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lėmls — BRONCOTONE. 
mpto. Jos suteikia greL 
tumų ryšy su SalMu.

MUS
ASTBITONE gydoeMmis, 
šalina garą ir nemota- 
>, susldaruslų išmatų, 
vaistinėse arba tiesiai U:

!, INC.
Brooklyn, N. Y.

AUNO DU0N4?
rijose, ilgai nepasensta ir 
matysit skirtumą.

eikata - didiiausiu tur-
> pasauly.
is nori Kauno duonos, gili
uti j stubu Brooklyoe.

Kfdpkitts adresu:

OKAS JHK0LMTI8
380 So. 3rd Street 
Brooklyn, N. Y.

fannas, kreipiktfei: 
Watervliet, N. Y,

AKINO CO.

PLATZ
Jūsų Namuose

;ING
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J
įimai per tris metui 
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es išvalome Garo Befla* 
us oru ui 82.00 ir dm- 
au Klausykite mūsų Ba
lo garsinimo kasdien U 
MBQ. Jums nereikta fū- 
ntls nlekuom. Tik pašau- 
te ar parašykite adresus 
ml:

AVA6E & PLATZ
H MADISON ST.,

BROOKLYN. N. T.
L: GLenmore 5-8733

Spaudoje pasirodė Pasau
lio Lietuvių Sąjungos statu
tas. „Draugas” apie statutą 
rašo: „šis statutas yra jau 
priimtas Lietuvoj gyvenan
čių PLS valdybos narių. A- 
merikoj gyvenantieji suva
žiuos liepos 3 d. Chicagon, 
kad pasitarti statuto reikalu. 
PLS statutas yra tik laiki
nas. Galutinai jis bus priim
tas antrame pasaulio lietuvių 
kongrese, kuris numatomas 
šaukti 1940 m. Būtų gera, 
kad mūsų spauda ir visuo
menės vadai Pasaulio Lietu
vių Sąjungos laikinojo sta
tuto projektą pasvarstytų, 
padarytų savo pastabas ir 
jas prisiųstų sąjungos na
riams prieš liepos 3 d., kad 
susirinkime jomis būtų gali
ma pasinaudoti. Iš amerikie
čių PLS valdybon įeina S. 
Vitaitis ir L. Šimutis. Be to, 
čia, Amerikoj, dabar turim 
dar du sąjungos valdybos 
narius — kan. F. Kemešį ir 
dr. J. Leimoną. Taigi, susi
rinkime užkviesti dalyvauti 
keturi valdybos nariai. Iš vi
so PLS valdyboj yra dešimts 
žmonių.

—o—
Džiaugiamės, kad p. V 

Uždavinys lankydamas kolo
nijas organizuoja WS sky
rius. Vadavimo idėja bus iš 
judinta. Federacijos pritari 
mu bei prašymu parapijos 
kviečia pas save p. Uždavinį 
ir tveria skyrius. Bet kaip 
rišis šie naujieji skyriai? 
Ar jie skaitysis neprigulmin- 
gi nuo Federacijus, kuri yra 
katalikams WS centras A- 
merikoje? Dėl pasekminges- 
nio vaduotės veikimo nauji 
skyriai turėtų registruotis 
Federacijos Centre. Praėju
sieji kongresai numatė šio
kių skyrių atsiradimą ir 
kvietė jungtis su Federacijos 
WS skyriais, kadangi kito 
WS centro Amerikoje netu
rime. šiokis susitvarkymas 
dalinai išrištų bendradarbia
vimo klausimą Federacijos 
su VVS projektuojamu cent
ru.

—o—
Dėl Trečiojo Skridimo 

tiek galime pasisakyti, kad 
idėja graži, brangi, naudin 
ga. Tik mes turime daug 
gražesnių, brangesnių ir nau 
dingesnių darbų šiuo momen
tu. Tuos tūkstančius sudėki
me Vilniui vaduoti. Vilnie
čių gelbėjimas neatidėlioja
mas reikalas.

—o—
Brooklyno fašistai Šliupo 

visai paniekinti. Jie negavo 
savo papos pasveikinti. Vie
tiniai komunistai jį daugiau 
savinasi, globoja. Taigi, Šliu
pui, kaip ir visada, laisvama- 
nybč, ne tautybė rūpi. Šliu
pas čia atvyko aukų žvejoti 
Lietuvos laisvamaniams. Kai 
bama, kad daktaras kultūriš- 
kesnis, jau ir akinius kito
kius nešioja...

Lietuvos vyriausybė grie
biasi smerktinų priemonių 
autoritetui palaikyti. Ji ūki
ninkų šaudymu bando užslo
pinti visuotinį nepasitenkini
mą. Tautininkų vyriausybėj 
reiškiasi bloga valia, nes ji 
nenori klausyti jokios, kad ir 
sveikos, kritikos. Ji visai 
spaudai uždėjo cenzūros apy- 
snukį, o užsienyj išeinančių

Lietuvoj Sušaudyti Ūkininkai
Karo teismai teisia piliečius

KAUNAS. — Slaptu Karo 
teismo nuosprendžiu sušau
dyta keturi ūkininkai iš pie
tinės Lietuvos (Suvalkijos). 
Teismas pripažino juos kal
tais sankalbiavimu prieš vy
riausybę. Vienas jų buvo su
gautas gabenant kurstan
čius atsišaukimus iš Vokie
tijos.

Kiti aštuoni ūkininkai 
(valstiečiai) už tą pat nusi
kaltimą nuteisti visą gyveni
mą kalėti.

Nubaustieji kaltinami už 
skleidimą gretimoj valstybėj 
(Vokietijoje) spausdintų at
sišaukimų, kad ūkininkai ne
mokėtų vyriausybei mokes
čių ir pačią vyriausybę su
griautų. Skleidimą mirtimi 
grasinančių lapelių, kad val
dininkai nutrauktų savo pa
reigų ėjimą. Atlikimą eilę vi
suomenei nežinomų teroro 
darbų.

Ūkininkus teisė slaptas 
Karo teismas ir po to nuo
sprendis tuoj buvo įvykdy
tas.

mo garantijų lygybės įvai
rioms Europos sritinis ir siū
lo savo bendradarbiavimą 
parengti ir įgyvedinti saugu
mo planą Europoje.

Nutarta, kad ateities tarp
tautiniuose ginčuose nieko 
neturi būti nutarta kurios 
nors valstybės atžvilgiu, jai 
nedalyvaujant ir nesutin
kant.

Kita konferencija įvyks po 
6 mėnesių Rygoje.

SOCIALISTAI SUSKILO

Nominavo Norman Thomas

SUSEKTAS JUODASIS
LEGIJONAS

LENKIJA SUSIDOMĖJO 
SMETONOS KALBA Klaipėdoj susekti šnipai

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA JAU 

PASIBAIGĖ

TALINAS. — Gegužes 9 
d. Taline pasibaigė Baltijos 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Pro 
gramo j e figūravo tokie 
punktai: 1) latvį? ufžsienių 
reikalų ministerio praneši
mas apie trečiosios užsienių 
reikalų ministerių konferen
cijos nutarimų vykdymą; 2) 
bendras tarptautinės politi
nės padėties analizas ir de
batai dėl Baltijos valsty
bėms kylančių iš tos padėties 
problemų; 3) ekonominis 
bendradarbiavimas — a) pa
rengiamieji darbai suvieno
dinti muitų nomenklatūrai 
priimti ir b) parengiamųjų 
Baltijos valstybių ekonomi
nių konferencijų šaukimas; 
4) trijų valstybių įstatymda- 
vystės suvienodinimo klau
simai; 5) įvairūs klausimai. 
Jie pareiškė ištikimumą Tau 
tų S-gai ir nurodė Tautų 
S-gos autoriteto sumažėjimą 
ir reikalą gydyti pasireišku
sias joje ydas; trijų valsty
bių minist. reikalauja saugu- 

lietuviškų laikraščių neįsi
leidžia. Dėl šių pastabų ir 
„Amerika” negalės pasiekt 
savo skaitytojų Lietuvoj.

—o—
Atvykus dr. šliupui į A 

meriką ir Brooklyno laisva
manių laikraštis „Vienybė” 
pasidarė drąsesnė. Jis savo 
(geg. 26 d.) vedamajame 
jau atvirai pasisako, kad: 
„dr. Šliupo misija iš tikrųjų 
mums (suprask, „Vienybes” 
leidėjams ir skaitytojams. 
„A.” R.) visiems, laisvosios 
minties žmonėms, gali ir tu
ri būti bendra. Mes visi no
rime, kad Lietuvoje, paga
liau, būtų respektuojamas 
laisvosios minties žmogus.” 
„Vienybė” vis slapstėsi po 
bepartyviškumo ir tautiš
kumo skraiste, bet dabar į- 
gavo pilietiškos drąsos ir at
virai pradėjo ginti laisvama- 
nybę. Sveikiname už atvirą 
žodį, visi žinos kas esat.

Cleveland, Ohio. — Čia 
ėjo Amerikos socialistų kon
vencija tikslu išrinkti kan
didatą Jungtinių Valstybių 
prezidento vietai. Kairieji, 
kuriems vadovauja protes
tantų ministeris Norman 
Thomas, pasiėmė konvenciją 
savo kontrolėn. Dešinieji so
cialistai pasirodė bejėgiai. 
Waldman, dešiniųjų socialis
tų vadas, pareiškė, kad jie 
turėsią organizuoti naują 
partiją ir statyti naują kan
didatą prezidento vietai. Kai 
riuosius socialistus remia ir 
komunistai, nes jų siekiai 
mažai kuo skiriasi. Norman 
Thomas nominuotas prezi
dento vietai.

ŽMOGŽUDYSTĖ 
BAŽNYČIOJ

Žiniomis iš Anglijos, Dun 
garveno miestely Jonas 
Egan su savo motina nuėjo į’ 
bažnyčią. Staiga nežinomas 
piktadarys atvykęs automo
biliu puolė prie jo ir čia pat 
netoli krotelių jį peršovė. 
Tą baisų įvykį matė jo mo
tina. Greitai pašauktas kun. 
Fr. Hearne suteikė paskuti
nius patarnavimus. Nelaimiu 
gasis greitai mirė.

GUBERNATORIUI NUSI
BODO POLITIKA

New Yorko gubernatorius 
Herbert H. Lehman pranešė 
demokratų vadovybei, kad 
jis atsisako kandidatuoti ki
tam terminui gubernatoriaus 
vietai. Jis sakosi, kad jam 
politika atsibodusi. Bet kiti 
spėja, kad Lehman yra pasi
ryžęs užsiimti bankininko 
darbu, kuris liko jo broliui 
Arthurui mirus. Lehmanai 
valdo didelę bankinę kompa
niją, kurią dabartinis guber
natorius buvo palikęs, išei
damas į’ politiką.

SUMAŽINS PALŪKANAS

Šių metų gegužės 13 d. 
praneša, Lietuvos Žemės Ban 
kas nuo 1936 m. liepos 1 d. 
sumažins palūkanas už pa
skolas 1%, tai yra už pasko
lą kaimiečiai nuo tos dienos 
turės mokėti 4%, o miestelė
nai po 5%. Tokiu būdu Že
mės Bankas savo skolinin
kams kasmet dovanoja 1 mil. 
250 tūkstančių litų palūka
nomis. Tai jis gali daryti, 
kai už susitartą su Švedų 
degtukų monopoliu už pasko
lą mokėti paprastais dole
riais, kaip buvo susitarta, o 
ne aukso doleriais, kaip 
švedai norėjo.

•.........— —1— ■

DETROIT, MICH. — Čia 
netoli miesto griovyj rastas 
WPA darbininko Poole, 32 
m. amž. lavonas, Atsitiktinai 
policija išaiškino, kad jį nu
žudė iki šiol nežinomos slap
tos organizacijos nariai, ri
tualo sumetimais. Pasirodo, 
kad ta organizacija vadinasi 
„Juoduoju Legijonu” ir vei
kia panašiai, kaip Ku Klux 
Klan, ar net yra jo šaka. 
Poole nužudymo priežastis 
— jo jaunos žmonos 2 gimi
naičiai, priklausą „Juoda
jam Legionui,” kurio nariu 
buvo ir pats Poole, apskundė, 
kad jis mušęs savo žmoną. 
„Legionas” nutarė jį nužu
dyti ir tai įvykdė Poolą išsi- 
vilioję į laukus. Poolo žmo
na, kuri tuo laiku ligoninėje 
susilaukė kūdikio, sako jos 
vyras niekad jos nemušęs.

„Juodojo Legiono” narių 
vien Michigano valstybėj esą 
apie 135 tūkst. Jų skyriai 
veikią ir kitose valstybėse. 
Visa organizacija valdosi 
kariuomenės pavyzdžiu ir 
turi ginklą, dėvi specialią 
juodą uniformą, kaip ku- 
kluksklaniečiai.

Paaiškėjo, kad ši organi
zacija yra įvykdžiusi apie 50 
žmogžudysčių. Užtai suimta 
apie 7 nariai — žudikai. Ši 
organizacija kovoja katali
kus, žydus, negrus ir komu
nistus.

GUBERNATORIUS PASI 
RAŠĖ MOKYKLŲ AUTO

BUSŲ BILIŲ

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstybės gubernato
rius pasirašė legislatures 
pravestą įstatymo projektą, 
kad viešųjų mokyklų auto
busais gali naudotis įr para
pijų mokyklų vaikai, kurie 
gyvena atokiau nuo savo 
mokyklų. Parapijų ir kitų 
privačių mokyklų priešai at
kakliai kovojo prieš įstaty
mo projektą (bilių).

Pažymėta, kad visi tėvai 
turi užtikrintas konstituci
nes teises leisti savo vaikus 
į tokias mokyklas, kurios 
jiems yra tinkamiausios ir 
parankiausios ir kurios yra 
arčiau jų širdies. Šiam biliui 
smarkiai priešinosi privačių 
mokyklų fanatiški priešai, 
su kuriais teko kovoti legis- 
latūroje. Senotorius George 
B. Kelly pasiūlė bilių ir smar 
kią vedė kampaniją už jo 
pravedimą. Jis kreipėsi ir į 
Apreiškimo parap. kleboną 
kun. N. Pakalnį, prašydamas 
morališkos paramos. Kai tik 
bilių gubernatorius pasirašė, 
tuoj sen. Kelly atsiuntė pa
dėkos telegramą.

Dabar viešųjų mokyklų 
autobusai aptarnaus ir para
pijinių mokyklų vaikus.

AUSTRIJOJE STEIGIA
MAS HABSBURGŲ 

FONDAS

VIENA. — Austrijos vy
riausybės žiniose paskelbtas 
kanclerio Schuschnigo pasi
rašytas raštas, kuriuo aust
rų vyriausybė, pasiremdama 
įstatymu apie Habsburgų iš
trėmimo atšaukimą ir apie 
sugrąžinimą jiems turtų, lei
džia įsteigti Habsburgų šei
mai aprūpinti fondą.

NEW YORKAS. — Įta
kingas lenkų dienraštis No- 
wy Swiat įdėjo ilgą straips
nį apie Lietuvos prezidento 
Smetonos paskaitą „Tauta ir 
jos paskirtis,” kuriame ei- 
tuoj a jo pareiškimus apie 
Lietuvos su Lenkija santy
kius. Vėliau laikraštis pada
ro išvadą:

„Kaip matome, Lietuvos 
respublikos galva patiekė 
svarbių pareiškimų, liečian
čių dar niekad nebuvusius 
tarp dviejų kaimyninių vals
tybių nepakenčiamus santy
kius. Nors Lenkija jau ne
kartą pareiškė gerų norų 
susitaikyti su Lietuva, bet 
tie pasiūlymai nėjo vėjais... 
Jeigu jau Lenkijai rūpi paša
linti visas nesusipratimo 
priežastis, ardančias dviejų 
valstybių taiką, tai Lietuvai 
tas turėtų rūpėti šimtą kar
tų daugiau. Mes tvirtai tiki
me, kad jeigu Lietuva, sek
dama savo prezidento pareiš
kimus, parodys nuoširdaus 
noro baigti visus esamus 
tarp šių dviejų valstybių ne
normalius santykius — ne
sutiks jokių kliūčių iš Lenki
jos pusės.” •

BALIONAI PER LIETUVĄ

kietijoj. Naciams opozicija 
Vokietijoj begalo didelė ir 
jie laikosi tik visokiais siur- 
pryzais, prie kurių dar gali 
prisidėti ir kurios nors kai
mynės valstybės užpuolimas.

ITALŲ KARIUOMENĖ PA
SILIKS ETIJOPIJOJE

ROMA. — Paskelbta, kad 
italų kariuomenės tik nežy
mi dalis iš Etijopijos bus 
grąžinta Italijon. Matyt, ita
lai kareiviai ten bus koloni
zuojami. Bet Anglija savo 
miliciją irgi atsisako ištrauk 
ti iš Addis Ababo, kol jai 
nebus italų užtikrintos Eti- 
jopijoje tokios pat teisės, 
kaip ir prie Haile Salessie ji 
turėjo.

Suimta 23 Vokietijos šnipai

KLAIPĖDA. — Šio miesto 
policija gegužės 25 d. paskel
bė, kad jai pavyko susekti 
čia plačiai išsišakojusį neiš
vardinamos svetimos vals- t 
tybės šnipų sankalbį, kai į- 
vyko Klaipėdos miesto savi
valdybės (municapaliteto) 
tarybos rinkimai.

Oficialiai pranešta, kad 
slaptoji politinė policija su
ėmusi 123 įtariamuosius as-
menis.

Rugpjūčio 30 d. Varšuvoje 
įvyks tarptautinės balionų 
rungtynės Gordon Bennett 
taurei laimėti. Tarptautinė 
aeronautikos federacija krei 
pėsi į Lietuvos aero klubą, 
prašydama išrūpinti leidimą 
balionams skristi per Lietu
vos teritoriją. Aero klubas 
jau pradėjo rūpintis, kad 
toks leidimas būtų suteiktas 
visiems dalyvaujantiems 
rungtynėse balionams, neiš
skiriant ir lenkų.

154 MAIŠTININKAI ESTI
JOJE NUTEISTI KALĖTI

TALINAS. — Estijos karo 
teismas nubaudė po 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėti du 
generolus — buvusį estų ka
riuomenės generalinio štabo 
viršininką gen. Torvand ir 
estų karo veteranų vadą gen. 
Larks. Pereitą gruodžio m. 
jie kėsinosi nuversti Estijos 
vyriausybę.

Kiti 152 sankalbininkai 
taip pat nubausti įvairiems 
terminams kalėti.

PRANCŪZAI PAGERBIA 
ITALUS

Žiniomis iš Addis Ababa, 
ten prancūzų pasiuntinys 
Paul Bodard susengė pokylį 
italams karininkams. Pasiun 
tinys Bodard kalbėdamas, 
reiškė linkėjimus imperato
riui Viktorui Emanueliui, 
premjerui Mussoliniui ir ita
lų kariuomenei. Jis pabrėžęs, 
kad italai esą galės įvesti 
Etijopijoje naują tvarką, ci
vilizaciją.

WASHINGTON. — Jungt. 
Valstybės išsiuntinėjo Ang
lijai, Prancūzijai, Italijai ir 
kitoms valstybėms primini
mą, kad jos birželio m. 15 d. 
turėtų sumokėti $1.160.122.- 
766.65. Nė viena valstybė, 
išskyrus Suomiją, greičiau
sia nemano skolų mokėti.

Škotijos (Anglijoje) lietu
vių tarpe labai uoliai dar
buojasi kun. J. Gutauskas. 
Tautinį susipratimą jis kelia 
per tikėjimą. Garfino Grot
to j e suruoštas Šv. Jono Bos- 
ko garbei iškilmingos lietu
viškos pamaldos. Lietuvių iš 
įvairių vietų susirinko iki 
pusantro šimto.

Pasvalys. — Viena mote
riškė miške vilkės lizde rado 
5 mažus vilkiukus, kuriuos 
atvežė Pasvalin ir iš valdžios 
gavo 50 litų premijos. Vietos 
gimnazijos vadovybė paėmė 
vilkiukus auginti.

Anot policijos, šnipų gau
jai vadovavo kažkoks Stoeg- 
ler. Jis paspruko iš Klaipė
dos krašto, šnipai veikė sa
vivaldybėje, pašte, muitinė
je, ir pačioje miesto policijo
je. Neišvardintos valstybės 
konsulatas šnipams išmokė
jęs po 25 tūkst. dolerių kas 
mėnesį. j

Lietuvos vyriausybė ne
pasako, kas tie sankalbinin
kai. Bet aišku, kad tai Vo- u 
kieti jos naciai. Atrodo, kad 
hitlerininkai imasi naujos 
provokacijos prieš Lietuvą. 
Kad padrąsinus Klaipėdos 
nacius ir derybos su Lietuva 
buvo prieš rinkimus nutrauk

UŽDARYTI DAR SEPTYNI
L. DRAUGIJŲ SKYRIAI

VILNIUS. — Švenčionių 
Storastos įsakymu Švenčio
nių apskrity uždaryta keturi 
lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos skyriai: Bajoruose, As- 
traviščinoje.Jo įsakymu 
taip pat uždarytas „Ryto” 
švietimo draugijos skyrius 
Ceikiniuose ir „Ryto” drau
gijos skaitykla Jačiūnuose.

Vilniaus — Trakų apskr. 
Storastos įsakymu uždaryta 
„Ryto” švietimo draugijos 
skaitykla Kaniavoje (Varė
nos valse.).

KUN. A. MILUKO 
SUKAKTIS

Geg. 29 d. š. m. sukanka 
40 metų kun. A. Miluko ku
nigavimo. Paminėti sukaktį 
kun. A. Milukas išvyko į 
Philadelphiją, kur šv. Jurgio 
bažnyčioje laikys iškilmin
gas Mišias. Sveikiname išei
vijos veteraną, tautos didvy
rį, spaudos milžiną, sulauku
sį šios sukakties.

NACIAI TEISIA
• PRANCIŠKONUS

Prieš kurį laiką Vokietijos 
katalikų vadai perspėjo vi
suomenę, kad naciai imsis 
kraštutinių priemonių, kad 
tik pažeminus katalikus. Da
bar jau ateina žinios, kad 
Vokietijoj teisiami zir nu
bausti Šv. Pranciškaus Tre
čiojo ordino nariai — bro
liai, neva už „nemoralumą.” 
Princas Hubertus zu Loe
wenstein, kuris pabėgęs į 
Ameriką nuo nacių persekio
jimų, pareiškė, kad nacių 
teroro aktai prieš katalikus 
turėjo būt pradėti po Pasau
linės Sporto Olimpiados, bet 
kritiška vidujinė padėtis na
cius privertė tą provokaciją 
anksčiau pradėti, kad atkrei
pus gyventojų dėmesį į tokį 
netikėtinumą ir tuomi pailgi
nus savo viešpatavimą Vo

Šio mėnesio 17 d. J. E. ar
kivyskupui Pr. Karevičiui 
sueina 50 metų kunigystės 
sukaktis. Ta proga Jo Eksce
lencija gegužės 31 d. per Sek
mines kaip padėką Dievui 
Marijampolės parapijinėj 
bažnyčioj atlaikys iškilmin
gas šv. mišias.

LONDONAS. — Britų vy
riausybės nuomone, Tautų 
Sąjungos pakto revizijos 
klausimai turėtų būti svars
tomi šių metų rugsėjo mėn. 
įvykstančioj pilnaties sesi
joj. Britų vyriausybė tuo 
reikalu susižinosianti su do
minijomis.

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad Etijopijos imperatorius 
Haile Selassie išvyko Angli- 
jon britų karo laivu Cape
town. Jo žmona pasiliko Pa
lestinoj.

DEŠIMTMETIS LIETUVOS 
BAŽNYTINEI 
PROVINCIJAI

Šžių metų gegužės 13 d. 
sukako 10 metų nuo įsteigi
mo nepriklausomos Lietuvos 
bažnytinės provincijos. Jau 
1925 metų pavasarį1, abu ne
priklausomos Lietuvos vys
kupai, J. E. Pranciškus Ka
revičius ir J. E. Antanas Ka
rosas buvo pasiuntę šv. Tė
vui prašymą įsteigti bažny
tinę provinciją. Tarpininkau
jant šventos atminties arki
vyskupui Jurgiui Matulevi
čiui, mūsų bažnytinė provin
cija buvo įsteigta 1926 m. 
gegužės 13 dieną

MIRĖ DR. A. DAVYDONIS* /•
Geg. 21 d. Chicagoje mirė 

žinomas lietuvis gydytojas 
dr: A. Davydonis, sulaukęs 
46 m. amžiaus. -
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KEISTI ŽENKLAI

Associated Press praneša, kad geg. 23 d. Lietuvoje su
šaudyti keturi ūkininkai, kai karo teismas atrado juos kal
tais keliant sumišimą žmonėse prieš vyriausybę. Kitiems 
trims ūkininkams mirties bausmė pakeista — visam am
žiui kalėti.

Vėliau karo teismas nuteisė dešimts ūkininkų: penkis 
visam amžiui kalėti, kiti gavo po kelis metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Ką1 tai reiškia? Ką lemia toki keisti ženklai? Pirmą kar
tą Lietuvos istorijoje, kad vyriausybė šiaudytų savo pilie
čius — ūkininkus. Prasikaltimas — nuversti dabartinę 
vyriausybę? Kelis kartus ją vertė kariai, bet nė vieno ne- 
sušaudė. Kelia nerimą šalyje? — Kas daroma, kad ūkinin
kus bent maža dalele patenkinti ? Lietuvos spauda tyli apie 
blogą ekonominę padėtį — skolas, varžytynes, žemas kai
nas, rinkų trūkumą, etc. Ūkininkai ginklo nevartoja. Ne
jaugi priėjo prie to, kad numalšinti skriaudžiamus ūkinin
kus — reikia juos šaudyti?

Suvalkijos ūkininkų bruzdėjimą tautininkai visaip aiški
na. Krikščionis demokratus, liaudininkus, komunistus ir 
vokiečius! kaltino., Faktinai žinome, kad politinė policija 
fabrikavo nekuriuos sukilimus. Faktas, kad nepasitenkini
mas ūkininkuose, stambiausiame Lietuvos sluoksnyje, yra 
plačiai paplitęs. Palietė net Žemaitiją. Ar vyriausybė tiki, 
kad šaudymais palengvins jų skurdą ir numalšins?

Vidujinė padėtis tiek pavojinga, kad Marijampolės ir 
Vilkaviškio apskrityse karo stovis griežtai užlaikomas. 
Suvalkijos plentais sustabdomas judėjimas nuo 10 vai. nak
ties iki 3 vai. ryto. Vyriausybė aiškinanti pavojų iš Vokie
tijos. Šitoji, sako, ir ūkininkus agituojanti.

Artinasi rinkimai tautos atstovybėn. Baimės gali būti 
pralaimėti Suvalkijoj. Juk pačius rinkimus paskubino ūki
ninkų judėjimas. Karo stovis rinkimams pakenks (patar
naus tautininkams). Šaudymas įvarys ūkininkams baimės.

Paprastai, šaudymas ir įkalinimas politinių priešų yra 
smerktinas. Lazda turi du galu, tad šaudymams nebūna 
galo. Lietuvos policija sumaniai sugavo Klaipėdos išdavi
kus, juos nuteisė, bet nė vieno nesušaudė. Dabar suima vi
są gaują šnipų Klaipėdoj. Ar ir jie tik tokios bausmės su
silauks, kaip pernai teisti Klaipėdos išdavikai ? Lauksime 
žinių, kodėl buvo reikalo šiuos ūkininkus, tikrus savo bro
lius, kovojančius tik už savo būvio gerinimą, šaudyti. Kad 
jie ir būt buvę suagituoti svetimos valstybės ar partijų, 
praščiokėliai ūkininkai dar neužsipelno mirties bausmės. 
Žiaurumu baimės neįvarysi, judėjimo nesustabdysi. Šaudy
dama ūkininkus už kokių tai plakatų platinimą, Lietuvos 
vyriausybė užsitraukia gėdą ir susitepa savo piliečių krau
ju, kuris gali duoti liūdnų pasėkų.

'Mums, /toli nuo tėvynės gyvenantiems, ir jos reikalais 
nuoširdžiai besirūpinantiems, liūdna ir skaudu, kad toj mū
sų tėvynėj tokia netvarka: kairiuomenės perversmai, ūki- 
kininkų sukilimai, jų šaudymai, organizacijų persekiojimai, 
karo stovis, cenzūra, ir tam viskam nesimato galo. Viena 
aišku, kad dabartinė vyriausybė nesugeba ar nenori rūpin
tis šalies reikalais; ji jau 10 metų „vienija tautą,” o toj vie
nybė pražydo ūkininkų krauju aplaistytais kapais.

Mūsų troškimas yra, buvo ir bus, kad Lietuvoj grįžtų vi
dujinė ramybė, kad visi geros valios piliečiai būtų vieno
kiai ir teisingai traktuojami įstaigose ir privačiam gyvenfi- 
me, nes tai yra būtina sąlyga sudaryti vieningą tautinį kū
ną. O Lietuvai, turinčiai tiek pavojų iš savo kaimynų, tau
tos vieningumas yra būtinas.

ARKIVYSKUPAS PASCAL DIAZ Y BARRETO MIRUS

Geg. 19 d. Meksikoje mirė 
katalikų didvyris ir Meksi
kos herojus j. E. arkivysk. 
Pascual Diaz y Barreto, 60 
metų amžiaus. Gimęs iš mek
sikiečių tėvų, iš mažens pa
maldus ir studijingas. Išsi- 
šventinęs kunigu, netrukus 
.stoja Jėzuitų draugi jon 
(1903 m.) ir pasižymi moks
liniais palinkimais. Studija
vo Antverpeno, Liege ir Lou
vain universitetuose. Įgijo 
kelius doktoratus. Geras kal
bėtojas, gilus mokslininkas, 
darbštus dvasininkas, pa
skirtas vyskupu (Tabasco) 
1922 m,, vėliau Meksikos ar
kivyskūpu ir primatu. Visą 
laiką kovojo už Meksikos ti
kybinę laisvę. Keletą kartų 
ištremtas ir vėl grąžintas.

Pirmas jį ištrėmė gubernato
rius Tomas Garrido Canabal, 
kurio gyvybę arkivyskupas 
buvo išgelbėjęs. Tauta jį la
bai mylėjo, nes jo asmenyje 
liaudis turėjo sau užtarėja 
prieš revoliucinę vyriausybę. 
Jam mirus, vyriausybė neno
rėjo leisti iškilmingų laido
tuvių. Prieš tautos ir užsie
nio diplomatų protestus vy
riausybė nusileido. Arkivys
kupas iškilmingai palaidotas 
geg. 23 d. Tepeyac kapuose, 
šalia Guadalupe šventovės, 
dalyvaujant dviejų šimtų
tūkstančių miniai ir užsienio niais mūsų krašto laimėji- 
diplomatams. Vyriausybė pa mais. Didžiųjų iškilmių me- 
reiškė neapykantą net miru
siam didvyriui. Tokia tai lai
svė ir kultūra ten, kur įsiga- nei nušviečia . jų reikšmę. 
Ii liberalizmas,

APŽVALGA
ARKIVYSK. PRANC. KA 

REVIČIAUS AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Gegužės mėnesį sueina 50 
metų, kai didelis Lietuvos 
patriotas ir garbingasis ga
nytojas arkivyskupas Pran
ciškus Karevičius buvo įšven 
tintas kunigu. Vadinas, arki
vyskupas Pr. Karevičius 
švenčia auksinį dvasininko 
jubiliejų.

Arkivyskupas Pr. Karevi
čius kilęs iš gilios Žemaiti
jos. Jis gimė 1861 m. rugsė
jo mėn. 29 d. Aukštuosius 
dvasininko mokslus baigė ir 
ilgą laiką gyveno bei dirbo 
Petrapilyje ir Samaroje. 1914 
metais gegužės mėn. 14 d. 
garbingasis ganytojas už
ėmė Žemaičių vyskupo sostą. 
Nuo to laiko mūsų krašto ka
talikų bažnyčios gyvenime 
prasidėjo nauja lietuviška 
gadynė. Jis nesekė savo pirm 
takūnų pėdomis ir nepatai
kavo lenkų didikams. Arki
vyskupas Pran. Karevičius 
drąsiai ir energingai visur 
gynė lietuvių, kaip šio kraš
to tikrų šeimininkų, reika
lus, nebijodams įvairių pink
lių, kurių lenkai jam nesigai- 
iėjo.

Pirmiausia, arkivyskupas 
Pr. Karevičius pasirinko sau 
padėjėjus ir artimuosius 
bendradarbius lietuvius, pa
sidarbavusius mūsų kraštui 
ir lietuviškai kultūrai. Jis gy ‘ 
vai palaikė lietuviškas mo
kyklas, lietuvių spaudą ir lie
tuviškas organizacijas. Leng 
viau pasijuto susipratusieji 
lietuviai kunigai, kurie anks
čiau savo lenkiškos vyresny
bės buvo ujami ir grūdami 
kur nors į užkampius.

Didžiojo karo pradžioje ar
kivyskupas Pr. Karevičius 
buvo priverstas išvažiuoti į 
Rusijos gilumą. Tačiau vo
kiečiams užėmus Lietuvą, jis 
vėl greitai grįžo į savo Že
maičių vyskupiją ir čia su
maniai gynė naujų okupantų 
skriaudžiamus lietuvius. Jo 
balso noroms, nenoroms klau 
sydavo vokiečių okupacinė 
valdžia.

Arkivyskupas Pr. Karevi
čius giliai atjautė lietuvių 
kovas dėl savo krašto laisvės, 
ir kiek jo aukštos dvasininko 
pareigos nekliudė, dalyvavo 
tautiniam darbe. Iš džiaugs
mo verkdamas, jis 1919 m. 
gegužės mėn. 11 d. laimino 
pirmuosius Lietuvos savano
rius — kūrėjus, einančius sa 
vo tėvynės nuo gausių prie
šų ginti.

1926 m. įkūrus atskirą 
Lietuvos bažnytinę provinci
ją, arkivyskupas Pr. Karevi
čius pasitraukė iš Žemaičių 
vyskupo sosto. Jis pasitrau
kė ne dėl senatvės ar nuo
vargio, bet dėl to, kad jį len
kai bjauriai popiežiui įskun
dė.

Tais pačiais metais garbin
gasis ganytojas buvo pakel
tas tituliariniu Skytopolio 
arkivyskūpu ir apsigyveno 
Marijampolės Marijonų vie
nuolyne.

Arkivyskupas Pr. Karevi
čius ir dabar dar gyvai do
misi Lietuvos gyvenimu: jis 
liūdi dėl jos vargų ir džiau
giasi kultūriniais ir politi-

tu jis laiko pamaldas mūsų 
tėvynės intencija, visuome-

1934 m. lapkričio 23 d. gar-

tos gerovę. Bet taip daro tik 
tam, kad įsigyti tautoj pasi
tikėjimą, kad lengviau būtų 
ją atitraukti nuo Dievo, nuo 
Bažnyčios ir vesti pragaiš
tingais bedievybės keliais. 
Tuo keliu jis nuėjo dar „Auš
ros” laikais. Ir tada jau dr. 
šliupas sėjo nedorą, laisva- 
manybės sėklą ir sukiršino 
mūsų tautos veikėjus, kurių 
tada tiek dar nedaug buvo ir 
kurie tautai buvo taip reika
lingi, kaip druska žemei.

žodžiu, Leimonas yra su 
tauta susigyvenęs, jis eina 
su ja, o Šliupas, savo laiku 
Rusijoj prisiurbęs ateizmo 
nuodų, jais stengėsi visą mū
sų tautą užnuodyti. Jaunojo 
veikėjo Leimono nuopelnai 
mūsų tautai iabar yra 
didesni, negu 75 re amž. su
laukusio senio Šliūpo. Mat, 
pirmasis dirba konstruktyvį 
tautos darbą, o antrasis des-jnių institucijų ir plečia gyvą 
truktyvį.

Dėl to nuoširdi, patrijotiš- 
ka Amerikos lietuvių katali
kų visuomenė ištiestomis 
rankomis priima dr. Leimo- 
ną, klauso jo ugningų, patri- 
jotiškų kalbų; kuomet į Šliu
po parengimus nueis tik vie-1 
nas kitas nesąmoningas ka
talikas ir tai tik dėl smalsu
mo, kad pasiklausyti laisva
manių tėvo kerštu ir neapy
kanta persisunkusių, tautos 
vienybę ardančių kalbų.

„Dr.”

kraštą nuo priešų. Jis gilus 
patrijotas, praktikuojantis 
katalikas, katalikiškos ir tau 
tiškos idėjos skleidėjas. Tai 
žmogus, kuris neperskiria
mai yra suaugęs su mūsų 
tauta. Kuomet reikėjo ją gin 
statydams į pavojų; kuomet

bingasis ganytojas 
kaip pirmuosius mūsų ka
rius — savanorius, palaimi
no Nežinomojo Kareivio ka-1 reikėjo tautą organizuoti ir 

i pą ir atliko jo pašventini- jos jaunimą ruošti gyveni- 
; mo apeigas. man — tam tikslui jis visą

Arkivyskupą Pran. Kare- save pavedė; kuomet reikėjo 
vičių žino ir pažįsta visa Lie- vykti į Ameriką ir kelti mū- 
tuva ir visi jos gyventojai, sų jaunimo tautinę sąmonę, 
Jis yra aplankęs beveik kiek- jis meta viską ir atvyksta 
vieną mūsų krašto kampelį pas mus. Tai yra veikėjas pil 
ir apie pusei milijono žmonių na to žodžio prasme, 
suteikęs sutvirtinimo sakra- Tiesa, dr. Leimonas dar 
mentą. Su džiaugsmu jo var nesulaukė 75 m. amžiaus, 
dą mini senesnioji ir jaunes- kaip dr. šliupas, bet ir ačiū 
nioj i lietuvių karta. Arki-| Dievui.
vyskupas Pranciškus Karevi
čius patinka Lietuvos žmo
nėms, nes jis su visais vieno
dai malonus, nuoširdus, vi
siems prieinamas ir supran
tamas. Tai tikras Žemaičių 
krašto sūnus.

Garbingasis solenizantas mūsų tauta yra religinga ir 
yra gražiausias kilnaus, ener katalikiška, jis prieš ją, kai- 
gingo, tiesaus būdo, taurios P° Prie® tokią, atsisuko ir vi- 
sielos dvasininko pavyzdys. sav0 ^£3 gyvenimą dirbo 
Jo, kaip aukšto dvasininko, kovojo prieš religiją. Jis 
reikšmė mūsų gyvenime yra Patino laisvamanybę, bedie- 
daug sverianti. Ypač, kad vyD§; jis kurstė žmones 
arkivyskupas Pr. Karevičius Pde® bažnyčią ir kunigus; 
nepakenčia lietuvių tarpusa- ar(^® lietuvių katalikų 
vio nesantaikos ir visokiais veikimą; jis skaldė mūsų 
būdais stengiasi ją pašalinti. tau^os jėgas. Ak, tiesa ener- 

gps|jt I gingasis bedievis kalbėdavo 
ir dabar vis dar kalba, kaipo 
buvęs aušrininkas, apie tau-|

lygiai

KODĖL NEBAIGTA

RADIO KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS TARNYBOJ

Jei dar jaunystėj 
taip sėkmingai tautai dirba, 
ir jau daug nuopelnų turi, 
tai sulaukęs žilos senatvės 
tikrai galės būti tautos pa
gerbtas.

Dr. J. Šliupas visai kitokio 
tipo žmogus. Žinodamas, kad

Kada tai „Darbininke” pa
sirodė Vinco Nagornoskio iš 
Baltimore, Md., veikalas I Atvykau į Ameriką Lietu- 
„Vytis Kankinys.” Bet kaž- vos Vyčių Amerikoje kvie- 
kodėl po trijų dalių nustojo eisimas tautinei ir kultūrinei 
spaudinti neužbaigęs. Tikė-1 misijai. Vyčių vadovybė iš- 
tasi, kad veikalas bus išleis- dirbo mano kelionei maršru
tas knygos formoj. Nieko ne- nustatydama ne tik die- 
girdėti. Baltimoriškiai susi- nas> bet ir valandas, kur ir 
rūpinę. Rodos, ir sutartis kada turiu būti. Baigęs grį- 
veikalą išleisti buvo padary- šių į Lietuvą.
ta ir rankpinigiai duota. Bū- šiam Vyčių žygiui pritarė 
tų gera tą katalikišką veika- kaip Amerikos, taip ir Lie- 
lą išleisti. Vincas Nagornos-tuvos katalikiškoji lietuvių 
kis yra išleidęs apie šešis to- visuomenė. Todėl, vykdamas 
mus dailiosios literatūros. 1 Ameriką, aš gavau ir visos 
Visa jo rašyba ligi šiol buvo organizuotosios lietuvių ka- 
tautiniais motyvais. Dabar talikų visuomenės įgalioji

mus jai atstovauti, o atvykęs 
į Ameriką esu taip pat visos 
organizuotosios lietuvių ka
talikų visuomenės svečias.

Taigi, dabar aš ir mano 
bendrakeleivis adv. J. B. 
Laučka, kuris lygiai kaip jr 
aš tokiais įgaliojimais ir tik
slais vyko, lankome lietuvių 
kolonijas ir kalbame grynai 
tautiniais ir kultūriniais lie
tuvių reikalais. Mes nieko 
nekritikuojame ir nieku ne- 
siskundžiame. Mes trokšta
me, kad Amerikos lietuvių 
gyvenime žydėtų lietuvybė ir 
&ad visas gyvenimas gražiai 
tarptų ir todėl šita linkme 
kreipiame visas savo mintis, 
visas savo pastangas.

Bet kadangi aš esu ir Pa
saulio Lietuvių Sąjungos 
Valdybos Sekretorius, tad 
suprantama, jog vykdamas į 
Ameriką pasiėmiau atlikti 
dar ir specialių šios sąjungos 
reikalų. Bet atsirado vienas 
Amerikoj einąs laikraštis, 
„Sandara,” kuris ėmė stebė
tis, kaip aš, būdamas Pasau
lio Lietuvių Sąjungos Valdy
bos Sekretorium, galėjau im
tis aukščiau pažymėtos misi
jos, kurią organizavo Lietu
vos Vyčiai Amerikoje.

Man rodos, kad čia nieko 
nuostabaus nėra. Ši mano 
pasiimtoji misija ne tik ne
prieštarauja Pasaulio Lietu
vių Sąjungos tikslams, bet, 
priešingai, ji sutampa su tais 
tikslais, nes Pasaulio Lietu- 
vių Sąjungos pirmaeiliu tiks
lu yra išlaikyti svetur gyve-

DEL MANO KELIONES AMERIKOJE

sukūrė religinę dramą, pir
mutinę Šv. Jurgio gyvenimo 
dramą lietuvių kalba. Veika
las turi arkivysk. Curley ap- 
robatą. Įvado žodį parašė 
kun. dr. L. Mendelis. Veika
lą leisti apsiėmė Baltimorės 
Federacijos skyrius. Lauksi
me „Darbininko” atspaudi- 
nant visą veikalą. Permaža 
turime tokių veikalų savo 
kalboj.

LEIMONAS IR ŠLIUPAS

Amerikoje dabar vieši du 
žymūs veikėjai iš Lietuvos 
— dr. Juozas Leimonas ir dr. 
J. Šliupas. Visokių pakraipų 
lietuvių spauda apie juos 
daug rašo, nes ir vienas ir 
kitas artimai yra surištas su 
mūsų visuomene.

Dr. Juozas Leimonas yra 
katalikų visuomenės veikė
jas ir vadas, o dr. Šliupas va
dinamas „laisvamanių tė
vu.”

Dr. Leimonas yra didžio
sios Lietuvos katalikų jauni
mo organizacijos, turinčios 
virš 70,000 narių, vyriausias 
vadas, Katalikų Veikimo 
Centro direktorius, Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos sekreto
rius ir daugelio kitų tautinės 
ir religinės krypties organi
zacijų veikėjas. Taip pat ra
šytojas ir „Mūsų Laikraš
čio,” didžiausio savaitraščio 
Lietuvoje, vyriausias redak
torius. Be to, jis savanoriu 
buvo įstojęs Į Lietuvos ka
riuomenę, kad ginti savo

Rytas rašo:
Šventasis Sostas į radio 

kreipia daug dėmesio. Dabar- 
tinis Bažnyčios Galva, pop1( 
Pijus XI, nekartą radio yra 
panaudojęs; jis jam net da
vė naują vardą, lotyniškai 
pavadindamas jį „Inventio 
Marconiana,” atseit, Marco- 
nio išradimu.

Katalikų radio centrinį 
yra Amsterdame; ji palaiko 
glaudų kontaktą su Vatika
nu. Olandijos katalikai, tesu
darydami tik trečdalį krašto 
gyventojų, sugebėjo savo į- 
taką išplėsti ir kultūros bei 
politikos gyvenime. Praeina
mai tenka priminti, kad jie 
turi savų visokios rūšies mo
kyklų, visą eilę propagandos, 
labdarybės, misijų, socijali-

egzercicijų sąjūdį. Iš 78 olan
dų dienraščių 32 yra katali
kų, iš kurių įtakingiausi „De 
Tijd” ir „De Maasboode.” 
Tie katalikai, pasiekę tokių 
gražių laimėjimų visose sri
tyse, negalėjo atsilikti nė ra
dio srity.

Olandijos katalikų inicija- 
tyva buvo sušauktas ir n 
tarptautinis radio kongresas 
Prahoj, kuris buvo atidary
tas gegužės 4 d. Šitam kon- 

|gresui Šventasis Sostas ski
ria daug dėmesio; tat matyti 
kad ir iš to, jog Vatikanas1 
jam išleido specijalias in 
strukcijas.

Kongresą iškilmingai ati
darė jo pirmininkas monsinj.

nančių lietuvių tarpe lietu
vybę. Aš. manau, kad savo.„ 
veikla šio uždavinio aiekda.|Mąr3challaS.Ji sveikino pro- 
mas gyvendinu ir Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos tikslus.
Aš, tiesą pasakius, į tą nusi
stebėjimą ilgai nekreipiau 
jokio dėmesio, nes man tie
siog nesuprantama buvo, ko 
iš manęs norima tais nusiste
bėjimais atsiekti? Nejaugi 
yra negerai, jeigu aš, nieko 
nekliudydamas, kalbu Ame
rikoje tautiniais Ir kultūri
niais lietuvių tautos reika
lais, jeigu noriu, kad čia lie
tuvybė klestėtų, kad lietuvių 
gyvenimas gražiai tarptų? 
Ir aš imuosi į tas pastabas 
kiek reaguoti tik dabar, kai 
pastebėjau, kad ir Lietuvoje 
tą „Sandaros” nusistebėjimą 
vienas laikraštis, būtent „L. 
A.” pakartojo.

Šia proga dar noriu pažy
mėti, kad keliaudamas į A- 
meriką atsigabenau gan di
doką pavasarininkų os rank
darbių parodą, kurią palieku 
Amerikos lietuvių jaunimui 
— vyčiams, kaip pavasari
ninkuos dovaną, kad šie dar
bai gražiai primintų Lietuvą 
ir lietuviškumą. Šitokio daly
ko nieks ligi šiam laikui nė
ra padaręs. Gal ir tai yra ne
gera?

Neatsižvelgiant į šį mažą 
nesusipratimą, aš esu labai 
dėkingas Amerikos lietuvių 
spaudai, kad ji, suprasdama 
mano kelionės tiksą, džentel
meniškai tai įvertina. Aš esu 
labai dėkingas Amerikos lie
tuvių katalikiškajai spaudai, 
kuri mudviejų su J. B. Lauč- 
ka pastangas taip gražiai re
mia. Aš tikiu, kad ir „Senda- 
ros” iškeltos abejonės įvyko 
tik dėl nesusipratimo ir to
dėl manau, kad, nesusiprati
mui išsisklaidžius, mes vieni 
kitus suprasim ir tinkamai 
įvertinsiu!.

Nuoširdžiausiai visiems dė 
kodamas už teikiamą para
mą mūsų su J. B. Laučka 
kelionėje po Amerikos lietu
vių kolonijas, kviečiu visus 
lietuvius bendromis, sutarti-

I tektoriai — Prahos arkivys
kupas kardinolas Kašparas 
ir ministeris monsinj. Šra- 
mekas. Kongrese buvo net 
septynios paskaitos, kurias 
skaitė visų šalių radio srities 
specijalistai. Be specijalių 
klausimų, tiesiogiai liečiamų 
katalikų santykius su radio 
(Katalikai ir radio problema, 
paskaita, kurią skaitė t. Di- 
to, tarpt, kat. radio biuro 
Amsterdame pirmininkas; 
Katalikai ir radio Amerikoj, 
Katalikų įnašas į radio), bu
vo ir bendro pobūdžio pa
skaitų, be abejo, parašytų 
katalikų mokslo dvasioj (Ra
dio ir mokslas, Radio ir spau 
da...).

Kongresas buvo ne mani
festacijos pobūdžio, bet skir
tas darbui. Be paskaitų buvo 
dar visa eilė pasitarimų. 
Monsinj. Pizzardo, nustaty
damas Prahos kongreso už
davinius, ypatingai pabrėžė, 
jog kongresas turėsiąs ištirti 
galimumus, kaip sudaryti 
tarptautinę sutartį, kuri at
skirų valstybių siunčiamą
sias radio stotis įpareigotų 
gerbti religijos ir moralės 
principus savo transliuoja
mosiose programose. Angli
joj ir Amerikoj panašūs įsi
pareigojimai jau yra kinema
tografijos srity.

Tarptautinė katalikų radio 
centrinė Amsterdame regu
liariai leidžia biuletenį1. Pra
hos tarp, katalikų radio kon
greso protektorius kardino
las Kašparas tame leidiny 
paskelbė raštą, kuriame nu
rodo didelę radio vertę tikė
jimo ^propagandai. Kaip ma
tyti, kardinolas parinko šv. 
Pauliaus Apaštalo žodžius 
„fides ex auditu” — kad ti
kėjimas prigyja, kai apie jį 
išgirstama.

nomis pastangomis kurti gra 
žią, šviesią lietuvių tautos 
ateitį.

Dr. Juozas Leimonas
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is pastangomis kurti 
šviesią lietuvių tautos 
tį.

Dr. Juozas Leimonas

Kun. Jonas Balkūnas, Maspetho Atsimainymo V. J. pa
rapijos klebonas, Kunigų Vienybės R. P. Pirmininkas, Kat. 
Fed Centro vaįd. narys, Amerikos nuoširdus rėmėjas ir jos 
vyriausias redaktorius. Šį penktadienį, gegužės 26 d. sueina 
10 įlietų nuo jo įsišventinimo į kunigus. Tą dieną rengiama 
didelė paminėjimo vakarienė parapijos salėj.

KUN. JONAS BALKONAS

Jo trumpa biografija
Kun. Jonas Balkūnas gimė 

1902 m. spalių 12 d. Maltby, 
Pa., iš tėvų Simono ir Onos 
Poškevičiūtės. Pradinę mo
kyklą lankė Duryea, Pa. De
šimties metų amžiaus išvež
tas -Lietuvon, apsigyvena 
Marijampolėje. Stoja į Rusų 
vyrų gimnaziją Marijampo
lėje 1914 m. Petras Kraučiū- 
nas čia jį mokina lietuvių 
kalbos. Vėliau patenka į Ži
burio (pavadinta dabar — 
Rygiškių Jono) gimnaziją. 
1912 m., lenkams užėmus Sei
nus, tuomet kun. Jonas stoja 
dvasinėn seminarijon Zyp
liuose, vėliau Gižuose. Bai
gęs filosofijos mokslus ir tė
vams jau sugrįžus Amerikon, 
jaunas klierikas taipgi at
vyksta Jungtinėsna Valsty- 
bėsna 1922 m. ir tęsia teolo
gijos mokslus Niagara uni-

versitete, Niagara Falls, N. 
Y. Mokslus baigia 1926 m. ir 
šventinamas geg. 29 d. Per
galėtojos Panos švenč. Bazi
likoje, Lackawanna, N. Y.

Parapijinį darbą pradėjo 
airių Šv. Liudviko parapijo
je Brooklyne. Netrukus ke
liamas (1926 m. rudenį) į lie
tuvių Apreiškimo Pan. Šv. 
parapiją .prie a. a. kun. A. 
Kodžįo. Nusilpnėjęs sveika
toje vyksta į vakarus, Den
ver, Colo., kur pasitaisęs grįž 
ta Brooklynan ir skiriamas į 
Karalienės Angelų par. 1929 
m.) prie kun. S. P. Remeikos, 
kur išvikarauja ligi 1933 m. 
spalių 1 d., kada vyskupo ke
liamas klebonu į Maspetho 
lietuvių parapiją. Maspethe 
ligi šiol gražiai sutvarkęs 
reikalus, pastatė bažnyčios 
skiepą, atnaujino kleboniją 
ir įrengė par. salę, kas kai
navo $45.000.oo.

Visuomeninį darbą kun.

Balkūnas pradėjo dirbti dar 
Lietuvoje. Aktyvus pavasa
rininkas ir ateitininkas Ma
rijampolėje, taipgi seminari
jos sekcijose dirbo. Grįžęs 
Amerikon eina į visuomeni
nį gyvenimą tik 1929 m. ta
pęs kun. 1. P. Remeikos vika
ru. Dalyvauja ypatingai Fe
deracijos judėjime. Važinėja 
į seimus, skaito referatus, 
duoda draugijoms paskaitas, 
judina apylinkės draugijas. 
Kiek jis įsikinkęs į socialį 
veikimą galima spręsti iš jo 
užimamų vietų įvairiose or
ganizacijose. Dabar jis yra 
Kat. Federacijos Centro na
rys, Kunigų Vienybės Centro 
vicepirmininkas, Rytų Pro
vincijos K. V. pirmininkas, 
„Motinėlės” centro sekreto
rius, Liet. Kat. Studentų ir 
Profesionalų Centro Dvasios 
Vadas, Brooklyno Liet. Pro
fesionalų Klubo pirmininkas 
Nemenama čia, kiek dirba 
savo parapijos ir Great 
Neck, L. I. lietuvių draugijo
se. Darbštus ir iškalbus ne
nuilstamai dirba net svetim
taučių tarpe.

Plunksnos darbe randame 
jį jau 1923 m., neskaitant 
pasirodymo Lietuvoje. Pir
mas atostogas Amerikoje 
praleidžia redaguojant sa
vaitraštį „Tėvynės Balsą”' 
Wilkes-Barre, Pa. (1923 m.). 
Nuo tada jis dažnai bendra
darbiauja Tėvynės Balsui, 
Garsui, Giedrai ir Draugui. 
Darbininkui daug rašo nuo 
1922 m. Ligi šiol išeivija 
skaito kas savaitę jo straips- 
nius-kuriame nors laikrašty
je Amerikoje. Kovoja įvesti 
Darbininke apylinkės skyrių 
Pagaliau, Amerika gema di
džiumoj jo pastangomis. Ir 
ligi šiam laikui kun. Jonas 
Balkūnas yra Amerikos vy
riausiu redaktorium.

P. A. L.

KRYŽIAUS NIEKINTOJŲ 
LIKIMAS

Miuncheno „Katholische 
Kirchenzeitung” praneša ke
letą šiurpių kryžiaus nieki-

Kunigas Atsakinėja
(Galima siųsti paklausimų) 

r . ' . 
Klausėjas. ■— Gerbiamas 

kunige, malonėk man paaiš
kinti, dėl ko Katalikų Bažny
čia nesutinka viešai dalyvau
ti kitų bažnyčių, bet nekata
likiškų, suvažiavimuose ir 
nesiunčia savo delegatų? Gal 
tai puikybės ženklas?

Kunigas. —Tamstos pa
klausimas labai įdomus. Tuo
jau atsakysiu. Keletą metų 
Europoje buvo suruoštas 
toks suvažiavimas, į kurį bu
vo sukviesti įvairių įvairiau
sių bažnyčių atstovai. Na, 
buvo pakviesti ir katalikai. 
Visokių bažnyčių atstovai 
pribuvo, katalikų — nė vie
no! Žinoma, slaptai gal ir 
buvo koks katalikas įėjęs, 
bet, gink Dieve, ne viešas de
legatas. Prasidėjo kalbos, 
kad, girdi, reikia daryti nusi
leidimus, kompromisus, rei
kia visiems susitarti ir eiti 
prie kokios nors vienybės. 
Bet štai vienas delegatas at
sistoja ir pradeda užsipulti 
ant Katalikų Bažnyčios, gir
di, prie jokios vienybės mes 
negalėsime prieiti, nes di
džiausia krikščioniška baž
nyčia, būtent, Katalikų, ne
nori nė delegato atsiųsti. 
Štai visi suvažiavome, o ka
talikų nė vieno! Mes visi no
rime surasti bendrą frontą, 
darome sutartis, kompromi

sus, nusileidimus, kad tik 
kaip nors galėtume sueiti į 
vienybę, o Katalikų Bažny
čia nesileidžia nė į jokias de
rybas, ar kompromisus, štai 
net nė vieno atstovo neat
siuntė. Jeigu mes ką nutarsi
me, tai ji paskui ardys, o jų 
popiežius dar ko gero ėmęs 
ir iškeiks visus, kurie tik su 
mumis norės darbuotis. Ji tik 
viena nori apimti visą pasau
lį, o su mūsų bažnyčiomis vi
sai nesiskaito. Dėl to aš siū
lau išnešti viešą protestą ir 
pasipiktinimą.

Klausėjas. — Ot įdomu, 
kaip kiti atstovai į tai reaga
vo?

Kunigas. — Kad tu žino
tum, broliuk, netikėtas įvyko 
dalykas. Atsistoja vienas pro 
testonų priečieris ir pradeda 
maž daug tokiais žodžiais: 
„Aš nė kiek nesipiktinu iš 
Katalikų Bažnyčios, kad ji 
neatsiuntė į šį kongresą savo 
delegatų, nes ji tik viena jau
čiasi tikroji Bažnyčia, jokių 
kompromisų, ar nusileidimų 
nepripažįstanti. Dėl to aš iš 
gerb. delegato kalbos tik su
pratau, kad mūsų bažnyčios 
netikros, nes mes darome nu
sileidimus ir visokius kom
promisus ir suvažiavime 
kaip tik prie to norime eiti. 
Sakysime, du ir du, vieni sa
kome, kad aštuoniasdešimt, 
kiti šaukiame, kad penkias
dešimt keturi, dar treti tvir
tiname, kad penki ir pusė. 
Na, dabar sueiname daryti

nusileidimų ir kompromisų, 
kad du ir du ne aštuoniasde
šimt ir ne penkiasdešimt ke
turi ir, pagaliau, ne penki su 
puse, bet visi nusileidžiame 
iki keturių su puse. O Kata
likų Bažnyčia žino, kad du ir 
du yra keturi ir į jokius kom
promisus neina, dėl to ir sa
vo delegatų neatsiuntė. Dėl 
to aš siūlau protesto klausi
mą: nuimti nuo stalo.”

Klausėjas. — Ir kokios iš 
to buvo pasekmės?

Kunigas. — Ugi kiekvie
nas delegatas sėdėjo giliai 
užsimątęs ir prie jokių pro
testų neprisidėjo.

Klausėjas. — Dar vieną 
klausimą, gerbiamas kunige, 
malonėk paaiškinti. Sakyk 
man, dėl ko dabar statomos 
tokios gražios bažnyčios, 
perkami brangūs bažnytiniai 
indai ir siuvami auksuoti 
bažnytiniai drabužiai, tuo 
tarpu kai Kristaus laikais 
to visko nebuvo?

Kunigas— Tas klausimas 
lengvai išsiriša, jeigu pa
klausi, kam viskas tai daro
ma ir kieno garbei tai ruošia
ma? Ne tik dabar tai daro
ma, bet ir gilioj senovėj, 
kiek šimtų metų prieš Kris
taus gimimą, jau karalius 
Saliamonas pastatė nepapra
stai brangią bažnyčią, kurios 
sienas išklojo auksu, sidabru 
ir brangiais akmenimis, o 
bažnytiniai indai iš bran
giausio metalo, dažniausiai 
iš aukso, buvo padaryti. Ka-

PAVASARIO GALE
Sulaukėm mėnesio Gegužės, 
Jau oras šiltas ir smagus, 
Gamta pavasario drabužiais 
Jau rėdo pievas ir laukus.

Senai išnyko šaltas sienas 
Drauge su palaikais žiemos;
Ir nedrąsus pirmasis diegas 
Prasikala ant lygumos.

Užmiršo žmonės, kaip jie kentė 
Šaltuosius vėjus ir pūgas;— 
Pavasario atėjo šventė,
Ir vėl sustiprino jėgas. « —■

Vargai ir nuliūdimai žlugo, 
Nebvilties dingo debesys, 
Gamta su žmonija pradžiugo 
Ir užgiedojo vieversys.

Išdžiūvo kiemuose purvynas,
Artojas plėšia dirvonus,
Padangės šviečiasi, blaivinąs,
Ir pučia vė j as malonus.

Delko gamta linksma ir skaisti, 
Pilna stiprybės ir vilties?
Delko gyvybę mėgsta skleisti
Ir neapkenčia ji mirties?

Nes ji blaiva. Ją taip sutvėrė 
Tas, kurs gyvybę viens tetur’!
Gamtoj pilna blaivybė žėri
Ir veikia, matosi, visur.

Gamtoje amžių Sutvėrėjas
Parodė, ką Jis gal nuveikt;
Gamtos grožybe Jis gėrėjos, 
Jai teikė, ką galėj’ suteikt.

Bet žmogui davė Jis daugiausia 
Ir liepė gamtai viešpataut.
Žmogus gi valios Jo neklausė, 
Pradėjo klaidžiot, girtuokliaut.

Ir taip žemai jis atsidūrė,
Kad, mirtį jausdams prieš akis, 
Žmogus dabar į gamtą žiūri: 
Gal ji blaivybės išmokys!..

Pakilk, brolau, kad ir vėlokai!
Lai šis pavasaris puikus
Blaivybės duo'da tau pamoką
Ir doros stiprina takus!

Marija! mūsų Užtarėja!
Prie Kristaus kentusi mirties!
Išmelsk, lai mūs tautoj stiprėja 
Blaivybė kūno ir minties!

‘ J. Kmitas.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Nedaug Amerikos lietuvių 
turi galimybės tinkamai iš
mokti savo gimtosios kalbos. 
Pakenčiamo jos mokėjimo 
yra labai reikalingi mūsų in
teligentai, kuriems nuolatos 
įvairiomis progomis tenka 
prabilti į minias. Kaip yra 
nejauku tokiam inteligentui 
kalbėti į klausančius laužyta 
kalba; jo vertė tuojau nu
krinta žmonių akyse. Dar ne
jaukiau jaučiasi patys žmo
nės, kurie savo širdyje gaili
si to vargšo kalbėtojo ir tik 
laukia, kada jis tas kančias 
pabaigs. Kas čia sakoma apie 
viešą asmens pasirodym, tą 
pat galima pasakyti ir apie

nimo atsitikimų.
1933 m. rudenį keturi vai

kėzai nugriovė lauke stovin
tį kryžių. Išganytojo figūrai 
buvo numuštos kojos, o ji su 
šakėmis nuplėšta ir numesta.

Apie praeitų metų rudenį 
jau visi tie keturi piktadariai 
buvo mirę. Pirmasis iš jų, 21

da viskas buvo pabaigta ir 
bažnyčia buvo paaukota Die
vui, pats Saliamonas aimana
vo, kad tasai namas yra per 
menkas tam, Kurio dangus 
ir žemė negali apimti. Bet 
laikui bėgant, žmonės užmir
šo Dievą, prisirišo tik prie 
žemiškų turtų ir Kristus 
kaip tik tais laikais atėjo į 
pasaulį, kada apie Dievą ne
norėjo nė girdėti. Prie turtų 
buvo didžiausias prisiriši
mas. Ant kiek pasaulis buvo 
gobšus, matome iš Judo pa
sielgimo, kada Marija Mag- 
delena Kristaus garbei išlie

metų mechanikas, dirbęs 
vienoj liejykloj, 1934 m. ko
vo 14 d. papuolė po smagra
čiu ir buvo sunkiai sužalo
tas: jam buvo sužalotos ko
jos. Buvo užnuodytas jo 
kraujas, ir po mėnesio jis mi
rė. Antrą ano šventvagiško 
darbo dalyvį, 37 m. amž. ak-

jo ant Jo galvos brangius 
kvepalus, tai Judas, prisime- 
sdamas meile prie pavargė
lių, sako: „Tas tepalas buvo 
galima parduoti daugiau 
kaip už tris šimtus denarų 
(amerikoniškais pinigais a- 
pie 200 dolerių) ir išdalinti 
beturčiams (Mork. 14, 5). 
Bet Viešpats labai subarė 
Judą už tokį pavydą ir ištarė 
tuos atmintinus žodžius: „Iš 
tikrųjų sakau jums, kur tik 
visame pasaulyje bus skel
biama šita evangelija, bus sa 
koma jos atsiminimui, ir ką 
ji yra padariusi” (Mork. 14,

menskaldį, 1934 m. užgriuvo 
žemė, sutriuškindama šlau
nis ir dubens kaulus. Jis mi
rė tą pačią dieną.

Tretysis sėbras, miškų dar 
bininkas, mirė 1935 m. sau
sio 30 d. Medis griūdamas 
nukirto jam abi kojas, ir jis 
mirė neatgavęs sąmonės. 
Ketvirtasis iš anų piktadarių, 
sodininko mokinys, 1935 m. 
gegužės 31 d. prigėrė. Jo la
vonas su šakėmis buvo iš
trauktas iš vandens. Jis anuo 
met buvo su šakėmis nuplė
šęs nuo kryžiaus Išganytojo 
figūrą.

Minėtas vokiečių katalikų 
laikraštis pastebi, jog tie vi
si atsitikimai yra tikri • jų 
tikrumą esą galima patik
rinti vietoj. Laikraštis vietų 
ir asmenų vardų neskelbia, 
bet sako juos turįs.

D. K. VETERANAI LURDE
Rugsėjo 11 — 13 dienomis 

Lurde, Pietų Prancūzijoje į- 
vyksta didžiojo karo vetera
nų suvažiavimas. Pirmasis 
šios rūšies suvažiavimas Lur 
de įvyko pernai; jame daly
vavo 80.000 veteranų, šiemet 
tikimasi, kad tas skaičius pa
kils iki 150 tūkstančių. Jau 
20 valstybių iš visų penkių 
žemynų pranešė prisiusian
čios savo atstovus.

kasdieninius mūsų profesi- 
jonalų santykius su savo kli- 
j entais, pači j entais ir rėmė- 
jais. (

Marianapolio kolegija yra 
vienintelė aukštoji mokykla 
Amerikoje, kur galima tinka
mai išmokti lietuvių kalbos. 
Tik, žinoma, ne. visi ta kole
gija galėjo ir gali naudotis. 
Jaunuoliai, einantieji specia
lius mokslus ar juos jau bai
gusieji, negalėjo mokytis 
Marianapolyj. Taigi, Maria
napolio kolegijos vadovybė, 
gerai suprasdama šią moks
leivijos būklę, kiekvieną va
sarą ruošia Vasarinius Kur
sus, kuriuose dėstoma lietu
vių kalba. Čia jos moko lietu
vių kalbos žinovai — pedago
gai. Kursas tęsiasi šešias sa-' 
vaites. Be lietuvių kalbos, 
yra dėstomos ir klasikinės — 
lotynų bei graikų — kalbos. 
Kiekvieną dieną be pamokų 
yra ir paskaitos įvairiais 
mūsų tikybiniais, tautiniais 
ir visuomeniniais klausimais.

Šią vasarą kursai praside
da liepos 6 d. Lietuvių kalbą 
dėstys šie mokytojai: kuni
gas daktaras Jonas Navickas 
dėstys Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių istoriją; kun. Kazi
mieras Urbonavičius — lie
tuvių literatūrą; daktaras 
Juozas Rimavičius — lietu
vių kalbos fonetiką; kunigas 
Juozas Vaškevičius — lietu
vių kalbos gramatiką ir po
nas Jonas Pilipauskas — lie
tuvių kalbos sintaksę.

Gretimai su pamokomis 
eina ir paties studento asme
ninis darbas: jam tenka per
skaityti visa eilė lietuvių 
kalboje nurodytų veikalų; 
kiekvieną savaitę jisai turi 
patiekti raštinį darbą — kaip 
skaitytų knygų įvertinimą, 
taip ir kompoziciją. Studen
tai artimai supažindinami su 
peri j odine Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spauda. Jie bū
tinai turi išmokti rašyti 
straipsnius, ypatingai į mū
sų laikraščius.

Pamokos vyksta prieš pie-

Be abejo, tie žodžiai buvo 
pasakyti ir evangelijoj pa
skelbti, kad iš to visas pa
saulis imtų pasimokinimą. Ir 
dabar Viešpats smarkiai su
bara tuos, kurie pavydi ką 
nors bažnyčioj Kristaus var
du įtaisyti, o giria tuos, ku
rie nesigaili savo turtų alto
riams, kielikams ir bažny
čioms, nes tas/pats Viešpats 
Jėzus ten gyvena, kuris ir ta
da maloniai nuo Marijos 
Magdelenos priėmė tą pagar
bą.

tus. Po pietų studentai laisvi 
— gali naudotis kolegijos 
parke visomis sporto aikštė
mis arba vykti maudy
tis. Po vakarienės yra pamo
kų ruošimas. Vasarinių kur
sų metu Marianapolyj įvyks 
Studentų Sąjungos seimas, 
kas duos progos visiems kur
sų lankytojams sueiti į glau
desnius santykius su Ameri
kos jaunąja inteligentija.

Smulkesnių žinių apie 
šiuos vasarinius kursus gali
ma sužinoti iš Marianapolio 
kolegijos vadovybės. Reikia 
kreiptis šiuo adresu: Kuni
gas Rektorius, Marianapolis, 
Thompson, Conn.

Gražiosios Marianopolio Kolegijos rūmai, Thompson, Conn, kame šią vasarą bus lietuvių kalbos kursai. Čia 
įvyks ir Stud, ir Profesionalų metinis seimas. Marianapolio Kolegijoj birželio 4 d. įvyksta tos Kolegijos įsisteigimo 
ir jos rektoriaus D. G. kun. Dr. Jono K. Navicko 10 metųKolegijai vadovavimo paminėjimas.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Į AMERIKOS LIETUVIŲ 

VĄRGONINKUS

Šiais metais sulaukėme A. 
D.R.K. Vargoninkų ‘Sąjungos 
25 metų jubiliejaus. Paminė
kime jį gražiai savame sei
me, Brooklyn, N. Y., ten, kur 
šioji sąjunga buvo sutverta.

Šios sąjungos jau keletas 
įžymių vargoninkų mirė, ne
sulaukę jubiliejaus. Jie taip 
pat, kaip ir mes, dirbo dėl 
lietuvių tautos ir Dievo gar
bės: rašė lietuviškus vaidi
nimus, dainas ir mokė jauni
mą lošti, dainuoti ir bažny
čioje Dievą garbinti. Mes tuo 
met neturėjome savo žurnalo 
jų gyvenimo istoriją įrašyti, 
nebuvome galingais nei jų 
kūrinius išleisti ir jie tapo 
užmiršti.

Dabar, kuomet turime sa
vo muzikalį žurnalą, „Muzi
kos Žinias” ir laimingai su
laukėme 25 metų jubiliejaus, 
sueikime į didesnę vienybę, 
pažinkime vieni kitus! Pada
rykime visų vargoninkų vie
ną paveikslą. Tuomet šis ju
biliejus istorijai bus brangus 
ir mumyse paliks amžiną at
mintį. Todėl prašau Tamstų, 
kad man greitai prisiųstumė- 
te savo paveikslą ir pilną 
vardą, pavardę ir miestą, nes 
taip bus parašas po paveiks
lu.

Tas paveikslas tilps „Mu
zikos Žiniose’’’ prieš seimą ir 
dėl įsigijimo bus padidintas 
8 — 10. Kaina nustatyta $2.- 
50.

Tad prašau visų prie dar
bo.

įgaliavimus (mandatus) su 
dvasios vado, pirmininko ir 
raštininko parašais, ir jeigu 
galima kuopos anspauda.

Plačiau apie Seimo tvarką 
bei įvairius parengimus bus 
paskelbta spaudoje vėliau.

A. J. Mažeika, 
Liet. Vyčių Centro pirm.

MOTERŲ S-GOS N. Y. IR 
N. J. APSKRITYS

Birželio 7 d. įvyksta Mote
rų Sąjungos N. Y. ir N. J. 
apskričio suvažiavimas 53 
kuopoj (Wood Ave. ir 16 St., 
Linden, N. J.). Pradžia 2 vai. 
po pietų. Prašau visų kuopų 
prisiųsti atstovus. Atstovus 
prašome pribūti laiku, nes 
susirinkimą pradėsim punk
tualiai.

Ap. pirm. S. Subatieuė.

L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, birželio 7 d 
Maspethe įvyks Lietuvos Vy
čių New Yorko ir New Jer
sey apskrities suvažiavimas 
kuriame bus tariama daug 
svarbių klausimų, ir bus ren
kama atstovai į visuotinį or
ganizacijos seimą. Tad labai 
svarbu, kad visos apskrities 
kuopos prisiųstų pilną skai
čių atstovų.

Posėdis prasidės lygiai 2 v. 
30 min. po pietų, atstovai 
prašomi nesivėluoti.

PLYMOUTH, PA.

N. Kulys, sekrt.
1619 N. Damen Avė. 
Chicago, UI.

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Rugpjūčio 4, 5 ir 6 d. d.

Šiuomi pranešama, jog 
Lietuvos Vyčių organizaci
jos 24-asis Seimas įvyks š. m. 
rugpjūčio (August) 4, 5 ir 6 
d. d. Providence, R. I.

Visa Amerikos lietuvių ka
talikiška visuomenė, ypač 
vadai, kuriems tik rūpi mū
sų jaunosios kartos ateitis 
Amerikoje šiuomi maloniai 
yra kviečiami dalyvauti šia
me seime. Nes šis seimas bus 
nepaprastas ir tuomi, jog ja
me dalyvaus garbingieji Vy
čių idėjos broliai Lietuvoje 
— pavasarininkų atstovai — 
dr. J. Leimonas, „Pavasario” 
Federacijos vyriausias vadas 
ir adv. J. B. Laučka, didelis 
Lietuvos ir Amerikos jauni
mo veikėjas. Seime jie laikys 
paskaitas ir oficialiai įteiks 
Lietuvos Vyčiams pavasari
ninkų sutaisytą ir jų atga
bentą gražiąją rankdarbių 
parodą.

L. Vyčių kuopos ir apskri
čiai renkant atstovus į Sei
mą yra prašomi prisilaikyti 
sekančių taisyklių:
• 1. Kiekvienas apskritis ga
li siųsti ’ po du ar daugiau 
atstovu, iš kurių du turės pil
ną balsą seime.

2. Kuopos nuo kiekvieno 
dešimties narių gali po vieną 
ar daugiau atstovų, bet kuo
pa turės tik tiek balsų seime, 
kiek kuopoje randasi dešim
čių pilnai užsimokėjusių na
rių.

*37Atstovais gali būti tik 
pilnai užsimokėję Centre na
riai, kurie renkami tiktai 
nuo pilnai užsimokėjusių iki 
rugpjūčio 1 d. 1936 m. narių.

4. Atstovai privalo turėti

Nepamirštame Vilniaus
Mūsų gerbiamojo klebono 

kun. A. Sinkevičiaus pastan
gomis ir rūpesčiu, gegužės 
17 d. buvo pakviestas čia 
važinėjąs po Amerikos lietu
vių kolonijas Vilniui Vaduoti 
Sąjungos delegatas V. Užda
vinys, kuris tą dieną po baž
nytinėje salėje laikė paskai
tą Vilniaus reikalais. Klau
syti jo paskaitos susirinko 
apie 300 žmonių, kurie vis 
gyvai domėjosi prelegento 
gyva kalba. Kalbėjo apie Vil
niaus krašto lietuvių gyveni
mo sunkumus ir jų kovas su 
okupantais, ragino dėtis prie 
Vilniui Vaduoti Sąjungos. Po 
svečio prakalbos įsteigtas 
Plymouth, Pa. Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius, ku
rio valdybą sudaro: pirmi
ninku Ant. Šulskis, vicepir
mininku Ant. Petrušauskas, 
sekretorium Ant. Urbanavi
čius, kasininku Jonas Kaz
lauskas ir knygininku Jonas 
Kupstą. Naujas Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius žada 
uoliai veikti. Kun. klebonas 
pažadėjo visokeriopą savo 
paramą naujam jo parapie- 
čių darbe.

WILKES-BARRE, PA.

17 LRKSA kp. surengė gražų 
vakarą ir prakalbas

Gegužės 17 d. 17 LRKSA 
kuopa surengė nepaprastai 
vykusį vakarą, į kurį susirin
ko per 200 žmonių. Vakaro 
vedėjas buvo dzūkas iš Puns
ko padangės (okupuotoj Lie
tuvoj) p. G. Batvinskas. La
bai vykusiai menišką dalį at
liko atvykę svečiai iš Pitts
ton, Pa. vadinamieji „Dzim- 
dziai” broliai Stasys ir Ka
zys Šakočiai, Albinas Šapo- 
raitis ir muzikas Vytautas 
Račinskas. Jie visi keturi 
vykusiai suvaidino keletą ak
tualijų, padainavo keletą dai- 
nelių ir prikrėtę įvairių špo
sų.

Nepaprastai žmonėms pa- tuvių „Birutės” chorą sudai-

nuoti keletą dainelių. Pirmu Gudelienei ir W. Kruze, S. varvėtų, Ferdinandas ir Ona E. Jersey St. prieplaukos Į

I kartu „Birutės” choras, ved. 
muz. A. Stanišausko, pasiro
dė Lindeno lietuviams ir la
bai gražiai sudainavo. Pas
kui buvo perstatyta 3 vei
kalas „Vargšė Močiutė,,r pa
rašytas ponios Ag. Liudvi- 
naitienės, kuris publikai la
bai patiko. Buvo užtektinai 
ir juokų. Lošėjai atliko savo 
užduotį tikrai artistiškai. 
Vaidino šie asmenys: F. Bar
tusevičius, S. Agentas, V. Bi- 
liūtė, B. Sabeckienė, O. Mik 
sienė, V. Liudvinaičiūtė, S. 
Lauraičiūtė, A. Tratuliūtė 
A. Karanauskaitė, V. Bundo 
nis. Taipogi buvo kvartetai, 
dainavo apie motinėlę, pijanu 
akomp. p-lė V. Liudvinaičiū
tė. Po programos buvo šo
kiai iki vėlumai. Pelno liko

tiko puikiai pastatytas vaiz
delis „Atbudusioji Lietuva,”’ 
kurį suvaidino broliai Šako
čiai, Alb. Šaporaitis ir p-lė 
Lenkaitė. Kai kurių žiūrovų 
akyse buvo matomos ašaros, 
kai vaidintojai priminė Lie
tuvos vargingą praeitį, jos 
kovos dėl laisvės, jos laimė
jimus ir pagrobtą Vilnių. Kai 
vaizdelis buvo baigiamas 
Tautos Himnu, tai visa pub
lika sustojusi kartu su artis
tais išvien sugiedojo,.

Vakarėlyje dalyvavo gerb. 
kleb. kun. G. K. Miliauskas, 
„Garso” red. M. Zujus, sve
čiai iš Lietuvos red. V. Užda
vinys ir kiti.

V. Uždavinys savo atsilan
kymo proga padarė čia platų 
pranešimą. Lietuvos ir Vil
niaus reikalais, jis kalbėjo
čia per valandą laiko. Susi- gražaus. Lai gyvuoja 53 kp. 
rinkusieji žadėjo uoliau rem- Daugiau tokių parengimų 
ti Vilniaus reikalus. lindeniečiai laukia.

Mėtytas-Vėtytas. —o—
 Parapijos fondo vakarienė

Baltimore, Md- Gegužės 17 d. Lindeno Lie-
’ tuvių R. K. Parapijos Fon-

Gegužinė procesija sekma- ^as suren£č antrą iškilmingą 
dienį, gegužės 24 d. gražiai vakarienę, minėt 6 metų šio 
pavykę. Šv. Vardo vyrai gau- on(J° veikimą. Vakarienė 
singai dalyvavo su savo drau pavyko gražiai, publikos bu- 
gystės ženkleliais. Moterų v0 daugybė. Komiteto pirm, 
draugystė, Altoriaus,'Rožan- *r vakaro vedėjas J. J. Liud- 
čiAus baltomis suknelėmis ir vinaitis perstatė tikslą ir pa
baltam kepurėm. Merginų kvietė gerb. kun. J. Simonai- 
Nekalto Prasidėjimo Pane-pi’ Elizabetho liet, parapijos 
lės Švenč. draugystė baltai kleboną, sukalbėti maldą, 
pasipuošę su vainikėliais, Paskui „Birutės” choras, ve- 
mokyklos mergaitės ir vaikai ^ama® muz- P- A. Stanšaus- 
puikiai atrodė parade. Buvo ko, gieda Lietuvos himną ir 
nešama Panelės Švenčiausios ”Vaziayau dieną.” Paskui 
stovyla. Procesija nusitęsė pasidėjo vakarienė. Vaka- 
apie tris blokus. Daug mote- rien®s metu buvo kalbos, lin- 
rų nėjo procesijoj, kad nevie- kėjimai, dainos ir t. t. Gra- 
nodai apsirengę. Paskui žią kalbą, paminint lindenie- 
draugijas ėjo maišyta publi- sunkų 6 metų parapijos 
ka. Taip, kaip Lietuvoj; juk f°nd° darbą, pasakė gerb. 
tas pačias Dievo malones ap- kun. J. Simonaitis, linkėda- 
turi ir be uniformų. Nežinia mas nenuilsti savo šventam 
kodėl mes Amerikoj pamirš- darbe. Gerb. kun. J. Simo- 
tam dvasinę procesijų reikš- naitis nustebino visus tokio- 
mę? Kiti išvažinėjo į pavan- mis mintimis, kad susilauk- 
denis, apleisdami savo para- p™- Lindene filijos bei para
pijos metų brangiąją dieną. pij°s J tik reikia kantrybės ir

Q katalikiškos vienybės. Pas-
— Varnausko sūnus neto- kui pasipylė visa eilė kalbė

li Washingtorio sutiko auto- tojų, kurių tarpe miesto ma- 
mobilio nelaimę ir tapo sun- y°ras Myles J. McManus, 
kiai sužeistas; nuvežtas į Ii- adv. W. Flaherty iš Eliza- 
goninę. Tėvas, gavęs žinią, beth, District Court klerkas 
nuvažiavo atlankyt pusgyvio & Martone, p. A. Stanšaus- 
sūnaus.. kas. Toliau V. Liudvinai-

— Sekmadienio vakare į- te solo dainavo ir skambino 
vyko Federacijos skyriaus pijanu; brolis su sesere Na- 
susirinkimas. Nutarta birže- jaka pašoko „tap dance”, 
lio 24 d. parengti priėmimą I Pijanu akomp. S. Zupkienė. 
svečių iš Lietuvos, tai dr. J. Po programos buvo šokiai. 
Leimonui ir J. Laučkai. Taip Visi svečiai skirstėsi linksmi, 
pat nutarta pasiųsti į Lietu- Nuo vakarienės ir viso pa- 
vą likviduotų šv. Kazimiero, rengimo pelno liks virš 100 
Šv. Jurgio kareiviškų draugi- dolerių.
jų kelias uniformas, kardus, Vakarienės surengimui 
vėliavas, jei bus surasta ir darbavosi: J. J. Liudvinaitis, 
kitų mažmožių. Tai eis į dr. J. Budrevičius, W. Kruze, 
Račkaus muziejų Kaune. Čir- Edv. Pribush, A. Klebonienė, 
vinskas, dirbąs karstų dirb- B. Ašmontienė, A. Laurai- 
tuvėj, padirbo mažą pusant- čiūtė, O. Mikšienė, J. Bundo- 
ros pėdos ilgio amerikonišką nienė, F. Kairevičius, K. 
grabuką ir padovanojo nu-|Atutis, A. Yrsus, S. Chase, 
siųsti į tą muziejų.

— Pereitas piknikas para
pijai davė pelno 260 dolerių. 
Gegužės 22 d. kortavimo va
karas davė apie 30 dol. pelno.

— Oras jau atšilo, balti- 
moriečiai nenori lankytis į 
sales; juos traukia gamta.

— Siuvėjų darbai visai su
stojo, pilnai dirba tik vieno 
Draiginio siuvykla.

J. K.

LINDEN, N. J.

Gegužinės iškilmes Lindene
Gegužes 10 d. A.L.R.K. Mo

terų Sąjungos 53 kp. surengė 
Motinų dienos paminėjimą. 
Publikos prisirinko pilna 
Rupšio salė. Programą atida
rė ir vedė p. Ag. Liudvinai- 
tienė ir pakvietė Lindeno lie-

T. Budrevičienė ir ponia Pri- 
bušauskienė, merginos A. 
Žiurliūtė, A. Ysriūtė, M. Cup- 
revičiūtė, E. Krutuliūtė, J. 
Pribušauskaitė ir A. Shaltis.

Šio fondo komitetas ir ren
gėjai dėkoja visiems sve
čiams, kalbėtojams, Birutės 
chorui ir jų vadui p. A. Stan- 
šauskui už taip gražią pro
gramą, kalbas ir t. p. O ypač 
gerb. kun. J. Simonaičiui už 
gražias mintis, linkėjimus, 
tas pasilieka šios kolonijos 
lietuvių atminčiai. Dėkojame 
biznieriams už paramą su ap
garsinimais, aukomis: gra- 
boriui Edv. E. Petrikai, ke
pėjams M. Putinui ir A. Ka
minskui, graboriui M. Bud- 
reckui ir sūnams, lietuviams 
kepėjams vardu Boston Ba
kery iš Harrison, N. J., J. 
Venskui, M. Venskaitienei,

Smoiskiui, A. Raubai, S. Mikniai repozitorium Švenč. vai. rytą (Daylight S. laiku) 
Agentui, J. Makaveckui, E. J J Sakramentui ir vienas asmuo ir grįš 10.30 vai. vak. Šiemet 
Pribush, A. Dambrauskui,'stulą. Gražu Dievą garbinti išrinkta didelė ir'darbuko- 

K. Pavalkiams, A. Rupšiui ir 
kitiems, kurie prisidėjo su 
auka ir darbu. Lai gyvuoja 
fondas ir lietuvių katalikų 
susipratimas. J. L—tis.

Newark, N. J.

gerais darbais. Dievas gau
siai atlygins geradariams.

—o—
Novena prie šv. Antano
Birželio 5 — 13 d. šv. Onos 

lietuvių parapijos bažnyčio
je įvyks novena prie šv. An
tano. Pamaldos bus vakarais 
7:30 ir rytais Mišios prie šv. 
Antano. Kviečiami visi, kaip 
Jersey City, taip ir apylinkių

Gegužės 10 d. Moterų Są
jungos 68 kuopa, gėlėmis ant 
krūtinių, ėjo prie Dievo Sta
lo. Taipgi ir Sodalietės neat- kolonijų pasinaudoti Dievo 
siliko — ėjo kartu su savo 
motinėlėms. O, kokį gražų 
įspūdį darė. Klebonas kun. I 
Kelmelis pasakė gražų pa
mokslą Motinų dienai. Po 
šv. Mišių sąjungietės turėjo 
bendrus pusryčius.

Vakare turėjo šeiminišką 
vakarienę, kuri labai puikiai 
pavyko. Gerb. vargoninkas 
Antanas Stanišauskas gra
žią programą surengė Moti
nų dienos parengimui. Dai
navo panelės J. Demskiūtė su 
J. Jociūte. Padeklamavo pa
nelės Elena Arbušauskaitė, 
H. Matuliukė ir M. Rapalavi- 
čiukė ir paskui padainavo. 
Pašoko mažos mergytės H. 
Tamosuniukė ir G. Mikušau- 
skaitė. Sąjungietės labai dė
kingos visoms atsilankiu
sioms. Pelno liko labai gra
žaus, kuris pasidalinta su 
parapija.

—o— 
Mirė

Viena mūsų sąjungietė a. 
a. Ona Kasaitienė atsiskyrė 
su šiuo pasauliu gegužės 16 
d., pasirgus 10 dienų plaučių 
uždegimu. Palaidota gegu
žės 19 d. su šv. Mišioms iš 
Šventos Trejybės bažnyčios į 
šv. Kryžiaus kapines North 
Arlington, N. J. Paliko nu
liūdime vyrą ir 2 sūnus ir 
mažą dukterį. Sąjungietės 
kalba rožančių kas dieną ir 
užprašė šv. Mišias ir palydė
jo į kapus. Sąjungietės reiš
kia nuliūdusiai šeimynai gi
lios užuojautos.

malonėmis.

IŠ NEW JERSEY

Išvažiavimas į Vaičiūno ūkį
Lietuvių Prekybos Butas 

New Jersey Valstybėje ren
gia išvažiavimą į Vaičiūno 
ūkį, Cranford, N. J. gegužės 
31 d. 1-mą vai. po pietų. Au
tomobiliai išvažiuos nuo lie
tuvių šv. Jurgio D-jos salės, 
Newarke. New Jersey lietu
viai biznieriai pirmu sykiu 
rengia panašų išvažiavimą ir 
kviečia visus dalyvauti. 
Skaitykite šiame laikraštyje 
šiuomi reikalu skelbimą.

A. S. Trečiokas.

N, J. CHORŲ SĄJUNGOS
PIKNIKAS

Prašome visų atsilankyti į 
tą milžinišką pikniką, kuris 
įvyks birželio 21 d. Ukrainų 
parke, Linden, N. J. Pikni
kas bus pamargintas daino
mis, šokiais, žaidimais, už 
kuriuos yra skiriamos dova
nos. Šokiams gros orkestras. 
Bus daug visokių įvairumų, 
kurie tęsis iki vėlumos. Įžan
ga labai maža. Tai prašome 
visų neapleisti, nes šitoks 
piknikas retai pasitaiko.

Elizabeth, N. J

(^29^,1936

DIDŽII

1.1. R. K. FED
misija, kuri puikiai visus ap. __ _
tarnaus. — Tiesa, laivas su. suvaziavun: 
stos ir New Yorke, ties'" Bat
tery Park, North River, IQ Birželio 30 d. Chicag 
vai. rytą. Iš ten paims new. ^ksta ALM Feder: 
yorkiečius. Tarybos suvažiavimas.

Už stikliuką parsidavė branduolis, tai ir jra 
Gegužės 18 d. baigėsi bal

savimai miesto councelmanų. 
Visų mylimas Juozas Dėto- 
kas pralainiėjo airišiams. 
Nors Petoko kandidatūra iš 
lietuvių buvo pirma šio mies.
to istorijoj, bet gaila, kad ji ganizuotomis parapi 
ir baigėsi pralaimėjimu. Da
linai gal buvo dėta pernaša 
pastangų lietuvių politikie
rių ir klubų, kad Petokas tin
kamai išgarsinus, Bet dar 
liūdniau, kad daug lietuvių 
už stikliuką airiams pardavė 
ir savo balsus ir dar ubaga
vo pas kitus. Ypač vienas 
toks „patriotas” atsižymė
jo... Bet tokių lietuviškų iš
gamų darbas negalės geram 
lietuviui pastoti kelio ir mes 
trokštame ir tikime, kad lie
tuviai laimės sau tinkamas 
vietas miesto valdyboj, jei ne' 
šį, tai kitą kartą. Lietuviai 
yra teisingi, susipratę ir lo
jalūs šio miesto gyventojai.

SHENANDOAH, PA

Didelis mitingas
Gegužės 13 d. įvyko didelis 

politinis mitingas lietuvių 
Laisvės B-vės salėj, Eliza
beth, N. J. Čia kalbėjo demo
kratų kalbėtojai, buvo or
kestras ; salė vos talpino žmo 
nes. Lietuvių kandidatas į 
miesto Councelmonus Juozas 
Petokas kalbėjo ir padarė 
gražaus įspūdžio. Tik ten 
buvo keletas parsidavėlių 
lietuvių, kurie šnipinėjo Pe-

Švenčiausios Mergelės 
Vainikavimas

Per Sekmines, paskutinę 
gegužės men. dieną, tuojau 
po sumos įvyks iškilminga 
procesija ir Švenč. Mergelės
vainikavimas. Maži vaikeliai toko oponentų naudai. Iš tik- 
stropiai ruošiasi prie tos iš- ro liūdna, kad lietuvis lietu- 
kilmės. Reikia manyti, kad 
apeigos bus įspūdingos.

—o—
Gražūs darbai

Jersiečiai, norėdami pada
ryti pagerinimų bei papuoši
mų savo bažnyčios, nesigaili 
tam lėšų. Štai, Andriuškevi
čių šeima Įtaisė gražias žva- želio-June 6 d. Didžiulis lai
koms kepuraites, kad jos ne- vas

viui pavydi ir bando pakenti. 
—o—

Ekskursija laivu
Lietuvių šv. Petro ir Povi

lo parapija rengia metinę 
ekskursiją — išvažiavimą lai 
vu į Roton Point Beach, 
Conn. Tai įvyks subatoj, bir-

„Clermont” išplauks iš|

Pasisekė religinės muzikos . 
koncertas

Visi nepaprastu kantrumu 
laukė pirmojo religinės mu
zikos koncerto Shenandoah, 
Pa. lietuvių šv. Jurgio baž
nyčioje, kuris įvyko gegužės 
17 d. vadovaujant vietos var- 
goninkui Ant. Grigoraičiui.

Parapijos klebonas kun. J. 
Karalius pasakė puikų pa
mokslą, kuriame nupasakojo^ 
religinės muzikos ir bažnyti
nių giedojimų reikšmę

Programą atliko du cho
rai: vietos šv. Jurgio parapi
jos ir Minersville, Pa. šv. 
Pranciškausa parapij os, va
do vau j ant vargoninkui J. Mi
kutavičiui. Programa suda
ryta gana plati ir įvairi. At
likti buvo šie muzikos kuri-" 
niai: šv. Marijos Litanija, J. 
B. Molitor „Angelus Domini” 
ir „Avė Verum,” G. Palestri
na „O bone Jesu,” C. Gounod 
„Avė Maria,” Mozart „Glo
ria,” J. B. Tresch „Avė Ma
ria,” La Hache „Credo,” J. 
Piel „Ecce Panis” ir „O esca 
viatorum,” J. Naujalio „Šven 
tas Dieve” ir „Garbinkime,” 
A. Vanagaičio „O Salutaris” 
ir „Tantum Ergo.” Giedojo 
abu chorai atskirai ir jungti
nis choras, A. Grigoraičiui 
vadovaujant. Be to, Vincas 
Baranauskas iš Minersville 
gražiai pagiedojo solo, teno
ru. Šenandorietis Dz. Var.

racijos Taryba. Reiki; 
nyti, kad bus gvildenai 
dienų labai dideles sv 
mūsų organizatyvio g 
mo klausimais. Mes į 
pasididžiuoti savogei

I I'i =—

mokslo ir menoįstaij 
gražiomis bažnyčiomi 
tykiomis, laikraščiais 
tomis įstaigomis, bet 
kol kas negalime da 
džiaugti savo vieningi 
tu. ALRK. Susivien 
Vyčiai, Moterų Sąjun 
dos, visai skirtingos < 
žarijos, nieko bendro 
rinčios viena su kita, 
tarpu aišku—visos t 
talikiškos organizac 
rinčios tik skirtingus 
Būtinai reikalinga vi 
talikiškos organizaci 
rišti tampriu draugiu 
bu, arba kitaip saki 
burti į bendrą frontą, 
daryti, mums atrodo 
Federacijos Taryba, 
šis pageidaujamas ž; 
tų gyveniman įvykdj 
bereiktų dėtis su m 
jos priešais kad iriai 
liam ir svarbiam dar 
patys pilnai pajėgta 
džiausius darbus įv 
kitos srovelės, jeigt 
galėtų mums ateiti 
Taigi, Federacijos 
nepaprastai didelė i 
užduotis. Mūsų vi 
lauks iš josios suv 
atverčiant naują 
lapą. Reikia tikėti 
me suvažiavime i 
Valstijų Katalika 
šiai atstovaujami.

Vasarai ožei
Visos, beveik, 

mūsų apskrity] ii 
sakant, atostogų. F 
to esą karščiai. Ga 
ir ne. Bet Federal 
skritis privalėtų i 
posėdžiauti. Vasai 
seimai ir net po kel 
praktikuojama s( 
posėdžiuose, kodėlg 
cijos Apskritis neį 

| švęsti tik porą vala 
nesį? Jeigu seimą 
liūgas darbas kad 
tai tuo labiau F 
Apskričiai. Page 
kad D. N. Y. Feden 
skritis turėtų posė 
vasaros metu, misi 
džiams laiku, t. y. 
kiekvieno mėnesio

Gegužinis PIKNIKAS Gegužinis

Rengia Lietuvių Prekybos Butas New Jersey Valstijoje 
Sekmadienį, Gegužės - May 31 d. 1936 

VAIČIONIO ŪKYJE
NEW JERSEY 

Įžanga tik po 25 c.
CRANFORD,

PRADŽIA 1-mą VAL. PO PIETŲ
Gerb. New Jersey ir apielinkės lietuviai:

New Jersey lietuviai biznieriai pirmą sy^į rengia viešą pikniką-pasilinksminimą 
su savo draugais ir rėmėjais. Vieta yra parinkta visiems žinoma VAIČIONIO ŪKIS, 
Cranford, N. J.

Bus daug visokių pasilinksminimų — šokių, žaismių ir visokių kt. pamarginimų.
Gėrimai bus lietuviški. Užkandis iš Lietuvos.

Kurie neturite savo automobilių ar kitų būdų nuvažiuoti, prašome susirinkti 
prie Lietuvių Šv. Jurgio Draugijos salės 1-mą valandą po pietų, ir būsite sykiu su mumis 
nuvešti. KVIEČIA KOMITETAS
AUTOMOBILIAIS VAŽIUOJANT: Važiuokite Iki Elizabeth Post Office, pasukite po dešinei ant Route 27. Važiuokite pro 

Cranford Teatrą iki Orchard Street, ant kampo dvi gasollno stotys, sukite po dešinei ir važiuokite .pagal ženklus iki pjk- 

ko vietos.

J '

žojoje salėje, kuri 
togi vasaros posėd 
yra gana vėsi

Reikalinga ja 
organizuok 

Federacijos Aps 
reiga susirūpinti i 
mu. Būtų gera p

visas galimybes 
vimui jaunimo 
viam darbui, sud 
ir patiektų Ap 
apskritis visomi 
mis eitų pageli

tiktų vasaros i 
šalin tinginiavin 
bendrų ‘kilnų dai

Jaunatvės ti 
Pergalė — ga 

ir nedvejotina



E- Jew štZ?
rytą (Daylight S. u1 

irsriilO^nivrt^ 

išrinkta didelė ir 
misija, kuri puftjJ2‘ 

tarnaus, Tiesa, 
stos ir New Yorke, ti^

Gegužės 29 d., 1936 m.

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

Tarybos suvažiavimas

ral- rytą. Iš ten paja,'
(wHeflua. *

Vžsffldiukąnmu, 
Gegufe 18 d. baigė 

avimai miesto coum

aa pralaimėjo ahiį 
[orą Petoko kaadidaZ 
etuvfy buvo pinna iio J 
) istorijoj, bet gaila, d 
' baigėsi pralaimėjimu l 
oai gal buvo dėta pei^ 
įstangų, lietuvių pfc 
ų ir klubų, kad Peto^ 
imai išgarsinus. Retį

kas tai tokio labai žavėjau 
čio kiekvieną normalų jau
nuolį. Kiekvienas trokšta bū
ti nugalėtojo pusėje ir nori 
būti čempijonu bei herojum. 
Jaunimas nepaiso praeities; 
josios garbė jaunimui neįdo
mi. Jaunimas tegyvena da
bartimi ir ateitimi. Dėlto jam 
labai rūpi dabartiniai pasi
žymėjimai, kurie paprastai 
tampa pasekmėmis ateičiai. 
Kas supranta jaunimą, grei
tai jojo širdį pasigauna, ir 
nuveikia kilnius arba pragai
štingus darbus.

Pusmetiniai pusryčiai
Birželio m. 14 d. šv. Vardo 

D-ja priims bendrai pusmeti
nę Šv. Komuniją ir po to tu
rės bendrus pusryčius para
pijos salėj.

už pašokimą, taipogi komisi
jai ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie pa
rengimo. Rast.

MASPETH. L I.

stikliuką airiams partly 
savo balsus ir darniu

[s „patriotas” atsi^į 
.. Bet tokių lietuviški) j 
nų darbas negalės gena 
;uviui pastoti kelio ijK| 
katame, ir tikime, kad ik 
lai laimės sau tinkam 
tas miesto valdyboj, jejį 
tai kitą kartą, Lie^ 
teisingi, susipratę H 

is šio miesto gyventojai

SHENANDOAH, PA

risekė religinės muzikos 
koncertas

si nepaprastu kantrumu 
5 pirmojo religinės® 
i koncerto Shenandoah, 
ietuvių šv. Jurgio baį 
je, kuris įvyko gegužės 
vadovaujant vietos vai
kui Ant. Grigoraičiui, 
apijos klebonas kun, J. 
us pasakė puikų 
į, kuriame nupasakojo, 
ės muzikos ir bažnyti 
lojimų reikšmė 
gramą atliko du cho- 
ietos šv. Jurgio parapi- 
r Minersville, Pai šv. 
dškausa parapijos, va

ičiui. Programa suda- 
gana plati ir įvairi. At 
buvo Šie muzikos km

)htor „Angelus Domini" 
ve Verum,” G. Palesto- 
) bone Jesu,” C. Gonnod 
Maria,” Mozart A 

J. B. Tresch „AveMa- 
La Bache „M,"! 
,Ecce Panis” ir „0 esca 
rum,” J. Naujalio „Sven 
)ieve” ir „Garbinkime,” 
anagaičio „0 Salutaris" 
antum Ergo.” Giedojo 
:horai atskirai b jungtį- 
boras, A. Grigoraičiui 
paujant. Be to, Vincas 
nauskas iš Minersville 
ai pagiedojo solo, teno- 
Šenandorietis Dz< Vtf-

Birželio 30 d. Chicagoje į- 
vyksta A.L.R.K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas. Mūsų 
katalikiškos visuomenės 
branduolis, tai ir yra Fede
racijos Taryba. Reikia ma
nyti, kad bus gvildenami šių 
dienų labai didelės svarbos 
mūsų organizatyvio gyveni 
mo klausimais. Mes galime 
pasididžiuoti savo gerai or
ganizuotomis parapijomis 
mokslo ir meno įstaigomis 
gražiomis bažnyčiomis, mo
kyklomis, laikraščiais ir ki , 
tomis įstaigomis, bet, deją, 
kol kas negalime dar pasi
džiaugti savo vieningu fron
tu. ALRK. Susivienijimas, 
Vyčiai, Moterų Sąjunga, ro
dos, visai skirtingos organi
zacijos, nieko bendro netu
rinčios viena su kita. Gi tuo 
tarpu aišku — visos trys ka
talikiškos organizacijos tu 
rinčios tik skirtingus tikslus. 
Būtinai reikalinga visos ka
talikiškos organizacijos su
rišti tampriu draugingu dar
bu, arba kitaip sakant, su
burti į bendrą frontą. Tą pa
daryti, mums atrodo, tegali 
Federacijos Taryba. Jeigu 
šis pageidaujamas žygis bū
tų. gyveniman įvykdytas, ne
bereiktų dėtis su mūsų idė
jos priešais kad ir. labai dide
liam ir svarbiam darbui. Mes 
patys pilnai pajėgtume ir di
džiausius darbus įveikti, gi 
kitos srovelės, jeigu norėtų, 
galėtų mums ateiti talkon 
Taigi, Federacijos Tarybos 
nepaprastai didelė ir svarbi 
užduotis. Mūsų visuomenė 
lauks iš josios suvažiavimo 
atverčiant naują gyvenimo 
lapą. Reikia tikėtis, kad ta
me suvažiavime ir Rytinių 
Valstijų Katalikai bus 
šiai atstovaujami.

—oi—
Vasarai užeinant

Visos, beveik, draugijos 
mūsų apskrityj išeina, taip 
sakant, atostogų. Priežastimi 
to esą karščiai. Gal taip, gal 
ir ne. Bet Federacijos Ap
skritis privalėtų ir vasarą 
posėdžiauti. Vasarą įvyksta 
seimai ir net po kelias dienas 
praktikuojama šeiminiuose 
posėdžiuose, kodėlgi Federa
cijos Apskritis negalėtų pa
švęsti tik porą valandų į mė
nesį? Jeigu seimams reika
lingas darbas kad ir vasarą, 
tai tuo labiau Federacijos 
Apskričiai. Pageidaujama, 
kad D. N. Y. Federacijos Ap
skritis turėtų posėdžiauti ir 
vasaros metu, nuskirtu posė
džiams laiku, t. y. paskutinį 
kiekvieno mėnesio trečiadie
nį Apreiškimo mokyklos ma
žojoje salėje, kuri labai 
togi vasaros posėdžiams, 
yra gana vėsi.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Pagerbtuvių Vakarienė

Gegužės 20 d. įvyko skait
lingas Moterų Sąjungos 29 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Prisirašė trys naujos 
narės: Z. Mažeikienė, O. Bu
draitienė ir P. Draugelienė. 
Išklausyta raportai.

Nutarta rengti išvažiavi
mą į Forest Parką, birželio 
14 d. 1 vai. po pietų. Ten bus 
ir laimėjimas $10 tą dieną.

Išrinkta gaspadinės dėl 
vakarienės kunigams pa
gerbti, kuris bus sekmad., 
gegužės 31 d.

Išrinkta delegatės į Mot. 
S-gos N. Y. ir N. J. apskri
ties suvažiavimą, kuris įvyks 
Linden, N. J.

—o—
„Bunco Party”

Mot. S-gos 29 kp. „Bunco 
Party” įvyks pas ponią J.

I Miliukienę (107-12 — 115th

Sekminių šokiai
Rožančiaus draugija Sek

minėse ruošia šokius. Bus tai 
kiaušinienės balius. Už 35 
centus įžangos gaus ir kiau
šinienės. Bus daugiau valgių 
ir gėrimų. Muzika prie geros 
orkestros. Dalyvaus viso Ro
žančiaus draugija bendrai.

—o—
Šiandien pagerbia kleboną
Sodalietės šiandien ruošia 

pagerbtuvių vakarą. Bus šo
kiai, žaidimai ir užkandžiai 
parapijos salėje. Išsiųsta 
tūkstantis pakvietimų su ti- 
kietais. Sodalietės pagerbs 
kun. Joną Balkūną, jo 10 me
tų kunigystės sukaktimi.

— Pirmosios Komunijos 
klasė (20 vaikučių) priims 
pirmu kartu Šv. Komuniją 
birž. 14 d.

— Pramogų komiteto susi
rinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakarą 8:30 vai. Vė
liau, birž. 8 d. visi dalyvaus 
bendrame parapijų komite
tų susirinkime.

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Šį sekmadienį, gegužės 31 
d. tuoj po sumos įvyksta pa
rapijos salėje Šv. Vardo drau 
gijos mėn. susirinkimas. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. 
Tarp kitų dalykų bus išduota 
baliaus apyskaita. Taip pat 
prašomi visi nariai sunešti 
baliaus neparduotus tikietus, 
pas ką dar yra užsilikusių.

J. Mykolaitis.

gau-

pa
nes

jfflffJEB® 
ik po 25 c. ? 

iniką-pasilinks®* 
i VAIKOMO ®5

lokiyktpW?*

i, prašome 
būsite sylduaiimg* 
mečia komitetu 
mt Route 27.

t k. nit.

jau du metai, kai Apreiš
kimo parapijai pasekmingai 
vadovauja kun. Norbertas 
Pakalnis, kuris, palyginamai, 
per taip trumpą laiką suge- 
bėjo artimai su parapijoms I “įf^mond HU1) bkžeYo 
susigyventi. 3 d. 8 vai. vak. Kviečiam vi-

Pažvelgus į patj sios milz!- gas ■ ietes ir gvečius at. 
mskos parapijos gyvenimą, silank , Įž 25 centai 
aiškiai atsispindi kun. N. Pa- Bašt.
kablio didi iniciatyva ir arti- _________
mo meile, nes kaip orgamza- GRAŽIAI MINĖJO MOTI- 
ciniame veikime, taip ir ben- jęos DIENĄ 
drame parapijos gyvavime, _____
visi sutartinai dirba parapi- Moterų g _gos 29 kp iškil. 
jos gerovei. mingai minėjo Motinų Die-

Kun. N. Pakalnio asmeny- ną G žgg 10 d tą 8 val 
je glūdi kilni stela. turinti atlaikyta iedotos -v Mišios 
švelnios Įtakos į kiekvieną mirusįų įr jflten_

įgijai-Mišias laikė kun. J. 
Kartavičius. Sąjungietės, pa
sipuošusios gėlėmis, bendrai 
ėjo prie Šv. Komunijos.

Po Mišių įvyko bendri 
pusryčiai. Kleb. kun. Pakal
nis pasakė kalbą, linkėda
mas ilgiausių metų ir gra
žaus veikimo. Iš eilės kalbėjo 
ir sąjungietės.

Baigiant pusryčius, p. Mi
kulskienė nuoširdžiai dėkojo 
už skaitlingą dalyvavimą.

Tą pačią dieną, 8 vai. vak. 
buvo
„Žemės Rojus.” Vaidino Vy-| 
tauto vaidilų ratelis. Visi ro
les gerai atliko. Kalbėjo kleb. 
kun. N. Pakalnis.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia; visi patenkinti va
karo programa. To vakaro 
pelnas paskirtas parapijai. 
Viso $40.00.

Moterų S-gos 29 kp. taria 
nuoširdų ačiū visiems vai
dintojams ir p-lei Bubniūtei

ir viešpatauja maloni nuo
taika, gražus sugyvenimas ir 
pilnas visų pasitenkinimas. 
Visa tai įvertindami parapi- 
jonai, vadovaujant parapijos 
Parengimų Komitetui, šio 
mėn. 31 d. savo mylimam 
klebonui kun. N. Pakalniui ir 
kun; J. Kartavičiui rengia 
pagerbimo vakarienę, vardo 
dienai paminėti. Pradžia 6 
vai. vak., įžanga $1.00. Visų 
parapijonų yra šventa parei
ga šion vakarienėn atsilan
kyti, tuomi pareiškiant savo 
dvasios vadams užsitarnautą 
pagarbą.

Nors tą vakarą gražus, 
šiltas oras ir viliotų pralei
sti laiką kitur, tačiau mes 
nugalėsime pagundą ir skait
lingai suplauksime į savo 
dvasios vadų pagerbtuves.

Kurie dar neturite tikietų, 
malonėkite skubiai įsigyti 
pas Parengimų Komiteto na
rius ir būtinai šioje vakarie
nėje dalyvauti. Parapijonas.

Šv. Jurgio Pararp.

„Shower” pokilis
Gegužės 23 d. p. Ona Rau- 

galiūtė Revukienė surengė 
savo namuose (65-07 — 56th

Iš choro veikimo
Choras gražiai veikia Mas

pethe. Bando daugiau draus
mės įvesti. Keletą narių dėl 
nesilaikymo drausmės su
spendavo. Choras bendrai Avė., Maspeth, N. YJ.pui- 
rengiasi dalyvauti parapijos 
ekskursijoj birž. 21 d. Turės 
šią vasarą „Busride” ir ru
denį koncertą — vakarą lap
kričio 22 d.

—4O

Šv. Vincento Dr. piknikas
Metinis piknikas bus Klaš- 

čiaus parke birž. 7 d. Šv. 
Vincento draugija laukia iš 
viso Brooklyno ir Queens 
lietuvių.

Žinelės
— Katalikų Klubas turėjo 

antrą susirinkimą geg. 26 d. 
Prisirašė daugiau narių. 
Klubo „sočiai” bus birž. 10 d.

— Mar. šimkiūtė susituo
kė su Kazimieru Valaičiu 
(pereitą sekmadienį). Apei
gas atliko kun. Jonas Balkū- 
nas. Atsilankė pilna bažnyčia 
žmonių. Bažnyčia buvo gra
žiai ' gėlėmis ir palmomis iš
puošta. Vestuvės įvyko pa
rapijos salėje, dalyvaujant

suvaidinta veikalas. porai šimtų žmonių.
— Jaunimo rekolekcijos 

užsibaigė sekmadienį po pie
tų.

— Šv. Antano Novena pra
sidės birž. 4 d., ketvirtadie
nio ryte su novenalėmis mi- 
šiomis ir vakare su pamoks
lu ir palaiminimu. Per visą 
noveną pamaldos bus rytais 
8 vai. ir vakarais 7:30 vai. 
Relikvijų adoracija kas va
karas.

kią „shower party” Genovai
tei Kakanauskaitei, kuri bir
želio 14 d. susituoks su Juozu 
Česnulevičium, parapijos ko
lektorium. Kadangi minėti 
asmens kurį laiką priklausė 
prie parapijos choro, tai ir 
viešnių - svečių tarpe buvo 
daugiausia esamų ir buvusių 
choristų.

Ona ir Antanas Revukai 
yra ilgamečiai ir pavyzdingi 
choristai, nors Maspethe gy
vena, bet kas sekmadienį at
važiuoja į savo parapijos b"až 
nyčią. Jie abu čia gimę ir au
gę, bet geri lietuviai patrijo
tai ir puikiai vartoja lietuvių 
kalbą. Tai sektinas pavyz
dys.

Svečių tarpe buvo ir moti
nėlės: Ona Raugalienė, Elz
bieta Revukienė ir Marijona 
česnulevičienė. P. Genovai
tei buvo sunešta reikalin
giausios pradžios gyvenimui 
dovanos.

Ona Revukienė surengė 
puikią puotą, kaip tikras ves
tuves. Atsilankiusieji ilgai 
linksminosi pas vaišingus p. 
p. Revukus. Pasitaikius tą 
dieną p. Revukienės mamy
tės gimtadieniui, tai ir jos 
garbei buvo pakeltos taurės 
ir padainuota ilgiausių metų.

PRIDEDAMA PADĖKA

Aprašant Šv. Jurgio para-

Kun. Norbertas Pakalnis, Apreiškimo parap. klebonas, 
D. N. Y. ir N. J. Federacijos Apskrities Pirmininkas, Ame
rikos nuoširdus rėmėjas ir jos direktorius. Jam pagerbti 
parapijos draugijos rengia varduvių vakarienę gegužės 31 
dieną.

pi jos Šv. Rožančiaus D-jos 
25 m. sukakties vakarienę 
pereitam „Amerikos” nume
ry j per neapsižiūrėjimą buvo 
praleistos kai kurios rengė
jos, tai šeimininkių pirm. O. 
Kulbokienė, O. Samuolienė, 
M. Kučinskienė, M. Jakaitie
nė, A. Jakupčionienė, K. 
Daugėlienė, M. Tamošaitie
nė, M. Rubliauskienė. Prie 
stalų patarnavo mergaitės, 
mūs narės: A. Pažauskytė, 
M. Pažauskytė, M. Tamošai
tytė, V. Tamošaitytė, S. Ja- 
kupčionytė, P. Karpiūtė, A. 
Zuzavičiūtė. Visom širdingai 
dėkojame.

„KANTRI ELENA

naujų vaidintojų talentų, ku
rie scenoj pasirodė veik pir
mu kartu. Be M. Baliūnaitės, 
kuri yra seniai pažįstama 
kartą vaidino Elenos rolę ir 
gavo net gėlių bukietą, nau
jai pasirodė Adelė Dragū
naitė Uršės — Anglijos ka
ralienės — rolėj, Antanas 
Stanis — Antoniaus rolėj, 
Ed. Bružinskas — pasiunti
nys, Petras Ivanauskas — 
Enrikas, Košt. Kazlauskas
— Longinas, A. Rimkūnaitė
— Marijonos rolėj, J. Mac
kevičius — Dugo rolėj.

Atskirai kiekvieną asmenį 
trumpai aprašyt ir iškelt jų 
charakterių trūkumus nėra 
vietos, nei prasmės, nes jie 
visi yra tik scenos mėgėjai, 
o ne profesionalai. Antra, ir 
pasiruošimo laikas buvo la
bai trumpas, trukdomas kitų 
darbų. Taigi, sudėjus viską į’ 
krūvą — galime tik pasvei
kinti „Kantrios Elenos’' sta
tytojus ir vaidintojus už šį 
perstatymą.

Publikos abu vakaru buvo 
perpildyta salė. Publikai te
ko kiek nerimauti, kai buvo 
scena perkeičiama, o salėj 
nebuvo užsiėmimo. Ateityj 
reiktų rast būdą pertraukų

Gegužės 9 ir 10 d. d. Aprei
škimo choro grupė suvaidino 
P. Juro 6 aktų dramą „Kan
tri Elena.” Tipus parinko ir 
veikalą režisavo muz. J. Jan
kus. Reikia pasakyt, kad vei
kalas yra labai gražus, bet 
pastatyt nelengvas, nes rei
kalauja netik gerų lošėjų, 
įvairių dekoracijų ir scenų, 
bet ir visiems lošėjams spe
cialių drabužių. Reikia pa
sakyti, kad p. Jankus šiam 
veikalui tipus parinko labai 
vykusiai, su maža išimtim. Į metu publiką kuo nors užin- 
Šis vaidinimas iškėlė. keletą teresuoti.

Reikalinga jaunimą 
organizuoti

Federacijos Apskrities pa
reiga susirūpinti mūsų jauni
mu. Būtų gera paskirti tam 
tikrą komisiją, kuri ištirtų 
visas galimybes suorganiza
vimui jaunimo konstrukty
viam darbui, sudarytų planą 
ir patiektų Apskričiai. Gi 
apskritis visomis savo jėgo
mis eitų pagelbon jaunimo 
komisijai, šis darbas labai 
tiktų vasaros metu. Taigi, 
šalin tinginiavimas — visi į' 
bendrą kilnų darbą.

Jaunatves troškimas
Pergalė — galutina, pilna 

ir nedvejotina pergalė, —

Bus primicija
Kitą sekmadienį, birželio 7 

d. Apreiškimo Pan. Švenč. 
bažnyčioj kun. Vincas A. 
Pinkus laikys pirmas iškil-j 
mingas šv. Mišias 11 vai. ry
tą.

Klierikas Vincas A. Pinkus 
į kunigus bus įšventintas 
šeštad., birželio 6 d. Šv. Jo
kūbo prokatedroj, Brookly- 
ne. Šventinimo apeigas atliks 
Brooklyno vyskupas Tomas 
E. Molloy.

KORTŲ VAKARAS
Apreiškimo parap. Šv. 

Vardo D-ja birželio mėn. 6 
d. rengia didelį „kortų ir rū
kymo” balių, kuriame visi 
vyrai turės smagų laiką. 
Įžanga tik 25 c., už tai bus 
duodama rūkyti ir valgyti. 
Taipgi skiriama 2 dovanos — 
viena už aukščiausį atsižy- 
mėjimą ir kita už žemiausį. 
Visi vyrai kviečiami daly
vauti. Parengimas bus para
pijos salėj.

LIEPOS JULY
SEPTINTOJI LIETUVIŲ DIENA
Klasei® Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKES CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 
IR SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

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

$200.00 Dovanų $200.00
KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJE IR IŠ RENGIMO KOMISIJOS ARBA DRAUGIJŲ GAUS KUPONUS 

— DALYVAUS $200.00 LAIMĖJIME. ĮSIGYKITE ŠIUOS KUPONUS DABAR.
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LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETUI

Lietuvių Diena — Liepos 
4 — jau čia pat, o dar daug 

""liko priruošiamojo darbo. To
dėl šį penktadienį, gegužės 

- . 29 d. šaukiamas komiteto
posėdis Amerikos raštinėj, 
kuriame apsvarstysime sku
besnius reikalus ir galutinai 
nustatysime programą. Visų 
komiteto narių dalyvavimas 
būtinas. Posėdis bus trum
pas. Pradžia 6:30 vai. vaka
re.

Pr. Kizis, sekret.

3VEČIAI IŠ ROCHESTERIO

Gauta pranešimas iš Ro- 
ihesterio, kad į Brooklyno 
Lietuvių Dieną, Liepos 4 d., 
įtvyksta grupė svečių, su 
Amerikos Liet. Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos Cent
ro pirminingu J. C. Morkū
nu priešakyj. Jau keletą kar
tų jie norėjo su mumis ar
čiau susipažinti, bet vis ap
linkybės sukliudydavo. Šiais 
metais jie suteiks mums ma
lonumą ir garbę turėti juos 
savo svečiais. Vėliau prane
šime daugiau ir apie kitus 
svečius.

KARTĄ BUVO NELAIME, 
JIS MIRĖ...

Dažnai girdime taip dū
saujant šeimos narius, kai 
jie kalba apie automobilių 
nelaimes. Pagalvokite, per 
1935 m. virš 1000 vyrų, mo
terų ir vaikų buvo užmušta 
automobilių New Yorko mie- 
sto gatvėse, šis šiurpus fak
tas verčia visus susirūpinti, 
kad tas nelaimes sumažinus 
iki minimumo.

Mirtis pakerta greitai, kai 
ji vairuoja skubantį automo
bilių. Ir tamsta gali po jos 
ratais patekti rytoj, kitą sa
vaitę ar sekantį mėnesį, jei 
nesisaugosi pravažiuojančių 
automobilių, ar pats važiuosi 
neatsargiai.

Jei jūs turite mažą dukre
lę ar sūnelį, ar jūs norite, 
kad jo jauna, džiugi gyvybė 
būtų sutrinta po automobi
lio ratais? Jūs nenorite, kad 
jūsų žmona, sesuo ar motina, 
brolis, vyras ar tėvas būtų 
paverstas invalidu ant viso 
amžiaus, po automobilio ne
laimės. Tokios nelaimės į- 
vyksta kas valandą su kitais. 
O ar su jumis negali taip bū
ti? Taigi visada važinėk ir 
vaikščiok , atsargiai, prisilai
kydamas judėjimo (trafiko) 
taisyklių mieste.

N. Y. Policijos 
Departamentas.

EKSKURSIJA ARTĖJA

Generalinė Valdyba turė
jo antrą posėdį pirmadienio 
vakare Apreiškimo par. sa
lėje. Komisijos išdavė rapor
tus. Paaiškėjo, kad laivai bu
vo peržiūrėti ir rasti puikioj 
tvarkoj. Garsinimų komisi
jos jau pradėjo plačiai gar
sinti per radio, spaudą, show 
cards. Kitos komisijos pra
plėtė savo veikimą ir pasida
linta darbais. Kitame valdy
bos susirinkime kviečiami 
dalyvauti visi darbininkai, 
po 17 darbininkų iš visų pa
rapijų. Susirinkimas įvyks 

*birž. 8 d. 9 vai. vakare ten 
pat Apreiškimo par. salėje.

„DECORATION EVE” 
BALIUS

Lietuvių Jaunų Vyrų D-ja 
rengia balių gegužės 29 die 
nos vakare. Kadangi į Jaunų

r ; M nritrmrri^*/ ji'ij u nur ir t nrrrr ni r ji.: t

FYQV IH Brooklyno ir Maspetho LnV K U n UIU fl LIETUVIŲ PARAPIJOSI BEAR MOUNTAINS
Sekmadienį, Birželio June 21 d. 1936

LAIVAI IŠPLAUKS IŠ METROPOLITAN AVENUE 

PRIEPLAUKOS 10:30 VALANDĄ RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —

APLEIDŽIA BEAR MOUNTAINS 6:30 VAL. VAKARE

Vyrų panašius parengimus ir visus kitus jaunuolius, ne
susirenka labai daug jauni
mo, tai šį kartą jie nusamdė 
Didžiąją Salę — Grand Pa
radise (318 Grand St., Brook 
lyn, N. Y.). Tai bus paskuti
nis šio sezono parengimas. 
Šokių muzika ir užkandžiai 
patenkins visus atsilankiu
sius.

rinčįus dirbti patrijotinį dar
bą, stoti po jos vėliava.

Vadas, A. Alekna.
Adjutantas, A. Gudonis.

DĖKOJAME

LIETUVIAI PARADUOS

Lietuvių Legijono Dariaus- 
Girėno Postas dalyvaus geg. 
30 d. parade 7-tos Divizijos 
eilėse, New Yorke. Lietuviai 
ir latviai sudarys vieną dali
nį, suomiai ir estai žygiuos 
atskirai.

Lietuviai legijonieriai su
sirinks geg. 30 d. rytą ties 
savo štabu, 123 Union Avė., 
Brooklyn, ir išvyks 8:30 vai. 
Susirinkimo punktas lietu
viams paskirtas 74-je gatvė
je, tarp West End Ave. ir 
Broadway, Manhattan. Dali
niui vadovaus kap. P. Jurgė- 
la, adjutantu bus latvis H. 
W. Lielnors. Paradas prasi
dės 9 vai. lygiai ir vyks Ri
verside Drive nuo 72 gatvės 
aukštyn. Paradą priims 
kontr-admirolas Frank R. 
Lackey, New Yorko Karo 
Laivyno Milicijos Vadas, ties 
84 gatve.

Adv. K. R. Jurgėla.

Dėkojame visuomenei, ku
ri lankė L. M. T. pramogas, 
spaudai, kuri skelbė mūsų 
pramogas bei darbuotę, biz
nieriams, kurie rėmė skelbi
mais ir bendrai mūsų sve
čiams, kurie lankėsi mūsų 
vakarėliuose, padrąsindami 
mūs, sudarydami geresnį 
ūpą varyti scenos darbą pir
myn.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

LIETUVIŲ GELEŽINIO 
VILKO DRAUGOVĖ

Jau pereitų metų rudenį 
buvo pradėtas organizuoti Š. 
Geležinio Vilko Būrys 
Brooklyne. Dėl tam tikrų ap
linkybių šis veikimas buvo 
kiek apmiręs. Bet štai, šie 
jaunuoliai susirinkę š. m. ko
vo 21 d. pradėjo iš naujo dar
bą. Per šį susirinkimą buvo 
perorganizuota vadovybė ir 
galutinai nustatytas vardas 
— „Lietuvių Geležinio Vilko 
Draugovė.” Taigi, šis susi
rinkimas ir yra skaitomas 
steigiamuoju.

L.G.V.D. tikslai — kultū
ra, mokslas ir sportas. Žy
miausią vietą mūsų gyveni
me turi kultūros darbai: 
šios srities tikslas — auklėti 
gerus Amerikos piliečius, 
mylinčius Lietuvos kraštą, 
kalbą, papročius ir tradici
jas. Minėti atitinkamu būdu 
Amerikos ir Lietuvos tauti
nes šventes.

L.G.V.D. savo globėju pa
sirinko — Lietuvos Šaulių 
Sąjungą ir savo organu pa
siskyrė — „Trimitą.’’.Šaulių 
Sąjunga varo krašto saugu
mo, stiprinimo ir tautinio 
gaivinimo darbą ir nėra sro
vinė organizacija. L.G.V.D., 
pasirinkdama L.Š.S. sau už 
motiną — seks tuo pačiu ke
liu, skleisdami tėvynės meilę 
Amerikos lietuvių tarpe ir 
dirbs vieningą darbą su tė
vynės broliais!

Todėl L.G.V.D. kviečia 
buvusius L.Š.S. narius, da
bar gyvenančius Amerikoje,

—o—
Metinis susirinkimas

Gegužės 20 d. įvyko mūsų 
metinis susirinkimas. Apkal
bėta L. M. T. darbuotė šiemet 
ir nustatyta gairės dėl atei
nančiųjų metų. Pasirodė, kad 
valdyba daug nuveikė šiais 
metais. Dėkojam už gražų 
darbą.

Dėkojam ir mūsų kores
pondentėms, kurios nenuil
stančiai rašė ir skelbė L.T.M. 
darbuotę.

Nauja valdyba ateinan
tiems metams yra: pirm. 
Viktoras Raudonaitis, vice- 
pirm. Estella Jurevičiūtė, 
sek. Vytautas Raudonaitis, 
ižd. Antanas Osteika, rėžis. 
Vik. Raudonaitis, reikalų ve
dėjai A. Alekna ir A. Grons- 
kis, veikalų komisija Bartke
vičiūtė, Baniulis ir Osteika. 
Reporteriai: V. Bukšnaitis, 
A. Alekna, E. Bartkevičiūtė, 
Jurevičiūtė, Osteika ir p-lė 
Juozapaitytė. Linkėtina, kad 
naujoji valdyba sėkmingai 
dirbtų ateinančiais metais.

Nutarta turėti išvažiavimą 
autobusais į New Jersey, su- 
sidedant su kitų jaunuolių 
organizacijomis. Taip pat — 
surengti šeimynišką Antanų 
vakarą. Visi Antanai išrink
ti į komisiją. Šis vakaras tu
rėtų būti labai įdomus, pui
kus ir linksmas, nes turim 
gerą skaičių Antanų.

Koresp. Estella Jurevičiūtė.

UKRAINIEČIAI PAGERBS 
METROPOLITĄ

Sekmadienį, geg. 31 d. 8:15 
vai. vak. New Yorko Carne
gie Hall bus milžiniškas uk
rainiečių kpneertas pagerbti 
Galicijos metropolitą, unijo- 
tų arkivyskupą Andrių Šep- 
tickį, jo 70 metų amžiaus ir 
35 arkivyskūpavimo proga.

Koncerto programą suda
rys įdomiausi religinės ir 
pasaulinės muzikos kūriniai. 
Ukrairių žymus kompozito
rius Aleksandras Košec ves 
300 parinktų dainininkų cho
rą, kuris dainuos Berozovs- 
kio, Bortnianskio, Vedelio, 
Turčaninovo, Košeco ir Ste- 
cenko kompozicijas. P-lė Liu
bov Kaskiv smuikuos, o vys
kupas Lavelle, kun. LaFarge 
ir žurnalistas dr. Simon De- 
mydčiuk pasakys pramogai 
pritaikinta žodį.

TIKIETAI PARSIDUODA KLEBONUOSE IR PAS 

KOMITETO NARIUS.

TIKIETAS Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS — $1.00 

VAIKAMS NUO 12 METŲ — 60 c.

MARGUMYNŲ VAKARĖ
LIS IR ŠOKIAI

Ketvirtadienį, birželio 4 d. 
Lietuvos Vyčių 41-ma Vy
tauto kuopa savo kambariuo
se rengia įdomų margumynų 
(package) vakarėlį ir šokius, 
kuriems gros orkestras. Taip 
pat visi dalyviai bus pavai
šinti nesvaiginamais gėri
mais ir užkandžiais.

Visi dalyviai tikrai galės 
maloniai laiką praleisti. Įžan 
ga 25 c. Pelnas pusiau su pa^ 
rapija. A J. M.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

PASKYRĖ KUN. S. P.
REMEIKĄ

Brooklyno vyskupas pa
skyrė kun. S. P. Remeiką 
kapelionu į St. Francis Nor
mai School, Smithtown, L. I., 
Pareigas pradės eiti nuo bir
želio 3 d

Didelis Maspetho pašalpi- 
nės Šv. Vincento D-jos meti
nis piknikas įvyks kitą sek
madienį, birželio 7 d. Klaš- 
čiaus Parke.

5 Tel.: STagg 2-2306

, PALOCIDS SALDAINIŲ
= KRAUTUVE
= ^GERIAUSIOS RŪŠIES
S Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
J Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas 
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės- 
= - J. GINKUS,
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
TIlllllllllllllllllHIllllllllilIlIlIlIlilIlIlItlItlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUlUIII
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Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUHSK1S

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

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

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

PHONE EVergreen 7-1812

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

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

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

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ. GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
12—3 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS: 
8—10 ryte 

,1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
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 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 rak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų RĘpublie 9-3040

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai, samdo automoDUlus Įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

į Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

į JOSEPH LE VANDA
i (LEVANDAUSKAS)

* GRABORIUS
! 107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC]

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

__ _ „ „ _ „ IŠ PRIEŽASTIES
KOSULYS šalčio

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

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

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina guzą Ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų išmatą.

Virš minėti} gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai 1S:

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 į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS
GAZO PEČIUS

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

(Housing Plan)
'^Standard" Mes išvalome Garo Boile

rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien U 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adreeuo 

darni: •

SAVAGE & PLATZ 
994 MADISON ST., 

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

Anglijos kardai 
Skolų iki ausų 
Patriotizmo pat 
Pagarba iš meil 
Pakirto sparnus

Vienintelė pas 
rija tai Didžio; 
kuri didžiuojasi 
stybėj saulė švi 
valandas ir jos 
dojasl visus me 
žiema. Tačiau 1 
palengva šlyja, 
naši Afrikoj,. 
Azijoj; viena i 
Britanijai skvt 
pyti.,Okas gi 
kad Kanada nep 
kalo prisijungi 
Šamo šeimos? 
tanija bijo likt 
ir dėlto visu 
ruoštis karui. J 
paprastai įžeist 
todėl ruošiasi p: 
talkininke minu 
kuri būsianti jo 
Mussolinį. Na, 
Ietis norės būt 
jos rankoj?

Amerikos ’ 
atodairos sko

jektams. Tai g 
kad vyriausybė 
tis iš tų, kurie 
perdaug ir du( 
darbiams. Mes 
taujam, kad t 
kartu su visais 
šiais, skęsta'į \ 
lą. Jungi Vai 
turės net 32 
milijonų doleri

Jau pasitvirt 
sčiau iškelta 
Lietuvos „sei 
bus tiknevykf 
mui atstovai yi 

Ariami ta 
tijos, daugumo, 
Už tokius parti' 
stovus piliečiai 
ti. Kaikurios g 
sisako, kad į 
mus jos netiki 

’ lyvaus. Argi U 
tija mano ir to 
mo patentu vi

j visuomenės r

Gegužės 31

kilmes—tai 
jaus XI-79 
sukaktis. Jo i 
vo tūkstančiui 
viso pasaulio, 
padėkonės p 
vivo dešimt 

maldininkų. J 
Galva žmonių 
is baimės, bet

Kai Darius 
balnoję pikem 
linkėjimus s 
ant Atlanto s 
kino nuo laiv 
las Nakrošis 
svečiuosiu pi 
Ameriką, pir 
nia palietė jo 
rius ir Girėną 
krošis tada ūži 
keršyti gamta 
ii narsuoliams 
lią: jis pareisi 
jų žygį. Bet at 
goms, p. Naki 
kad jos išsiplė 
grįžo į Kauną, 
ją. Po kiek lt 
susirašinėjimą, 
vom skridimą 
n '

Nors jis jau 
buvo pakeltas 
ta idėja jame




