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Vienintelė pasaulyj 
. rija tai Didžioji Britanija, 

kuri didžiuojasi, kad jos val
stybėj saulė šviečia visas 24 
valandas ir jos piliečiai nau
dojasi visus metus vasara ir 
žiema. Tačiau britų reikalai 
palengva šlyja. Italija tvirti
nąs! Afrikoj, Japonija — 
Azijoj; viena ir kita gali 
Britanijai skvernus apkar
pyti. O kas gali užginčyti, 
kad Kanada nepamatytų rei
kalo prisijungt prie Dėdės 
Šamo šeimos? Didžioji Bri
tanija bijo likti tik Anglija 
ir dėlto visu rimtumu ėmė 
ruoštis karui. Ji jaučiasi ne
paprastai įžeista Italijos ir 
todėl ruošiasi prieš ją. Ji sau 
talkininke numato Vokietiją, 
kuri būsianti jos kardu prieš 
Mussolinį. Na, kažin, ar Hit
leris norės būti kardu Angli
jos rankoj?

impe-

Amerikos vyriausybė be 
atodairos skolinasi pinigus 
ir juos leidžia visokiems pro
jektams. Tai geras dalykas 
kad vyriausybė gauna skolin 
tis iš tų, kurie pinigų turi 
perdaug ir duoda darbo be
darbiams. Mes tik apgailes- 
taujam, kad tie bedarbiai, 
kartu su visais krašto pilie
čiais, skęsta į valstybinę sko 
lą. Jungt. Valstybės dabar 
turės net 32 bilionu ir 750 
milijonų dolerių skolos.

Jau pasitvirtino mūsų ank
sčiau iškelta nuomonė, kad 
Lietuvos „seimo rinkimai” 
bus tik nevykęs foysas. Sei
mui atstovai yra renkami, 
bet skiriami tautininkų par
tijos, daugumoj jos nariai. 
Už tokius partijos skirtus at
stovus piliečiai galės balsuo
ti. Kaikurios grupės jau pa
sisako, kad į tokius rinki
mus jos netiki ir juose'neda- 

' lyvaus. Argi tautininkų par
tija mano ir toliau patriotiz
mo patentu viena naudotis? 
Kažin, ar tos teisės nepereis 
į visuomenės rankas?

—o—
Gegužės 31 d. Vatikanas 

apvaikščiojo didžiausias iš
kilmes — tai Šv. Tėvo Pi
jaus XI — 79 metų amžiaus 
sukaktis. Jo šventenybė ga
vo tūkstančius sveikinimų iš 
viso pasaulio. Iškilmingose 
padėkonės pamaldose daly
vavo dešimtys tūkstančių 
maldininkų. J. š. Bažnyčios 
Galva žmonių pagerbtas ne 
iš baimės, bet iš meilės.

LIEPOS 4-toji NEW YORKE
* DALYVAUS TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ

Gyvenimas — tai kova. Ta kova reiškiasi visokiom for
mom, įvairiose gyvenimo srityse: ligonis kovoja už sveika
tą, alkanas — už duonos kąsnį, turtuolis — už dar didesnį 
kapitalą, darbininkas — už teisingą darbo ir kapitalo pa
skirstymą; o vėl, italas už Italijos reikalus, nacis už Hitle- 
4, o mes lietuviai turime daug nenudirbto darbo, o čia vėl 
kasdien atsiranda naujų kliūčių, naujų bėdų, kurios reika
lauja mūsų organizuotumo.

Iš tikro skaudu, kad mus 
gyvenimas išskaidė į sroves, 
sukūrė visokių pažiūrų, pri- ; 
perino visokių išgamų, kurie 
graužia mūsų tautinį kūną. 
Katalikiškoji, taurioji mūs 
tautos dalis kovoja ir su visu 
gyvenimu ir su jo išperėtais 
nenormalumais. Ypač pasku
tiniuoju laiku atsirado daug 
opių klausimų, frontų suda
rymo pasiulūlymų, kuriuos 
rišti reikia iš pagrindų, iška
sant iš šakiių priežastis ir 
surandant galimybes. Tą ga
lima ir reikalinga ne vien 
kongresuose ir suvažiavi
muose, bet ir privačiuose pa
sikalbėjimuos, sueigose sprę
sti. Viena iš patogiausių, iš 
didžiausių tokių sueigų, ka
me įvairios visuomenės susi
rinks tūkstančiai, bus Sep
tintoji Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Diena, Liepos-July 
4, Klasčiaus Parke. Ten įvai
riai galėsim aptarti opius 
reikalus, pasikalbėti, pasida
linti įspūdžiais su savo tau
tiečiais, kurių, be abejonės, 
čia suplauks iš arti ir iš toli. 
Taigi darbininkai, biznieriai, 
profesijonalai, laikraštinin
kai, visuomenink aiir politi
kieriai — visi į Lietuvių Die
ną Liepos 4. Ten be visų ma
lonumų, ir turėsim progą pa- 
ąįšokti, pasiklausyti vaiku
čių ir chorų dainų. Lietuvių 
Diena lai būna visų Lietimų 
Šventė.

Nepaprastas įvykis. Pi
jaus XI gimimo sukaktuvės 
supuolė su Sekminėmis — 
šventosios Dvasios Atsiunti
mo švente.

Jo Šventenybė gavo tūks
tančius sveikinimų iš visų 
pasaulio dalių.

LIETUVOS VALKATOS 
TURĖS SAVO DVARĄ

UŽDRAUDĖ GAIDŽIAMS
GIEDOTI

UŽSIMUŠĖ KAPITONAS
P. NAKROŠIUS U. S. VYRIAUSIAS TEISMAS SAUVALIAUJA

POPIEŽIUI 80 METAI 
AMŽIAUS

Dešimtys tūkstančių maldi
ninkų buvo iškilmėse

Prancūzijoje, Marley mies
te išleistas toks įstatymas, 
kuriuo gaidžiams draudžia
ma giedoti anksčiau 5 valan
dos ryto. Mat, kai kurie tur
tingieji miesto gyventojai 
pasiskundė burmistrui, kad 
gaidžiai jiems trukdo miego
ti.

Žmogaus Globos Draugija 
kreipėsi į Žemės Banką pra
šydama leisti iš varžytynių 
nupirkti bet kokį dvarą, ku
riame artimiausiu laiku bus 
įsteigta darbo kolonija įvai
riems 
miams,
žmonės turės priverstinai 
kuo nors užsiimti. Tokios ko
lonijos statutas jau esą pa
ruoštas. Gražus sumanymas.

valkatoms, bena-
girtuokliams. Tie

POLITIKAS Į ĮSTOJO 
VIENUOLYNĄ

IR KAUNE SLĖPTUVĖS
f-----------

Inž. Šalkauskis paruošė 
Kauno miesto > priešdujinių 
slėptuvių planą. Nedidelių 
namų kvartaluose slėptuvės 
įrengimas paskirstytas tam 
tikrais rajonais. Greitu laiku 
šis projektas bus svarstomas 
miesto valdybos.

Spaudos pranešimu, aukš 
tas Lenkijos užsienių reika 
lų ministerijos valdininkas 
kunigaikštis Liubomirskis į- 
stojo į jėzuitų vienuolyną. 
Liubomirskis yra 31 metų 
amžiaus ir diplomatinį darbą 
buvo pradėjęs 1928 m. Lenki
jos pasiuntinybėje Londone.

RAŠYTOJAI RENGIA GLO
BOS FONDĄ

KAUNAS. — Lietuvos ra
šytojų sąjunga nutarė įkurti 
rašytojų globos fondą, iš ku
rio neturtingieji rašytojai li
gos, nelaimės atveju, ar se
natvėje gautų pašalpos. Ren
giamas tokio fondo statutas.

PAVOJINGA

VOKIEČIAI FORTIFIKUO- 
JA PAREINI

Strassbourg, Prancūzija.— 
Vietos vokiečių laikraštis ra
šo, kad 150 tūkstančių Vo
kietijos darbininkų skubiai 
stato dvi eiles fortifikacijų 
Pareinyje.

Vokietijos planai labai ne
aiškūs. Ką ji galvoja, niekas 
negali atspėti. Tuo ypač yra 
susirūpinę anglai. Mat, vo
kiečiai vis kalba, kad jiems 
dabar reikia atsiimti per di
dįjį karą atimtas kolonijas. 
Jų dalis teko anglams. Vy
rauja nuomonė jei vokiečiai 
norės atsiimti savo koloni
jas, tai karas jau neišvengia
mas. O vokiečiai, kaip ir ita
lai, to gali siekti nieko ne
paisydami.

Amerikiečiams gerai pažį
stamas, 1933 m, vasarą A- 
merikoj viešėjęs Lietuvos ka 
ro aviacijos karininkas kapt. 
P. Nakrošis žuvo nelaimėj 
lėktuvui apsivertus Kauno 
aerodrome gegužės 19 d. Jis 
grįžo po sėkmingo aukštojo 
pilotažo pratimo SU „Fiat” 
vienaviečiu naikintuvu. Arti 
žemės padarė mažutį pasisu
kimą ir dėl dar neišaiškintų 
priežasčių lėktuvas, užkliu
dęs žemę, smarkiai apsiver
tė. Kapt. Nekrošius smar
kiai sudavė galvą į lėktuve 
buvusį kulkosvydį — ir pri
ėję kiti karininkai jį rado 
jau be sąmonės. Tuojau bu
vo nuvežtas į karo ligoninę 
ir 17 vai. 30 m. mirė. Pamal
dos už kap. Nekrošių buvo 
penktadienį, 9 vai. įgulos 
bažnyčioje. Laidotuvės 16 
vai. iš karo aviacijos į karių 
kapus.

Kapt. Nekrošius yra kilęs 
iš Panevėžio apskrities. Avia 
ei joje seniai tarnauja, yra 
atlikęs daug svarbių skrai
dymų ir buvo laikomas vienu 
iš geriausių lakūnų. Visą lai
ką buvo naikintuvų eskadri
lės lakūnu

„QUEEN MARY” NĖRA 
GREIČIAUSIA

SUGRIOVĖ MAŽIAUSIO
ATLYGINIMO ĮSTATYMĄ

MEKSIKOJ ATIDARYTA
125 BAŽNYČIOS

NEW YORK. — Atplaukė 
didžiausias pasauly Anglijos 
keleivinis laivas „Queen Ma
ry.” Bet jis nepadarė grei
čio rekordo, kurį turi pran
cūzų laivas „Normandie.” 
Sakoma, kelionę trukdę rū
kai.

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 yal. 
po pietų. Prašau visų kuopų 
prisiųsti atstovus Atstovus 
prašome pribūti laiku, nes 
susirinkimą pradėsim punk
tualiai.

Ap. pirm. S. Subatlenė.

TRAUKINIO UŽMUŠTAS 
BUVĘS LRKSA. IŽDIN.

WILKES-BARRE, PA. -< 
Gegužės mėn. 30 d., 9 vai. va
kare traukinio užmuštas Jo
nas Malušis, 8 metus buvęs 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoj iždininku. Palaido
tas gegužės 31 d.

Velionies kūnas buvo taip 
sužalotas, kad jį reikėjo tuoj 
laidoti.

WASHINGTONAS. — Vy
riausias teismas 5 balsais 
prieš 4 nusprendė, kad New 
Yorko valstybės įstatymas, 
kuriuo nustatoma moterims 
ir vaikams mažiausias atly
ginimas už darbą, yra prie
šingas konstitucijai.

Šis teismo nuosprendis lie
čia visą šalį. Aukščiausias 
teismas baigia panaikint vi
sus N.R.A. išleistus parodi
nius. Kažin, ar kas neuždės 
apynasrio pačiam teismui.

Vyriausias teismas jau ke
lintu kartu išeina prieš dar
bininkų reikalus, kurie buvo 
bent dalinai apsaugoti NRA 
parėdymais — įstatymais. 
Vyriausias teismas perdaug 
šališkai ėmė naudot savo 
privilegijas, kurios virsta 
sauvaliavimu.

LENKAS PAŠOVĖ
LIETUVĮ

TRUMPAI Iš LIETUVOS

VARŠUVA. — Lenkų pa
sienio sargybos grandinis 
praneša, kad jis pašovęs lie
tuvį policininką, kuris, girdi, 
neteisėtai ėjęs per sieną į 
Lenkijos pusę Suvalkų šone. 
Pašautasis policininkas grį
žęs Lietuvos teritorijon.

ĮVYKS PRANCŪZŲ KA
TALIKŲ EKSKURSIJA

Kai Darius-Girėnas, pasi 
balnoję pilieno arą, nešė mūs 
linkėjimus senajai tėvynei, 
ant Atlanto sutikęs juos svei 
kino nuo laivo lakūnas Povi
las Nakrošis. Jam atvykus 
svečiuosna pas savo brolius į 
Ameriką, pirmoji skaudi ži
nia palietė jo ausį: žuvo Da
rius ir Girėnas. Ltn. P. Na
krošis tada užsidegė noru at
keršyti gamtos stichijai, ku
ri narsuoliams pastojo ke
lią: jis pareiškė norą baigti 
jų žygį. Bet atsiradus intry- 
goms, p. Nakrošis nenorėjo, 
kad jos išsiplėstų ir ramiai 
grįžo į Kauną, į karo aviaci
ją. Po kiek laiko užvedėm 
susirašinėjimą, ir suplana
vom skridimą aplink pasau-

VATIKANAS. — šventa
sis Tėvas Popiežius Pijus XI 
geg. 31 d. minėjo savo 79 me
tų sukaktuves.

Kardinolų kolegijos deka
nas kard. Pignatelli di Bel
monte pontifikavo padėko
nės Mišias Šv. Petro bazili
koje, dalyvaujant visiems 
Romoje esantiems kardino
lams, arkivyskupams, vys
kupams, diplomatams ir de
šimtims tūkstančių maldi
ninkų.

Jo šventenybė bazilikon 
atlydėtas su kilnojamuoju 
sostu. 1

Tuo būdu Popiežius įžengė 
į 80 metus amžiaus.

SUSIRINKO T. SĄJUNGOS
MANDATŲ KOMISIJA

ŽENEVA. — Susirinko T 
Sąjungos mandatų komisija 
svarstys Palestinos klausi
mą. Palestinoje vyksta arabų 
sukilimai prieš žydus ir bri
tus.

Žydų vadai reiškia pasiti
kėjimo Anglija. Jie tvirtina, 
kad arabų sąjūdis nesu
griaus žydų pasiryžimo įsi
gyventi Palestinoj.

MEXICO CITY.— Gautais 
pranešimais, Meksikos 21 
valstybėje per paskutinius 
tris mėnesius atidaryta 125 
bažnyčios ir iš to skaičiaus 
43 tik vienoj valstybėj.

Iš atidarytų bažnyčių 58 
neleidžiama kunigams laiky
ti pamaldų, bet žmonėms su
sirinkti nedraudžiama.

Meksikoj kunigų veikla ir 
toliau suvaržyta.

— Išvyko iš Lietuvos per 
balandžio men. 151 žmogus. 
Nuo pradžios metų ligi gegu
žės 1 d. emigravo 538 žmo
nės.

L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. AP
SKRITIES SUVAŽIAVIMAS 

BIRŽELIO 28 DIENĄ

L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
birželio 28 d. Atsimainymo 
V. J. parapijos salėje, Mas- 
pethe.

Kadangi šiame suvažiavi
me bus svarstoma daug svar 
bių reikalų, tad visos apskri
ties kuopos prašomos gau
siai dalyvauti.

Kurių prenumerata ,Ameri
kai,, yra apmokėta ir jei ku
rių jau pasibaigus, bet tuojau 
bus atnaujinta-gaus nelauktą 
dovaną prieš Lietuvių Dieną

Nors jis jau buvo vedęs ir 
buvo pakeltas į kapitonus, 
ta idėja jame buvo gyva ir

1937 m. pavasarį jis būtų 
atvykęs į Ameriką tam žy
giui vykinti. Tik, štai, gegu
žės 19 d. po sėkmingo prati
mo nusileidžiant Kauno ae
rodrome „Fiato” naikintu
vu, apsiverčia ir mirtinai su
sižeidžia, po ko ir mirė. A. a. 
kapt. Povilo Nakrošio asme
nyje netekome vieno iš ge
riausių lakūnų. Visai neabe
joju, kad jam vadovaujant 
sėkmingai būtų įvykdyta ke
lionė aplink pasaulį. Perank- 
sti ir nevertai mirtis -pakir
to jo sparnus.

„Temps” praneša, kad va
saros atostogų metu į Lietu
vą atvyksianti didoka pran
cūzų katalikų ekskursija, tė
vo Dasonville vadovaujama. 
Tos ekskursijos tikslas bū
siąs ne tiek turistinis, kiek 
pažinti dvasinį ir intelektua
linį Lietuvos gyvenimą.

LIETUVA PAVERŽĖ 
AMERIKOS VIETĄ

Gegužės 16 — 17 d. d. (per 
naktį) Lietuvos civilinės 
aviac. lakūnas Pyragius Ni
doj (sklandymo mokykloj) 
pastatė naują Lietuvos sklan 
dymo rekordą, laimėdamas 
3-čią vietą pasaulio rekorde. 
Jis ore išbuvo 22 vai. 36 min. 
Pasaulinis sklandymo rekor
das toks: Rusija pirmoj vie
toj su 44 valandom, Vokieti
ja — su 36 vai. 36 min. ir 
J. A. Valstybės — 22 vai. 
Dabar Lietuva amerikiečius 
nustūmė į 4-tą vietą.

VIS TAI SEPTINTOSIOS LIETUVIU DIENOS DALVIAI

Karalienės Ang. Parapijos „Fife and Drum” korpusas, vedamas kun. J. Laurynaičio, dalyvaus New Yorko Lie
tuvių Dienoj Liepos 4 d. ir bus tarp kapeli jos, kuri lydės publiką gatvėmis į Klasčiaus parką.

— Kariuomenės su visuo
mene susiartinimo šventė 
gegužės 17 d. šiemet Lietu
voj švęsta iškilmingai.

— Lietuvos turizmo biu
ras veda smarkią propagan
dą, kad gyventojai daugiau 
pažintų savo kraštą keliau
dami po jį. Šiemet vasarą 
rengiama 17 viešų ekskursi
jų po visą kraštą ir net kele
tą jų į Klaipėdos kraštą.

— Šiemet į Lietuvą atvyks 
ne tik anglų, prancūzų, šve
dų, bet net ir brazilų ekskur
sija.

— Iš Panevėžio apskričio
11 metų amž. vaikas, Juozas 
Ruškys atvyko į Kauną (100 
kilometrų) pėsčias darbo ieš
koti. Jis buvo grąžintas į na
mus.

— Seniausias (žinomas) 
Lietuvoj žmogus, 117 metų 
Kursonis (Jonavos valse., 
Varšuvėlės kaimo) gegužės
12 d. buvo nufilmuotas Ang
lijos filmų bendrovės ir bus 
rodomas visuose teatruose. 
Kursonis antru kartu vedė 
53 m. moterį, pats turėdamas 
100 metų. Su ja sugyveno 2 
vaikučiu, kurių Zosei dabar 

114 m. ir Jonukui 10 metų. 
Kursonis jau visai kurčias, 
bet gerai mato ir dirba net 
lauko darbus. Jis negėrė deg
tinės, bet rūke; valgė dau
giausia rūgusį pieną ir kiau
šinius.

— Gegužės 11 d. J. E. vys
kupo K. Paltaroko mirė tė
velis, kuris geg. 14 d. iškil
mingai palaidotas Linkuvos 
kapuose.

— Pasaulinės sąjungos tai
kai palaikyti sekretorius 
Louis Launay lankėsi Kaune.

— Gegužės 24 — 25 d. d. 
Kauną revizitavo Suomijos 
užsienių reikalų ministeris 
Hackzellis.

— Kelių valdyba rūpinasi 
auto stočių statyba ir tvar
kymu visame krašte. Visoje 
Lietuvoje bus 45 auto stotys. 
-Paryžiuj paskelbta Streikas 
ledo, vandentiekių, šaldytu
vų ir kaikurių maisto dirbtu
vių darbinikų. Tas visą mies 
tą suparaližavo. Darbinikus 
sukurstė socialistai, kad jie 
reikalautų Herriotą įstatyti 
vyriausybėn.
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PATYS AUKLĖKIME VADUS

Nepraeina nė viena žymesnė sueiga, konferencija, ar sei
mas, kame daugiau ar mažiau nebūtų kalbama apie mūs 
jaunimo nutautėjimą, skundžiamasi jų nutolimu nuo lietu
viško veikimo. Iškeliama daugybė tos nelaimės priežasčių, 
bet viena iš žymiausių — kaip visi pripažįstam — yra mo
kykla. Taip, mišri mokykla atima mūsų jaunimą, inteli
gentus, profesionalus. Tačiau ar daug tą nutautėjimą kei
kiančių ir apverkiančių vadų bei tėvų pasirūpina, kad tą 
jaunimą išauklėjus tinkamesnėj mokykloj, kuri jo tautiš
kumą sustiprintų? Labai mažai. O dėlto esame mes patys 
kalti, o ne tas jaunimas. Juk kol vaikas jaunas, jis pildo 
savo tėvų — globėjų valią. Ar daugelis mūsų tėvų — globė
jų pasirūpina, kad jų vaikai iš mažens'būtų auklėjami lie
tuviškoj dvasioj, ar daugelis savo vaikus leidžia į lietuviš
kas parapijines mokyklas? Iš tikro, dažnai darosi liūdna 
ir pikta, kai girdi nemaža tokių kvailų, priekaištų mokyk
lom, būk jose vaikai netinkamai priruošiami, neišmoksta 
gerai anglų kalbos ir 1.1, ir 1.1. Ar toki kritikai moka per
skaityt bent „drukavotą” eilutę — nenorėtum tikėt. Jei jie 
būtų apšviestesni, lengvai surastų pakankamai medžiagos, 
kad save įtikinus, jog lietuviškose parapijinėse mokyklose 
nė kiek neblogiau, o dažnai geriau vaikai priruošiami moks
le ir anglų kalboj, nei bile viešoj mokykloj. Tą parodo viso
kį mokyklų ruošiami bendri kontestai, pasižymėjimai aukš
tesnėse ir aukštosiose mokyklose. Kiti vėl sako, kad pra
dinėse parapijų mokyklose nors menkas įskiepytas lietuviš
kumas nublunka, kai vaikai patenka į mišrias aukštesnes 
mokyklas. Tai tiesa. Bet kodėl mes nepasistėngiam, kad 
mūsų vaikai eitų ir į aukštesnes bei aukštąsias lietuviškas 
mokyklas, kame būtų auklėjami lietuviškoj dvasioj, moko
mi gražios tvarkos, gerbti savo tėvus ir vyresniuosius? Bu
vo laikai, kada ir prie geriausių norų jaunimo negalėm ruo
šti gyvenimui aukštesniose lietuviškose mokyklose, nes jų 
neturėjom. Tada su nutautėjimu kovot teko patiems tė
vams, savo šeimą namie auklėjant lietuviškai. Bet šiandien 
mums pagalbon ateina įtakinga, tinkama auklėtoja — lietu
viška mokykla. Ačiū Dievui, jau turime Amerikoj ne tik 
aukštesniųjų (high schools) mergaitėms ir berniukams mo
kyklų, bet ir kolegiją. Bet, nelaimė, čia vėl atsiranda įsi
vaizduojamų kliūčių, kurios kliudo mūsų jaunimui tinkamai 
išsiauklėti, tai išlaidos. Kaip tik kam priminsi apie sūnelio 
leidimą; kad ir į1 vieną iš pavyzdingiausių mokyklų — Ma- 
rianapolį, tuoj susiduri su nusiskundimu, kad nėr iš ko, pi
nigų trūksta. Gaila, kad mažai kas veda išlaidų rekordą, iš 
kurio matytų, jog sūneliui, lankančiam aukšt. mokyklą, 
dažnai dar daugiau būna išlaidų gyvenant prie tėvų mieste, 
negu būtų leidžiant jį į tokią Marianapolio kolegiją. O ką 
bekalbėt apie tai, kad jis ten pilnai išauklėjamas: tampa ir 
tikru inteligentu, ir susipratusiu lietuviu, ir intęlektualės 
jo galios išvystomos. Čia jis turi daugybę progų pasireikš
ti visose studentiško gyvenimo šakose, sekamas ir prižiūri
mas savų, patyrusių ir nuoširdžių auklėtojų. Tokiose aplin
kybėse gyvendamas, jaunuolis greit įgauna savimi pasiti
kėjimo, jame anksčiau ima reikštis savistovumas, nei lan
kant kokias mišrias mokyklas, kuriose jis ilgoką laiką gy
vena nesuvokiamo  j, svetimoj aplinkumoj.

Taigi, tėvams, auklėtojams ir vadams pravartu susiprasti, 
kad ne aimanavimu, nusiskundimais, o tik realiu darbu ga
lima sulaikyti jaunimą nuo ištautėjimo, tai leidžiant jį į sa
vas, lietuviškas mokyklas. Tas mokyklas baigę jauneliai 
pasiliks lietuviais, nežiūrint kokią jie mokslo šaką pasi
rinks savo profesijai': advokatūrą, mediciną, inžineriją ar 
kokią .kitą šaką. Nenorėkime, kad mūsų jaunimui lietuviš
kumą skiepytų mišrios mokyklos, nenorėkime, kad jos 
mums duotų susipratusių ir pasiruošusių lietuviškos dirvos 
darbininkų. Tam tikslui mes turime savas, lietuviškas mo
kyklas, kurios duos mums vadų, ir tuo pačiu Dėdei Šamui 
paruoš dorų, darbščių ir gerai pasirengusių piliečių. Taigi, 
lietuviškiems savo vaikams auklėti naudokime savas lietu
viškas mokyklas. V.

Kat. spauda jau seniai įs
pėja tiek tikinčiuosius, tiek 
kitus, nurodydama, koks pa
vojus gręsia iš bedievių ir 
kas jiems diriguoja. Pasiro
do, bolševikai, norėdami, kad 
komunizmo skleidimas dar 
geriau sektųsi, visur stengia
si bedievių organizacijas pa
imti į savo rankas ir taip, 
prisidengę kitu vardu, gra
žiais šūkiais, skleisti savo 
destruktyvų darbą. Komuni-

APŽVALGA
IŠ MUS VEIKIMO CENTRO

ALRK. Federacijos Tarybos 
suvažiavimas įvyks birželio 
30 ir liepos 1 d. d., Morrison 

viešbuty, Chicago, Ill.

Remiantis ALRK. Federa
cijos konstitucija ir Federa
cijos Centro Valdybos nuta
rimu, šiuomi skelbiu ALRK. 
Federacijos Tarybos suva
žiavimą birželio 30 ir liepos 
1 d. d., 7 vai. vakarais, Mor
rison viešbuty, 79 W. Madi
son St., Chicago, Ill.

Atsižiūrint į istorinį1 įvykį 
— LRK. Susivienymo Ame
rikoje Auksinio Jubiliejaus 
Seimą, įvyksiantį birželio 29, 
30 ir liepos 1 ir 2 d. d., į kurį 
atvyks skaitlingai visuome
nės vadai, inteligentija, vei
kėjai, Federacijos Centro 
Valdyba nutarė duoti ypa
tingos pirmenybės šiai orga^ 
nizacijai ir vietoj Kongreso 
šaukti Tarybos suvažiavimą 
tomis pat dienomis. Ir vienos 
ir kitos organizacijos atsto
vai turės progos vieni ki
tiems patalkininkauti darbe. 
Sykiu bus sutaupyta nemaža 
lėšų ir laiko.

Federacijos sekretoriatas 
jau anksčiau yra nurodęs Fe
deracijos konstitucijoje esa
mus paragrafus Federacijos 
Tarybos reikalu.

Federacijos Tarybą suda
ro:

a) Federacijos Dvasios 
Vadas.

b) Federacijos Centro Val
dyba.

c) Apskričių pirmininkai 
ir sekretoriai.

d) Katalikų laikraščių re
daktoriai.

e) Centrinių organizacijų 
Centrų pirmininkai ir sekre
toriai.

Nuo pat įsikūrimo ALRK. 
Federacija pasiėmė sau už 
tikslą dirbti katalikybės ir 
lietuvybės darbą ir nuolatos 
būti savo idealų sargyboje. 
Eidama pareigas ta kryptimi 
per trisdešimt metų, ji daug 
padarė: Lietuviai katalikai 
tapo nepalaužiama jėga. Or- 
ganizatyvė jėga davė katali
kams vadovybės pripažini
mą. Vadovybė, pajėgumas ir 
darbas davė lietuviams kata
likams daugybes dvasinių ir 
materialinių turtų, kuriais 
ne vien patys dalinasi, bet 
prie kiekvienos progos kvie
čia tąja dalyba naudotis ir 
priešingai nusiteikusius savo 
tautiečius, o taipgi ji mielai 
dalinasi tais turtais su užjū
rio seserimis ir broliais. Juo 
daugiau tų turtų turėsime, 
tuo sveikesnė, stipresnė bus 
mūsų religinė ir tautinė dva-

šia ir tuo gausingiau mes 
galėsime apdovanoti tomis 
ypatybėmis šalį, iš kurios 
mes kilę ir kuriai daug esa
me skolingi.

Metai po metų Federacijai 
tenka nešti kaskart didėjan
čią darbo naštą. Naujai iški
lę reikalai palieka naujomis 
problemomis, reikalaujančio
mis platesnio užsimojimo 
darban.

Mums visados rūpėjo, rūpi 
ir rūpės Lietuvos valstybės 
santvarka, pavergtoji sosti
nė Vilnius su Vilnija, Klaipė
da.

Pareigos reikalauja mus 
auklėti savanores ir savano
rius į LRK. Susivienymą A- 
merikoje ir ALRK. Moterų 
Sąjungą.

Pro ašaras prašosi darbo 
iš mūsų du svarbiausiu klau
simu:

1) Jaunimo organizavi
mas.

2) Darbininkų organizavi
mas.

Raktas šiems klausimas 
rišti sėkmingai yra visuoti
nas susiorganizavimas Fede
racijom

Katalikų vadai, veikėjai, 
visuomenė, atviromis širdi
mis su meile katalikybės ir 
lietuvybės vardan — Į darbą!

Dr. A. G. Rakauskas, 
Federacijos Pirmininkas.

1. Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
tikslas yra jungti viso pasaulio 
lietuvius tautinės kultūros ir eko
nomijos reikalais.

2. Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
centras yra Lietuvos Respublikos 
sostinėj.

3. Pasaulio Lietuvių Sąjunga 
trumpai vadinama P. L. S.

4. P. L. S. yra organizacijų są
junga, tačiau garbės nariais ir 
nariais rėmėjais gali būti ir fizi
niai asmenys.
. 5. P. L. S. yra juridinis asmuo, 
gali turėti nejudomą turtą, gali 
ieškoti ir atsakyti teisme.

6. P. L. S., yra nepartinė orga-

išleisti Rusijoj specijalias 
„bedievių pašto markes,” ku
rios bus vartojamos ir susi
siekti su užsieniu. Jau dabar 
Rusijoj esanti, varoma dide
lė priešreliginė propaganda. 
Pačioj Maskvoj ir Leningra
de dėl politinių motyvų prieš 
religinė kova nebūsianti taip 
demonstratyvi, bet užtat ne
paprastai agresingai bedie
viai veiksią kaime. Sovietų

štai stengiasi vadovauti ir 
pasaulinei bedievių s-gai. 

. „Koenigsb. Allgem. Zei- 
tung” praneša, kad gegužės 
12 d. .Maskvoj susirinko vi
so pasaulio bedievių konfe
rencija. Toj konferencijoj 
dalyvavę 36 užsienio bedie- radiofono 62 stotys būsian- 
vių organizacijų atstovai. 
Pasitarimų svarbiausias 
punktas — klausimas dėl lė
šų plačiai bedievybės propa
gandai. Tarp kitko numatyta

čios paskirtos bedievybės 
propagandai. Priešreligi- 
nėms paskaitoms numatoma 
20 radio valandų. Paskaitos 
įvyksiančios 18 kalbų.

Didelė prancūzų spaudos 
dalis yra žydų tautybės žmo
nių rankose. Iš duomenų apie 
tai galima spręsti.

„Echo de Paris” redaguo
ja Simondas it Hiršas (Mar
cei Hutin), „L’Ordre” — 
Jokūbas Epšteinas, „Critique 
parlamentaire” ir „Critique 
literaire” — Alfredas Gil
bertas ir Loewelis. „Liber
te’’’ yra Makso Fišerio ir ma
sonų H. Lemmergo ir Rober
to Kempo rankose. „Jour” 
redakcijoj sėdi Heckeris, 
„Aux Ecoutes” redaguoja 
Paul Levy, dr. Javolis veda 
„L’Espoir Francaise.” ,,L’- 
Intransigeant” yra Louis- 
Dreyfusso rankose, o „Ami 
du Peuple” valdo masonas 
Pierre Bermont. Vienas iš 
stambiausių „Editions de 
France” ir „Gringoire” akci
ninkų yra Weinsteinas; prie 
tų laikraščių akcininkų taip 
pat priklauso Karolis Levy, 
Juozapas Kesselis ir M. Fiše
ris. „Revue de France” stam
bieji akcininkai yra Rotšil
das, Henry Bauer, Michel 
Lazard, Georg Bramswig, 
Wili Blumental ir Hessbau- 
er.

Ypač kairioji prancūzų 
spauda yra veik išimtinai 
žydų rankose.

Didžiai Gerb. Tamsta!
Gėrimės lietuvių tautos se

nove, jos praeitimi. Stebimės 
garbingais didžiųjų kuni
gaikščių žygiais, jų darbais. 
Jie savo žygiais ir aukšta 
tautos kultūra, išgarsino lie
tuvių tautą plačiame pašau- 
lyje.

Visa tai sako mums isto
rija, knyga. Branginame 
kiekvieną senovės liekaną, 
nes ji yra gyvas atspindys 
tos kultūros, gyvas faktoris, 
kalbąs apie jos praeitį. Di
džiausias tos kultūros veid-

rodis, tai senovės knyga, 
raštija. Be jų pagelbos seno
vė būtų paslaptimi, nieko 
nežinotume, nieko negalėtu
me pasimokyti iš jos ir prisi
minti apie bočių karžygiškus 
darbus.

Su skaudama širdimi ten
ka konstatuoti faktą, kad 
tas turtas, spauda, knygos, 
įvairūs laikraščiai, žūsta, ar
ba yra išmėtomi, išblaškomi. 
Įvertindamas tą svarbią ko
lekcijos reikšmę, ryžausi pri
sidėti nors mažu darbu prie 
tos didelės idėjos: surinkti 
visus spausdinius, leidinius, 
žurnalus, lietuvių kalboje iš
ėjusius* nuo pirmojo nume
rio iki šios dienos.

Darbas sunkus ir didelis. 
Neužtenka vien norų ir pasi
šventimų. Tenka kreiptis į 
plačiąją visuomenę, spaustu
ves, knygynus, bibliotekas, 
leidyklas ir prašyti prisidėti 
prie to kilnaus darbo.

Lietuvių perijodinės spau
dos kolekcija bus ne vien ma
no kūrinys, bet ir visos vi
suomenės, o muziejui reta 
brangenybė.

Esu surinkęs laikraščių, 
žurnalų apie 1400 atskirų 
pavadinimų, o trūksta iki pil
no komplekto apie 1000 egz.

Į jų sąrašus įeina ir tie lei
diniai lietuvių kalba išeiną 
Amerikoje ir kituose kraš
tuose.

Suprasdami Lietuvių Pe
riodinės spaudos kolekcijos 
reikšmę, drįstu kreiptis į 
Didž. Gerb. Tamstą, prašyda
mas paramos. Siųsk po vieną 
atliekamą egzempliorių nau
jai išėjusio laikraščio, žurna
lo ar šiaip spausdinio. Be to, 
kiekvieno antgalvio pakeiti
mo po 1 nr. Knygynai, biblio
tekos, leidyklos maloniai pra 
šomi paaukoti taip pat po Į 
vieną išėjusį egz. spaudos 
kolekcijai. Aukotojų pavar
des viešai paskelbsiu.

Ši kolekcija nebus laiko
ma mano kambaryje, bet bus 
duodama susipažinti ir pla
čiąja! visuomenei. Ruošiu 
parodas, kurios bus pritaiky
tos skai/ymui ir mėgėjai ga
lės veltui studijuoti lietuvių 
raštijos eigą. Taip pat bus 
Įdomi medžiaga statistikos 
duomenims.

Esu surinkęs daug įvairių 
knygų apie 1000 egzemplio
rių. Tos knygos yra įdomaus 
turinio. Jos taip pat bus duo
damos veltui skaityti visuo
menei, ypač neturtingie
siems.

Užbaigęs šį darbą, paauko
siu Rokiškio muziejui. Jei 
kuris turi retus žurnalus, iš 
darbininko algos, atlyginsiu, 
kiek šis spaudinys yra ver
tas. Prašau siųsti ir rašyti: 
Povilas Gasiūnas, Lietuvių 
Periodinės spaudos kolekci- 
jonierius, Šlėvio g-ve 15 nr., 
Klaipėda, Lietuva.

Su aukšta pagarba
P. Gasiūnas.

bent per vienerius prieš susirinki, 
mą metus ir turinčių susirinkimą 

I mą metus nemažiau 10 užsimokė
jusių narių, laikiusių savo narių 
susirinkimus ir juos protokolavu- 

I šių.
16. Lietuviai gyvenantieji Jung. 

tinėse Amerikos Valstybėse stei
gia dvi provincijas: Amerikos 
Rytų ir Vakarų. Rytų Provincijos 
centras yra New Yorke-Brookly- 
ne; Vakarų Provincijos centras 
— Chicagoje. Prie Vakarų Pro
vincijos dedasi Illinois, Wiscon
sin, Indiana, Michigan, Ohio, taip 
pat ir visų kitų valstybių į vaka
rus ir į pietus nuo Illinois lietu
vių organizacijos. Į Rytų Provin
ciją dedasi organizacijos lietuvių, 
gyvenančių paatlantės valstybėse 
ir Pennsylvanijoj. Abiejų Provin
cijų Centro Valdybos sudaro vie
ną bendrą Amerikos Lietuvių

j Vykdomąjį Komitetą, kurs renka
si kasmet ne vėliau gegužės mėn. 
esant reikalui ir dažniau.

17. Kiekviena P. L. S. Provin
cija tvarkosi savo statutu, tačiau 
neišeidama iš šio statuto ribų.

18. P. L. S. nariai yra: tikrieji, 
nariai rėmėjai ir garbės nariai. P.

I L. S. tikraisiais nariais gali būti 
organizacijos, turinčios nemažiau 
10 pilnateisių narių ir veikusios 
netrumpiau vienerių metų. Na
riais rėmėjais gali būti juridiniai 
ir fiziniai asmenys įnešę 25 litus, 
metinio arba 230 litų, vienkarti
nio mokesčio. Garbės nariais yra 
P. L. S. Tarybos išrenkami asme
nys ypatingai nusipelnę Lietuvai 
arba P. L. S. Garbės nariai turi 
lygias teises P. L. S. suvažiavi
muose kaip ir rinktieji nuo orga- 

j nizacijų atstovai. Nariai rėmėjai 
gauna visus P. L. S. spaudos lei
dinius nemokamai. Kitų teisių bei 
privilegijų nariai - rėmėjai netu
ri. )

19. P. L. S. lėšas sudaro mokes
tis, rinkliavos, aukos, pašalpos, 
palikimai, pajamos iš spaudos, 
paskaitų, koncertų, pajamos iš P. 
L. S. įmonių bei įstaigų, visokios 
kitos pajamom.

20. Visos P. L. S. priklausan-

nizacija, tačiau tvirtai laikosi 
dėsnio būti lojaliais gyvenamos 
šalies vyriausybei ir įstatymams.

7. P. L. S. Vyriausias šeiminiu-1 
kas yra narių atstovų suvažiavi
mas. Suvažiavimas teisėtas, jei 
jame dalyvauja ne mažiau 1-4 da
lies visų sprendžiamąjį balsą tu
rinčių atstovų. 1-3 visų suvažia- 
too atstovų renka Nepriklausomo
ji Lietuva, 1-4 Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviai ir 1-4 vi
sų kitų kraštų lietuviai. Užsienio 
organizacijos gali įgalioti atsto
vauti Lietuvoje ar kitame krašte 
gyvenantį asmenį. P. L. S. suva
žiavime sprendžiamojo balso teisę 
turi Tarybos ir Valdybos nariai. 
Suvažiavimo larbų tvarką, atsto
vų skaičių ir rinkimo būdą skel
bia P. L. S. Valdyba bent 4 mė
nesiais prieš suvažiavimą.

9. P. L. S. suvažiavimai šau
kiami ne rečiau kai kas penkeri 
metai.

10. P. L. S. suvažiavimas iš- 
dauso Tarybos pranešimą, pri
ima apyskaitą, nustato bendrą 
(apytikrę) sąmatą ir darbų pla-Į, 
ną 5 metams arba ligi kito suva
žiavimo, renka 30 asmenų P. L. 
S. Tarybą, svarsto kitus klausi
mus, kuriuos patiekia Valdyba 
arba priima pats suvažiavimas. 
Renka Revizijos Komisiją iš 3 na
rių ir 3 kandidatų. P. L. S. suva
žiavime visi rinkimai daromi lai
dantis proporcingumo principo. 
Suvažiavimo laiką nustato pats 
suvažiavimas arba Taryba, o kol 
Tarybos nėra — Valdyba.

11. P. L. S. Taryba renkasi ne 
rečiau 1 sykio per metus. Taryba 
nustato kiekvieniems metams są
matą ir darbų planą kiekvienai 
Sąjungos Provincijai. Taryboje 
turi būti bent po vieną atstovą 
nuo kiekvienos valstybės, kurioje 
lietuviij gyvena ne mažiau 20.000. 
Jei dėl svarbių priežasčių atstovas 
iš to krašto atvykti negali, jis į- 
galioja kitą asmenį. O jei iš ku
rio krašto negali būti atstovas iš-| 
rinktas 
mas prie kurio nors kaimyninio čios organizacijos moka į Sąjun- 
krašto, kurio atstovybė atstovau
ja ir nerenkamojo krašto lietu
vius.

12. P. L. S. Taryba iš savo tar
po renka Valdybą ne mažesnę kai 
iš 7 narių ir 5 kandidatų. P. L. S. 
Valdyba atstovauja kur reikia P. 
L. S. sudaro larbų planų ir sąma
tų projektus Tarybai ir Suvažia
vimui, vykdo visus P. L. S. suva
žiavimo ir Tarybos nustatytus 
darbus, samdo, atleidžia ir pri
žiūri techniškąjį personalą. P. L. 
S. Valdyba pareigomis pasidalina 
taip: pirmininkas, 2 vicepirminin
kai, sekretorius, iždininkas ir na
riai. Valdybos pirmininkui ir se
kretoriui gali būti skirtos algos. 
Algas nustato P. L. S. Taryba.

13. Visuose tuose kraštuose, 
kur tik lietuviai turi savo orga
nizacijų, kuriasi P. L. S. provin
cija. P. L. S. Centrui sutikus, 
Provincija gali būti įkurta ir to
kiame krašte, kur bus bent viena 
lietuvių organizacija.

14. Į P. L. S. Provinciją gali 
dėtis visų krypčių lietuvių drau
gijos, būtent: mokslo, meno, reli
gijos, ekonomijos, politikos klu
bai, ar kitokių tikslų siekiančios 
organizacijos, kaip pavienės drau
gijos ar bendrovės, taip ir centri
nių organizacijų skyriai ar kuo
pos, kad tik tos organizacijos 
stovėtų už nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir už savaimingą lie
tuvių tautos kultūrą.

15. Steigiamąjį P. L. S. Provin
cijos susirinkimą sudaro:

a) Centrinių organizacijų atsto
vai, po vieną nuo kiekvieno pilno 
ar nepilno tūkstančio susitelkusių 
į tą centrinę organizaciją asme
nų;

b) Po vieną atstovą nuo pavie- 
nių draugijų, bendrovių, kuopų, 
skyrių, klubų ir t. t. turėjusių

gos iždą Tautos Centus: Lietuvo
je po 10 lietuviškų centų metams 
nuo kiekvieno organizuoto nario 
nejungtinėse organizacijose ir 5 
liet. cent, jungtinėse organizaci
jose; Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse — po 2 amerikoniškus cen
tus nuo kiekvieno nario jungtinė
se organizacijose ir 4 cent, ne
jungtinėse organizacijose; kituo
se kraštuose — panašiai provinci
ja; pagal savo krašto valiutos ir 
ekonomijos būklę. Pusė visų su
dedamų centų, taip pat visų kitų 
pajamų lieka Provincijų reika
lams, kita pusė eina P. L. S. cen
tram

21. P. L. S. Suvažiavimo išrink
toji Revizijos Komisija bent vie
ną sykį Tarybos bei Valdybos 
Kadencijos metu patikrina pini
ginę P. L. B. apyskaitą ir patie
kia savo revizijos aktą suvažiavi
mui.

22. P. L. S. darbas kultūros 
srityje: 1) Mokyklų steigimas 
užsienio lietuvių gyvenamose vie
tose ir jų išlaikymas; 2) Vadovė
lių parūpinimas mokykloms; 3) 
Periodinė spauda užsienio lietu
viams; 4- Lietuvybės propaganda 
užsienio lietuvių tarpe; 5) kulto 
reikalų rūpinimas lietuvių kalba; 
6) Mokslo, meno ir sporto palai
kymas užsienio lietuviuose.

23. P. L. S. darbas ekonomijos 
srityje; 1) Užsienio lietuvių ra
cionalus kapitalo investavimas 
Lietuvoje; 2) Lietuvos prekybi
nių santykių išplėtimas su lietu
vių gyvenamais kraštais svetur; 
3) Užsienio lietuviams banko stei
gimas; 4) Žemės Ūkio kolonija 
užsienio lietuviams.

24. Likviduojantis P. L. S. vi
sas turtas perduodamas Draugijai 
Užsienio Lietuviams Remti arba 
Vytauto Didžiojo Universitetui.
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ŠERMUKŠNINĖ

Ano sekmadienio rytą va
žiuoju anksti rytą į bažny 
čią. Ogi, štai, įeina į „treiną’ 
dvi jaunos panelės ir atsisė
da priešais mane. Ar viery- 
site manim ar ne? — amžių 
baigiu — dar nesu matęs 
taip žmogaus nuvargusio, 
kaip šios dvi jaunos panelės. 
Visiškai neatrodo girtos, bet 
pasėdėti visiškai nebegali; 
kad ne į vieną, tai į kitą šo
ną virsta, vos tik — nežinia 
dar kaip — nuo suolo nenu- 
virsta. O galvos tai nė minu
tėlę tiesiai nenulaiko: į vi
sas puses, tarytum, ant siūlo 
maskatuoja. Matyt, jos grįž
ta per naktelę prisiulioję iš 
vakarykščios kokios nors 
„parės.”

Matant jas, tuoj man pri
siminė daugelis ir iš mūsų 
jaunuolių, kurie šventadien 
neva ateina į bažnyčią ir vos 
šiaip bei taip Mišias pranuo- 
bodžiauja, o dar kunigui ne
nuėjus nuo altoriaus, nelauk
dami nei palaiminimo, neria 
iš bažnyčios laukan. Mat, su- 
lyg jU rokundos, per ilgai 
pamaldos tęsiasi — per daug 
nuvargs. O kad įvairiose 
„parėse” per ištisas nakteles 
be miego taip nuvargsta, jog 
tikrais „mučelninkais” atro
do, tai tas jiems nei už ką nė
ra, sako: „tai bent įsidžioi- 
ninau”...

O jaunime! palygink savo 
bažnytinį nuovargį’ su nakti 
nių „parių” nuovargiu ir rim 
tai pasvarstyk: ar pažįsti 
savo tikėjimą ir ką tau gali 
duoti kuris iš tų nuovargių..

Viršininkas kaliniui.— At
siprašau, kad tamstą ilgiau 
skirto laiko išlaikėme.

Kalinys. — Tikiuosi, kad 
kitą kartą man tas dvi sa
vaites atskaitysit.

—o—
— Praeitoje medžioklėje

Kunigas Atsakinėja
(Galima siųsti paklausimų)

aš nušoviau septyniolika an
čių. j,

— Laukinių?
— Ne, laukinis tuomet pa

sidarė tiktai jų savininkas.

— Kodėl kalėjime sėdėjo
te trejus metus?

— Todėl, kad anksčiau iš 
ten manęs nepaleido.

—o—
Du keliautojai viename 

tolimojo užkampio viešbuty- 
j e randa šiokią tokią palėpę.

— Kiek imate už šią kiau 
idę?

— Vienai kiaulei, — atsa
ko šeimininkė, — 2 dol., o 
dviems — 4 doleriai.

—4Ol——
— Policininkas, sulaikęs 

gatvėje kišenvagį. — Aha, 
paukšteli, patekai! Eisime 
policijon.

Vagis. — Ir jums, pone 
policininke, negėda eiti su 
vagimi?

— Ar mokytojas nujaučia, 
kad aš tau padedu atlikti 
namų darbus?

Sūnus.— Jis sakė, kad vie
nas asmuo negali tiek daug 
klaidų padaryti.

Kaip apgavikas tapo grafu
Pereinant Vengrijos Čeko

slovakijos sieną sugautas 
juv. austrų „Phoenixo” drau 
dimo bendrovės direktorius 
Bachmannas, kuris figūruo
ja tos bendrovės pinigų iš
eikvotojų tarpe. Policija iš
aiškino, kad tas Bachmannas

ATĖJO VĖL PAVASARIS

Atėjo mums pavasaris ir pragiedrėjo mūs dangus — 
Važiuojame sausais gerais keliais;

Su paukščiais lekiame į pasakiškai šnabždančius miškus, 
Į erdvę skrendame su vyturiais.

Atėjo kartą vėl pavasaris su sodais žydinčiais, 
Su ryto saule mes tekėjome;

Žygiavome linksmu lengvu žingsniu laukais žaliuojančiais, 
Kaip žydi dobilai — žydėj ome.

Jauna panelė. — Ponas 
gydytojau, man skauda gal
vą. Ką daryti?

Gydytojas. — Reikia ište
kėti. Tuomet vyrui ims gal
vą skaudėti.

—o—
— Vakar mačiau magiką, 

kuris dolerį pakeitė į gėlių 
bukietą.

— Tai menkniekis. Mano 
žmona prieš pusvalandį1 25 
dolerius pakeitė į skrybėlai
tę.

—o—
Marytė. — Mamyte, tu sa

kai, kad ką šiandien gali pa
daryti, neatidėk rytojui.

Motina. — Taip, sakiau ii 
taip visuomet reikia daryti

Marytė. — Tai šitaip ir da
rysime. Duok, mama, šian 
dien suvalgysim tuos saldai
nius, kuriuos padėjai spin 
ton ir sakei valgysiu juos 
sekmadienį.

* —o—
Jonas. — Ko tėvas ieško?
Motina. — Lazdos.
Jonas. — Tai kažin, ar jis 

nori kur eiti, ar pažiūrėjo 
įmano diktantų sąsiuvinį?

yra žinomas stambus apga
vikas, kuris savo laiku buvo 
pasivadinęs Mantuos herzogu 
ir kuris tą titulą pardavinė
jo ir kitiems. „Phoenixo” 
bendrovės sąrašuose Bach
mannas figūruoja kaip aust
rų nacijonalsocijalistų žy
mus vadas.

Argentinoj 12 mil. gyventojų
Paskelbtomis statistikos 

žiniomis, 1935 metų gruodžio 
mėnesyje Argentinoje buvo 
12.372.965 gyventojai. Tuo 
pačiu metu sostinėj Buenos 
Airėse buvo 2.268.137 gyven
tojai.

—o—
Iš Kauno per dieną

Oro susisiekimo bendrovės 
sudarė ištisą tinklą oro lini
jų, kurios įgalina per kelias 
arba kelioliką valandų pa
siekti tolimiausius kraštus, 
kai tokiam keliui suvažinėti 
seniau reikėdavo kelių dienų 
ar net savaičių.

Iš Kauno oro keliu galima 
per dieną pasiekti apie 34 žy
miausius Europos miestus, 
kaip Berlyną, Londoną, Pa
ryžių, Kopenhagą, Amster
damą, Briuselį, Hamburgą, 
Miuncheną, Maskvą, Lenin
gradą, Stokholmą ir t. t. 
1935 m. buvo įvestas susisie
kimas ir su Ryga (per 1 vai.) 
ir su Talinu (per 3 vai.).

Oro susisiekimo populia
rumas išaugo ir dėl jo kainų 
prieinamumo. Pa v., galima 
nuskristi už 44 lt. į Rygą, už 
81 lt. — į Taliną.

—o—
Tarptautinė moterų sąjunga

Rugpjūčio mėn. Dubrovni
ko mieste, Jugoslavijoje, į- 
vyksta Trečiasis Tarptauti
nis Moterų Tarybos suvažia
vimas. w

Tikėjimo propagandos 
darbas

Nepaisant didelių suiručių 
pasaulyje pereitais

Praėjo jis. Praėjo vasara su aukso varpomis — 
Su rikėmis ir daržinėms pilnoms.

Atėjo tad ruduo su dangum be saulės, su dienomis, 
Rodos, be laiko gulti einančioms.

Su pusnimis gilioms žiema atėjo. Su skaudžiu šalčiu...
Su ilgomis — be galo naktimis...

Kas vargęs sunkų vargą, turėjęs daugybę rūpesčių — 
Tas guodžiasi rytojaus viltimis.

Atėjo vėl pavasaris, kartu su gėlėmis pražydo, 
Su srauniais upokšniais atriedėjo;

Su pasaka gražia išniro iš ūkanoto šydo —
Iš dangaus mėlynės atskambėjo.

Julius Baniulis.

gauta apie vienas milijonas 
lirų daugiau aukų misijų rei
kalams, negu 1934 metais.

PALESTINA ŠIANDIEN

Šiuo laįku daug matome 
spaudoj žinių apie Palestiną, 
kuri vadanima „žydų žemė.” 
Bet jie ten yra arabų smar
kiai spaudžiami, nes sudaro 
mažą gyventojų nuošimtį, o 
reiškia didelių pretenzijų, 
netgi nori visą šalį užvaldy
ti. Čia, tad, ir susipažinsim 
su ta šalim.

„The Economist” žiniomis, 
praėjusiais metais Palesti
non imigravo apie 60 tūkst. 
žydų iš Europos. Žydų skai
čius Palestinoje kasmet 
smarkiai auga. 1931 m. žydai 
iš bendrojo Palestinos gyven
tojų skaičiaus, kuris siekė 
1 mil. 50 tūkst., sudarė 175 
tūkstančius arba vieną šešta
dalį visų gyventojų. .

Per paskutinius ketverius 
metus žydų skaičius Palesti
noje dvigubai padidėjo, ir 
dabar žydai sudaro ketvirta
dalį visų Palestinos gyvento-

„The Economist” žiniomis, 
Palestinos importas, kuris 
prieš keletą metų siekė apie 
206 mil. litų, dabar jau sie
kia 342 mil. lt. Iš muitų ank- 

i sčiau buvo gaunama per me-
metaisį tus 55 mil. lt., dabar jau apie

88 mil. lt. Trijų svarbiausių 
Palestinos miestų — Jeruza
lės, Tel-Avivo ir Haifos — 
gyventojų daugumą sudaro 
žydai. Ypač smarkiai išaugo 
Tel-Avivas. Anksčiau jis bu 
vęs tiktai Jaffos priemiestis, 
dabar yra didžiausias mies
tas Palestinoje su 130 tūkst. 
gyventojų. Jeruzalė turi per 
100 tūkst. ir Haifa 80 tūkst. 
gyventojų. Aplink šiuos mie
stus paskutiniu laiku įsikūrė 
visa eilė fabrikų.

Jau kelinti iš eilės metai 
iždo pajamos prašoka išlai
das. Tuo būdu susidarė re
zervų fondas, kuris šiandien 
siekia apie 148 mil. lt. Bank
notų apyvarta, kuri 1929 m. 
siekė tiktai apie 52 mil. lt., 
šiandien jau siekia per 118 
mil. lt. Ypatingai įdomus rei
škinys Palestinoje yra smar
kus žydiškų kooperatyvų au
gimas. Š. m. pradžioje Pales
tinoje buvo įregistruoti iš vi
so 757 kooperatyvai, iš kurių 
684 priklausė žydams ir tik
tai 73 arabams. Visų koope
ratyvų aktyvai siekia apie 
295 mil. lt., o jų indėliai apie
89 mil. lt. Beveik visas žydų 
ekonominis gyvenimas Pale
stinoje yra suorganizuotas 
kooperatyviniais pagrindais: 
žemės ūkis, pramonė, trans
portas, statyba, prekyba ir

j kreditas priklauso daugiau
sia kooperatyvams.

Buvęs Hartfordp vargo
ninkas a. a. Petras Kaman
tauskas savo bažnytiniam 
chore atkreipė akį į jaunutę, 
baisingumu pasižyminčią 
choristę — Oną Katkauskai- 
tę. Jai leisdavo giedoti chore 
pasitaikančias solo vietas. Jo 
patarta, mergaitė įstojo į 
vietinę ponios Eaton priva
čią konservatoriją, kurią vė
liau baigė. Jos skambus stip
rus kontraltas (dabar mezzo 
sopranas) pranašavo gražią 
ateitį. Ji ima viešai rodytis 
Amerikos lietuvių rengia
muose koncertuose ir visą lai 
ką svajoja, kaip jai iškilti į 
dainos meno aukštybes.

1926 m. vyksta Lietuvon. 
1927 m. geg. 4 d. gauna pro
gos pasirodyti Kauno opero
je „Kaukių Balius” raganos 
rolėje.

Jos balsinė medžiaga daug 
ką užimponavo, tačiau kvie
timo pastoviai dainuoti ope
roje negauna.

1927 m. antroje pusėje vyk 
sta į Milaną, kur palankių 
asmenų pas maestro Ferdi
nandą Farrarą lavinas to
liau. Ją paremia ir patys 
hartfordiečiai su būrelio ir 
Lietuvos švietimo ministeri
jos paremto bažnytiniu cho
ru pryšaky. Per pusantrų 
su viršum metų būdama Ita
lijoje gauna progos dainuoti 
operoje Nicoje, Cerno jr ki
tur. Tačiau ligotos motinos 
iškviesta dainavimo studijas 
Italijoje nutraukia, ir vėl vyk

sta į Hartfordą.
Čia vėl gieda kaip solistė 

Hartfordo šv. Juozapo kated
roje, kartkartėmis koncer
tuoja lietuvių kolonijose. 
Dirba lavinasi ir siekia to
liau, kol galų gale laimi vie
nos iš garsiausių Amerikos 
operų konkursą ir pakviečia
ma jon dainuoti.

Ona Katkauskaitė, ameri
koniškai pasivadinus Anna 
Kaskas, yra tikra lietuvaitė, 
gimusi 1910 metais iš lietu
vių tėvų Bridgeport, Conn., 
tik vėliau su tėvais persikė
lus į Hartordą. Būdama Lie
tuvoje savo lietuviškumą dar 
daugiau sutvirtino. Iš Itali
jos norėjo grįžti į Lietuvą,- 
tačiau tą savo norą, matyti, 
tegalės įvykti tik dabar, kaip 
dainininkė su vardu, ko ji 
taip atkakliai ir ištvermin
gai siekė ir apie ką svajojo.

New Yorko Metropolitan 
Opera yra Jungtinių Ameri
kos Valstybių pažiba. Tik 
Chicago Civic Opera, kur 
taip pat priimta kita daini
ninkė lietuvaitė — Bartušy- 
te — yra gretima su pir
mąja. Tad ir O. Katkauskai- 
tės pasisekimą lietuviams 
reikia džiugiai sveikinti.

Garsioje New Yorko Me
tropolitan operoje jau pasi
rodė, kad ir mažesnėse rolė
se, keletą kartų. Gana sėk
mingai dainuoja ir vaidina. 
Valio mūsų Onytė. Mes di
džiuojamės tavimi, nes tu di- 

, džiuojies lietuvaitės vardu.

Klausėjas__ Tai, tur būt,
panašiai ir Trys Karaliai pa
darė, sudedami dovanas?

Kunigas. — O, taip! Ge
rai, kad priminei. Žmonės 
taip buvo prisirišę prie namų 
ir žemiškų gerybių, kad dan
gaus ir žemės Sutvėrėjui ne- 
daleido net į menkiausią ba-

plėšia ir pasidalina. Tas pats 
darosi ir dabar. Kurie su
pranta kam viskas priklauso, 
stato gražiausias bažnyčias 
ir nieko nesigaili, tik nusi
mena, jeigu daugiau negali 
paaukoti, o kurie nesupranta, 
nori kuo greičiausiai tas baž
nyčias ir altorius apiplėšti ir 
pasidalinti.

Klausėjas. — Gerbiamas 
kunige, ar aš gerai darau, 
kad aš savo vaikams leidžiu 
eiti į kurias jie nori bažny
čias, o kunigai vis girdžiu 
baras, kam, sako, jaunimas 
landžioja po svetimtaučių

kūžėlę įžengti, tada Jis, kad 
sugėdinus žmones, kada visi 
pasakė: „Nėra tau vietos,”1 
gimsta tvartelyje tarp gyvu- bažnyčias ir vis nuolat bara 
lėlių, bet už tat sužadina tris tėvus, dėl ko savo vaikų ne- 
Karalius, kurie iš tolimo kr a-’ sutvarko. O man rodosi, kad
što atsiskubina ir čia pat po 
Kristaus kojų sudeda: auksą, 
kodylą ir myrą. Kristus tų 
dovanų neatstumia, bet pri
ima.

visur tokia pati bažnyčia ir 
visur tos pačios Mišios ir vi
sose bažnyčiose tas pats Die
vas, tegul eina, kur nori, bile 
tik eina.

Taip pat priima, kada ly
dėdami į Jeruzalę, žmonės 
klojo po Jb kojomis rūbus. 
Rodos, didžiausia kvailystė 
duoti sumindžioti savo ne bi
le kokius, bet brangiausius 
rūbus, bet Kristus tą žmonių 
auką priima, nes Jis mato, 

' kad žmonės supranta, kam 
viskas tai priklauso. O kurie 
nesupranta, tai nuo Kristaus 
pečių ir paskutinį rūbelį nu-

Kunigas. — Tamsta turi 
dalį tiesos, bet labai klaidin
gai tą tiesą pritaikini. Teisy
bę sakai, tamsta, kad visose 
bažnyčiose, kokioms tau
toms jos nepriklausytų, yra 
tos pačios Mišios, Komuni
jos, tas pats Dievas ir taip 
toliau, bet, klausyk, tamste
le, ar Kristus patenkintas iš 
tokio landžiojimo, tai kitas 
dalykas. Dievas yra pati

aukščiausia tvarka. Patsai 
Viešpats Jėzus lankėsi ten, 
kur Jojo tėvai ėjo, būtent į 
Jeruzalės bažnyčią. Jis labai 
mylėjo paklusnybę ir tokios 
pačios paklusnybės iš mūsų 
reikalauja. Kiekviena tauta 
turi savo parapijas ir bažny
čias. Bažnyčios valdžia tą 
tvarką patvirtino. Jeigu 
taip, tai ir pats Dievas reika
lauja, kad visa šeimyna eitų 
ten, kur tėvai prirašyti.

Klausėjas. — Bet, kunigė
li, mano vaikai nenori eiti į 
lietuvišką bažnyčią, nors tu 
juos užmušk. Jie sakosi ne
suprantą lietuviškų pamoks
lų, paskui lietuviai turį viso
kių extra lietuviškų bažnyti
nių apeigų, giesmių, supli
kacijų, procesijų, o pas airi- 
šius šmakš, ir jau po Mišių. 
O žinai, jaunimas, — tuojau 
nori kur išbėgti, išvažiuoti. 
Vienur paskelbta beisbole, 
kitur piknikas, trečiur vėl 
kas, tai kai akis išdegę iš- 
lakstinėja į visas puses.

Kunigas. — O kas kaltas, 
tėvuk? Dalinai aplinkybės 
kaltos, bet labai daug ir tė
vai prie to atšalimo priside- 
Aš nesakau, kad jaunimui 
nereikia pasilinksminti, ar 
pažaisti, ar kur išvažiuoti. 
Atsiminkime, kai mes buvo

me jauni, tai irgi tuos daly
kus mylėjome. Bet dabar per 
mažai tėvai kreipia dėmesio į 
savo vaikelių religinį išauk
lėjimą. Reikia pasakyti, kad 
jeigu kuris tėvas ar kuri mo
tina nuo pat mažens skiepi
ja į vaikelio širdį meilę prie 
maldos, nuolat jam aiškina 
apie Sakramentus, tai toks 
vaikelis ir užaugęs mylės 
bažnyčią ir neis į ją tik pasi
dairyti, bet jaus, kad tai yra 
jo šventa pareiga, o visi kiti 
dalykai tik pašaliniai. O da
bar atrodo priešingai. Dau
gelis iš jaunimo, negavęs ge
ro iš tėvelių pavyzdžio, pra
deda ne tik nuobodžiauti baž
nyčioje, bet ją ir visai aplei
džia. O tas pasiteisinimas, 
kad jis nesupranta lietuviš
kai, ar jam per ilgos pamal
dos, yra dažnai ženklas, kad 
jis visai nenori jokion bažny
čion eiti. Tėvai išeina į savo 
bažnyčią, o vaikai Dievas ži
no kur išsidangina. Ar tu, 
tėve, gali tai patikrinti, ar 
prižiūrėti? Matote, kaip ne
gerai, vieni ten, kiti ten išsi
skirsto, kaip to Grigo bitės. 
Ar Dievas gali būti paten
kintas tokia betvarke?

Klausėjas. — Bet mano 
vaikai, žinau tikrai, eina baž 
nyčion, tik ne lietuviškon.

Kaip aš turiu jiems paaiš
kinti, kad jie eitų su lietu
viais ?

Kunigas. — O kaip paaiš
kinsi? Sakyk jiems, kad Die
vas nors tas pats ir airišių 
bažnyčioje, bet Jis iš alto
riaus tau pirštu grasina ir 
bara: „O ko tu čia atėjai? 
Ar tu neturi savo bažnyčios? 
Aš buvau paklusnus ir tu 
būk, aš mylėjau pasiaukoti 
ir tu mylėk. Nors vjsur tos 
pačios Mišios ir ta pati Ko
munija, bet aš nenori, kad tu 
landytum po svetimas baž
nyčias, ar tu neturi savo. 
Eik su savo tėveliais, kaip aš 
kad ėjau.” Panašiais žodžiais 
galima jaunimui daug gražių 
pamokinimų pasakyti ir iš 
tikrųjų jis į kitą bažnyčią 
nuėjęs pradės lyg jaustis ne
jaukiai, lyg viskas svetima, 
o ir Jėzus iš altoriaus žiūri 
nepatenkintas, o jauno žmo
gaus širdis labai jautri. Pa
matysi, po kiek laiko bus ki
toniškas. Bet reikia aiškinti. 
O tėvai arba visai to nedaro, 
arba tik išrėkia, iškeikia ir 
iš to dar blogiai pasidaro, 
nes pas pas vaikus atsiran
da ožys, o tada goodby!

Klausėjas. — O gal dar 
kokių patarimų duotum, ku
nigėli?

Kunigas. — Dar gali, tė-l 
vuk, paiškinti vaikams, kad 
jie nesilankydami pas lietu
vius skriaudžia savo parapi
ją ir nusižengia prieš artimo 
meilę. Penktasis Bažnyčios 
įsakymas aiškiai liepia savo 
parapiją palaikyti, jeigu jis 
nelankys šventadieniais savo 
parapijos, jis sunkiai atsa
kys prieš Dievą už jos nešel- 
pimą. O to dalyko šiais lai
kais net seniai nenori supra
sti; jie mano, kad penktasis 
įsakymas tik gražus patari
mas, kas nori pildo, o kas 
nori — ne. Į senius psižiūri 
jaunimas ir dėl to dažnai ne
turi to atsakomybės jausmo. 
O jaunam daug nereikia, kar 
tą išgirdo senesnį, kad nerei
kia bažnyčiai duoti, tai jis tą 
dalyką labiau atsimins, ne
gu: eik, vaikeli, bažnyčion.

Klausėjas. — Tiesa, ger
biamas kunige, mes seniai 
daug pagadiname jaunimą, o 
kad tamsta girdėtum, kiek 
prišneka ant kunigų, ant baž 
nyčios, kad, girdi, bažnyčiai 
tik biznis rūpi, o jaunimas 
tai visa girdi.

Kunigas. — Na, matai, tė
vuk, ir paskui nori, kad jau
nimas mylėtų bažnyčią, ją 
brangintų, ar dėl jos pasiau

kotų. čia ne ta priežastis, 
kad lietuviškai nesuprastų, 
ar per toli gyvena, ar per il
gos pamaldos. Visai ne. Čia 
trūksta meilės ir supratimo, 
o tuos du dalykus privalo tė
vai vaikeliams nuo pat kūdi
kystės įskiepinti.

Klausėjas. — Bet ką į tai 
atsakyti, ką jaunimas pasa
ko, kad čia, girdi, Amerika, 
b ne Lietuva, jau po kiek me
tų, girdi, nereiks lietuviškų 
parapijų, jau visi kalbės tik 
angelskai.

Kunigas. — Tai tokiam 
užsispyrėliui galima tik tiek 
atsakyti: Žiūrėk, tavo moti
na jau sena, jau netrukus 
mirs, ar negeriau, kad dabar 
su ja užbaigus?! O tėvynė, 
sakyk, brangesnė ir už moti
ną, ar tau gražu taip kalbėti 
prieš jos kalbą ir niekinti 
tuos, kurie už ją galvas pa
guldė. Sakysim, Darius ir 
Girėnas čia gimę lietuviai, o 
kaip mokėjo dėl savo tėvų 
žemės pasiaukoti! Tokiems 
pasišventėliams ir pamink
lus stato ir juos amžiais ger
bia, o išgamoms dažnai pra
keikimus mėto. O jei kalba ir 
išnyktų, bet tauta turi pasi
likti. Žiūrėk, žydai kaip lai
kosi.
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Laukiame LRKSA jubilieji
nio seimo atstovu

Jau kelios savaitės kaip 
LRKSA Jubiliejinio Seimo 
komisija stropiai darbuojasi, 
kad ko tinkamiausiai priė
mus seimo atstovus ir sėk
mingai suruošus įvairių sei
mo pramogų.

Numatoma, kad šis seimas 
bus tikrai istorinis. Seimo 
rengimo komisijos pirminin
kas J. Mickūnas ir komisijos 
sekreetorius Ig. Sakalas su 
visais komisijos nariais ruo
šia gražiausią seimo progra
mą. Kaip žinoma, seimas pra 
sides birželio 29 d. iškilmin
gomis Šv. Mišiomis Dievo 
Apvaizdos par. bažnyčioje. 
Prieš pradedant seimą, visi 
rengiasi ko gražiausiai pri
imti seimo atstovus birželio 
28 d., didžiuliame Morrison 
viešbutyj, Walnut Room, vi- 
durmiestyj, kur yra rengia
mas susipažinimo vakaras ir 
priešseiminiai šokiai.

Kaip girdėt, suvažiuos at
stovų iš visų kuopų Ameri
koje. Suvažiuos ir svečių iš 
tolimos tėvynės Lietuvos. 
Taipgi atvyks Chicagos biz
nieriai, profesijonalai ir vei
kėjai. Taigi, ar nebus didelis 
džiaugsmas susipažinti su 
jais? Taip pat, ar praleistu 
mem tokią progą neatsilankę 
į tą nepaprastą susipažinimo 
vakarą? Nemanome. Laukia
me jų ir norime susipažinti 
su jais.

Be gražių žmonių ir pui
kios salės, gros rinktinis or
kestras.

Taigi, kviečiame visus 
ruoštis į šį nepaprastą seimo 
atstovų susipažinimo vaka
rą, nes jau kito tokio vakaro, 
be abejonės, nesulauksime.

Ieva Lukošiūtė, 
Šokių rengimo kom. pirm

IR IŠ TOLI |

pasiryžęs ir Hartforde būda
mas apie jus ir jūsų veikimą 
reguliariai rašyti. Gaila bu
vo skirtis ir sunku, bet vys
kupo liepiamas tą patį lietu
vių sielų išganymo darbą 
dirbti, atvykau į kitą parapi
ją.

Norėčiau pareikšti, kad 
jus gerbiu ir noriu viešai pa
antrinti, kad esu labai jums 
visiems dėkingas už jūsų pa
rodytąją gerą širdį ne tik per 
tą vakarienę, bet per visus 
penkis metus. Lai Dievas 
Augščiausias jums atsilygi
na!

Kun. J. Kripas. 
—o—•'

Šaunus bankietas
Birželio 6 d. Hotel Elton, 

Water bury j bus metinis 
Connecticut Lithuanian Ca
tholics bankietas. Vakarienė 
prasidės 8 vai. Vakaro vedė
ju bus hartfordietis Leonas 
Mašiotas, o kalbės kunigai: 
Valantiejus, Gradeckas; vi- 
cegubernatorius ir Waterbu
ry miesto mayoras Frank 
Hayes ir dr. John Satt iš 
New Londono, kuris yra 
Connecticut valstybės sekre
torius. Bus jaunimo iš visos 
Connecticut valstybės. Daly
vaus ir operos artistė hart- 
fordietė Ona Katkauskaitė.

HARTFORD, CON

talikai. Jų vaikučiai lanko 
Šv. Trejybės lietuvių parapi
jinę mokyklą.

— Pereito ketvirtadienio 
vakarą mokyklos salėj buvo 
gražus ir linksmas mokyklos 
vaikučių programėlis. Atsi
lankė nemažai svečių. Pro
gramai pasibaigus, kalbėjo 
gerb. klebonas kun. Ambo- 
tas, kuris išgyrė gerb. lietu
vaičių seselių gražų darbą ir 
ragino vaikučius ir susirin
kusį jaunimą vengti blogų, 
nepadorių šokių. Paskui skai 
tė Hartfordo miesto alder- 
menų tarybos pranešimą; 
aldermenai nutarė vienbal
siai pareikšti didžiausį pagy
rimą klebonui kun. Ambotui 
ir Hartford Times „Spelling 
Bee” kontesto laimėtojai lie
tuvaitei Albinai Pečiukony- 
tei.

Baltimore, Md.

Waterbury. Conn

Marijos Vaikelių programa

Kaip kasmet, taip ir šie
met Šv. Juozapo liet, parap. 
Marijos Vaikelių Draugija 
turėjo savo metinę bendrą 
Komuniją su pusryčiais ir 
gražia programa gegužės m. 
24 d. Gerbiamas klebonas 
atlaikė šv. Mišias, o kun. 
Vaškevičius iš Marianapolio 
kolegijos pasakė gražų ir pri 
taikytą pamokslą.

—o—
Padėkos ir atsisveikinimo 

žodis
Norėčiau nuoširdžiai pa

dėkoti visiems, kurie aukojo, 
atsilankė ar kuriuo nors kitu 
būdu prisidėjo prie pagerbi
mo manęs gegužės 23 d. Ma
ne Ifibai sujaudinote ir sukė
lėte norą veikti plačiame lie
tuvių visuomeniniame gyve
nime. Kartais žmogus rašai, 
dirbi, svajoji, ir manai, kad 
niekas neskaito, niekas neį
vertina darbo. Tokias pagun
das mintyti turėjau ir aš ne 
kartą. Bet gegužės 23 d. wa- 
terburieoiai parodėte, kad 
mano darbas buvo kuo la 
blausiai įvertinamas. Garbė 
jums ir padėka. Nei tie pini 
gai, nei žodžiai buvo tokie 
malonūs, kaip ta dvasia, ku
rią jūs man visuomet rodėte. 
Ilgai, ilgai neužmiršiu jūsų. 
Jūsų kolonija po vadovyste 
gerbiamo klebono kun. Va- 
lantiejaus man taip pasidarė 
maloni ir brangi, kad esu

Iš šv. Trejybės Vyrų Klubo 
veikimo

Geg. 26 d. lietuvių šv. Tre 
jybės Parapijos Vyrų Klubas 
turėjo mėn. susirinkimą mo
kyklos kambariuose. Susirin
ko gražus būrelis jaunimo ir 
suaugusiųjų. Susirinkimą ve 
dė jaunas, bet gabus lietuvis 
vaikinas Pagirskis. Aptarta 
metinis išvažiavimas, kuris 
bus lietuvių darže Glaston
bury, Conn.

Paskui kalbėta apie para 
pijos pikniką birželio 28 d. 
Charter Oak darže — parke, 
Hartforde.

—o—
Pečiukoniūtės darbuotė

Kaip ir pereitais metais, 
lietuvaitės iš šv. Trejybės 
lietuvių parapijinės mokyk
los laimėjo pirmą dovaną 
Hartford Times (vietos laik
raščio) „Spelling bee1’ kon- 
teste. Dalyvavo trys parapi
jinės mokyklos ir kelios vie 
šosios mokyklos (public 
schools), o mūs lietuvaitė 
Albina Pečiukoniūtė laimėjo 
pirmą dovaną. Ji gavo progą 
dovanai nuvažiuoti į Wa 
shingtoną, D. C. ir būti ten 
ištisą savaitę su savo „cha- 
perona” Mrs. Rich (Ružaus 
kienė, buvusi Felicija Pliku 
naitė) ir dalyvauti visos A 
merikos parinktųjų „spel 
ling’1’ čempijonų konteste 
Ten ji 12 vietą gavo. Vieti 
niai laikraščiai plačiausiai 
aprašė ir domėjosi šia lietu 
vaite. Pereitais metais lietu 
vaite, rodos, Ona Slifkaitė 
laimėjo Hartford Times pir 
mą dovaną.

Sveikinam mūsų gabias 
lietuvaites ir linkime joms 
dar augščiau prasimušti vie 
Šurnoje.

—o— 
Žinutės

— P. Mončiūnienė po ope
racijos ligoninėj jau grįžusi 
namo ir sveiksta.

— Giedraičiai sėkmingai 
varo savo fotografijos ir gė 
lių biznį. Turi modernišką 
namą biznio reikalams Park 
gatvėje. Geri lietuviai ir ka

— Jau 40-tas
Švenčiau Amerikoj. Gerai at
menu Lietuvoj švęstas Sek
mines, kuriose Šventoji Dva
sia visados gaivina šv. Baž
nyčią savo malonėmis. Ji vi
suomet, lyg Jeruzalės bažny
čios septynių šakų žibintu
vas, šviečia Bažnyčiai. Šv. 
Dvasios dovanomis šakos tu
rėjo po vieną nuolat žiban
čią lempą. Tiek daug peršvę- 
stų Sekminių Lietuvoj ir A- 
merikoj pripildo širdį nauju 
džiaugsmu. Baltimorės Ka
tedroj Sekminių vakarą ke
liems šimtams atsivertėlių 
suteikta sutvirtinimo šv. Sa
kramentas...

— Birželio 7 d. (sekma
dienį) 3 vai. po pietų bus vie
šas pagerbimas Šv. Panelės 
penkto Regimento Armory 
salėj, Ten dalyvaus ir lietu
vės. Gaila, mes neturim lie
tuviškų nešamų altorėlių, vė
liavų, tų gražiųjų procesijos 
liktarnių, kurios sužavėtų ne 
tik kitatikius, bet ir katali 
kus, kurie nematė Įnetuvos 
bažnyčios procesijų.

— Senelis T. Žukauskas 
per Velykas paskutinį sykį 
buvo bažnyčioj. Po operaci
jos, nors dar šonas nesugi- 
jęs, Sekminėse atėjo į baž
nyčią ir ėjo prie Komunijos. 
Tikrai kantrus žmogus; per 
7 savaites turėjo dvi opera
cijas.

— Varnausko sūnus svei
ksta, bet kitas senas kriau- 
čius, Petruku vadinamas, ge
gužės 10 d. užgautas auto
mobilio mirė. Sekminių šeš
tadieni palaidotas.

— Jau Lietuvos ąžuolas 
Anapoly, Md. leidžia lapus 
Gaila, kad lietuviams toli nu 
važiuot pažiūrėt.

— Federacijos skyrius pa
siuntė į Kauną Vytauto D, 
muziejui, dr. Račkaus žinion 
5 uniformas ir 4 kardus 
Draugysčių šv. Jurgio, Šv 
Kazimiero. Pasiųsta ir gra- 
bukas, senų fotografijų. Per
siuntimas kaštavo $10.08 
Kiek kaštavo dr. Račkui di
džiulis jq rinkinys nusiųst?

Elizabeth, N. J.

Šaunios vestuvės
Gegužės 24 d. per Sumą 

kun. Kemėžis surišo motery
stės ryšiu ilgamečiu šv. šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
choro narius, tai Marijoną' 
Cibitis su Antanu Matūnu 
Marijona šiam chore išbuvo 
apie 10 metų, pasižymėjo 
mandagumu. Antanas chore 
dainavo apie 7 metus ir yra 
buvęs jo pirmininku. Po jau
niais ir pamergėm jų vestu
vėse buvo S. Cibitė su J. Ma 
tunu, P. Matūnaitė su P. Pu-

” AMERIKA”

zok, L. Demskiūtė su J. Jan
kūnu, U. Mickiniežiūtė su H. 
Chikowski. Svočia — Mari
jona Roglis, svotas — gra- 
borius Edv. Petriką.

Iš bažnyčios vestuvių da
lyviai nuvyko į Laisvės fi
ves salę, kame juos sutiko 
daugiau kaip 200 publikos — 
jaunųjų giminės ir pažįsta 
mi. Čia buvo šauni vestuvii 
puota. Visi valgė, gėrė, dai 
navo ir linksminosi prie ge
ros muzikos.

Į vestuves atsilankė ir vie
tos kleb. kun. J. Simonaitis 
su vikaru kun. Kemėžiu. 
Choro vardu pietų metu ilgą 
ir gražią kalbą jauniesiems 
pasakė baigęs High School 
mokytojo mokslus Pranckie- 
tis.

Vestuves iškėlė jaunųjų 
tėveliai. Nors jaunosios tė
vukas jau miręs, bet už tai 
jos patėvis P. Anelionis jau
tė tą pareigą ir gražiai išlei
do savo podukrą,

Abiejų jaunųjų tėveliai y- 
ra „Amerikos” skaitytojai, 
Linkime, kad ir jaunoji po
relė „Ameriką” užsirašytų, 
nes jie yra geri tautiečiai. 
Linkime ilgo, ilgo gyvenimo 
sutikime ir laimėj.

Dalmanas,

Jersey City, N, J.

Šv. Antano Novena
Šv. Onos parapijos bažny

čioje (Grand St. ir Manning 
Aye.) birželio 5 — 13 dieno
mis įvyksta 9 dienų novena 
prie šv. Antano. Rytais 8:30 
bus novenalės šventos Mi
šios, vakarais 7:30 bus pa
mokslas, giesmės bei maldos 
ir palaiminimas. Noveną ves 
pats klebonas kun. S. Stonis.

Šv. Mergelės vainikavimas
šv. Onos parapijos bažny

čioje per Sekmines įvyko šv. 
Mergelės Marijos ^stovylos 
vainikavimas. Į šias iškilmes 
žmonių prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia, kaip per Velykas. 
Vaikų vien procesijoje daly
vavo 26. Labai įspūdinga bu
vo procesija; priešakyje bu
vo nešamos dvi Dievo Moti
nos Marijos vėliavos, paskui 
vaikai gražiai parėdyti bei 
pavyzdingai sutvarkyti, po 
jų trys mergaitės su pagal
vėliu, ant kurio gražus vaini
kas, toliau keturių mergai
čių nešama stovyla ir ant ga
lo pats celebrantas kun. Sto
nis, Visą tai sudarė neišdil
domo įspūdžio ir ne vienam 
net ašaras išspaudė.

—o— 
Karnavalas

Parapijos karnavalas į- 
vyks birželio 15 — 20 dieno 
mis. Karnavalui vadovaus p 
Juozas Andriuškevičius.

CLEVELAND. O.

Lietuvių darželio piknikas ir 
V. Uždavinio prakalbos

Lietuvių kultūrinio darže
lio metinis piknikas bus sek
madienį birželio m. 14 d., 1 
valandą po pietų, žinomoj 
vietoj — Mačiūtos darže, — 
prie Green Road. Tą dieną 
visiems įžanga bus 25 centai, 
bet yra paskirta 25 doleriai 
dovanų atsilankiusiems, to
dėl visos draugijos ir jų at
stovai Darželio Sąjungoje 
prašomi raginti ir kalbinti 
visuomenę atsilankyti. Tuo 
paremsite darželį, kuriam da 
bar labai reikia pinigų.

Šiame piknike kalbės sve- 
čias iš Lietuvos, WS atsto
vas Vincas Uždavinys, dėl te 
kiekvienas lietuvis privalo

atsilankyti ir išgirsti jo kal
bą.

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS 
Į AMERIKOS LIETUVIUS 

IR DRAUGIJAS

Visi Amerikos lietuviai 
žinot, kad Cleveland, Ohio, 
statomas mūsų tautai amži
nas paminklas Amerikoje — 
Lietuvių kultūrinis darželis. 
Darželis užima apie dviejų 
akrų plotą žemės, taigi dide
lis. Federalinė valdžia iš vie
šųjų darbų fondo paskyrė 
Lietuvių darželio įrengimui 
daugiau kaip 30.000 dolerių, 
taigi pati darželio forma ir 
sutvarkymas atliekamas val
džios lėšomis.

Lietuvių darželis bus už
baigtas šią vasarą ir numa
tyta jo formališkas iškil
mingas atidarymas rugpjū
čio 23 d. Tose iškilmėse ga
lės dalyvauti arba prie jų 
prisidėti plačios Amerikos 
lietuviai. Tai bus istoriška 
diena, kurią kiekvienas pri
valo atminti.

Darželyje jau stovi dr. Jo
no Basanavičiaus paminklas 
ir bus įrengta Gedimino stul
pai.

Bet dar reikia įrengti Bi
rutės fontanas ir du svarbūs 
paminklai — dr. Vinco Ku
dirkos ir poeto Maironio. Tie 
dalykai ir visi kiti pagraži
nimai darželyje turi būti į- 
rengti pačių lietuvių.

Clevelandiečiai darželiui 
suaukojo kelis tūkstančius 
dolerių. Bet šis darželis bus 
visos Amerikos lietuvių pa
minklas, nes tik vienas toks 
dalykas visoje Amerikoje te
bus. Todėl Clevelando Lietu
vių Kultūrinio Darželio Są
junga šiuomi kviečia ir pra
šo visos Amerikos lietuvius, 
pavienius asmenis ir draugi
jas, klubus ir kuopas, prisi
dėti prie Lietuvių kultūrinio 
darželio įrengimo ir išpuoši
mo, Darželį per eiles metų 
gaus progos atlankyti visi 
Amerikos lietuviai. Tegu bū
na visų centas kitas įdėtas į 
tą darželį, tegu jis būna visų 
mūsų šventovė ir pasididžia
vimas.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjunga įsteigta 1929 
m. laipkričio mėnesį, ir susi
deda iš visų Clevelando lietu
vių tautinių ir katalikiškų 
draugijų ir kuopų atstovų ir 
visuomenės veikėjų.

Visi, kas tik išgalite, skir
kit savo mažą ar didesnę au
ką. Jūsų auka bus paskelbta 
spaudoje. Jums bus prisiųsta 
paliudijimas ir Lietuvių kul
tūrinio darželio narystės kor 
telė,

Draugijų veikėjai prašomi 
paskaityti šį atsišaukimą 
savo draugijos susirinkime.

Pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Cul
tural Garden League, 6606 
Superior Ave., Cleveland, O.

Pasitikėdami jūsų para
ma, liekame su pagarba Cle
velando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga: P. V. Čes 
nulis — pirmininkas, Ona 
Mihelichienė, Jonas Brazaus
kas — vicepirmininkai, P. P 
Muliolis — iždininkas, K. S. 
Karpius, sus. sekr., Marė 
Mišeikienė, f in. sekr., Julė 
Salasevičienė, Ona Baltruko- 
nienė — iždo globėjos.

niaus reikalais. Gegužės 20 
dieną svečiui pagerbti vietos 
pramonininkas p. Leonas Še- 
poraitis surengė vakarienę, į 
kurią sukvietė vietos V. V. 
Sąjungos skyriaus veikles
nius narius. Tarp kitų daly
vavo: kleb. kun. J. Kasakai- 
tis, skyriaus garbės pirmi
ninkas ; Antanas Galinskas, 
pirmininkas; muzikas Juo
zas Kudirka, raštininkas; 
poetas Kazys Korsakas, Ka
zys Šakočius, Petras Seniau- 
skas, Juozas Češkys, Anta
nas Kašuba, Jonas Sakalaus
kas, Leonas Lietuvninkas ir 
kiti. Svečias V. Uždavinys su 
sirinkusiems plačiai nupasa
kojo apie tai, ką veikia Vil
niui Vaduoti Sąjunga, iškel
damas jos didelius darbus ir 
reikšmę Vilniaus vadavime, 
plačiai kalbėjo ir apie Vil
niaus krašto lietuvių kultū
rinį ir politinį' gyvenimą. Su
sirinkusieji ir p. Uždavinys 
labai dėkingi p. L. Šeporai- 
čiui, kad jis davė progos su
sirinkti veikėjams ir prie 
gražios vakarienės plačiai 
pasikalbėti Vilniaus reika
lais.

Sekmad., gegužės 24 d. V. 
V.S. skyriaus pastangomis 
sukviesta vietos visuomene 
pasiklausyti paskaitų Vil
niaus reikalais. Nors ir truk
dė smarkus lietus, tačiau su
sirinko apie 300 žmonių. Pa
rengimą vedė skyriaus pirmi 
ninkas A. Galinskas. Progra
mą pradėjo kvartetas: pane
lės Abramavičiūtė, Ivanaus
kaitė, Klimavičiūtė ir Rimai- 
tė, sudainuodamos „Plaukia 
baltas debesėlis” ir „Sakė 
mane šiokia,” okomponavo 
muz. J. Kudirka. Skyriaus 
garbės pirmininkas kun. J. 
Kasakaitis pasakė įžanginę 
kalbą, primindamas ką reiš
kia valstybėms ir tautoms jų 
sostinės. Po jo kalbos padai
navo vietos „Dzimdziai” bro 
liai Šakočiai ir Alb. šeporai- 
tis keletą dainelių, o Stasys 
Šakočius su ilgesiu padaina
vo solo „Leiskit į tėvynę.”

Svečias V. Uždavinys kal
bėjo apie pusantros valandos 
nepaleisdamas klausytojų iš 
savo dėmesio, pasakodamas 
apie Vilniaus įkūrimą, apie 
jo praeitį, pereidamas prie 
dabartinių laikų, prie okupa
cijos ir pavergtų brolių gy
venimo. Susirinkusieji pirko 
Vilniaus Geležinio Fondo pa
sus, ženklus ir pinigais su
metė 10 dol. ir 1 et. Visas 
Vilniaus minėjimas, prakal
bos baigtos Tautos Himnu.

Lauksime vėl, kad Pitt- 
stono WS skyrius mums ką 
nors panašaus parengtų.

Varnausko Kaimynas.

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

Svarbus pranešimas

PITTSTON, PA.

Prakalbos Vilniaus reikalais

Gegužės 20 — 24 d. d. Pitt- 
stone lankėsi Vilniui Vaduo
ti Sąjungos delegatas, kuris 
čia turėjo du pranešimu Vil

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos centro valdyba pra 
neša, kad studentų ir profe
sijonalų seimas įvyks liepos 
m. 7 ir 8 d. d. (antradienį ir 
trečiadienį), Marianapolio 
kolegijoje, Thompson, Conn.

Seime dalyvaus ir garbin
gieji Lietuvos pavasarinin
kai, svečiai dr. J. Leimonas 
ir adv. J. Laučka, kurie skai
tys paskaitas seimo daly
viams. Be to, bus nepapras
tai įdomios seimo sesijos ir 
programos,

Visi Amerikos lietuviai ka
talikai — dvasios vadai, pro
fesijonalai, visuomenės va
dai, sendraugiai, studentai ir 
studentes ir 1.1, visose Ame
rikos lietuvių kolonijose, ku-
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rie yra susirūpinę mūsų tau- 
tos ateitimi, yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiame 
nepaprastame iškilmingame 
lietuvių katalikų šviesuome- 
nes suvažiavime.

Centro Valdyba, l

KARO LAUKO TEISMO 
SPRENDIMAS

KAUNAS (Elta). — Per
eito mėnesio 18 — 21 d. d. 
karo lauko teismas sprendė 
Broniaus Pratasevičiaus, 
Juozo Leonavičiaus, Prano 
Maladausko, Juozo Bagdono, 
Broniaus šiugždos, Simo 
Šiugždos, Kazio Narkevi
čiaus, Jono Vasiukevičiaus, 
Alfonso Petrausko, Kosto 
Šiugždos, Petro šarkausko, 
Kazio Liesunaičio, Vinco 
Aleksos, Augusto Valinsko, 
Vinco Traskausko, Juozo Ka- 
žemėkaičio ir Otto Gerhardo 
bylą. Šiam teismui jie buvo 
atiduoti už tai, kad, 1935 m. 
pabaigos — 1936 m. balan
džio 20 d. laikotarpyje, esant 
karo stoviui, iš anksto tarp 
savęs susitarę ir bendrai 
veikdami; 1) surašė ir vieno
je kaimyninėje valstybėje, 
jos piliečių padedami, spaus
dino priešvalstybinio turinio 
atsišaukimus, kuriais ūkiniu 
kai kurstomi nemokėti mo
kesčių, neklausyti įstatymų 
ir valdžios įsakymų ir nuver
sti esamąją valdžią, kuriuos 
atsišaukimus, pergabenę 
juos per sieną į Lietuvą, pla
tino Vilkaviškio, Marijampo
lės ir Šakių apskrityse; 2) 
platino lapelius, kuriais se
niūnai kurstomi atsisakyti 
nuo pareigų, o nepaklausiu
siems grasoma mirtimi ir ug
nimi ir, be to, 3) norėdami 
terorizuoti ūkininkus ir at
keršyti tiems iš jų, kurie ne
prisidėjo prie streiko, o taip 
pat atkeršyti jų įsakymų ne
vykdžiusiems seniūnams, iš 
anksto tam parengtais gink
lais, pavartojo prieš juos 
(ūkininkus ir seniūnus) išti
są eilę teroristinių aktų.

Visus teisiamuosius teis
mas rado kaltus ir, atsižvelg
damas į visas bylos aplinky-. 
bes, nusprendė nubausti: 
Petrauską, Narkevičių, Pra- 
tasevičių, Šarkauską, Alek
są, Valinską ir Leonavičių 
—- mirtimi, Traskauską, Lie- 
sunaitį, Gerhardą, Kostą 
Šiugždą ir Maladauską — ka 
lėti sunkiųjų darbų kalėjime 
iki gyvos galvos, Bagdoną, 
Simą Šiugždą ir Vasiukevi- 
čių — kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime po 15 metų, Kaže- 
mėkaitį — 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjime ir Bronių 
šiugždą — kalėti paprasta
jame kalėjime 6 metus.

Iš visų mirtimi nusmerk- 
tųjų paduotų malonės prašy
mų J. E. Respublikos Prezi
dento liko patenkinti V. A- 
leksos, A. Valinsko ir J. Leo
navičiaus; mirties bausmė 
jiems pakeista sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos gal
vos. Likusiems keturiems, 
būtent, A. Petrauskui, K. 
Narkevičiui, B. Pratasevičiui 
ir P. šarkauskui, mirties 
bausmė įvykdyta gegužės 23 
dieną.

— Kodėl pavogei laikrodį?
— klausia teisėjas,

— Bet aš, ponas teisėjau, 
laikrodžio nevogiau. Vitrino
je buvo plakatas: „Auksasir 
sidabras vertingi dalykai. 
Naudokitės proga tai įsigy
ti.” Taigi, aš ir pasinaudo
jau proga.
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Apskr. mėnesiu 
kuris, kaip pap 
gyvas. Perskaii 
posėdžio protoki 
įvairią svarstyn

Iždin. V.Vit 
; raportą apie k 

bendrai finansi 
tomybę, iš ko p 
sų užsimokėjtu 
nario mokesčia 
vedami ir laiku 
tini. Gaila tik, 1 

rios draugijos, b 
ginimų, laiku 
Apskričiui prikl 
no mokesnio, d 
lenkiama su nu 
ka. Būtų gera 
draugijos pasist 
šią tvarką pala

I pini kun. N. I 
po iniciatorius, 
piešė sumanym 
mės sklypo, kr 
tas parkas ir 
įvairioms pran 
Tuo klausimu i 
K. Vilniškis ir 
siūlant išleisti 
Šerus. Šį sumai 
užgyrė ir išr 

į komisiją, kuri 
Baduška, Vara 
skaa, Čiopas, Ii 
ir K. Vilniškis.

Vėliau pirm 
kalnis kalba ji 
lu, nurodant, k 
jos yra būtina 
viau organizuot 
jaunimą įtrauk 
nį veikimą Fee 
giant sporto si 
ir 11Į tai a 
mo atstovas 
apibūdindamas 
žiūras visuomei 
me. Tenka past 
mūsų Apskriti!

1 kaskart vis dar 
da jaunimo, ku 
to norą kartu i 
idėjos labui. Ma 
visas jaunimas 
garbingu pavyz 
tą Federacijos • 
neįvyksta tik 1 
je - kiekvie 
trečiadienį. Jul 
kautis prie ja 
posėdžiai tap 
penktadienio1; 
nes penktadien 
peticijos jų dal 
dė. Tad tikime 
kiti likusieji m 
rią nors dieną 
gos Federacijc 

Be to, plačia 
Sept. Lietuvių 
vyks liepos 
parke, Maspe 
kaip pasekm 
džius, tuomi 
savaitraštį 
sos Federal 
narnos be i 
Lietuvių I 
parke.

Taipgi ka 
racijos Tai 
mą, birž. 30 
rin numatyt: 
pirm. kun. J 
merikos” r 
veteranas v 
šinskas.

Federacijos 
dieną

Apreiš

Šv. Vardo 
Vitkus, Baltį

Gyv. Rož. 
nė, Stagniūi 
Draugelienė.
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Iš Federacijos posėdžio

Gegužės 27 d. įvyko Fed. 
Apskr. mėnesinis posėdis, 
kuris, kaip paprastai, buvo 
gyvas. Perskaičius praeito 1 
posėdžio protokolą, eita prie 
įvairių svarstymų.

Iždin. V. Vitkus išduoda 
raportą apie kasos stovį ir 
bendrai finansinę atskaito- 
tomybę, iš ko paaiški, kad vi 
sų užsimokėjusių draugijų 
nario mokesčiai tvarkingai 
vedami ir laiku pasiųsti Cen
trui. Gaila tik, kad kai ku
rios draugijos, be atskirų ra
ginimų, laiku neužsimoka 
Apskričiui priklausančio na
rio mokesnio, deliai ko apsi- 
/enkiama su nustatyta tvar
ka. Būtų gera, kad mūsų 
draugijos pasistengtų ateityj 
šią tvarką palaikyti. Apskr. 
pirm. kun. N. Pakalnis, kai
po iniciatorius, vaizdžiai nu
piešė sumanymą pirkimui že 
mės sklypo, kur būtų užves
tas parkas ir pastatyta salė 
įvairioms pramogoms rengti. 
Tuo klausimu toliau kalba p. 
K. Vilniškis ir Baciuška, pa
siūlant išleisti tam tikrus 
Šerus. Šį sumanymą atstovai 
užgyrė ir išrinko specialią 
komisiją, kurion įeina: p. 
Baciuška, Varneckis, Ručin
skas, čiupas, V. žalnieraitis 
ir K. Vilniškis.

Vėliau pirm. kun. N. Pa
kalnis kalba jaunimo reika
lu, nurodant, kad Federaci
jos yra būtina pareiga akty
viau organizuoti katalikišką 
jaunimą įtraukiant jį į gyvės 
nį veikimą Federacijoje, stei 
giant sporto sekcijas, klubus 
ir t. t. Į tai atsiliepia jauni
mo atstovas p. Ivanauskas 
apibūdindamas jaunimo pa
žiūras visuomeniniame veiki
me. Tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų Apskrities . šeimynoje 
kaskart vis daugiau atsiran
da jaunimo, kuris aiškiai ro
do norą kartu veikti bendros 
idėjos labui. Malonu būtų, jei 
visas jaunimas pasektų šiuo 
garbingu pavyzdžiu ir lanky
tų Federacijos posėdžius, ku
rie įvyksta tik kartą mėnesy
je — kiekvieną paskutinį 
trečiadienį. Juk vien tik tai
kantis prie jaunimo mūsų 
posėdžiai tapo nukelti iš 
penktadienio į trečiadienį, 
nes penktadieniais chorų re
peticijos jų dalyvavimui kliu 
dė. Tad tikimės, kad ir visi

Tretin. D-ja: Vismantaitė, 
Bendžiuvienė.

Amž. Rož. D-ja: Garliaus- 
kienė, Kamarauskienė, Janu- 
šonienė.

Vaik. Jėzaus D-ja: Rimkū- 
nienė.

Sodaliečių D-ja: Milašaus- 
kaitė.

Par. choras: Jankus, 
nauskas, Adamavičiūtė, 
ciūtė, Mincevičiūtė.

Susiv. 135 kp.: Ulevičienė, 
Baciuška, St. Lukoševičius.

Naši. D-ja: Stučienė.
Mot. S-gos 29 kp.: Šertvy- 

tienė.
Vyčių 41 kp.: Kazlauskas.

Karai. Angelų par:
Susiv. 134 kp.: Daubaras, 

Varneckis, P. Lukas.
Mot. S-gos 24 kp.: Tvas- 

kienė, Gustavičienė.
Sodai. D-ja: Vesauskaitė.

Šv. Jurgio par.:
; šv. Rož. D-ja: Jakubčio

nienė, Geruliene.
Mot. S-gos 35 kp.: Bran- 

gaitienė, Kučinskienė.
Šv. Vardo D-ja: Kučinskas
Atsimainymo V. J. par.:
Šv. Vardo D-ja: Čiupas, 

Laurynaitis.
Šv. Rož. D-ja: Norkevičie- 

nė.

Sav. „Amerika”: K. Vil
niškis, V. Žalnieraitis.

Iva-
Po-

rožių ir dovanų. Be to, visi 
vakarienės dalyviai buvo nu
fotografuoti. (Tikimės šį at
vaizdą matyti sekančiam 
„Amerikos” numery.)

Bendrai, visų nuotaika bu
vo nepaprastai gera ir kiek
vienas dalyvis išsinešė gra
žių įspūdžių.

Kaip gražu, kuomet lietu
viai — katalikai nepamiršta 
savo dvasios vadų ir tinka
mai juos pagerbia. Taip, jie 
tos pagarbos yra pilnai užsi
tarnavę, nes jie pašvenčia 
visą savo gyvenimą mums; 
gi mes, nors laikas nuo lai
ko, turime prisiminti ir pa
švęsti bent trumpą valandė
lę jiems.

Tad, lai gyvuoja Apreiški
mo parapijos vadai su kun. 
N. Pakalniu priešaky ilgus 
metus! Parapi jonas.

APREIŠKIMO PARAPIJA

GRAŽIAI PAGERBĖ

Katalikiškas lietuvių vei
kimas Brooklyne gana pla
čiai išsišakojęs, kuriame in
tensyviai dirba ne tilr.įvai- 
raus amžiaus ir profesijos 
veikėjai, bet net ir čia augęs 
jaunimas. Visa tai susidaro 
iš keturių liet, parapijų; jose 
randasi įvairiausių organi
zacijų, klubų ir šiaip pavie
nių kuopų, štai, pavyzdžiui, 
viena iš jų, tai milžiniška 
Apreiškimo Pan. Šv..parapi
ja, kuriai vadovauja kun. N. 
Pakalnis. Pažvelgus į šios pa 
rapijos gyvenimą, atrodo, 
kad tarpusaviam sutikimui, 
artimo meilei ir bendros idė
jos kooperavimui, čia ilgus 
metus turėta dirbti, bet iš 
tikrųjų gerb. kun. N. Pakal
nis vos tik per du metu į vi-

STAIGI MIRTIS

Žinutės
— Kiaušinienės balius bu

vo pasekmingas. Atsilankė 
žmonių į 400. Rožančiaus 
draugija paskyrė pelną para
ri j ai.

— Šv. Vincento Draugija 
ruošia pirmą pikniką šiemet 
Klaščiauš parke šį sekmadie
nį.

— Birž. 10 d. vakare Kata
likų klubas turės pirmą „so
čiai.” Priėmimas tiksuuž- 
kvietimais.

— Kun. J. Balkūnas šią 
savaitę dalyvavo lietuvių 
kolegijos, Thompson, Conn., 
10 metų sukaktyje. Buvo iš
vykęs su kun. J. Aleksiūnu.

— Šv. Antano Novena pra
sidėjo šį ketvirtadienį. Pa
maldos rytais, 8 vai. novena- 
linės Mišios, vakarais 7: 30 v. 
maldos, pamokslas ir palai
minimas.

Staiga mirė geg. 25 d. 8 v. 
vakare Juozas Sidaras, 56 m. 
amžiaus, daug metų gyvenęs 
Brooklyne, kur turi daug 
draugų ir giminių.

Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos geg. 28 d. 11 vai. 
ryto iš Apreiškimo Panelės 
Šv. bažnyčios į Šv. Trejybės 
kapus.

Gedulingas Mišias atlaikė 
kun. Pakalnis prie didžiojo 
altoriaus, o kunigai šeštokas 
ir Lekešius prie šoninių al
torių. Esame labai dėkingi 
visi šeimos nariai.

Paliko nuliūdime žmoną 
Viktoriją, 4 sūnus ir 3 dukte
ris. Šeima yra dėkinga vi
siems už palydėjimą, Šv. Mi
šių užpirkimą. Taipgi dėko
ja už gražų patarnavimą lai
dotuvių direktoriui p. Myko
lui Belauskui.

SEKMINIŲ BALIUS

MASPETH. L. I.

vogei laikrodį 
sėją&
ponas teisėjas, 
vogiau. Vitrino
ms; „Auksas ir 
•tingi dalyki 
roga tai jsigy- 
i » paamaudo-

kiti likusieji mūsų žiedai ku
rią nors dieną pražys garbin
gos Federacijos gėlyne.

Be to, plačiai kalbama apie 
Sept. Lietuvių Dieną, kuri į- 
vyks liepos 4 d., Klasčiaus 
parke, Maspethe, planuojant, 
kaip pasekmingiau ją įvyk
džius, tuomi paremiant mūsų 
savaitraštį „Ameriką.” Vi
sos Federacijos D-jos ragi
namos be išimties dalyvauti 
Lietuvių Dienoj, Klasčiaus 
parke.

Taipgi kalbama apie Fede
racijos Tarybos suvažiavi
mą, birž. 30 d. Chicagoje, ku- 
rin numatyti vykti: Apskr. 
pirm. kun. N. Pakalnis, „A- 
merikos” red. K. Vilniškis, 
veteranas veikėjas K. Kru- 
šinskas.

Federacijos posėdyje gej. 27 
dieną dalyvavo:

Apreiškimo par.:
Šv. Vardo D-ja: Masaitis, 

Vitkus, Baltrušaitis.
Gyv. Rož. D-ja: Kruzuvie- 

nė, Stagniūnienė, žvinienė, 
Draugelienė.

Antanas Adomaitis, tik ką iš metus, jis padėjo motinai 
Lietuvos atvykęs. Po pa- auginti šeimą. Dabar motina 
mokslo jis suteikė palaimini- liks su 2 sūneliais, kurie dar 
mą su šv. Sakramentu, asis- eina į mokyklą, 
tuoj ant klebonui kun. J. 
Aleksiumi! ir kun. J. Laury- 
naičiui. Kiekvienas dalyvių 
gavo gražų Panelės Šv. me- 
dalikėlį atminčiai iškilmių 
Jos garbei.

—o—
Neužmirškite atlankyti 

novenos į Šv. Antaną, kuri 
prasidės penktadienį, birže
lio 5 d. 7:30 vai. vakare. Kun. 
Antanas Adomaitis kiekvie
ną vakarą pasakys pamoks
lą.

REMKIME TUOS, KURIE 
REMIA MUS

APSIVEDĖ

DRAUGYSTES ŠV. VIN
CENTO NARIŲ DOMEI

Šv. Rožančiaus D-ja Sek
minėse suruošė „kiaušinie
nės balių,” kuris visais at
žvilgiais buvo puikus ir pa
sekmingas. Publikos prisi
rinko pilna salė; visi pavai
šint gardžia kiaušiniene. Bu
vo ir dovanų laimėjimas — 
graži „beskė.” Laimėtojai ir 
dalyviai džiaugėsi šeiminin
kių vaišingumu. Dovanas ir 
visus reikalingus dalykus su- 
aukavo draugijos narės. To
dėl padaryta gražaus pelno, 
kuris paskirtas atmokėjimui 
didžiojo altoriaus įrengimo 
išlaidų. Gerb. kunigai ir ren
gėjos nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie tik prisidėjo ko
kiu nors būdu prie šio paren
gimo, 
gerai 
gas.

Šiuomi pranešu, kad mūsų 
draugijos metinis piknikas į1- 
vyks sekmadienį, birželio 7 d. 
Klasčiaus Clinton parke, 
Maspethe ir Betts Avės., 
Maspethe, 2 vai. po pietų.

Taipgi pranešu, kad pus
metinis susirinkimas įvyks 
liepos 11 d. vietoj 4 d., kame 
bus renkama pusė valdybos. 
Malonėkite visi pribūti ir už
simokėti prigulinčias duok
les.

Nepamirškite, kad draugi
jos metinės Mišios bus laiko
mos liepos 19 d. Atsimainy
mo V. J. bažnyčioje, Maspe
the. Visi draugai susirinks 
Zabelskio salėj, 61-38 — 56 
Rd. 8:30 vai. ryto ir in cor- 
pore eisime bažnyčion.

Sekt.

šeštadienį, gegužės 30 d. 
šv. Jurgio bažnyčioje apsive
dė Alb. Kružikauskas su Ver. 
Barasevičiūte. Jų vestuvių 
pokilis buvo Karai. Angelų 
parap. salėje, kuriame daly
vavo jaunavedžių giminės, 
draugai ir pažįstami.

Jaunieji, ypač A. Kruži
kauskas buvo nuoširdus vei
kėjas jaunimo tarpe L. Vy
čių 41 kuopoje jis dirbo dau
gelį metų ir kuopa turi vil
ties, jog jis ir toliau pasiliks 
veikliu nariu. Be to, praeity
je jis taipgi priklausė prie 
Apreiškimo Pan. Šv. choro. 
Jaunoji taipgi dalyvavo jau
nimo veikime.

Linkėtina jaunavedžiams 
geriausių pasekmių prade- 

| dant naują gyvenimą ir dirb
ti toliau jaunimo tarpe.

A. J. M.

NEW YORK

šv. Jurgio Pararp.

Matyt, inaspethiečiai 
supranta savo parei-

Karai. Angelų Pa ra p

Minėjo sukaktį
Geg. 29 d. kun. Jonas Bal- 

kūnas minėjo savo 10 metų 
kunigystės sukaktį. Ryte 9 
vai. atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias asistuojant kun. J. 
Aleksiūnui diakonu ir kun. 
K. Pauloniui subdiakonu, 
kun. P. Lekešiui ceremoni- 
joriumi. Choro dalis giedojo 
prie vargonų. Vakare soda- 
lietės paruošė šokius, į ku
riuos atsilankė apie 500 žmo 
nių, kurių tarpe buvo kun. 
J. Aleksiūnas, kun. J. Laury- 
naitis, dr. J. Petrauskas ir 
red. K. Vilniškis.

Per visą mėnesį buvo lai
komos gegužinės pamaldos 
garbei Pan. Šv., ir nemažai 
atsilankė žmonių kiekvieną 
vakarą. Baigiantis mėnesiui, 
Karalienės Angelų parapijie
čiai nepamiršo kokiam tiks
lui buvo paskirtas laikas. Dė
kingi Panelei Šv. už suteik
tas malones, mūsų parapijie
čiai sudėjo ir pastatė koply
tėlę Dievo Motinos stebuklin
gojo medalikėlio garbei. Pa- 
skutinioj dienoj gegužės bu
vo iškilminga koplytėlės de
dikacija ir apvainikavimas 
Panelės Švenčiausios. Pritai
kytą pamokslą pasakė kun.

Sąjųngiečių susirinkimas
ALRK Moterų S-gos 35 

kp. svarbus mėn. susirinki
mas įvyks šį sekmad., bir
želio 7 d. 4 vai. p. p. Susirin
kimas bus labai svarbus. Na
rės, kurios nuskirtos lankyti 
ligons, turės išduoti rapor
tus.

-MJ— 
Sveiksta

Linksma girdėti, kad są- 
jungietė „Amerikos” skaity
toja Ona Limantienė jau grį 
žo iš ligoninės. Grįžo ir kita 
sąjungietė K. Andrijauskie
nė.

-i-0—

Apsiveda
Mūsų Moterų S-gos 35 kp. 

narės česnulevičienės sūnus 
Juozas birželio 14 d. apsive
da G. Bakanauskaite. Juozas 
yra pavyzdingas jaunuolis, 
tėveliui mirus prieš kelis

Misijos
New Yorko Aušros Vartų 

parap. bažnyčioj misi j eme
rius Tėvas Bružikas pradeda 
misijas birželio 3 d. vakare, 
kurios baigsis sekmad., bir
želio 7 d. vakare iškilmingais 
Mišparais.

—o—
Ekskursija laivu

Prašome įsidėmėti, kad 
šeštad., birželio 6 d. misijų 
nebus, nes sekmadienio rytą 
bus parapijos ekskursija lai
vu į Roton Point, L. I.

Graborius Bronius šalins- 
kas nelaimės valandoj teikia 
aukštos rūšies patarnavimą 
už žemą atlyginimą. Jo su
manus, rūpestingas ir simpa
tingas patarnavimas sukelia 
nepaprasto pasitenkinimo ir 
dėkingumo jausmus širdyse 
tų žmonių, kuriems jis turi 
progos patarnauti.

Graborius Bronius šalins- 
kas turi nepaprastai gražiai 
įrengtą erdvią koplyčią, ku
rią mirusiems pašarvoti tei
kia veltui.

Graborius Bronius Šalins- 
kas turi atskirą modernišką, 
švarią saliukę, su virtuve ir 
visais patogumais, ir visa tai 
teikia veltui pavaišinimui 
laidotuvėse dalyvaujančių 
žmonių, nepaisant, kad miru
sį laidotų ir kitas graborius.

Graborius Bronius šalins- 
kas pigiau išnuomoja naujus, 
puikius automobilius vestu
vėms, krikštynoms ir ki
tiems reikalams.

Mūsų graboriaus Broniaus 
šalinsko adresas yra:

BARRY P. SHALINS 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Vasarine Ekskursija

ŠVEDU
AMtMKOS

DĖKOJAME

Visai netikėtai buvau pa
gerbta varduvių proga, ge
gužės 31 d. Už tai širdingai 
dėkoju p. p. Bagdonams, Bal- 
trušaičiams, Krasinams, Var 
neckienei, Čemerkienei, Nae- 
der’ams, kurie surengė var
dines ir dovanojo gražių do
vanų. Aš tą malonumą ilgai 
ilgai atsiminsiu, bet taipgi 
noriu padėkoti ir per šį laik
raštį „Ameriką,” kurio skai
tytojais yra visi mano var
duvių surengėjai.

Petronėlė Lenkauskienė.

— Profesionalai ir biznie
riai skelbkitės ’’Amerikoj”, 
jei norite, kad jūsų biznį vi
suomenė žinotų.

Išplaukia iš New Yorko
LIEPOS-JULY 1, 1936 {

Modemiškam motorlaivi 

bripshoim 
NEW YORK — KLAIPĖDA

(Per Gothenburg-Stockholmą)
Iš New Yorko i Gothenburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją , 
(6 vai. laiko) j Stockholmą. Iš Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu “MARIE 
HOLM” tiesiog i Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus' p. VI. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje f 

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO 
DROTTNINGHOLM------- — birželio 10.
DROTTNINGHOLM-------------liepos 11.
GRTPSHOLM — — — liepos 25. 
KUNGSHOLM —-------— rugplūčlo 18.
Platesnes žinąs telkia ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visos Š. A. L. raštinės.

SWEDISH AMERICAN1 LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. filst.Stręet, . 

Rockefeller Center, N. Y. City.

sa tai įstengė paveikti.
Taigi, kun. N. Pakalnis 

kaip šios parapijos klebonas, 
N. Y. ir N. J. Federacijos 
Apskričio pirmininkas ir ben 
drai, kaip visuomenės veikė
jas Tėvynės ir Bažnyčios idė
jai, — yra užsitarnavęs auk
štos pagarbos vietą.

Tai įvertindami parapijo
nai surado tinkamą progą — 
geg. 31 d. savo mylimą kle
boną ir vikarą kun. J. Karta- 
vičių pagerbti. Vadovaujant 
par. Parengimų Komitetui, 
surengė iškilmingą vakarie
nę, kurion susirinko pilnutė
lė salė svečių. Čia buvo visa 
eilė kalbėtojų, k. t. kun. C. P. 
Paulonis, kun. dr. Šimkus ir 
daug žymių veikėjų, kurie 
įvairių draugijų vardu išreiš
kė nuoširdžių linkėjimų. Va
karienę vedė kun. S. Stonis. 
Gražių dainelių padainavo 
par. Ansamblis, vad. J. Jan
kaus. Pianu solo skambino 
p. E. Stanaitė ir p. S. Kaz
lauskaitė. Jaunutė Kašėtaitė 
ir Kivytaitė pasakė specia- 
les eiles ir nuo draugijų ce
lebrantams įteikė puokštes

LIEPOS - 4 - JJ14

SEPTINTOJI LIETUVIŲ DIENA
Klasčiaus Parke, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 
ir SUAUGĘ. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ. f

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

Pirmadienį, birželio 8 d. 
šaukiamas Liet. Dienos Ko
miteto bendras susirinkimas. 
Dalyvavimas visų narių bū
tinas. Bus sudaromas planas 
darbo ir tvarkos palaikymui, 
komitetai, todėl narių prašo
me numatyti kas galėtų pri
sidėti ir dabar komitete ne
sančių.

Susirinkimas įvyks „Ame
rikos” redakcijoj, pradžia 8 
vai. vakare. Sekretorius.

IB Brooklyn© ir Maspetho

L R V RU ii O IPU LIETUVIŲ PARAPIJOSI BEAR MOUNTAINS
%%%% Sekmadienį, Birželio-June 21 d. 1986 ****

LAIVAI IŠPLAUKS IŠ METROPOLITAN AVENUE 

PRIEPLAUKOS 10:30 VALANDĄ RYTO

— ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI —

APLEIDŽIA BEAR MOUNTAINS 6:30 VAL. VAKARE
PASISUKANT

Dvi priežastys, dėl kurių 
įvyksta daug nelaimių ant 
užsisukimų yra:, kada va
žiuotojas nesumažina auto
mobilio greičio tol, kol paga
liau būna pervėlu arba kai 
automobilistas bando lenkti 
kitą automobilių, neturėda
mas galimybės matyti, kas 
atvyksta iš priekio. — Ant 
pasisukimų visuomet reikia 
greitį sumažint ir tol nepra
dėt vėl greičio didint, kol 
nebūna lengva jį kontroliuo
ti. Reikia žinot, kad jei du 

. automobiliai, bėganti 40 my
lių greičiu, susidurtų prie
kiais ant užsisukimo, jų susi
dūrimo jėga būtų toki, kad 
abu galėtų būt išmesti į’ orą 
60 (šešiasdešimt) pėdų. Pa
galvokit, kas turi atsitikt su 
keleiviais. Dėl keleto sekun
dų, kurios norima sutaupyti, 
pralekiant kitą automobilių 
ant užsisukimų, gali padary
ti tiek žalos, kad dėl to toks 
gailėtis visą amžių.

r*N. Y. Policijos 
Departamentas.

BROOKLYNAS PRIEŠ 90 
METŲ

PAGERBĖ

TlKIETAI PARSIDUODA KLEBONIJOSE IR PAS 

KOMITETO NARIUS.

TIKIETAŠ Į TEN IR ATGAL SUAUGUSIEMS — $1.00 

VAIKAMS NUO 12 METŲ — 60 c.

Griaunant namus Brook
lyn Bridge aikštėje, po vienu 
mūru rasta dėžė su doku
mentais ir laikraščiais. Laik
raštis — „Brooklyn Daily 
Eagle,” iš 1847 m. lapkričio 
20 d., visai gerai išsilaikęs. 
Tais laikais laikraščius spau 
sdindavo ant skudurinio po- 
pierio. Laikraštyje rašoma, 
kad tuomet būta Brooklyne 
59,566 gyventojų ir kad mū
ro namus prie Pearl ir Wil
loughby Sts. galima buvo 
pirkti už 1.800 dolerių.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Liepos 1 d. '(š. m.) 11 vai. ryte 
'(E. S. T.) Švedų Amerikos Lini
jos modemiškuoju motorlaiviu 
,,Grizli olm” išplauks skaitlinga 
ekskursija į Lietuvą iš New Yor- 
ko per Gothenburgą, Švediją į 
Klaipėdą. Keleiviai vyks iš New 
Yorko į Gothenburgą, iš čia pei 
gražiąją ir Lietuvai draugingą 
Švediją (6 valandas laiko) eks
presiniu traukiniu- į Švedijos sos
tinę Stockholm „Šiaurės Veneci
ją,” iš Stockholmo puikiuoju 
1934 m. statytu garlaiviu „Marie- 
holm” tiesiog į Klaipėdą! Eks
kursiją asmeniniai vadovaus ofi
cialia palydovas p. Mučinskas, 
kuris nuo pat pradžios įsteigimo 
nuolatinio susisiekimo tarp New 
Yorko ir Klaipėdos per Švediją 
sumaniai veda lietuvių skyrių 
Švedų Amerikos Linijos, kaipo 
pavyzdį matome šiandien minėtos 
linijos populiarumą lietuvių tar
pe, daugėjantį lietuvių keleivių 
skaičių į Lietuvą Š. A. L.

Šią ekskursiją užgyrė Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga 
Amerikoje, prie kurios narių vi
sais kelionės reikalais malonėkite 
kreiptis, arba į bet kurį lietuvį 
laivakorčių agentą. Visi Tamstai 
maloniai patarnaus.

Ekskursijos Palydovas.

Sekmad., gegužės 24 d. Jo
nui ir Alice Brunzams (gyv. 
111-35 — 153rd St., Jamaica, 
L. I.) sukako 20 metų jų ve
dybinio gyvenimo. Ta proga 
juos pagerbti giminės ir 
draugai surengė iškilmingą 
balių, kuris prasidėjo 2:30 v. 
ir tęsėsi iki vėlos nakties.

Šios pagerbtuvės daugeliu 
atžvilgių buvo net iškilmin
gesnės, negu vestuvės. Visi 
giminės ir draugai, podraug 
su jų sūnumi Vytautu ir duk
terimi Elena (kurių buvo ne
toli 150 asmenų), sveikino 
celebrantus jausmingomis 
kalbomis, linkėdami daugiai 
mės ir pasisekimo.

Be mažesnių dovanėlių, 
nuo visų susirinkusių pado
vanota gražus virtuvės sta
las ir kėdės. Po užkandžių ir 
gėrimų, jausmingų kalbų, 
celebrantai susijaudinę nuo
širdžiai reiškė visiems padė
ką už tokį surprizą. Orkest
rui griežiant šoko, žaidė, 
dainavo, linksminosi ir po- 
kiliui pasibaigus skirstėsi į 
namus gražiausioje nuotai
koje.

Be kitų, šioje puotoje da
lyvavo Gaigalai, Unguraičiai, 
Ramoškai, Mažeikai, Pilkau
skai, Kairiai, Gerdvilai, Am- 
brazai, Šabliauskas, Meški
niai.

Rūpestingi skaitytojai laik
raštį palaiko, o apsileidėliai 
jį skriaudžia. Nebūk ’’Ameri
kos” skriaudėjas, o draugas 
ir skubėk atsinaujinti savo 
prenumeratą.

STANDARDIZUOTO VIENODU
MO REIKALINGUMAS 

CIGARETUOSE

PRAŠOME DALYVAUTI

Lietuvių Namų Savinin
kų piknikas įvyks šeštadienį, 
birželio 6 d. Dexter Parke, 
Woodhavene (Jamaica lini
jos traukiniu, Elderts Lane 
stotis). Pradžia 2 vai. p. p. 
Šokiams gros šaunus Lido 
Radio orkestras, vadovau
jant V. Bereniui. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kalbėtojai 
patieks įdomių žinių iš namų 
savininkų ir nuomų mokėto
jų judėjimo.

Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijos mėn. susirinki
mas įvyks šį penktadienį, bir 
želio 5 d. 8 vai. vakare, Bro
niaus šalinsko įstaigoj (84- 
02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.). Rengėjai.

Vienu iš didžiausių žingsnių 
Amerikos pramonės išvystyme y- 
ra tai moderniškų išdirbimo me- 
todų ištobulinimas. Koks mažas 
atrodantis nesvarbiu dalykėlis iš
dirbimo procese gali iš tikrųjų 
nusverti gaminio kokybę.

Atyda smulkmeniškiems daly
kėliams ypatingai yra reikalinga 
išdirbime cigaretų. Lucky Strike 
cigaretuose, pavyzdžiui, viduri
nieji aukščiausios rūšies, turinin
go, brandaus kūno tabako lapai 
naudojama. Pirm perkant tabako 
pavyzdžius cheminis išnagrinėji
mas daroma ir taipgi atyda krei
piama tinkamam išsistovėjimui ir 
moksliškam tabako sumaišymui. 
Vienu iš svarbiausių Lucky 
Strike išdirbėjij tyrinėjimo sky
riaus pasidarbavimu išvystyme 
lengvo užsirūkymo, kreipiant aty- 
dą į rūgšties-šarmų lygsvarą yra 
tai nuosavas Lucky Strike proce
sas. „It’s Toasted,” jūsų gerklės 
apsaugai, prieš knitėjimus, prieš 
kosulį.

Betgi reikia pabrėžti, jog ir 
geriausios pastangos tabaką pa
rinkti, sumaišyti ir prirengti būtų 
veltui, jei pats cigarcAų išdirbi- 
mas bus vykdomas nerūpestingai. 
Nes paprasčiausios mechaniškos 
smulkmenos yra stebėtinai svar
bios. 
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Nuo jų priklauso fizinės ypaty
bės, kaip kad . svoris, dydis, dir- 
žingumas, drėgnumo palaikymo 
ypatybės, prikimšimo vienodumas 
— produkto vienodumas — nes 
visa tai giliai veikia į jo degimo 
būdą ir sudėtines jo dūmo dalis.

Lucky Strike cigaretų gamybo
je visos šios ypatybės yra rūpes
tingai standardizuotos, ir sąžinin
gai tyrinėjimų skyriaus tiesiogi
nėj priežiūroj palaikomos. Visa 
tai atliekama sm pagalba įvairių 
įrankių, nors dar ir naujų pra
monėj, kurie buvo išvystyta, kad 
pagerinus lengvą užsirūkymą. — 
(Advertisement).

APVOGĖ LIETUVĮ
Pereito penktadienio naktį 

nežinomi piktadariai įsiveržė 
į W. Stotkų saldainių krau
tuvę (65-46 Grand Ave.) ir 
išnešė medžiagos ir 100 dole
rių pinigais.

NAMAI SU RUIMINGAIS 
DARŽAIS

WASHINGTONAS. — Pre
zidentui Rooseveltui įduotas 
planas, kad pramonės centrų 
darbininkus su šeimomis į- 
gyvendinti tolėliau nuo mie
stų, parūpinus jiems nedide
lius namus su poros akrų di

dumo daržais.
Tai nauja šalies vyriausy

bės programa. Sakoma, pre
zidentas ją nuoširdžiai re- 
miąs.

PARDUODAMI 2 NAMAI IR 
LOTAS

ant kampo, geroj vietoj prie di
delio judėjimo. Susisiekimas labai 
patogus. Yra ir garadžius. Par
duodama labai pigiai. Sąlygas su
žinosit vietoj. Kreipkitės

Apolonia Švirmickienė
107-32 Waltham St., Jamaica, L.I.

(Kampas Shore Ave.)
(23 — 24)

I. - • s
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9329

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVĖNtJfc

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 tak, 
ii* pagal sutarti 

Tėl.: MAflsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte v
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel,: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—fl vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublie 9-3040

I
TEL Virginia 7-4499 ,

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. 6ALINSKAS) '

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84*02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L JPRIE FOREST PARKWAY 1

NCWC Apšvif 
praneša, kad 68. 
baigsią šiemet ki 
slėsniąsias mokj 
užbaigshigh sch 
universitetus, 
uosius laipsniui 
0 gaus diploi 
Hose mokyklose; 
seminarijas, iš 
gina kunigystės^ 
1800 užbaigs maž 
narijss. Tai didži

kėjų, laisvumo 
k koniuiuuhnio r<

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

2 E e m

jimmimmimiiiiiiiiiinin'iimiiiiiiiiniiiimimiimmiiiimniiit' iinniii 
E Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIU I 
= KRAUTUVE x =
| GERIAUSIOS RŪŠIES =
r Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 5
- Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Geriausia paslrĮnkimas į 
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš s 
s geriausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: š 
= J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
'(illlllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllr

I
Tel : STagg 2-7177 <;

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS)
ADVOKATAS ]!

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. ;
Williamsburgh Bridge Plaza j 1

<; EVERGREEN 8-9770 <[

į JOSEPH GARSZVA į
) GRABOEIŪS IB BALSAMUOTOJAS <

;; 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. <
1 >

< Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

i JOSEPH LE VANDA
j (LEVANDAUSKAS)
Į GRABORIUS

< 107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

TeL: STagg 2-J04S

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

NOTARY PUBLIC,

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
QUBOBIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKE RY, Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

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

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

KOSULYS Hš TT TiT o8
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gautl visose vaistinė^-. arba tiesiai iš:

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

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

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

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE 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
MICHAEL SALIKLIS

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

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

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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 
gautl j stu^as Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
‘GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'^attdard"

r
Ay

E

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 adreiuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST.,

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

Lietuvos vyria 
j&iuntusi į Anglį 
studentus studij 
ybos, Jie studiji 
šiuose anglų univ 
Ateity anghįkalb 
Lietuvos mokyklc 
ma sustiprinti. A 

dėstoma 3 
ir į aukštesniosi 
st Tik kodėl ned 
Esvijos studeuti 
jiuti Lietuvoje? 
įkalbos nega 

(fe, kurie toj 1 
mažens lavinasi 
turime kandidai 
aiymi anglų i 
iirie vadovai 
amalams. Kelių 

Jjoanėduos tie!
Intams, kiek 
feherikos lieti 
aų mokslus.

H.C. Kaune 1 
litinį savaitraštį, 
kr< Štai, iš v 
pusės susidarė klii 
tiTuo reikalu bu v 
prašymas ponui

■ rektoriui. Kodėl 
net nepolltinialn,

daromos kliūtys? 
iškilęs konfliktas-

straipsĄ Vyria, 
čia Eltos politinii 
ūius talpinti, neži 
jie bus religinis 
p priešingi. I 
tintos vieningu!! 
Spauda priversta 
W visuomet: 
Skaitytojai visgi a 
ta® grūdų.

ftg.26 d. Va1 
jais Pijus ka 
analistų ir pa 
Mm pasakęs, 
i vaido pašau] 
aomonės valdo 
ęauda yra minčii 
ir perdavėja.” S( 
šalių ir penkių ti 
raštininkai atlan] 
pasveikinti jo 79 
takties proga, 
tam šia proga 
^priklaupimo 
^huobučiav 
<feBet neviena: 

on nesinaudoji 
juos pavadino 
garsiakalbiais.” 
laikraštininkam: 
yra laukiami sv< 
nui taip tikintie

daugi Vatikano i 
,.Bendrojo Tėvo n

Brooklyne pasir 
leidinys „Na Mariai: 

Tamošaitis
^.Wjaipas 
« Ają Munką” 
uesj lietuviškos dai 
lams. Tikslas gražu 
turime „Muzikos l

taipgi Ii 
T* Populiarinu 
gai Mėjo dar 
Muzikos.”




