu iki prieina prie pas
kutinio medžio. Kanda, su
raukia kaktą, išspiauja, ir 
eina iš sodo murmėdamas: 
„jie visi kartesni negu mū
sų. Apsirikau.

Panašiai ir mums dažniau
siai atsitinka. Mes žiūrime į 
prancūzų, lotynų, ispanų, 
italų ir graikų kalbas, kaip į 
kokias dievaičių kalbas. Di
džiuojamės kai kitiems pra
nešam, kad tų kalbų moko
mės. Kodėlgi mes jomis už
siimame? Juk jos mažai pa
dės profesijai! Kuriam tad 
galui vargintis jas pramokti? 
Į šį klausimą, aukštai pakėlę 
galvas, atsakome, „kultūrin- 
gesniais tapti.” Gerai, puiku, 
kilnus idealas, labai pagirti
nas. Bet kodėl nepradėti nuo 
kalbos, kuri yra įgimta, ku
rią tu be mokslo paveldėjai 
nuo tėvų? Dovana tai nėra 
gėda. Ar mes niekintumėm 
šimtą dolerių, jei kas mums 
duotų? Tačiau, mes didesnį 
turtą niekiname vien dėlto, 
kad mums lengvai įgyjamas. 
Mokomės svetimų kalbų, su 
dideliu vargu. tariame žo
džius. Kai jaučiamės jau ge
rai pramokę, jei kartais ir 
ja kalbame, tai tos kalbos 
žmonės juokiasi iš mūsų iš-

jaunų dienų ji mums žinoma, 
Lietuvių kalba nėra antra 
jokiai kaA'ai.’ Ji begalo tur
tinga išsireiškimais ir žo
džiais; ji lanksti. Įrodinėti 
jos grožį trūktų vietos ir lai
ko.

Kai gerai pažinkime lietu
vių kalbą, tai ir kitos būtų 
lengvesnės išmokti, nes ji 
raktas į kitas kalbas. Daug 
kitų kalbų žinoti yra gerai, 
tai yra žmogaus kultūros pa
žymys, tačiau pirmiausia 
reikia gerai mokėti savo gim
tąją kalbą, kitos antraeilės.

Kai kurie gal sakys, kad 
sugeba šiaip-taip susikalbėti 
su tėvais ir draugais, tai to 
ir užtenka. Deja, kultūrin
gam žmogui, toli gražu, nepa
kanka tik šiaip-taip susikal
bėti su bitais. Mes juokiamės 
išgirdę svetimtautį angliškai 
kalbant. Juokiamės, nors to
ji kalba jam svetima, vistiek 
mums keistai skamba netai
syklingai pavartota kalba. 
Bet kartais, kai mes prabu
stame su, „tanks, kad palen- 
dinai man tos šešius kny- 
gus,” ar panašiai, tai žmogus 
gali sprogti iš juoko, nes taip 
netikusiai išsireiškiam ir tai 
savo gimtąją kalba. Kultū
ringi žmonės siekia tobulu
mo visame, taip kalboje, kaip 
ir apsiėjime. Taigi, jei mes 
norime vadintis kultūringais, 
privalome laikytis visų kul
tūros taisyklių. Kiti gal sa
kysime, „mes už tai nekalba
me, kad mums žodžių trūks
ta.” Šitą kliūtį galime leng
vai ir logiškai pašalinti. Ge
riau pažinkime savo kalbos 
turtą, ir mums daugiau nebe
reikės skųstis lietuviškų žo
džių nepritekliumi.

Ką aukštos kilmės žmogus 
manytų, jei susipažinę su 
juomi taisyklingai kalbėtu- 
mėm įvairiomis kalbomis? 
Aišku, laikyti mus kultūrin
gais žmonėmis, gerai išauklė
tais, išsimokslinusiais. Bet 
jei kalbos raidoje užklaustų, 
kokios tautos esame, ir suži-

ti už savo piktadarystes, pa
sišaukė kunigą, ir kadangi 
nebuvo katalikas apsikrikšti
jo, priėmė visus reikalingus 
mirties valandoj sakramen
tus ir tada buvo nužudytas. 
Jį palaidojo kaip kataliką. 
Daugybė „gerųjų” katalikų 
ir nekatalikų pasipiktino, 
kaip, girdi, tokį ir tokį niek
šą Katalikų Bažnyčia priėmė 
ir dar ko gero, dangų atida
rė, nes prieš mirtį buvo ap
krikštytas. Tada vienas tė
vas jėzuitas smarkiai per 
spaudą atrėmė tuos užmeti
mus, nurodydamas gerojo 
latro atsivertimą irgi prieš 
mirtį ant kryžiaus.

Kokiais būdais mes galė
tume patarnauti kaliniams? 
Šv. Augustinas sako: „My
lėk, o daryk, ką nori!” Vadi
nasi, kiekvieno gera širdis ir 
gailestinga širdis suras bū
dus ir įrankius, kaip geriau 
priėjus prie kalinių ir jiems 
patarnavus. Man būnant dar 
Kaune, patyriau, kaip gra
žiai darbavosi šv. Vincento 
Pauliečio Draugija, taip pat 
Ateitininkai studentai ir stu
dentės, ypač studentės. Net 
maži vaikeliai ir tie nueidavo 
atlankyti kalinių. Per Kalė
das, ar per Velykas suruoš
davo kokį teatrėlį, pripirk- 
davo, arba priaukaudavo į- 
vairių dovanų, k. a. drabužių,

apsiavimų, antklodžių, valgo
mų daiktų, knygų, laikraščių 
ir net rūkymo priemonių, o 
ypač, kas būdavo gražiausia, 
tai prikalbindavo atlikti iš
pažintį ir priimti Komuniją. 
Kai kurie kaliniai susigrau
dindavo iki ašarų, nes jie 
kai gyvi nebuvo matę ar jau
tę gailestingos rankos. Vie
nas užklaustas nežinojo nei 
savo tėvo nei motinos, pasa
koję jam, kad jis gimęs kalė
jime, paskui patekęs į kokią 
vagių šeimyną ir ten išmo
kęs vogti, vėliau jį sugavo ir 
nuteisė iki gyvos galvos į 
kalėjimą.

Čia Amerikoj irgi netruūk- 
sta gailestingų širdžių kali
niams. Užtenka tik puse lū
pų prasitarti laike misijų, 
kad galima kaliniams, ligo
niams ir šiaip biedniems 
žmonėms užrašyti laikraš
čius, tai padarysite gailes
tingą patarnavimą, žiūrėk, 
jau vienas kitas atsiranda, 
kuris duoda savo auką ir 
prašo pasiųsti vargstančių 
ramintoją Jėzaus širdies 
laikraštį „žvaigždę.” Pavyz
džiui, vienoj Šv. Andriejaus 
parapijoj Philadelphijos mie
ste tokiam tikslui sudėjo net 
26 dolerius.

Būkime gailestingi, ir Die
vas bus mums gailestingas. 
Šv. Povilas primena laiške į

žydus: „Atsiminkite kali
nius, lyg kad būtumėte 
draug apkalti” (Žyd. 13, 3). 
Kitoj vietoj tas pats apašta
las pagiria tuos, kurie ir ka
linius užjaučia (Žyd. 10, 34). 
Ypač šiais laikais daugybė 
kalinių persekiojimus kenčia 
dėl teisybės, nes jie įmesti į 
kalėjimus panašiai šv. Pet
rui, už kurį „Bažnyčia mel
dėsi nesiliaudama” (Ap. D. 
12, 5). Prisiminsime tik Ru
siją, kur tiek daug nekaltai 
kenčia Solovkų kalėjimuose, 
kur buvo kalinamas mūsų 
gargas Ganytojas vyskupas 
T. Matulionis. Prisiminkim 
Ispaniją, Meksiką, Vokietiją 
ir kitas šalis.

Katalikų Bažnyčia yra pa
skyrusi net kalinių globėjus 
šventuosius, prie kurių gali
ma šauktis užtarimo ir pa
galbos, atlikinėjant gailes
tingumo darbus. Visų pirma 
tai Švenčiausioji Panelė Ma
rija, vadinama Belaisvių Iš- 
pirkėja, taip Šventieji Apaš
talai Petras ir Povilas kali
nių globėjai, nes jiedu buvo 
įmesti į kalėjimą, toliau šv. 
Petras Nolaskas, šv. Vincen
tas a Paulo; iš moterų šven
tųjų : šv. Anastazija ir Prak-

nojęs prakalbintų lietuviškai, 
o jei mes tik nusijuoktumėm 
sakydami, „o, ši kalba nie
kis ; aš jos nesimokiau, nemo
ku, ir pagaliau nepaisau.” 
Ką tada apie mus manytų? 
Ką sakytų? Gal jo auklėji
mas neleistų viešai pareikšti 
savo nuomonės, bet viduje 
sakytų „tai žmogus, žioplys, 
savo kalbos nemoka.”

Jei nemokame daug sveti
mų kalbų, tai dar pusė var
go, bet kai tinkamai nežino
me gimtosios kalbos, tai nė
ra jokio išsiteisinimo. Ką 
mes manytume apie prancū
zą, kuris nežinotų savo kal
bos? Tai taip ir kiti mano 
apie mus, savo kalbos nemo
kančius. Ką mums padės 
tikrai kultūringų žmonių a- 
kyse įvairiomis kalbomis kal
bėti, savo gi gimtosios kal
bos nemokėti?!

Juozas Liolia.

sios Jėzaus Širdies, kuri la
bai yra artima .kaliniams, 
nes ir Ji kentėjo būdama 
prieš mirtį kalėjime.

Ką gera padarysime kalė
jime esantiems, kai ateis lie
pos mėnuo? Šį klausimą jau 

side, nes jodvi savo didelius užsiduokime dabar ir ruoški- 
turtus pavertė kalinių išpir- mės kuo gražiausiai į jį atsa- 
kimui. Bet už vis daugiausiai kyti, ne tiek žodžiais, kiek 
reikia melstis prie Švenčiau- gerais darbais.
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KRLVOS PILIS
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zas Liolia.

laikotarpis, 
išmokėjimą, 
po nedarbo 
bet laukia-

Kibą jis pas kitas eina 
Kad pas mane neateina 
Nėr man ką ant jo pykti 
Reikia aiti pasitikti (2

Mane mergos myli, myli 
Ir sustoję dą pakyli 
Į viršų dą aukščiau (2 
Kad su visom šokt eičiau

Ir atėjo bernužėlis 
Atsisėdo prie šalelės 
Čia ne mano bernužėlis 
Ba kišenių j butelis (2

Kepurėlė kaip žydelio 
Bet iš Veisėjų miestelio 
Kaip kokia jarmulka (2 
Nė purvynas nedulka

Visi šoka, tanciavoja 
Tik aš viena ne, ne, ne 
Nėra mano bernužėlio 
Neišveda tancių šokti (2

su
tik

PASAKIŠKI TURTAI ANT 
JŪROS DUGNO NUO 
CARO PETRO LAIKŲ

Žiponukas nors nešiotas 
Visokioms spalvoms vedžiotas 
Tai juodom, mėlynom (2 
Tai raudonom, geltonom

O kelnaitės siauros, siauros 
Ale labai apibraunos 
An kojeliij ištemtos (2 
Iki keliiį užsektos

— Ar tamsta paskolinsi 
man 10 markių?

— Jaunuoli, pinigų skoli-

tuomet visa Europa.
Keturiolika metų praslin

kus, anglų jūrininkas John 
Davis mėgino iškelti nu-

Lies, kuri la- 
a kaliniams, 
ijo būdama 
ime.
rysime kalė
tai ateis lie- 
įlausimą jau 
ar ir ruoški- 
siai į jį atsą- 
odžiais, kiek

Kumelaite vaško, vaško 
Kai užsėlu braška, braška 
O ratukai — ridiko 
Aficieru pritiko. (2

’ H ■ f y) • *

Padainavo 0. Misiukevičienė, 
60 metij amž., Varniškių km., 
Liudvinavo v. Užrašė stud. K. Pa- 
pečkys.

Gegužes 22 d., 1936

•eiškimo. Kam 
dėl svetimą 

įimės išmokti 
:urią galėsime 
irtoti, nes nuo 
mums žinoma. 

>a nėra antra 
Ji begalo tur

šimais ir žo- 
<sti. Įrodinėti 
ų vietos ir lai-

ažincime lietu • 
ir kitos būtų 

mokti, nes ji 
kalbas. Dabg 

oti yra gerai, 
is kultūros pa- 
u pirmiausia 
►keti savo girn
os antraeilės.

ai sakys, kad 
dp susikalbėti 
■augais, tai to 
)eja, kultūrin- 
Ii gražu, nepa- 
)-taip susikal- 
fes juokiamės. 
autį angliškai 
mes, nors to- 
etima, vistiek 
kamba netai- 
irtota kalba.
i mes prabil
ti, kad palen- 
šešius kny- 
i, tai žmogus 
loko, nes taip 
ūškiam ir tai 
:alba. Kultu- 
liekia tobulu-Y 
kalboje, kaip 

Taigi, jei mes 
kultūringais, 

rtis visų kul- 
Kiti gal sa- 

: tai nekalba- 
žodžių trūks- 
galime leng- 

mšalinti. Ge- 
savo kalbos 
augiau nebe- 
letuviškų že
mi.

Įmes žmogus 
įsipažinę su 
jai kalbėtu- 
s kalbomis? 
ius kultūrin- 
jerai išauklė- 
nusiais. Bet 
je užklaustų, 
same, ir suži- 
ų lietuviškai, 
sijuoktumėm 
i kalba nie- 
tokiau, nemo- 
,u nepaisau.” 
ius manytų? 
d jo auklėji
mai pareikšti 
, bet viduje 
gus, žioplys, 
loka.” 

daug sveti- 
r pusė var
mai nežino
ta, tai nė- 
sinimo. Ką 
apie prancū- 
tų savo kal- 
ir kiti mano 

kalbos nemo- 
mums padės 
i žmonių a- 
[albomis kal
intosios kal-

ŠERMUKŠNINĖ ves, dar nueisime kada ir į 
bažnyčią šliūbą paimti.”

— Keista iš tavęs moteriš
kė, — sakau, — kelios dienos 
atgal verkei dėl šio dalyko, 
o dabar jau džiaugiesi kuo 
nėra ko džiaugtis. Ne paguo
dos ir užuojautos tau, bet 
šermukšninės...

TAUTOSAKOS TRUPINIAI

Aš berniukas jaunas, jaunas 
Ale labai slaunas, slaunas 
O tai tai, tai'gerai (2 
Dievui dėkui ir už tai

ĮVAIRŪS DALYKAI

Kelintą jau kartą paeiliui 
buvau nuslimpinęs į vienos 
parapijos šv. Vardo draugi
jos susirinkimus. Susirinki
mai, kaip susirinkimai, apie 
pora ar trejetas desėtkų apy
senių vyrelių suėję kalba, 
svarsto ir gražių bei naudin
gų dalykėlių nutaria. Labai 
gražu! Bet kartu ir liūdna, 
kad jaunųjų, o ypač čia gi
musių, tai vos tik su žiburiu 
galėtum įžiūrėti. Apie metai 
atgal visai kitaip atrodyda
vo, nes daug ir jaunų vaiki
nų matydavosi. Aš taip nu- 
uodžiau. ar tik čia ko nėra 
tarp draugijos narių? žiū
rint, prisimena man tie aug
menėliai, kurie, paviršutiniai 
pažvelgus, atrodo žali, gra
žūs, auga, ūgelius leidžia ir 
visai nė neznaimu, kad iš vi
daus juos jau kirminas grau- 

. žia, kol šaknis pakanda. Po 
mano rokunda, vertėtų na
riams apsižiūrėti: ar tik ne
siranda ir jų tarpe kirminė- 

, lių, bandančių draugystei 
šakneles pakąsti?

—o—
Pavasariui prašvitus, su

maniau aplankyti savo tau
tiečius, gyvenančius įvairiuo
se Brooklyn© priemiesčiuose. 
Štai, aną dieną, šermukšni- 
niuke pasiramsčiuodamas, 
traukiu sau išilgai East New 
Yorką, Ozonos Parko linkui 
Įsukau į vieną tautiečiais ap
gyventą gatviukę — ogi žiū
riu: viena tautietė stovi prie 
savo namelio durų ir verkia.

— O kas atsitiko, brangio
ji tautiete, kad raudi tokiam 
linksmam laike — užklau
siau. Visas sutvėrimas džiau
giasi šaltąją žiemužę pralei
dęs ir linksminasi pavasarė
lio sulaukęs. Taigi ir mums 
tiktų džiaugtis.

— Kam linksmas pavasa
rėlis, tik ne man, — verkda
ma atsakė. — Kaip galėčiau 
džiaugtis, kai mano dukrelė 
išteka už svetimtaučio, o dar 
net protestono. šį sekmadie
nį ketvirtą valandą ministe- 
ris atėjęs į namus šliūbą 
duos. Kiek neprišnekėjau, 
ką nedariau, kiek nepriver
kiau, kad tik eitų nors į savo 
bažnyčią šliūbą imti, bet vis
kas veltui...

— Liūdnas apsireiškimas,
— sakau, — bet nenusimink 
ir nenustok vilties; gali pas
kutinę adyną atmaina įvykti.

Nieko nepadarysi. Pagai
la vau, paguodžiau ir nukiūti
nau toliau. Už keleto dienų, 
grįždamas iš Ozonos Parko, 
vėl užsukau pas ją, manyda
mas šiek tiek paguosti, bet 
nustebau susitikęs. Mano tau 
tietė, kad linksma, krykščia
— niekap žento gerumu bei 
darbštumu negali atsidžiaug
ti. Atrodo, kad viskas būtų, 
kaip sviestu patepta.

— Na, o kaip su tuo liųd 
nu dalyku, ką andai nusi 
skundei? — užklausiau. — 
Gal pavyko perkalbėti ir nu- 
vedei jaunuosius į bažnyčią, 
kad tokia linksma esi ir čiul
bi, kaip paukštė?

— A, kas buvo, jau praėjo 
Tegu jie sau žinosi. Dukrelė 
sako: „dar tik pradžia ženat-

Šitokia visos šalies cha
rakteristika tetinka tik vie
nai Japonijai.

Kaip visur žmonėse vaikai 
yra mokomi gražiai pasisvei
kinti ir, apskritai, dailiai elg
tis, taip Japonijoj jie be viso 
to dar mokomi šypsotis. Bus 
laikomas neišauklėtu tas ja
ponas, kuris neįstengs paslėp 
ti savo subjurusios nuotaikos 
ar rodys savo susijaudinimą 
bei širdgėlą, nors ir kokia 
didelė ji bebūtų.

Užtat japonas visados ir 
šypsosi. O po šypsenos kau
ke paslėpti kartais skau
džiausius išgyvenimus argi 
nėra nepaprastos charakte
rio jėgos pažymys?

—ot—
Akiniai žmogaus pilve

Barcelonos teismas nagri
nėjo bylą, ligonio iškeltą gy
dytojui. Gydytojas, daryda
mas ligoniui operaciją, pilve 
paliko akinius. Juos pilve ne
gi laikysi: teko daryti kitą 
operaciją jiems išimti.

Žymūs Barcelonos univer
siteto medicinos profesoriai 
toje byloje teismui pareiškė, 
kad panašus atsitikimas re
tas ir parodo-didelį gydytojo 
apsileidimą. Teismo sprendi
mu gydytojas turėjo užmo
kėti ligoniui stambią pinigų 
sumą.

Margi mario marškiniukai 
Išvaksuoti čebatukai 
Tai žiba, tai žvaga (2 
Nauji gražūs čebatai

Ar apgins avijacija Paryžių?
„Paris Midi” dienraštyje 

įdėta plati, informacija šiuo 
svarbiu prancūzų reikalu. Už
ėmę Reino sritį vokiečiai at
gavo 23 aerodromus Prancū
zijos pasienyje. Net ir nela
bai greitas lėktuvas pasieks 
Paryžių per 2 vai. Laikraš
čio teigimu, prancūzų naikin
tuvai nesugebės atmušti ar 
sutrukdyti vokiečių bombo
nešių atakos. Vienintelis gy
nimosi būdas — puolimas. 
Todėl prancūzų avijaciją rei
kia iš pagrindų pertvarkyti 
ir padidinti bombonešių skai- v* cių.

Prancūzų spaudos žinio
mis, vokiečiai jau turi 600 
bombonešių, o šių metų ge
gužės mėn. numato sufor
muoti 57 naujas eskadriles 
bombardavimo reikalams, 18 
naikintuvų eskadrilių ir 10 
žvalgomųjų eskadrilių.

—o—
Grupė archeologų ir bibli

jos tyrinėtojų pasiuntė atvi
rą laišką Palestinos aukšta
jam komisarui, prašydami 
žygių apsaugoti šventąjį mie 
stą nuo gręsiančio „naujo 
kryžiaus karo.” Pasak jų, Je
ruzalė dviejų tūkstančių me
tų bėgyje yra buvusi su
griauta ir vėl atstatyta net 
36 kartus. Dabar garsiausia
me pasaulyje mieste pasida
rysiąs tikras chaosas. Di- 
džiasį pavojų senajai kultū
rai sudaro visokio plauko ar
chitektų ir kitų moderninto- 
jų darbai. Vakarų civilizaci
jos nešėjai stato dangorai
žius, fabrikus, fontanus, 
sporto aikštes ir t. t., visai 
neatsižvelgdami, kad tuo da
ro didžiausią žalą šalies isto
rinei išvaizdai. Jeruzalės se
noji miesto dalis silpnai pri
žiūrima ir kiekvienas atėjū
nas šeimininkauja, kaip jam 
patinka.

| Jogaila po to laukė pro
gos Kęstučiui ir Vytautui at
keršyti. Proga greitai pasi
taikė. Kęstutis su savo ka
riuomene buvo išvykęs ka
riauti į tolimą rusų kraštą. 
Tada Jogaila, surinkęs ka
riuomenę, puolė ir paėmė 
Vilnių. Tai sužinojęs Kęstu
tis su Vytautu paskubėjo į 
Žemaičius ir surinkę stiprę 
kariuomenę, ėjo prieš Jogai
lą.

Jogaila pabūgo ir, dėdama
sis norįs su dėde susitaikinti 
pakvietė Kęstutį su Vytautu 
į savo stovyklą tartis. Bet 
lyg tik Kęstutis su Vytautu 
atvyko, tuoj Jogaila liepė 
juodu suimti ir įmesti į Krė- 

os kalėjimu.
Po keturių dienų Kęstutis 

Krėvos kalėjime buvo pas
maugtas. Vytautui pasisekė 
iš kalėjimo pabėgti.

Tolimame mūsų tėvynės 
rytų pakraštyje yra nedidelis 
miestelis, vardu Krėva. Ap
link jį matai vien smiltynus 
ir akmenynus — daugiau 
nieko. Miestelis nuskurdęs, 
beveik vienų žydų ir gudų gy
venamas. Lietuviškai kalban 
čių žmonių ten nebėra. Bet 
vis dėlto Krėvos miestelio 
lietuviai per amžius neužmirš 
Čia šalia miestelio tebestūk
so kadaise buvusios pilies 
griuvėsiai. Tie griuvėsiai su
kelia labai skaudžių atsimi
nimų iš tolimos mūsų tautos 
praeities.

Buvo laikai, kada didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu bu
vo Jogaila, Algirdo sūnus. 
Algirdas mirdamas buvo pa
likęs jam Vilniaus sostą. Jau 
no, neprityrusio Jogailos pa
tarėju ir globėju buvo dėdė 
Kęstutis. Kęstutis nemėgo 
savo sūnėno Jogailos, kuris 
vedęs gražiąją lenkų karalai- 

, tę Jadvygą, norėjo kraičio 
, vietoje atiduoti Lietuvą len- 
, kams. Kadangi jisai buvo la- 
. bai visų lietuvių mylimas ir 

gerbiamas, o Jogailos žmo- 
. nės neapkentė, tai Jogaila bi- 
, jojo, kad Kęstutis neatimtų 
. iš jo didžiojo kunigaikščio 

sosto. Jis slapta pradėjo bi- 
čiuliuotis su kryžiuočiais ir 

■ pagaliau padarė su jais slap
tą sutartį prieš savo dėdę 

•' Kęstuti. Bet Kęstutis su savo 
sūnumi Vytautu, sužinojęs 
apie tai, netikėtai su savo ka- 

. riuomen? puolė Jogailą ir at
ėmė Vilnių.

NEDARBO DRAUDIMO ĮSTATYMAS NEW YORKO 
VALSTIJOJE

Radio paskaita 1936. IV. 24 Adv. K. R. Jurgėlos
Nustatant ar kuris samdyto
jas privalo mokėti įnašus f on 
dan, ima domėn visi jo sam
diniai visose jo gyvenamose 
ar pramonės-prekybos vieto
se valstybės sienose. Pav., 
asmuo turi rezidenciją mie
ste, vasarnamį pajūryj, kitą 
vasarnamį provincijoje, ir 
gal dar laivą prieplaukoje, ir 
visose tose vietose nuolat 
dirba-prižiūri vienas ar dau
giau samdinių; jei tuo būdu 
jis samdo 4 ar daugiau asme
nis, valstybė jį verčia mokėti 
nedarbo fondan 3 proc. visų 
išmokamų algų. Norįs pasi- 
liuosuoti nuo šios draudimo 
prievolės samdytojas, privalo 
raštu prašyti darbo komisaro 
išdėstydamas faktus, kuriais 
jis dedasi neliečiamas šio 
įstatymo nuostatų, šio įsta
tymo neliečiami ūkio darbi
ninkai ir savo žmonos-vyro 
bei nepilnamečių savo vaikų 
samdytojai.

Kas gali gauti pašalpas iš 
to fondo ir kaip jas gauti?

Pašalpą gali gauti bedar
bis, bet negali apmokamo 
darbo gauti. Be to, įstatymas 
reikalauja, kad jis privalo už-

siregistruoti valstybinėje dar 
bo tiekimo įstaigoje, siūlyda- 
masis dirbti. Be to, jis priva
lo būti dirbęs nemažiau kaip 
20 darbo dienų 12-kos mėne
sių laikotarpyje prieš dieną, 
kada jis įgijo teisės gauti pa 
šalpą, arba 130 dienų dviejų 
metų eigoje, betgi darbas 
prieš 1937 m. sausio 1 d. nei
mamas domėn.

Laukiamasis 
prieš pašalpos 
yra 3 savaitės 
užregistravimo,
masis laikotarpis negali bū
ti ilgesnis kaip 5 savaitės 
metų eigoje. Jei samdinys ne 
teko darbo dėl savo blogo el
gesio darbe, arba dėl straiko> 
lokauto arba kitokio indus
trinio ginčo, laukiamasis lai
kotarpis yra 10 savaičių. Ki
taip sakant, pašalpa nemoka
ma už pirmas 3 (arba 10) ne 
darbo savaičių.

Pašalpa ■ nemokama asme
niui, kuris atmeta pasiūlymą 
dirbti darbą, kuriam jis tin
ka savo išsilavinimu ir paty
rimu, bet pašalpa privalo 
būti mokama, jei darbininkas 
atsisako primti pasiūlymą 
šiais sumetimais: 1) kai siū
lomas darbas reikalauja tap
ti kompanijos sudarytos uni
jos nariu arba išstati iš dar
bo organizacijos, arba truk
dyti jo įstojimui ar dalyva
vimui darbo organizacijoje 
(unijoje); 2) kai siūlomoje 
įstaigoje vyksta straikas, lo
kautas ar kitas industrinis 
ginčas; 3) kai darbo vieta 

I yra pertoli nuo jo gyvenamos 
vietos ir reikalautų iš jo di
desnių išlaidų, negu, kad jis 
turėjo ankstyvesniame dar
be; 4) kai algos, valandos ar 
siūlomos sąlygos yra men
kesnės, negu mokama ar yra 
jo gyvenamoje apylinkėje, 
arba yra linkę pabloginti al
gas ar darbo sąlygas vietoje.

Pašalpos ieškąs asmuo tu
ri užsiregistruoti bedarbių 
vietos valstybinėje darbo tie
kimo įstaigoje toje apylinkė
je, kur jis dirbo ar gyvena. 
Kas savaitę jis turi raportu- 
ti teisingai apie betkokį tą 
savaitę pelnytą uždarbį, ir 
turi teirautis darbo arba ki
taip pranešti apie besitęsian
tį nedarbą. Įstaiga praneša 
apie registraciją paskuti
niam (vėliausiam) darbda
viui. Įstaigos vedėjas ar jos 
įgaliotas valdininkas padaro 
sprendimą ar užsiregistravu
siam privaloma mokėti pašai 
pa (vadinamą ’’benefitą”) 
ir jos sumą. Bedarbis ar ki
tas suinteresuotas asmuo ar

Visa Suomija dabar kalba 
apie pasakiškus turtus, ku
rie guli ant jūros dugno ties 
Suomijos sostine Helsinkiais 
nuo caro Petro Didžiojo lai
kų.

Suomijos pakraštyje esąs 
paskendęs Petro Didžiojo ka
riškas laivas jau daugiau 
kaip 200 metų atgal.

Šis senas laivas nuskendęs 
ten 1721 metais, kada ėjo ka
ras tarp rusų ir švedų. Tame 
laive buvo be galo be krašto 
ir aukso ir brangenybių, ku
riuos kaipo karo grobį rusai 
vežėsi iš Švedijos.

Kaip nusako senos rusų 
kronikos, šiame laive gaben
ta 14 skrynių aukso, daug 
sidabro ir brangiųjų akme-, 
nų. Petrui Didžiajam šie 
brangieji daiktai buvo būti
nai reikalingi. Jų pagelba jis 
tikėjosi laimingai baigti ka
rą.

Laivas jau buvo nuplau
kęs pusę kelio ir laimingai 
išvengęs daugybės pavojų, 
kaip staiga netoli Helsinkiu 
kilo baisi audra. Nors laivas 
buvo pastatytas tiktai iš me
džio, bet buvo labai tvirtas 
— geriausias visame tų lai
kų Rusijos laivyne. Įgula dė
jo visas galimas pastangas 
išgelbėti brangųjį krovinį, 
bet veltui. Jų pastangos nu
ėjo niekais. Bangos, kaip 
kalnai, ėjo per laivą ir pa
galiau jį visiškai sutriuški
no.

Laivas nuskendo su viso
mis brangenybėmis.

Apie šią nelaimę kalbėjo nimas ardo bičiulystę ir mū
siškė neturi būti išardyta dėl 
10 markių.

— Tuomet paskolink man___________________ _
20 markių. I įstaiga 10 dienų eigoje po šio

.grimzdusius turtus. Surado 
skenduolio vietą, nusileido į 
jūros dugną ir iškėlė keletą 
aukso gabalų. Tuo jis pasi
tenkino.

Po to niekas daugiau ne
mėginęs ieškoti laivo. Taip 
rusų laivo brangenybės pali
ko ramiai gulėti jūros dugne.

Neseniai kur tai buvo su
rasta aštuoniolikto šimtme
čio knyga, kurioje aprašomi 
keli laivų nuskendimai Bal- 

' tijos jūroje, o taip pat kal
bama ypačiai daug ir apie šį 
caro laivą..

Suomijoj dabar jau suda
ryta ekspedicija, kuri pasi
ryžo iškelti iš to laivo auksą.

Nuskendimo vieta jau 
rasta.

Narai tvirtina, kad jie 
radę ir laivą, kurs kaip 
atitinka nuskendusio laivo 
aprašymams.

Laivo iškėlimas užtruk
siąs tik keletą dienų.

Tuomet paaiškės, ar tai 
tikrai yra Petro Didžiojo ka
ro laivas.

Visa Suomija dabar labai 
' nekantrauja ir laukia laivo 

iškėlimo.

sprendimo gali reikalauti 
naujai bylą persvarstyti ir 
naujas sprendimas daromas 
5 dienų eigoje po pareikala
vimo. Tą sprendimą galima 
apskusti Apeliacijų Biurui, 
kuris, pranešęs apie apeliaci
ją visoms interesuotoms pu
sėms, privalo patikrinti by
los faktus, išklausyti naujų 
įrodinėjimų, ir 10 dienų eigo- 
jepadaryti sprendimą ir pa
informuoti visas puses. Jei 
Biuras sprendimą patvirtina, 
pašalpa mokama pagal tą 
sprendimą, nepaisant toli
mesnės apeliacijos teisinau; 
bet jei teismas sprendimą 
panaikintų, paneigdamas ieš
kovo teisę pašalpai gauti, tai
valstybinė įstaiga gali teis- . 
mo keliu reikalauti grąžinti 
išmokėtas sumas.

Kiek pašalpos mokama? 
Po 3 (ar 10) savaičių moka
ma pusė (50 proc.) pilnos 
savaitinės algos, nemažiau 5 
ir nedaugiau 15 dol., už kas 
15 darbo dienų, dirbtų pasta
rųjų 52 savaičių eigoje. Visa 
pašalpa negali būti didesnė 
kaip 16.sykių jo pilnos savai
tės algos. Pašalpa mokama 
neilgiau kaip per metus laiko 
Ieškinys privalo būti užre
gistruotas nevėliau kaip per 
du metu nuo darbo netekimo 
dienos.

Sezoniniams darbams atly
ginimas mokamas tik tuo at
veju, kai jis negauną darbo 
per ilgiausią sezoninį laiko
tarpį, kokiame operacijos ve
damas, pagal geriausią užsi
ėmimo ar pramonės prakti
ką. Jų atžvilgiu darbo dienų 
skaičius ir atlyginimas ati
tinkamai pakeičiami, prisi
taikant prie ilgiausio sezoni
nio laikotarpio atitinkamoje 
pramonėje, pagal darbo de- 

, partamento tyrinėjimus. Ne
pilną darbo dieną dirban- 

, tiems irgi nustatytos tam tik 
ros taisyklės.

Ieškovas gali būti atsto
vaujamas agento, bet tiktai 
advokatas gauna už atstova
vimą atlyginimo. Advokato 
atlyginimas negali būti di
desnis kaip 10 proc. benefito 
sumos ir turi būti valstyb. 
įstaigos užgirtas.

Kaip matome, šis įstaty- 
, mas yra pirmas bandymas 

kapitalistinėje šalyje šiek 
tiek apsaugoti darbininkų 
teises nedarbo metais. Daug 

, ką galima prikišti, bet nėra 
abejonės, kad socialių refor
mų pažangoje pavyks tinka- 

i miau nedarbo klausimą su- 
i tvarkyti, bedarbių reikalus 

apsaugoti ir priversti pačią 
industriją rimčiau darbinin
kų klausimu pagalvoti. Po 
’’Workmen’s Compensation

■ Act”, tai yra pirmas didelis 
i žingsnis šia kryptimi.

LOž'
M? iEstill

S. W. i'*'

Apreiškimo Panelės švenč. parapijos choras, kuris šį šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 24 ir 25 d. d. stato puikią 
šešių veiksmų dramą „Kantri Elena.” Abu vakaru vaidinimas 7:30 vai., Apreiškimo parapijos salėje.
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Dainininke p. EI. Mickūnaitė, iš Phila, Pa.

vyrai buvo gavę net išfy 
mes kryžius. Dabar velto 
trys vyrai prisirašė.

maldų. Bus šokiai, dainos, 
tautiški žaislai; bus gardžių 
užkandžių ir skanaus šalto 
gėrimėlio. Rengėjai nuošir-

draugijų atstovai, biznieriai 
ir skaitlinga visuomenė. Tam 
vakarui musų gabios šeimi
ninkės pagamins skanių val
gių ir gėrimų. Kalbės žymūs 
svečiai, dalyvaus vietinis cho 
ras, Melodians orkestras bei 
Matas Kripas su sūnais, vad. 
A. Aleksiui išpildys muzika
lu programą.

MOTERŲ S-GOS N. Y. B 
N. J. APSKRITYS

Parapijos vakarienė
Jau seniai buvo naujienų 

iš Omahos, o veikimų yra la
bai daug. Gegužės 10 d. turė
jome parapijos vakarienė, 
po kurios buvo šokiai. Vaka
rienėje dalyvavo netoli 700 
žmonių. Labai skaniai buvo 
pagaminti valgiai, kad net 
svetimtaučiai, kurių irgi bu
vo labai daug, gyrė.

RUNGI 
DBOTT 

Platesni 
lontklte

Pagal šių nu 
Catholic Diret 
esama Ameril 
milijonų penk 
šimt trys tūki 
kiasdešimt trj 
Statistika re 
kai savo skai

Pirmas ba 
tas, kuris įi 
1936 m., šv 
bažnyčioje,i 
puikiausiai j 

Koncertas 
dalelių: giei 
rai, duetas, 
ir vargonais 
Brundzair 
Viskas pai 
vargoninki 
ir sutarti 
Doctor Op

Man įeii 
girdau po 
giedant sol 
C. Hensaw 
bei balso f 
daug pager 
mą ir jos n 
ką buvo g: 
jausti ir s 
pasekmės.

Paskui 
nymo V. J 
pė sugiede

lios statistiki 
katalikų yra 
gi būtų labai 
Berods kun. 
keletas metų 
tuvių statist: 
matomai, dar 
lengvas ir to 
užbaigtas.

sumaningas visuomenes vei
kėjas Gerb. kun. Jonas Kri
pas! Valio! Akstinas

džiai kviečia visus atsilanky
ti ir paremti gražų seserų ka- 
zimieriečių darbą.

Rengėjai.

Garsių operų du vakarai 
Jėzaus Šv. Širdies Meilės 

vienuolyno naudai

Serga
Jurgis Leonavičius miesto 

ligoninėje serga ir aprūpin
tas Šv. Sakramentais. Linki
me greito pasveikimo.

Auksinio jubiliejaus šokiai 
ir atstovų susipažinimo 

vakaras

Juozas Jodelis, prieš kele
tą metų gyvenęs Philadel
phia, Pa., ar jos apylinkėje 

leškomasai arba asmenys 
apie jį' žiną prašomi kreiptis 
į Lietuvos Pasiuntinybę: 
2622 — 16th St., Northwest 
Washington, D. C.

daugiau lietuvių atvyktų ; 
Omahą, kur lengvai gautų 
darbą ir turėtų sveiką gyve
nimą, nes Omahos klimatas 
labai tinka ilgam ir sveikam 
gyvenimui.

Birželio 7 d. įvyksta Mote 
rų Sąjungos N. Y. ir N. J. ap 
skričio suvažiavimas 53 kuo
poj (Wood Ave. ir 16 St,! 
Linden, N. J.). Pradžia2vai 
po pietų. Prašau visų kuopę 
prisiųsti atstovus. Atstovus 
prašome pribūti laiku, nes 
susirinkimą pradėsim punk
tualiai.

Ap. pirm. S. Subatienė

Čia Šv. Jurgio parapija 
kaskart eina geryn. Šiemet 
lankėsi iš Philadelphijos se
serys kazimierietės vaiku
čius pamokyti ir priruošti 
prie pirmos Komunijos, o 
taipogi viena sesuo, žinanti 
labai gerai muziką, veda 
šventadieniais bažnytinį cho
rą, kurį sudaro mergaitės. 
Klebonas kun. Verbickas su 
visais parapijonais už tai yra 
labai dėkingi seserims ir nu
tarė jų naudai suruošti pra-

Miesto valdyba
Gegužės 12 d. turėjome rin 

kimus į miesto valdybą. Bu
vo išrinkti labai geri septyni 
vyrai. Penki iš jų buvo per
rinkti, o du kiti visai nauji. 
Senieji ir naujieji valdinin
kai yra labai palankūs mūsų 
parapijai, ir abelnai lietu
viams. Jie visi dalyvavo mū
sų parapijos vakarienėje ir 
kai kurie buvo supirkę val
gius bei gėrimus.

Patersoniečiai šiais metais 
labai gražiai pasirodė pei 
misijas. Praėjusį sekmadienį 
visa parapija ėjo šeimynomis 
prie Komunijos. Nepaprastai 
gražus vaizdas, kai matai 
pilnai šeimyną: iš kraštų tė
vus, o vidury vaikus, besiar
tinančius prie Dievo Stalo. 
Nors buvo ir tokių šeimynų, 
kuriose nesimatė tėvo ar mo
tinos, sūnaus ar dukters, bet 
tokių nedaug teatsirado ir, 
be to, jie pamatė, kaip liūdna 
ir nemalonu būti lyg atsisky
rusiais nuo visų.

Po pietų antrą valandą ne
paprastai didelis vyrų būrys 
atsilankė į misijų užbaigą, o 
ketvirtą valandą merginos ir 
moterys net nustebino naują 
kleboną kun. J. Kintą ir mi
si jonierių Tėvą J. Bružiką: iš 
kur jų tiek ir atsirado! šv. 
Teresėlės mergaičių Draugi
ja persikrikštijo į Marijos 
Sodalietes, pasilikdamos po 
šv. Teresėlės globa. Dar ke
liolika naujų narių prisirašė, 
sudarydamos dėl nedidelės 
parapijos gana didelį būrį: 
apie 50. Šv. Vardo Draugija 
irgi nepaprastai gražiai gy
vuoja. Buvęs kleb. kun. S. 
Stonis daug prie to prisidėjo. 
Už ištvermę mėnesinėje Ko
munijoje pernai metais ar 45

Organizuojami tretininkai
Jersey City iki šiol buvo 

tretininkų, bet buvo išsiblaš
kę po įvairias parapijas ir 
niekas nežinojo, kiek jų esa
ma. Naujai atvažiavęs klebo
nas kun. S. Stonis praeitą 
sekmadienį, gegužės 10 d. 
buvo visus tretininkus su
šaukęs. Pasirodo, jų esama 
14, tik nebuvo kanoniškai į- 
steigti. Klebonas pasveikino 
tretininkus, pažadėjo kano
niškai juos įsteigti ir pradėti 
veikti. Visi tretininkai džiau
giasi, kad galės priklausyti 
prie šio kilnaus ordino savo 
parapijoje ir nereikės glaus
tis prie svetimtaučių.

Naujas biznio namas

Juozas Bluvas pastatė nau
ją mūrinį namą. Namas yra 
dviejų aukštų. Apatiniame 
bus krautuvė, o aukščiau 
žmonės gyvens. Girdėti, kad 
p. Bluvas pats atidarys nau
ją biznį. Linkim pasisekimo!

Šiais metais Chicago j e yra 
rengiamas gausingas Lietu
vių R. K. Susivienymo Ame
rikoj Auksinio Jubiliejaus 
Seimas. Seimo Rengimo Ko
mitetas stropiai ruošiasi prie 
įvairių Seimo pramogų. Sei
mas prasidės birželio 29 d. ir 
tęsis iki liepos 2 d.

Tatgi noriu pranešti lietu
vių visuomenei, kad sekma
dienio vakare, birželio 28 d. 
yra rengiama Auksinio Jubi
liejaus priešseiminiai šokiai 
ir atstovų susipažinimo va
karas Morrison viešbutyje, 
Walnut Room, Chicagos vi- 
durmiestyje.

Malonėkite rezervuoti tą 
dieną ir rengtis prie šio gra
žaus vakaro, nes vakaras 
yra ypatingai rengiamas įs
pūdingai, kad ko gražiausiai 
priėmus atvykusius Seimo 
atstovus.

Vėliau skelbsiu vakaro 
grožybes.

Ieva Lukošiūtė,
Rengimo Komisijos pirm,

Gegužės 27 di 
dą vakare Apre 
pijos mokyklos 
Įėję įvyks Fed( 
skričio posėdis, 
dėmėti, kad p( 
kiekvieno mėli 
nį trečiadienį, i 
nėšio paskutini 
ir yra 27 dieną

Ką posėdy
1) Rinksime 

savybės įsigij 
Komisija galės 
skubindama 
tą, išdirbti pk 
vietos ir tą vi 
mėnesiniame 
posėdy, šios 
gana sunkus 
garbingas dar

2) Kadangi 
Federacijoje i 
ganizacijų, ga 
ga turėti jau 
kuri išdirbti, 
būtų galima 
viso apskričio 
sportui bei kil 
nai jaunimo v

Kiek katalik

rai gražiai pasirodys su lie
tuviška daina; jiems vado
vauja Komp. Juozas Žilevi
čius, buvęs Klaipėdos Muzi
kos Konservatorijos Direk
torius.

Šv. Cecilijos choras, vad. 
muz. A. Stanšauskui, pada
rys gražias ištraukas iš ope
retės ’’švarkas ir Milinė”, 
dainas akompanuos simfoni
jos orkestras. Bus mažų mer
gaičių šokikių būrys, kurios 
pašoks lietuviškus šokius.

Dalyvauja Miesto majoras 
C. Ellenstein su savo palydo
vais. Simfonijos orkestras iš
pildys gražų lietuvišką sim
fonijos veikalą, komp. J. Ži
levičiaus ir kitų lietuviškų 
kompozitorių.

Vakarą atidaro Lietuvos 
Valstybės Generalinis Kon
sulas New Yorke, P. Dauž- 
vardis. Tadgi visi tą vakarą 
pasirodykit lietuviais, kad 
būtų pilnas Mosque Theat- 
ras, užpildytas publikos.

Įžanga tik po 10 c. suaugu
siems ir mažiems.

Kviečia Newark© Bendras 
Lietuvių Komitetas.

Basebolo tymas
Praeitais metais mūsų& 

Vardo organizacijos baseh 
lo tymas buvo Passaic Con 
ty lygos čempijonai.

Šiemet sudarė dar ntipw 
nę komandą (tymą) ir lot 
su miestų ir apylinkės g 
riausiomis komandomis, i 
keturių lošimų tik vieną pn 
lošė juodukams.

Ateinantį sekmadienį, gų 
24 d., 3 vai. po pietų, Eas 
Side Parke loš su gera b 
manda; kas nori — ateito 
pamatyti.

Jei atsirastų kur gera b 
manda, kreipkitės pas maut 
džerį Ed. Staniulis, 106 Lafa
yette St., Paterson, N. J.

LUPI
Ekskun 
centrai 
Eksknn

Ponas Karvelis apsigyveno
Prieš kelias savaites atvy

ko Karvelis iš Detroit, Mich. 
Jam čia labai patinka ir la
bai džiaugėsi senelis, kad 
jaučiasi čia sveikesnis ir 
stipresnis. Sako: „Gal Die
vas duos vieną kitą metą il
giau pagyventi.” Jis ateina 
kas rytas išklausyti Šv. Mi-

Laukiame brangių svečių
Jau keletą kartų girdėjome 

iš sakyklos, kad atvyks pas 
mus brangūs svečiai, dr. Juo
zas Leimonas ir adv. J. Lauč- 
ka. Žmonės labai jų laukia. 
Mat, mes čia toliausiai į va
karus gyvename ir mažai kas 
atsilanko pas mus iš bran
gios tėvynės Lietuvos. Jei 
kas pasiaukoja ir pas mus 
atvyksta, tai daro mums 
daug malonumo bei džiaugs
mo.

Vyčiai gyvuoja
Jersey City yra 124 Vyčių 

kuopa, kuriai priklauso 28 
nariai ir gražiai gyvuoja, 
pasižymėdama savo veiklu
mu. Bet ypatingai jaunimas 
apsidžiaugė sulaukęs naujo 
energingo ir veiklaus klebo
no kun. S. Stonio. Štai pasku- 
iniame susirinkime, įvyku
siame gegužės 18 d. įsirašė 
8 nauji nariai: N. Maldokai- 
tė, D. Jeselavičiūtė, J. Dėde- 
ė, V. Daubkevičius, A. Ga- 
nis, V. Zabotka, J. Soblis ir 
A. Smigelskas. Tokiu būdu 
kuopa susidaro iš 36 narių. 
Be to, Vyčiai suorganizavo 
sporto sekciją, kurios base
ball tymas jau pradeda veik
ti. Valio, vyčiai!

Į tą susirinkimą atsilankė 
ir klebonas, kuris pasveikino 
vyčius ir palinkėjo geriau
sios kloties jų darbuotėje.

Panedėlio vakare jėzuitas 
Tėvas Bružikas tik ką užbai
gęs Patersone misijas, jau 
pradėjo merginų ir moterų 
savaitę Newarke pas gerb. 
kun. I. Kelmelį. Nors buvo 
karštas ir tvankus vakaras, 
bet merginų ir moterų dide
lis būrys prisirinko, o ant ry
tojaus dar didesnis ir taip vis 
labyn misijos įsisiūbuoja.

Šiais metais ypatingai mi
sijos labai svarbus įvykis, 
nes šv. Tėvas išsiuntinėjo po 
visas pasaulio šalis telegra
mas, kad visi atšalėliai susi
prastų ir grįžtų prie bažny
čios ir kad visi katalikai mel
stųsi nepaprastomis šv. Tėvo 
intencijomis. Dėl to, jeigu 
kuris katalikas šiais metais 
neatsilieptų į šv. Tėvo, kaip 
Bažnyčios Galvos, telegramą, 
tai tada turėtų sarmatytis 
ant toliau pasilikti net. kata
liko vardą. Bet manoma, kad 
newarkieciai labai gražiai 
per misijas pasirodys ir vieni 
kitus prikalbins prie grįžimo 
nors ir daug metų nebuvu
sius, ir šv. Tėvo telegrama 
nepasiliks tik balsas, šau
kiantis tyruose.

Panedėlio vakare, geg. 25 
d. prasidės vyrų misijos. 
Newarko vyrai, pajudinkite 
žemę.

Alena Baltutienė sunkiai 
sirgusi miesto ligoninėje, 
sveiksta ir jau grįžo namo. 
Linkime greito sustiprėjimo.

Susipažinimo balius pavyko
Gegužės 16 d., šeštadienį, 

parapijos salėje įvyko susi
pažinimo balius su naujai at
keltu klebonu kun. S. Stoniu. 
Balių parėmė gausiomis au
komis lietuviai biznieriai: 
D. Bublis, V. Budreika, P. 
Ribkauskas. Laike vakaro 
buvo leidžiamas rankinis lai
krodėlis, kurį laimėjo B. An
driuškevičius. Į balių atsilan
kė labai daug jersiečių. Mat, 
kiekvienam buvo malonu as
meniškai susipažinti ir pasi
kalbėti su savo mylimu nauju 
klebonu. Visi laiką praleido 
linksmai ir išsiskirstė pilni 
gražių įspūdžių. Liko gra
žaus pelno.

Dabar pabaigė šv. migį 
ir gerbiamas klebonas jį 
pradeda ruoštis rimtai jį 
bažnyčios dekoravimo iš t 
daus ir parapijos pikniko,! 
ris, rodos, įvyks birželio | 
Prašom visus apylinkės į 
tuvius tą dieną įsitėmjį 
kad Patersone bus parapij 
piknikas.

— Taipgi gegužės 24 iį 
Onos Draugija turės „čįjt 
vestuves” — balių parapįįi 
naudai.

— Sekmadienį, geg. 31 į 
šv. Rožančiaus Draugu 
turės pikniką parapijoj 
dai. Taigi, pasirodo, 
tersoniečiai labai daugį 
Visi, kaip draugystės, taip! 
pavieniai, labai susirūpt. 
bažnyčios dekoravimu.

Laidotuvės
Gegužės 11 d. su bažnyti

nėmis apeigomis palaidotas 
a. a. Jonas Povilaitis.

Buvusi Lietuvos Valstybės Operos solistė, dalyvauji 
Newarko Charter Centennial Celebration, gegužės 26 i 
Mosque Teatre (1028 Broad St., Newark, N. J.)

KUNIGO JONO J. KRIPO 
5 Metų Kunigystes bei visuo 
meninės darbuotes sukaktu

vių Minėjimas
Šeštadienio vakare, gegu

žės 23 d. mūsų draugijų dar- 
buotojai-jos, vad. kun. Valan 
tiejui ir kun. E. Gradeckui, 
Mokyklos Auditorium, kun. 
Jonui Kripui rengia pagerbi
mo viešą, šaunų bankietą. Į 
šią nepaprastą puotą yra pa
sižadėję atvykti apylinkės 
dvasios vadai, profesionalai,

Sekmadienį, gegužės 17 d. 
buvo lietuviams triukšminga 
diena. Iš ryto apie 50 auto
mobilių sudarė parodą ir va
žiavo į Maryland© valstybės 
sostinę Anapolį, kame paso
dino iš Lietuvos atvežtą 
ąžuolaitį. Tai atminčiai įve
dimui šioj valstijoj Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
Vasario 16 d. Iš Lietuvos at
vežta keli maišai žemių, už
pilti ant šaknų to ąžuolo. Iš
kilmėse dalyvavo ir ministe- 
ris Žadeikis.

Tą pačią dieną popiet įvy
ko parapijos pirmas šių me
tų piknikas. Gražiai parapi
jiečiai pasilinksmino parke, 
pažįstami pasikalbėjo; buvo 
linksma nuotaika. Kun. L. J. 
Mendelis visus stalus lankė 
ir siūlėsi patarnauti, kas vi
siems pridavė ūpo. Daug bu
vo pavasariško linksmumo. 
Kas automobiliais išvažinėjo 
po tolimesnes apylinkes, irgi 
pasidžiaugė gamtos atgijimu.

— P. J. Makarauskas per- 
sisiųsdino lietuviškų bekonų, 
kuriuos lietuviai išpirko. Jų 
įvertinimą šeimyninkės pa
sakys vėliau p. Makarauskui.

— Gegužės 24 d. Šv. Var
do vyrų Draugija ir kitos 
bažnytinės draugijos pakvie
stos dalyvauti gegužinėj pro
cesijoj gatvėmis pro Arki
vyskupo namus, 4 vai. po pie
tų. Laukiame gražaus oro.

J. K.

Vieno milijono dirbtuvė

Armour kompanija statys
Omahoje vieno milijono ver- mogą gegužės 24 d., sekma, 
tės dirbtuvę kiaulėms skerst, dienį, 3 vai. po pietų bažny 
Sakoma, kad tos dirbtuvės tinėje salėje tuojau po pa. 
planas yra toks, kaip Chica- 
goje. Labai daug žmonių dir
ba prie statybos, o paskui 
prie darbo. Būtų gerai, kad

New Yorko Civic Opera 
gegužės 30 d., šeštadienį, 
8:15 vai. vakare, Central 
High mokykloje, Easton, Pa., 
stato- Verdi garsų veikalą 
„Rigoletto,” o gegužės 31 d., 
sekmadienį, 8:15 vai. vak., 
toje pačioje vietoje stato 
„Cavaleria Rusticana” ir 
„Pagliacci.” Iš tų abiejų va
karų pelnas eina naudai Jė
zaus Švenč. Širdies Meilės 
vienuolynui, įsisteigusiam 
Easton, Pa.

Artistų-menininkų 
čius viršija 100, o orkestras 
susideda iš 40. Garsūs artis
tai iš Metropolitan Operos ir 
Chicago Civic Operos mielai 
sutiko pasitarnauti mūsų vie 
nuolyno parėmimui.

O kągi lietuviai darys?
Aš, kaipo vienuolyno virši

ninkas, atsikreipiu į lietuvių 
visuomenę ir dvasiški ją, kad 
malonėtų atsilankyti bent į 
vieną iš tų dviejų garsių me
niškų operų vakarų, ir tuomi 
paremti Jėzaus švenč. šir
dies Meilės vienuolyną.

Kas iš anksto norėtų re
zervuoti tikietų ar duoti ap
garsinimų į programos kny
gą, malonėkite kreiptis mano 
vardu šiuo adresu: 123 No. 
Second St., Easton, Pa.

Tikietų kaina $1.30 ir $1.
Iš anksto pasitikėdamas, 

kad mūsų lietuviai ir kunigi
ja iš artimų miestų atvažiuos 
ir gausiai atsilankys į tuos 
du meniškus garsių operų 
vakarus, ir nuoširdžiai a- 
čiuodamas už širdingą parė
mimą, lieku

Su gilia pagarba 
Kun. L. S. Brigmanas, C.C.J., 

Viršininkas.

Newark Charter Centen
nial Celebration, Newarko ir 
apylinkės lietuvių vakaras 
Gegužės-May 26 d., 1936 m. 
Mosque Teatre, 1028 Broad 
St., Newark, N. J. Programa 
prasidės 7:30 vai. vak., durys 
atsidaro 6:0 vai. vak.

Pirmas dar toks progra
mas bus mūsų kolonijoj; da
lyvauja vieni iš geriausių 
muzikališkų pajėgų mūsų iš
eivijoje: Dainininkė EI. Mic
kūnaitė, iš Phila, Pa., buvusi 
Lietuvos Valstybės operos 
solistė; dainininkas - artis
tas Antanas Banys, iš New 
York, papuoš mus savo gra
žiu baritonu — lietuviškomis 
dainomis; smuikininkas An
tanas Raišys ir pianistas An
tanas Shidlauskas, iš* New 
York, kurie yra šių laikų ge
riausi virtuozai — muzikai. 
Visos apylinkės muzikų Var- 
goninkų Ansamblis, kuris tik

Kun. Kripo trumpa 
Biografija

Jonas Kripas gimė rugsėjo 
23 d., 1904 m., Brooklyne.

Netrukus tėveliai persikė
lė į East Granby, Conn, kur 
jaunas Jonelis baigė pradinę 
Center School ir vėliau Hunt 
singer Business College, 
Hartford, Conn. Tūlą laiką 
dirbo ofise prie knygvedys- 
tės ir mokėsi muzikos - smui
kuoti. Į dvasinį luomą pašau 
kimą pajutęs įstojo į žemes
nę Šv. Tomo seminariją Hart 
ford, Conn, ir vėliau mokslą 
baigė Šv. Bernardo Semina
rijoj, Rochester, N. Y.

Gegužės 30 d., 1931, jaunu
tis Jonelis Šv. Juozapo Kated 
roj, Hartford, Conn. a. a. vy
skupo J. Nilan, kunigu pa
švęstas ir į Šv. Juozapo lie
tuvių parapiją, Waterbury, 
Conn. kun. J. Valantiejui vi
karu paskirtas, kur ir iki 
šiam laikui labai pasekmin
gai darbuojasi. , •

Rašytojas ir Visuomeni
ninkas

Mūsų linksmas ir energin
gas kun. Jonas, savo atsako- 
mingas kunigo pareigas atli
kęs suranda liueso laiko ir 
dažnai parašo straipsnelius, 
eilias bei korespondencijas į 
’Ameriką’, ’Darbininką’, Vy
tį, ’Studentų Žodį’, ’Draugą’ 
ir į vietinius amerikoniškus 
laikraščius ’’Democrat” ”Re 
publican” ir ’’American”. 
Taip pat laike lietuvių radio 
programų apie lietuvius ga
biai informuoja Amerikos 
visuomenę ir uoliai darbuo
jasi su Vyčiais, Darbininkais 
Studentais, Marijos Vaike
liais, Chore ir Šv. Vardo 
draugovėj. Todėl viršminėtų 
draugijų vadai ir rengia kun. 
Kripui šią pagerbimo vaka
rienę. t

Gerb. Kripų šeimos židinys
Kun. Jono tėveliai, Matas 

su Marta (Plungis) Kripai, 
užaugino šešius stiprius sū
nus ir vieną malonę dukrelę.

Vyriausias Matas, daini
ninkas, vedęs augina du dai
nininku (Mikutį ir Jonelį) 
sūneliu, dirba Conn. Bus Co. 
Antras, Antanas, nevedęs gy 
vena su tėveliais. Trečias, 
Juozas, vedęs, augina dvi du- 
kreli, dirba Conn. Bus Co. 
Ketvirtas, Vincas, nevedęs, 
dirba prie A&P Co., gyvena 
pas brolį Matą. Penktas, Ed
vardas, nevedęs, gyvena su 
tėveliais, dirba pas Fuller 
Brush Co. Jauniausia, links
ma, graži ir simpatinga kun. 
Jono sesutė Onytė, gyvena 
tėvelių globoje ir dirba Aet
na Life Insurance Co., Hart
ford, Conn. Gerb. kun. Kripo 
gerieji tėveliai, broliai bei se 
šutė yra visi linksmo būdo 
asmenybės ir pirmos rūšies 
lietuviai-katalikai.

Žodis Solemnizantui
Gerbiamasis ir brangusis 

kun. Jonai! Sulaukę Jūsų 5 
metų kunigystės bei visuome 
ninės darbuotės sukaktuvių, 
mūsų išeivija, o ypatingai 
waterburieciai Tave sveiki
name, džiaugiamės ir Tavo 
darbuote didžiuojamės. Lai 
Aukščiausias ir ateityje tei
kia Tau sveikatą ir ištver
mę nenuilstančiai darbuotis 
Bažnyčios ir mūsų išeivijos 
labui! Lai gyvuoja mūsų ra
šytojas, uolus tėvynainis ir

i r V’ pi j»
L-."& uR



žės 22 d., 1936

ro gavę net ištver
us. Dabar vėl nauji 
prisirašė.
—o—

labaigė šv. misijas 
įas klebonas jau 
uoštis rimtai prie 
dekoravimo iš vi- 

.rapijos pikniko, ku 
, įvyks birželio 7 i 
dsus apylinkės lie- 
į dieną įsitėmyti, 
•šone bus parapijos

Gegužės 22 d., 1936 ’’AMERIKA”

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

įgi gegužės 24 d. šv. 
ugija turės „čigonų
— baką parapijos

nadienį, geg. 21 d 
nčiaus Draugystė 
liką parapijos nau- 
i, pasirodo, kad pa
tai labai daug dirba, 
i draugystės, taip ir 
, labai susirūpinę 
j dekoravimu.

sebolo tymas 
is metais mūsą šv. 
ganizacįjos basebo- 
buvo Passaic Coun- 
čempijonai.

; sudarė dar jstįpres- 
indą (tymą) ir lošė 
tą ir apylinkės ge
is komandomis. Iš 
ošimą tik vieną pra- 
ūkams.
itį sekmadienį, geg. 
vai. po pietą, East 
ke los su gera ko
kas nori — ateikit 
••
lirastą kur gera ko- 
leipkitės pas mane- 
Staniulis, 106Lafa- 

, Paterson, N. J.

IŲ S-GOS N. Y. BR 
J. APSKRITYS

io 7 d. įvyksta Mote- 
igos N: Y. ir N. J. ap- 
suvažiavimas 53 kuo- 
7ood Avė. ir 16 St., 
N. J.). Pradžia 2 vai. 

į. Prašau visą kuopų 
i atstovus. Atstovus 
e ^pribūti laiku, nes 
[imą pradėsim punk-

Gegužės 27 dieną, 9 valan
dą vakare Apreiškimo para
pijos mokyklos mažojoje sa
lėje įvyks Federacijos Ap
skričio posėdis. Prašome įsi
dėmėti, kad posėdžiai būna 
kiekvieno mėnesio paskuti
nį trečiadienį, taigi šio mė
nesio paskutinis trečiadienis 
ir yra 27 dieną.

Ką posėdy veiksime
1) Rinksime komisiją nuo

savybės įsigijimo reikalui. 
Komisija galės iš valios, ne
siskubindama nužiūrėti vie
tą, išdirbti planą įsigijimui 
vietos ir tą viską raportuoti 
mėnesiniame Fed. Apskričio 
posėdy. Šios komisijos bus 
gana sunkus, bet sykiu- ir 
garbingas darbas.

2) Kadangi mes turime 
Federacijoje ir jaunimo or
ganizaciją, gal būt, reikalin
ga turėti jaunimo komisija, 
kuri išdirbtą planus, kaip 
būtą galima suorganizuoti 
viso apskričio visą jaunimą 
sportui bei kitokiam išimti
nai jaunimo veikimui.

Kiek kataliką Jungtinėse 
Valstybėse

Pagal šių metų The Offcial 
Catholic Directory katalikų 
esama Amerikoje dvidešimt 
milijonų penki šimtai dvide
šimt trys tūkstančiai ir pen
kiasdešimt trys (20.523.053). 
Statistika rodo, kad katali
kai savo skaitliumi kas me
tai daugėja. Neturime tiks
lios statistikos, kiek lietuvių 
katalikų yra Amerikoje. Vis
gi būtų labai įdomu žinoti. 
Berods kun. Draugelis jau 
keletas metų, kaip dirba lie
tuvių statistikos darbą, bet, 
matomai, darbas nėra taip 
lengvas ir toli gražu dar ne
užbaigtas.

BAŽNYTINIS KONCERTAS 
PAVYKO

pirm. S. Subatienė.

IEŠKOMAS

is Jodeh's, prieš kele- 
j gyvenęs PhUadel- 
a., ar jos apylinkėje, 
masai arba asmenys 
žiną prašomi kreiptis 
uvos Pasiuntinybę: 
-16tbSt, Northwest, 
ngton, D. C.

Pirmas bažnytinis koncer
tas, kuris įvyko geg. 10 d., 
1936 m., šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, Brooklyn, N. Y., 
puikiausiai pavyko.

Koncertas susidėjo iš 20 
dalelių: giedojo chorai, vy
rai, duetas, solo keletą kartų 
ir vargonais sugrojo muz. J.

cus,” J. Lewis Browne, ir „O 
Mūsų Karaliau,” A. Kača- 
nausko. Man pačiam vedant 
savo grupę, netinka nei peik
ti, nei girti, bet jaučiu, kad 
sugiedojo gražiai, ypatingai 
merginos, nes vyrų mažai tu
rėjau ir todėl nebuvo pilnai 
girdimi.

Prof. J. Naujalio „Malda,” 
solo Feliksas Morkus. Jo bal
sas buvo švelnus, malonus, 
aiški dikcija, tarpais ne taip, 
interpretacija gan vykusi

Radio NBC solistui Anta
nui Baniui giedant „Skubink 
prie Kryžiaus,” Č. Sosnausko 
ir vėliau „Salve mundi Domi
ne,” G. Karsto, jaučiau jame 
pilno savim pasitikėjimo, bal 
so švelnumą, subrendimą. 
Jisai puikiai mokėjo „cres
cendo” ir „diminuendo” dalis 
išpildyti. Pas jį jausmas gie
dojimo buvo jautrus.

Men. J. Žilevičius vargo
nais grojo pasirenkant solo. 
Tai pirmos klasės vargonų 
artistas ir virtuozas. J. Žile
vičius yra labai daug pasi- 
stūmęs pirmyn vargonų val
dymo ir interpretacijos tech
nikoje. Vykusiai visiems 
akomponavo vargonais ir vy
kusiai savo solo sugrojo. Šis 
solo veikalas reikalavo ne tik 
vargonų kleviatūros ir regis
tracijos greitaus mainymo ir 
prisitaikymo prie įvairių šio 
solo interpretacijų ir gradu- 
acijų, bet taipjau lyg Bacho 
gabių ir miklių sumetimų 
abiem kojom pedelacijoje. 
Šiuos reikalavimus mūsų ga
bus menininkas virtuoziškai 
atliko.

Ponia Veronika Tamošai
tienė sugiedojo „Viešpatie 
Mano,” Ales. Stradellos vy- 
kysią giesmę. Ji atsižymėjo 
savo skambiu, lyrišku aišku 
balseliu. Ji taipgi turi balso 
menininkės gabumus,

Po p. V. Tamošaitienės 
solo giedojimo sekė Šv. Jur
gio parap. choro (vadovau
jant muz. J. Brundzai) giedo
jimas Mozarto „Magnificat.” 
Tai puikus veikalas ir vyku
siai ir gyvai buvo išpildytas. 
Tempo buvo gražiai išlaiky
tas. Visi choristai ir choris
tės giedojo energingai ir lai
svai. Garbė varg. J. Brun
dzai, kad jisai galėjo šį vei-

giedojimu, tai dinamiškas 
choras, nes pats jo vadas 
yra energingas ir drąsus. 
Per šį koncertą „Tui Sunt 
Coeli,” I. Mitterero ir „Glo
ria,” Emersono, choras visu 
agresyviškumu ir drąsumu 
sugiedojo. Ataka buvo drąsi, 
tarpai giesmių greitai nuker
tami ir taip pat tarpais sure
tinami ir sušvelninami. Ypa
tingai varg. P. Dulkė turi di
delį pulką vyrų su puikiais 
balsais, merginų balsai yra 
silpnesni, todėl per šį kon
certą jo vyrai ir dominavo 
balsais giedojime. Todėl gie
dojimas nebuvo tinkamai 
lygsvariškas. Bet tas galima 
gražiai pataisyti ateityje.

Koncertas puikiausiai pa
vyko: Viena, kad suteikė 
klausytojams geresnės rūšies 
giedojimo variacijos ir vengė 
nuobodumo, antra, kad nebu
vo perilgas, bet gyvas, o tre
čia — šis koncertas lyg ati
darė duris į naują giedojimo 
ir vargoninkavimo erą.

Valio klebonui kun. K. 
Paulioniui, kad įvertina ge
resnį ir prakilnesnį meną, 
kad jį remia ir intensyviai 
apaštalauja. Valio varg. J. 
Brundzai, kad aktualiai įvyk
dė ir parodė mums to meno 
vaisius. Garbė Šv. Jurgio 
par. bažnytiniam chorui ir 
visiems šio koncerto daly
viams, kad gražiai išpildė 
savo užduotis bažnytiniame 
giedojime.

Lauksime daugiau tokių 
retenybių mūsų tarpe.

Juozas F. Tamošaitis.

kalą taip vykusiai atlikti su 
savo choru. Taipjau reikia 
pažymėti, kad paskutinę kon

Brundza ir men. J. Žilevičius.
Viskas pasisekė, ypatingai 
vargoninkų grupė energingai pa&ymcu, nau paanuunę nuu 
ir sutartinai sugiedojo „Olcerto sunkiausią giesmę, G.

VARDUVIŲ VAKARIENĖ

Gegužės 31 d. Apreiškimo 
parap. Parengimų Komitetas 
rengia varduvių vakarienę 
pagerbti kleboną kun. N. Pa
kalnį ir kun. J. Kartavičių, 
kuri įvyks parapijos salėje 6 
vai. vak. Visi kviečiami daly
vauti.

Įsigykite tikietus iš anksto

DIDELI PASIRUOŠIMAI 
EKSKURSIJAI

pagelbininkai — parapijų 
komitetų iždininkai. Išrinkta 
ir generalinė sekretorė. Val- 
dybon taipgi įeina parapijų 
komitetų vicepirmininkai ir 
sekretoriai, parapijų vargo- 
ninkai ir kun. klebonai.

Bendras komitetas smul
kiai apkalbėjo ekskursijos 
reikalus, ir paskyrė darbo 
komitetus.

Generalinė valdyba taipgi 
paskyrė savo narius dėl svar 
blausių biznio prisiruošimo 
reikalų, ypač garsinimų — 
spaudos vedimo.

Sekantis generalinės val
dybos pasitarimas įvyks geg. 
25 d. 9 vai. vakare Apreiški
mo parap. mokykloje.

B.

Visų parapijų ekskursijos 
komitetai turėjo bendrą susi
rinkimą Apreiškimo salėje, 
geg. 18 d. vakare. Susidarė 
vienas didžiulis komitetas su 
generaline valdyba. Generali
nę valdybą sudaro: pirm, 
kun. N. Pakalnis, vicepirmi
ninkais visi parapijų komite
tų pirmininkai, iždininkas 
kun. J. Laurynaitis ir jam

„KANTRI ELENA”

Ilgai laukta drama „Kant
ri Elena” jau čia pat; ji bus 
vaidinama šeštadienį ir sek
madienį — gegužės 23 ir 24 
d. d. Apreiškimo parap. salė
je. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga tik 50 c.

Apreiškimo parap. choras 
stropiai dirba, kad dramą 
suvaidinti sėkmingai. Norė
dami gauti patogesnes sėdy
nes, atsilankykite sekmadie
nio vakare, nes daug bilietų 
išparduota ir vietos bus tin
kamai paskirto.

„Kantri Elena” buvo vai
dinta McCadden Hali prieš 
15 metų. Kurie matė šį vei
kalą, dabar vėl iš anksto bi
lietus perka ir nori vėl pa
matyti.

Muz. J. Jankus, rengimo 
valdyba ir visas choras kvie
čia visus atsilankyti ir susi
pažinti su „Kantria Elena” 
gegužės 23 ir 24 d. d. mūsų 
parapijos salėje.

tis sugeba ir dirba su jauni
mu, jį mokydamas gražių da
lykų. Po to dainų programą 
išpildė muz. J. Brundza ir jo 
žmona su keletu choristų, 
muz. P. Dulkė su vyrų kvar
tetu dainavo ir skambino 
vaikučiams. Be to, muz. Dul
kė padainavo gražią giesmę 
apie rožančines, už ką visos 
yra jam be galo dėkingos. Po 
to M. Brangaitienė perstatė 
vakarienės tikslą ir šios or
ganizacijos veiklą. Pasirodė, 
kad ši draugija gražiai vei
kia ir turi ne tik suaugusių 
didelį skaičių narių, bet ir 
jaunų mergaičių. Draugiją 
sveikino kun. A. Petrauskas, 
kun. J. Kartavičius, kun. N. 
Pakalnis, kuris čia buvo kle
bonu 8 metus ir gerai pažįs
ta šią draugiją ir jos veiki
mą. Toliau kalbėjo kleb. kun. 
K. Paulonis, D-jos pirm. P. 
Bartulienė, A. Slivinskienė, 
S. Subatienė — Mot. S-gos 
N. Y. ir N. J. Apskr. pirm. 
Ant galo, N. Brangaitienė 
padėkojo visiems programos 
pildyto jams, dalyviams ir do 
vanų aukotojams: Aleksie- 
jam už alų, Raškevičiam už 
lietuvišką kumpį, Valinavi- 
vičienei už kavą, Raudei už 
vakarienės smulkius reikme
nis ir visiems, kas tik prisi
dėjo darbu. Pabaigoj kun. 
Laurynaičio vedamas vaikų 
benas vėl gražiai sugrojo 
tiems, kurie pasivėlavo ir 
pradžioj programos jų negir
dėjo. Nuotaika buvo labai 
graži, žmonių buvo virš 200. 
Ši vakarienė rožančinėms 
pataisė ūpą. Rep.

Šv. Jurgio Pararp.

Šv. Rožančiaus Draugijos 
sukaktis

Gegužės 17 d. šv. Jurgio 
parap.' Šv. Rožančiaus D-ja 
minėjo 25 metų sukaktį. Ry
tą visos ėjo prie Šv. Komuni
jos, o vakare gražiai įrengto j 
par. salėj įvyko vakarienė, 
kurią atidarė M. Brangaitie- 
nė, prašydama gerb. kleboną 
kun. K. Paulonį atkalbėti 
maldą. Vakarienę vesti pa
kvietė kun. J. Laurynaitį, 
kurio Karai. Angelų parapi
jos vaikų benas atidarė pro
gramą dūdų ir būbnų muzi
ka. Visiems padarė gražaus 
įspūdžio, kad kun. Laurynai

Maspeth, N Y.

Katalikų Klubas veikia
Geg. 19 d. gražus jaunimo 

būrys atgaivino klubo veiki
mą. Klubas ypač rūpinsis 
jungti subrendusį' jaunimą, 
susituokusį jaunimą, į vieną 
bendrą socialinį kultūrinį 
vienetą. Daug yra tokių, ku
rie nepriklauso prie jokios 
organizacijos, tad šis klubas 
juos dabar suriš. Sekamas 
susirinkimas geg. 26 d. 8 v. 
vakare.

—o—
Pirmoji gegužynė

Praeitą sekmadienį Klaš- 
čiaus salėje įvyko pirmoji 
parapijos gegužynė. Suėjo 
virš 500 žmonių. Choras iš
pildė koncertinę dalį. Solo 
dainavo ponia Tamošaitienė. 
Publikai patiko Simono De- 
gulio ir Niedzinskaitės dai
navimas. Prie Avižonio or-

kestro jaunimas žaidė ir šo
ko ligi vėlumos. Buvo ir lai
mėjimų traukimas. Šis pir
mas pavasarinis parengimas 
visiems patiko.

—O—
Kiaušinienės balius

Sekminėse Ražančiaus Dr- 
ja turės kiaušinienės balių. 
Už 35 centus visi šoks ir už
kandžiaus. Balius bus ne tik 
salėje, bet ir lauke, šalia se
nos bažnyčios. Bus tai tikras 
piknikas.

—o—
10 metų sukaktis

Geg. 29 d. š. m. kun. Jonui 
Balkūnui yra 10 kunigystės 
metų sukaktis. Paminėti su
kaktį sodalietės rengia šo
kius tą pat dieną. Į šokius 
bus išsiųsti pakvietimai vi
siems parapijiečiams ir rė
mėjams. Be pakvietimo tikie- 
tų įžanga bus 25 centai. Kvie 
čiami visi į šį pagerbimo va
karą. Gros geras orkestras; 
bus gėrimų ir užkandžių.

Sodalietės.
—o—

Jaunimo rekolekcijos
Domininkonas, kun. Charles 

Haverty kasdien rytais ir 
vakarais sako pamokslus. 
Jaunimas gražiai lankosi 
(nors galėtų būti daugiau). 
Rekolekcijos baigsis šį sek
madienį 3 vai. p. p.

—o—
Susituoks

šeštadienį (geg. 23 d. 3:30 
v. p. p. susituoks Jonas Pro- 
tasevičius su Alberta Kazo- 
kaite. Sekmadienį 5 v. p. p. 
susituoks Marijona Šimkiūtė 
su Kazimieru Valaičiu; geg. 
31 d. susituoks Ona Maselytė 
su Jonu Horsky.

Vyčiai veikia
Geg. 16 d. Klaščiaus salėje 

įvyko vyčių pusmetiniai šo
kiai. Susirinko apie 600 jau
nuolių. Salė buvo gražiai pa
puošta. Geras orkestras, gra
žus jaunimas, maloni nuotai
ka, darė ypatingo įspūdžio. 
Tik lietuviškumo jokio nebu
vo žymu.

Vyčiai dalyvavo apskričio 
plaukimo lenktynėse.

Vyčiai dabar išsipuošė ir 
įsirengė gana patogiuose 
kambariuose (Kasperų na
muose).

Karai. Angelų Parap.

Naujos koplyčios fondas
Auga fondas dėl atstatymo 

koplyčios Panelės Stebuklin
go Medalekikėlio. Mūsų pa-

rapijonai-nės labai jausmin- 
gai’stengiasi aukoti savo au
ką Panelei švenčiausiai, kai
po dėkavonės garbei, ir ypa
tingai už priimtas malones 
ir gautas laimes per Šv. Tar
pininkę. Sekanti parapljonai 
ir parapijonės jau savo gerą 
valią pareiškė savo aukomis: 
Matkauckų šeima $100, Jus
tina Stankėniūtė $100, Ago
ta Sakalauckienė $10, Jonas 
Rezsenis $5, N. N. $5, Vin
cas žemantauckas $5, Agota 
Papauckienė $5, Agota Saka
lauckienė $5, Jieva Marcinke
vičiūtė $5, Gustavičienė $S, 
Elbieta Putkauckienė $2, Ci
ną Račinskienė $2, N. U. $1, 
Petras Budinas $1, Masukle- 
nė $1.

Širdingai dėkojam už jūsų 
aukas ir stenksimės paskuti
nę dieną šio mėnesio jau tu
rėti naują koplyčią.

—o—
Gegužės 10 d; Karalienės 

Angelų parapijos sodalietės 
savo - motinėlių intencija in 
cor pore ėjo prie Šv. Komuni
jos per 9 vai. mišias. Jos pa
sitiko motinėles bažnyčioje ir 
prisegė prie krūtinių gėles, 
kas sudarė labai gražų įspū
dį.

Po šv. Komunijos buvo 
bendri pusryčiai parapijos 
salėje. Pusryčius su malda 
atidarė gerb. kleb. kun. J. 
Aleksiūnas. Vėliau pirm. O. 
Mikaliūnaitė paprašė A. Pu- 
pelytės būti programos vedė
ja. Sodalietės, vadovaujant 
P. A. Dulkei, sudainavo dvi 
daineles: „Mano miela moti 
nėle” ir „Ar tu matei moti
nėle.” Tuo visos motinėlės 
labai susigraudino.

Po dainų įvyko gražios 
kalbos. Kalbėjo gerb. kleb. 
kun. J. Aleksiūnas ir Dvasios 
Vadas kun. J. Laurynaitis, 
linkėdami motinėlėms geriau 
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų. Gražiai kalbėjo ir pir
mininkė O. Mikaliūnaitė, 
Mrs., Ivaskienė ir Mrs. Bla- 
žinskienė. Programą: išpildė 
prof. P. A. Dulkė su dainele, 
D. Barkiūtė su deklamacija 
-(Motinėle), V. Sinkevičiūtė 
šokdama artistiškai ir I. Se
ra vitkiūtė su dainele „Mano 
motinėle.”

Pusryčius rūpinosi sunsng- 
ti: O. Sarkiūtė, E. Gudaus- 
kaitė, E. Tamašauskaitė, M. 
Tamašauskaitė, J. Kislaus- 
kaitė, A. Undenytė ir gaspa- 
dinė M. Kiverytė. Ačiū vi
siems, kurie dalyvavo ir vi
soms darbininkėms.

A. Vasauskalte.

aite, iš Phila, 
peros solistė, *1^' 
elebrMion, gegužės®4

Doctor Optime” I. Mitterero.
Man įeinant į bažnyčią, iš

girdau ponią B. Brundzienę 
giedant solo „Salve Regina” 
C. Hensaw Dana. Tonacija 
bei balso registracija labai 
daug pagerėjus, net ir jaus
mą ir jos muzikališką išraiš
ką buvo galima puikiai nu
jausti ir sekti. Tai lavinimo 
pasekmės.

Paskui Maspetho Atsimai
nymo V. J. parap. choro gru
pė sugiedojo „Panis Angeli-

F. Handelio „Alleluja,” šis 
choras gan puikiai sugiedo
jo. Net ir svečias varg. Nie
kus, atvažiavęs iš kitur, pats 
nustebo ir džiaugėsi sakyda
mas, kad net ir Chicagos 
chorai negalėjo geriau sugie
doti šią „Alleluja.” .

Dar reikia prasitarti apie 
Karalienės Angelų parap. 
choro grupės giedojimą, vad. 
muz. P. Dulkei. Šis choras 
yra visų žinomas savo geru
mu, vyriškumu ir energingu

LIEPOS - 4 - III L V
SEPTINTOJI LIETUVIU DIENA

Newark, N. J.)

—EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ=
Per Gothenburgą, Švediją . ’ '■ •

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

GRIPSHOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

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

Klaipėdos Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija Išplauks

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

Kiti Išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM — — June 4 DROTTNINGIIOLM July 11 
DROTTNINGHOLM June 10 GRIPSHOLM — — July 25 

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

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

Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 

IR SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

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

LYDINT ORKESTRAI. *

$200.00 ■* Dovanų $200.00
KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJE IR Iš RENGMO KOMISIJOS ARBA DRAUGIJŲ GAUS KUPONUS 

— DALYVAUS $200.00 LAIMĖJIME. ĮSIGYKITE ŠIUOS KUPONUS DABAR.
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TIKRAS PAVYZDYS

Amerikos administracija 
džiaugiasi, kad laikraštį pa
laikyti jai į pagalbą ateina 
atskiri veikėjai ir draugijos. 
Taip, anksčiau buvo paskelb
ta įvairūs asmenys ir drau
gijos, kurie aukojo naujų rai
džių fondui. Šia proga reikia 
pažymėti, kad Karai. Angelų 
parap. klebonas kun. J. Alek- 
siūnas parodė didelį nuošir
dumą, neimdamas nė cento 
už salę, kurią davė „Vien
marškinių baliui” surengti. 
Už tai jam didelis ačiū.

Šiandien tenka konstatuoti 
kitą malonų faktą: Moterų 
S-gos 24 kuopa surengė „Už
kandžių balių” Karai. Ange
lų parap. salėj, kurio visą 
pelną — 25 dolerius paskyrė 
Amerikos raidžių fondui, ku
ris tuomi jau ir bus užbaig
tas. Taigi, garbė moterims, 
kurios ne tik moraliai remia 
Ameriką, bet ir materialiai 
nepamiršta jos palaikyti. 
Per trumpą laiką pasižymėjo 
Moterų S-gos 29 ir 24 kuo
pos, surengdamos Amerikai 
parengimėlius. Būtų malonu/ 
jei ir kitos organizacijos ir 
kuopos pasektų jų pavyzdžiu. 
Dabar pradėjom fondą nau
jos adresavimo mašinos, ku
ri jau užsakyta.

Moterų S-gos 24 kuopai 
širdingai dėkojame už paro
dytą nuoširdumą ir materia- 
lę paramą.

„Amerika.’’

kais — pabroliais ir pamer
gėmis buvo: Kazys Kasvin- 
gelis su Valerija Sirutis, 
Juozas šalinskas su Bertha 
Budris, Mr. ir Mrs. Schultze, 
Eduardas Genevičia su Eva 
Jasmantas, Charles Hess su 
Betty Hauber, Mr. ir Mrs. 
Bronius Jasmantas, Walter 
Priegel su Margaret Šalins
kas, Juozas Tarnauskas su 
Florencija Almonaitis, Juo
zas Brangaitis su Mildred 
Juozaitis, William Juozaitis 
su Mildred Jasmantas.

Vestuvių pokilis įvyko Ap
reiškimo salėje. Dalyvių bu
vo apie 250, kurių tarpe teko 
pastebėti kun. N. Pakalnį, 
kun. A. Petrauską ir kun. J. 
Kartavičių. Svečiai buvo ma
loniai vaišinami ir palinks
minti šaunia muzika, žo
džiu, ir bažnyčioj ir salėj ves
tuvės buvo jaukios ir įspū
dingos.

Vincas Gneiževičia yra sū
nus Antano ir Veronikos 
Gneizevičių, gyvenančių 26 
Filmore Place, Brooklyne. 
Jaunosios tėveliai gyvena 83 
Gold St., C. Brooklyne. Jau
navedžiai apsirinko sau gy
venimo vietą Ridgewoode.

Geriausių sėkmių naujai 
porelei! Rep.

Mariutę ir Onutę. Velionis 
kilęs iš Rokiškių kaimo, Kal
vių parapijos, Vilniaus rėdy- 
bos.

Geg. 20 d. 10 vai. rytą su 
gedulingom Šv. Mišiom iš 
Atsimainymo V. J. parap. 
bažnyčios Maspethe palaido
tas Kalvarijos I kapinėse. 
Laidojimu rūpinosi grabo- 
rius A. J. Valantiejus.

GREITIS

PASISKUBINKIT

PASNINKO NĖRA

Šventasis Sostas yra pa- 
liuosavęs amerikiečius nuo 
pasninko šiais metais Sekmi
nių Vilijoje — geg. 30 d. Geg. 
30 d. yra Kapų Diena — 
Memorial Day, 'valstybinė 
šventė.

PAGERBĖ DAKTARĄ.

Geg. 13 d. Hotel New Yor
ker viešbuty vietos profesio
nalai pagerbė daktarą Joną 
Misevičių, jo 25 metų dakta
ravimo sukakties proga. Da
lyvavo apie šimtą svečių. Bu
vo kalbų, įduota dovanų. Va
karienės metu grojo Avižonio 
orkestras; svečiai pasišoko.

" LIET. DAILĖS MENO 
RATELIS

Vietos Dailės Meno Rate
lis penktad., gegužės 22 d. 
rengia Bunco ir kortų balių 
(107 Union Avė., Brooklyne), 
kuris prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga 25 c., už kuriuos bus 
ir užkandžių bei dovanų lai
mėjimas. Visas pelnas skiria
mas padengimui išlaidų, ku
rios susidaro persiunčiant 
meno kūrinius į Chicago, Ill., 
kur Mandle Bros. Dept. 
Stores bus išstatyti parodoj, 
nuo geg. 23 d., kuriai vado
vauja Vytautas F. Bielajus. 
Parodoj dalyvauja W. Dau
kantas, Helen Wise-Kulber, 
A. Narvydas, W. F. Vitkus, 
brooklyniečiai, ir E. Wassel- 
Vasiliauskaitė iš Baltimore, 
Md.

SUSIVEDĖ

Sekmadienį, gegužės 17 d. 
Šv. Jurgio bažnyčioj kun. A. 
Petrauskas surišo moterys
tės ryšiu Vincą Gneizevičių 
su Antanina Jasmantaite. 
Šliūbo ceremonijų metu prie 
vargonų įspūdingai sugiedo
jo Avė Maria p-lė A. Liutkiū- 
tė, muz. Jonui Brundzai 
akompanuojant. Bažnyčios 
takas buvo išpuoštas žalumy
nais ir vainikais. Liūdinin-

me daryti paskolą adresavi- čių tarpe buvo kleb. kun. J. 
mo mašinai įsigyti. Gal jau Aleksiūnas, kun. J. Laury- 
kitą savaitę adresavimus at
liksime su nauja mašina; Ad
resavimo mašinos fonde jau 
yra $ doleris. Kas bus sekan
tis? „Amerika.”

25 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
ŠTA

Daugelis skaitytojų mėgs
ta būti prašomi keletą kartų 
prenumeratą atsinaujinti. 
Mums tai kaštuoja pinigą ir 
yra nemalonus darbas. Todėl 
manome būsite geri ir be 
ypatingų raginimų prenume
ratą atsinaujinsit. Gerai su
prantate, kad veltui siuntinė
jimas laikraščius varo į ban
krotą. Tuo labiau prašome 
nepamiršti; kad pradedant 
vartoti naują adresavimo ma 
šiną, adresai turės būti per
statyti ir todėl atsinaujinki
te dabar savo prenumeratą.

MIRĖ

A. a. Tamošius Vitkaus
kas, 48 m. amž., mirė geg. 18 
d. rytą New Yorko ligoninė
je. Pašarvotas savo namuose 
32-17 Greenpoint Ave., Bliss- 
ville, N. Y. Paliko nuliūdime 
moterį Marijoną, sūnus Joną, 
Juozą ir Tamošių, dukreles

Daugelis automobilių vai
ruotojų važinėja keltą metų 
dideliu greičiu ir nesutinka 
jokių nelaimių. Bet,' gaila, 
yra daug vairuotojų, kurie 
jau išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ir nebegali pasakyti, kiek ne
laimių neša greitas važinėji
mas. Daug vairuotojų pri
pranta prie didelio greičio ir 
jiems jis atrodo nepavojin
gas. Bet reikia atminti, kad 
važiavimas 60 mylių greičiu, 
duoda 88 pėdų greitį per se
kundę. Tokiu greičiu važiuo
jant užkliudžius kokį daiktą, 
gaunasi smūgis lygus kriti
mui nuo 10 aukštų namo.

Važiavimas 35 mylių grei
čiu gali būti saugus arba 
mirtinai pavojingas. Tai pri
klauso, kur ir kaip tas grei
tis vartojamas. Kada vairuo
tojas negali kontroliuot kito 
važiuotojo arba praeivio, o 
ypač vairo veiksmų; kai švie 
sos ar saulės spinduliai triš- 
ka į akis, kai būna rūkas, 
audra ar langai apšalę, at
sargus važiuotojas mato ta
me pavojų ir važiuoja atsar
giai, daugiau nei truputį su
laikydamas greitį, nors jis ir 
skubėtų su dideliu reikalu. 
Jis žino, kad mirtis rymo 
prie vieškelio ir dėlto jis nu
taria nebūti jos auka.

N. Y. Police Department 
Safety Campaign.

Veiklių Karai. Angelų 
rapijos narių, Simo ir Anta
ninos Pažereckų 25 metų ve
dybų sukaktis buvo labai iš
kilmingai apvaikščiota šeštar 
dienį, geg. 16 d. Rytą atlai
kytos Šv. Mišios, kurias at
našavo kun. J. Aleksiūnas, 
asistuojant kun. J. Laurynai- 
čiui ir svečiui kun. Bakanui. 
Jubiliatai atliko šliūbo įžadų 
atnaujinimą, prieš tai pri
ėmę šv. Komuinją. Prie Die
vo stalo artinosi ir visa jų 
graži šeimynėlė, kurią suda
ro 2 dukrelės ir sūnus su 
žmona. Tas darė labai gražų 
įspūdį. Bažnyčia buvo per
pildyta žmonėmis.

Vakare parap. salėj įvyko 
„surprize” puota, kurią su
rengė parap. moterys, su ku
riomis p. Pažereckai gražiai 
dirba organizacijose. Vaka
rienę vedė p. Klimienė. Sve-

CA

pa-

naitis, kun. J. Balkūnas, kun. 
P. Lekešis; šiaip tarp dauge
lio svečių matėsi žmonių ir iš 
tolimesnių vietų.

Reikia pastebėti, kad ypač 
p. A. Pažereckienė pasižymi 
darbštumu parapijoj ir orga
nizacijose. Ji jau kelinti me
tai vadovauja parap. Šv. Ro
žančiaus Draugijai.

Ponams Pažereckams lin
kėtina dar ilgus ilgus metus 
gyventi ir veikti, kad laimin
gai sulaukus auksinio vedy
bų jubiliejaus.

GIMĖ DUKRELĖ

Susilaukė dukrelės
Mrs. George Helen Strogis 

gegužės 15 d. susilaukė gra
žios ir sveikos dukrelės, su 
kuria jau parvyko iš Betham 
ligoninės į namus (32 Eld- 
erts Lane, Brooklyne). Moti
na jaučiasi puikiai, o dukre
lė reiškia pavasarišką gyvu
mą. Ponai Strogiai yra patys 
pirmieji „Amerikos” skaity
tojai, abu priklausę ilgą laiką 
prie Karai. Angelų parapijos 
choro. Tėvams ir naujagimei 
dukrelei linkime sveikatos!

= Tel.: STagg 2-2306 * :

mOCIUS SALDAINIŲ I
= KRAUTUVE š
| GERIAUSIOS RŪŠIES Ę
S Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Gerlausls pasirinkimas
= A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš =
= geriausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: S
= J. CINKUS, =
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
“uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiH ■niiii|iii|iim|||im|i||ii1|||h

ADRESAVIMO MAŠINA

Daug klaidų ir nemalonu
mų būna dėl netinkamos ad
resavimo sistemos. Todėl pa- 
siryžome įsigyti adresavimo 
naują mašiną, kuri adresą 
užspaustų ant paties laikraš
čio. Tam tikslui iš paprastų 
pajamų pinigų neturime. To
dėl, tikėdamiesi gerų žmonių 
ir draugijų paramos, drįsta-

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

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

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

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

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

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

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

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

MILCHUS SHOE SHOPS 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.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vah.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6-8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229 
—!■----------

VALAlUXM: 
1—2 p. p.

Ir pagal autartj
Tel.: MAnsfleld 6-8787

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: Evergreen 7-9106

valandos:

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllo 9-3040 -

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS

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

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

TpI. • STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

į Tel. STagg 2-0783 , NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
į (LEVANDAUSKAS)

< GRABORIUS

t 107 Onion Avenue, * Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—7177

EVERGREEN 8-9770

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSĄMUOTOJAS

SAVININKAS—A. SHRUESK1S

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

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

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Te). NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

£

RAPOLAS KRUČAS

m

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Apkainuoja, parduoda 
ne j adomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
OKABOBIUB

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOSULYS 1 s “T
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

p a

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:
iki 3 Ir nuo Sekmadieni:

7 — 8 vai. vakare 10 Iki 12 vai. rytą
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Standard" Mes išvalome Garo Boile

rius orą už 82.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien U 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašau
kite ar parašykit* adresuo 

darni:

SAVAGE & PUTZ
994 MADISON ST., 

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

pasaulio Lietu 
Stiprėja Vilnia 
jįe skridimams 
įliapo misija 
jįjo kritikos

Spaudoje pasin 
Uo Lietuvių Sųjur 
m „Draugas ” aj 
jįo: > statuti 
uįntas Lietuvoj

PIS valdybos i 
ujrikD] gyvenanti 

liepos 3 d. ( 
apsitarti statute 

statutas yra t 
Galutinai jis bi 

UjutnmepasauHo

Būti, 
iai mūsų u

į,

ntajU • f® 

iįB prieš itp * ‘ 
garinkime jomis būti

įjPLS le 
, pjūtis ir L Šimutis. 

Į fa Amerikoj, dabar 
į |r do Ws 
t yrius - kan. F. Ken 
I fcJ.Leimoną. Taigi, 
į štoe užkviesti dab 
| įtari valdybos nariai. 
IiItS valdyboj yra d(

—v—

į Džiaugiamės, kad 
arinys lankydamas 
įB organizuoja W£ 
g Vadavimo idėja b

Da prašymu par 
impas save p. Už 
m skyrius. Bet 
i šie naujieji sk 
/’skaitysis neprig

stoję? Dėl paseku 
c vaduotės veikimo 
iriai turėtų regis 
Gracijos Centre. 1 
ji kongresai numa 

I skyrių atsiradi 
ėtė jungtis su Fedf 
S skyriais, kadai 
S centro Amerikoj 

ne. šiokis susitva 
linai išrištų bendre 
no klausimą Fed 
i VVS projektuojan

Dėl Trečiojo S 
liek galime pasisal 
idėja graži, brangi 
ga. Tik mes tur 
gražesnių, brangesr 
pgesm’ų darbų šiu< 
I Tuos tūkstančiui 
|i Vilniui vaduoti.

I gelbėjimas neat 
is reikalas.

Brooklyno fašistą 
^paniekinti. Jie 
810 pupos pasveikin 

komunistai jį ė 
trinasi, globoja. Tau 
K kaip ir visada, lai 

ne tautybė rūpi. 
Čia atvyko aukų j 

^ivos laisvamaniam 
kad daktaras ku 

^>jau ir akinius 
’•vežioja...

^vos vyriausybė
smerktinų prfen 

į* Palaikyti. Ji 
J bando u 
j.^nepasitenl 

vyriaus;

jokios, ka 
Ji v 

I to. ^cenzūros a 
I ^enyj išeinan




