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Į Amerikos pasiūlymą su
daryti Vilniaus Laisvės Ta
rybą pirmiausiai atsiliepė 
dienraštis Naujienos. Laik
raštis pritaria iškeltai min
čiai, tik nesutinka su pasiū- ’ 
lytu būdu tą įstaigą sudary- ; 
ti.

Naujienoms nepatinka, 
kad siūlomoje Taryboje ka- ! 
talikams numatomos 4 vietos 
iš 7, kas, esą, neatitinką 
„mūsų visuomenės nusista
tymą”. Naujienoms nepatin
ka ir tai, kam siūlomas vie
nas atstovas nuo- Kunigų 
Vienybės ir daro pastabą 
„kodėl nesiūlyti vietų dakta
rams, advokatams ir biznie
riams”. Pagaliau, N. dar 
klausia „kam ignoruoti ki
tus dienraščius?”

Kiti dienraščiai yra komu
nistiniai ; komunistams ne
rūpi Lietuva, todėl jų dien
raščiai ir „ignoruoti”.

Malonu, jog Naujienos pa
reiškė susidomėjimą iškelta 
mintimi ir padarė savo pa
stabas. Būtų buvę dar malo
niau, jei jos būtų pasiūliu
sios savo projektą, tada jų 
kritiškos pastabos būtų bu
vusios tikrai teigiamos.

Lauksime kitų laikraščių 
pasisakymo.

—o—
Rezoliucijos priimamos, 

kad būtų vykdomos, tačiau 
dažnai kitaip atsitinka. Bet 
štai turime gražių žinių. Apy 
linkės katalikų seimelis pa
sisakė už planingą spaudos 
platinimo darb;» .Širmasis 
nutarimą vykdyti pradėjo 
kun. J. Balkūnas — Maspe- 
the jis jau sudarė spaudos 
platinimo komisiją, o šį va
sario mėnesį paskyrė spau
dai. Šis Amerikos numeris 
pasieks kiekvieną Maspetho 
parapijos ’šeimą.

Kitos parapijos, tikime, ir
gi išsijudins. Kalkime geležį, 
kol raudona. Seimelis sukėlė 
gerą nuotaiką, tad ir sunau
dokime ją.

—o—
Lietuvių katalikų visuo

menė žygiuoja į priekį įvai
riose vietose, štai šį sekma
dienį, vasario 7, Cambridge 
parapijiečiai sudegins skolos 
dokumentus; netrukus įvyks 
So. Worcester Aušros Vartų 
įrengtos bažnyčios šventini
mas; Providence jau pasta
tyti mokyklai namai; Dayto- 
ne, Ohio, keliamas fondas 
mokyklos namams statyti; 
Brooklyno Apreiškimo para
pija pernai išmokėjo 7000 
dol. skolos. Tokių gražių pa
žangos ženklų yra ir kitur.

Tenka tik pageidauti, kad 
visur lietuvybės frontas ne
darytų jokių kompromisų^ 
kad jis būtų tikrai lietuviš
kas.

SAVAITES ĮVYKIAI
Prezidento gimtadienis

Prezidentas F. D. Roose
velt sausio 30 d. sulaukė 55 
metų amžiaus. Ta proga ga
vo daug sveikinimų iš Jung
tinių Valstybių ir užsienio. 
Prezidentui pagerbti vakare 
visoje valstybėje įvyko daug 
balių, kuriuose dalyvavo keli 
milijonai žmonių. Pelnas pa
vedamas paralyžium sergan
tiems gydyti, šelpti.

Prezidento gimtadienio ge
rą nuotaiką drumstė nepavy
kę bandymai užbaigti Gene: 
ral Motors korpor. automo
bilių darbininkų streiką. 
Darbdavių atstovas Sloan at
sisakė atvykti deryboms, ku
rias ruošė darbo sekretorė, 
Miss Perkins. Darbo sekreto
rė tuojau pasiūlė Kongresui 
išleisti įstatymą, kurs suteik 
tų darbo sekretorei teisę 
priversti susiginčijusias ša
lis būtinai atvykti ir prista
tyti atitinkamus dokumen
tus, jei to reikalaus darbo 
sekretorius.

Dėl šio pasiūlymo kilo 
daug ginčų. Darbo federaci
jos vadovybė pasisakė prieš 
tokį siūlymą. Kongreso nuo
monė dar neaiški.

Potvyniai atslūgo
Patvinusios Ohio ir Missi

ssippi upės apsiramino ir 
pradėjo atslūgti. Į nukentė
jusias vietas plaukia parama 
iš visos valstybės. Raudona
sis Kryžius jau surinko nu
statytą kvotą — 10 milijonų 
dolerių, bet raginama aukų 
rinkimą toliau tęsti, nes tos 
sumos neužteks. Nuo potvy
nių nukentėjusių žmonių yra 
apie 900 tūkstančių, kurių a- 
pie 676 tūkstančiai turėjo pa 
likti savo namus.

Labiausiai nukentėjo Lou
isville miestas, Kentucky.

Potvyniuose nukentė ju
slėms sušelpti Kinijoje irgi 
daroma rinkliavos. Kinijos 
vyriausybė nori sudaryti 
nors 60 tūkst. dolerių.

Studentai gauna darbo
124,818 studentų gauna 

šiek tiek darbo iš jaunimo 
administracijos (NYA) įvai
rių projektų. Iš viso Jungti
nių Valstybių universitetuo
se bei kolegijose yra 1,788,- 
000 studentų.

METAI V

Maskvoje sušaudė 13-ką
Kariškas teismas pasmer

kė mirti 13-ka senų komu
nistų, kurių skaičiuje tūlas 
Drobnis, matyti, lietuvis, bu
vęs Maskvos sovieto sekre
torius. Jie slaptai sušaudyti 
vasario 1 d., o jų lavonai su
deginti. Mirties bausmės iš
vengė 4 kaltinti trockininkai 
— Karl Radek, Sokolnikov, 
Stroilov ir Arnold. Jiems te
ko kalėjimas iki 10 metų. 
Svarbiausiu nusikaltėliu bu
vo minimas Radek, bet teis
mas jam paskyrė 10 metų 
kalėti.

Šie keturi „laimingieji” 
esą išvežti į nežinomas vie
tas bausmei atlikti. Manoma, 
jog jie palikti gyvais, kaip 
reikalingi liudininkai kitai 
„išdavikų” bylai, kurioje bū
sią laikraščio Pravda buv. 
redaktorius Bukharin, buvęs 
premjeras Rykov, generolas 
Putna ir kiti.

Trockis griežtai užginčija 
turėjęs bet kokius artimus 
santykius su kaltintaisiais. 
Sušaudytasis Piatakov liu
dijo, jog jis buvo orlaiviu nu
lėkęs iš Berlyno į Norvegijos 
sostinę Oslo 1935 mt. gruo
džio menesį, bet iš Norvegi
jos pranešta, jog joks orlai
vis tą mėnesį nebuvo nusilei
dęs Oslo mieste, ši aplinky
bė labai palengvina Trockini 
užginčyti ir kitus jam pri
metamus apkaltinimus.

Lenkai bijo vokiečių
Lenkijos — Vokietijos pa

sieny lenkai greitai pradės 
statyti didžiules apsigynimo 
užtvaras, kurių statybos dar 
bą prižiūrės prancūzų inži
nieriai. Ši statyba kaštuos 
milžiniškas sumas, kurias 
bus labai sunku pakelti Len
kijos neturtingam iždui; ta
čiau šie darbai sumažins be
darbių skaičių.

Japonų valdžios krizė
i Japonijos kariuomenės ge
nerolams pasipriešinus, ge
nerolas Ugaki negalėjo suda
ryti vyriausybės. Jo vietą 
užėmė gen. Hayashi, kuris 
bus premieru, užsienių ir 
švietimo reikalų ministeriu. 
Per 10 dienų Japonijoj buvo 
neaiški būklė; buvo rimtas 
pavojus sulaukti tikrą kariš
ką diktatūrą.

Vaiko vestuvės
Praeitos savaitės gale iš

aiškintos vedybos tarp Ten- 
nesse valstybės- paprasto dar 
bininko, 22 metų jaunuolio, 
ir 9-rių metų mergaitės, ku
riuos sutuokė baptistų dva
sininkas. Jaunoji buvo tik 
trečiame mokyklos skyriuje. 
Šios vedybos sulaukė daug
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ŠV. TĖVAS RUOŠIASI
80 METŲ SUKAKČIAI

EUCHARISTINIS KON
GRESAS IŠKILMINGAI 

PRADĖTAS
Vatikanas. — Šv. Tėvo Pi

jaus XI sveikata tiek page
rėjo, jog jis sudarė savo 
veiklos programą pavasa
riui.

Gegužės 11 d. paskirta iš
kilmingam Pontifikališkos 
Akademijos atidarymui. Ge
gužės 31 d. yra Šv. Tėvo gim 
tadienis; tada jam sukaks 
80 metų. Savo gimtadienį 
praleisti jis numato vasarna
my, 15 mylių už Romos.

PASITRAUKĖ HITLERIO 
MINISTERIS

Manila. — 33-čias tarptau
tinis eucharistinis kongresas 
iškilmingai pradėtas vasario 
3 d.

Kongreso atidaryme daly
vavo atstovai iš 54 tautų. 
Ypač daug atvykusių skau
tų.

Kongrese dalyvauja dide
lės minios tikinčiųjų iš Fili
pinų, Indijos, Kinijos, Japo
nijos ir kitų tolimųjų rytų 
vietų.

Berlynas. — Dėl Hitlerio 
šalininkų vedamos propagan
dos prieš Bažnyčią, atsista
tydino pašto ir susisiekimo 
ministeris, baronas Paul 
von Eltz — Ruebanach, žino
mas katalikas.

Pasitraukęs ministeris bu
vo geras savo srities žino
vas ir turėjo nepaprastą mi
rusio prezidento Hindenbur- 
go pasitikėjimą. Politikoje 
aktyviai Ruebanach nedaly
vavo.

Matyti, jog paskutinieji 
hitlerininkų žygiai perdaug 
toli siekia ryšium su Bažny
čios varžymu ir ministeris 
Ruebanach nebegalėjo būti 
ilgiau tokioje vyriausybėje, 
kuri visiškai priešinga jo ti
kybiniams įsitikinimams.

K. STASYS. PALEISTAS

Klaipėdos Lietuva
Niekuomet Neišsižadės

Sausio 15 d. Lietuvos kraš-' Todėl ir Klaipėdos konvenci- 
to apsaugos ministeris, pulk. 
Dirmantas, Klaipėdos susi
jungimo su Lietuva sukak
ties minėjime pasakė kalbą, 
kurios užbaigą čia paduoda
me:

Vilnius. — Suimtasis lie
tuvių tautinio komiteto pir
mininkas, Kostantas Stasys, 
paleistas už užstatą 1000 
zlotų.

Stasys kaltinamas niekini
me Lenkijos valstybės, nes 
pas jį rastas Rimšos meda
lis, kuris vaizduoja Lietuvos 
— Lenkijos uniją.

Stasio, areštas, matyti, la
bai paveikė jo brolį, kun. J. 
Stasį, Šešuolių par. kleboną, 
kuris staiga mirė Kaune.

TEISĖJAS ĮSAKĖ PAŠA
LINTI STREIKIERIUS

Flint, Mich. — Teisėjas 
Paul V. Gadola vasario 2 d. 
savo sprendimu įsakė strei- 
kieriams išeiti iš jų užimtų 
General Motors dirbtuvių ir 
uždraudė piketavimą. Teisė
jas savo sprendime pažymi, 
jog Michigan įstatymai drau 
džia piketavimą.

Teismo sprendimas įsaky
tas įvykdyti per 24 valandas. 
Sprendimą tuojau streikie-

Klaipėdos kraštas grįžo 
prie Lietuvos kamieno milži
niško visą pasaulį sukrėtusio 
karo dėka ir milijonų gyvy
bių aukų kaina. Versalės 
sprendimas buvo darytas ap
dairiai, teisingai, kad išveng
tų ateityje baisaus karo. 
Kas keltų konfliktą dėl Klai
pėdos uosto, kuris tik vienai 
Lietuvai yra reikalingas, tas 
rizikuotų vėl iššaukti pasau
linio karo šmėklą. Jei kas kė
sintųsi atimti mūsų Klaipė
dos kraštą, tas kėsintųsi 
čiupti Lietuvą už gerklės, 
kad ją pasmaugtų.

Kad kiti mums gintis pa
dėtų, turime patys būti pasi
rengę ir pasiryžę gintis. Iš 
to galima daryti visai tautai, 
vyriausybei ir ypač mums 
kariams aiški išvada: pirm 
visa ko rūpinkimės išsaugoti 
Klaipėdą.

Gal kai kas pasakys, kad 
Klaipėdą saugo sutartis. Bet, 
deja, ne visos mums artimos 
valstybės gerbia savo para
šus, iškilmingai padėtus po 
sutartimis. Mes esame linkę 
blogų sutarčių visai nedary
ti, negu padarę jas laužyti.

ją lojaliai vykdome.
Palanga buvo nuo Birutės 

laikų ir liks tik Palanga, o 
Klaipėda yra ne tik tikras ir 
patogus langas į platųjį pa
saulį, bet, svarbiausia, pato
gūs vartai ir keliai, per ku
riuos teka % valstybės turtų 
apykaitos.

Stovėdamas 15-tų metų an
goje, linkiu, kad Mažosios 
Lietuvos, o ypač paties Klai
pėdos piliečiai be rasės, tau
tybės ir tikybos bei 
skirtumų, aiškiai 
kad jų gyviausias 
kad natūralus, iš 
nes uosto padėties 
laimingas,/ sveikas 
šiai, XX amžiaus 
besibaigiant, rastas 
tas sprendimas — 
stovus ko ilgiausiems 
kams; linkiu, kad tarp 
jų Lietuvos dalių ko greičiau 
išnyktų skirtumai ir blogu
mai, kurie atsirado mumyse 
per ilgų metų vergavimą į- 
vairiems svetimiems po
nams; linkiu, kad Mažosios 
Lietuvos žmonės, uostas ir 
jūra taip suaugtų su Nemu
no šeimininke Lietuva, kaip 
neatskiriamai medis suauga 
su žeme.

Baigdamas savo kalbą, drą 
šiai pareiškiu, kad greičiau 
mūsų Nemunas nukryps nuo 
Baltijos jūros, negu lietuv
ninkai ir žemaičiai išsižadės 
nuo amžių savo Klaipėdos.

n kalbos 
suprastų,

vyku- 
zirčiai w

abie

IŠ AVIACIJOS LAUKO

Sausio pradžioje Laisvės 
kolumnistas smarkiai puolė 
Amerikos redaktorių už ne
kaltą žinutę, jog Rusijos ko
munistai sako, kad jie nepa
siekė to, ko komunizmas mo
ko.

Štai neseniai Sovietų Ru
sijos atstovas, p. Trojanov- 
ski,* viešai pareiškė, jog So
vietų Rusija nėra komunis
tinė. bet socialistinė valsty
bė. Nejau dabar Bimba ir 
Trojanovskį išvadins šmeiži
ku ir kitokių „cinų” jam pri
kraus?

Vienybės redaktorius atra
do lietuvį milijonierių, nors 
jau mirusį; jis rašo, jog 
prieš 15-ka metų miręs kun. 
Pautienius „paliko Lietuvos 
universiteto teologijos fakul
teto studentų stipendijoms 
milijoną dolerių”.

Galime painformuoti, jog 
kun. Pautieniaus palikimas protestų, bet valdžia panai- 
nesiekia nė 100 tūkstančių kinti ,iu negali, nes Tennesse 
dolerių. Jį milijonierium pa- įstatymai nenumato vedy- 
darė Vienybės redaktoriaus boms amžiaus.
smarki vaizduotė. Be to, re- Išžudyta 13,400 kunigų 
daktorius, norėdamas kelis Vatikano laikraštis Osser- 
kunigus „apvesdinti”, skel-'vatore Romano vasario 1 d. 
bia, jog prof. Jurgutis irgi 
vedęs, kas visiškai neatitin
ka tikrenybę. Tai vis, matyti, 
kaltas Vienybės redakto
riaus persidirbimas — jis nu
siskundžia, jog savo skiltį 
Dabar rašo 2 vai. naktį. Nak
ties darbas vis dėlto ne die
nos darbas; ne be reikalo 
diena skirta darbui, o naktis 
poilsiui ir sapnams.

numery pateikia žinių apie 
Ispanijos bendrafrentininkų 
siautimą; bendrafrontinin- 
kai jau yra išžudę apie 13.- 
400 kunigų, kurių skaičiuje 
11 vyskupu. Blogiausia būk- 
’ė Malagoje ir Barcelonoje, 
kur išžudyta apie 90 procen
tu visų ten buvusių kunigų. 
23-jų vyskupijų beveik visos 
bažnyčios sudegintos.

Kunigaikščio kataliko 
vestuves

Praeitą savaitę Anglijoje 
Norfolko kunigaikštis, Ber- 
nar Fitzzalan — Howard, 28 
metų, vedė Lavinia Strutt, 
20 metų; šliūbas įvyko kata
likų bažnyčioje. Šis kunigaik- riams paskelbė šerifas, 
štiš yra bene žymiausias ka
talikas anglų aristokratų ’ kariuomenės.
luome, kurio daugumą suda-1 ėmę streikieriai pasiuntė te- 
ro episkopalai. Jaunavedis 
nepaprastai turtingas. Jo tur 
tai siekią per 50 milijonų 
dolerių.

Fašistų sukaktis
Savaitės pradžioje Italijos 

juodmarškinių fašistų mili
cija minėjo 14 metų sukaktį. 
Beveik tuo pačiu laiku Mus
solini spaudos atstovams pa
reiškė, jog Europoje galima 
užtikrinti 5 ar 10 metų tai
ką, jei gerai išsipręs Ispani
jos civilinis karas. Tuo pat 
laiku jis pasisakė labai ger
biąs prezidentą Roosevelt, 
tačiau griežtai neigiąs demo
kratiją, nes ji netinkanti 
šiems laikams.

Mussolini savaitės vidury 
stebino savo draugus drąsiu 
sportu — jis čiuožė ir šliuži- 
nėjo per sniegą visai be mar
škinių.

Jūrininkai baigė streiką
Sausio 30 d. Ramiojo van

denyno pakraščių jūrininkai 
nutarė užbaigti streiką, užsi
tęsusį 93 dienas. Streikavo 
apie 40,000 darbininkų. Jūri
ninkų unijos laimėjo daug 
reikalavimų. Streikas pale
tė apie 240 laivų. Apskaičiuo 
jama, jog dėl streiko buvo 
apie 650 milijonų dolerių nuo 
stolių.

Į Flint miestą atvyko daug 
Dirbtuves už-

legramas gubernatoriui Mur 
phy, pranešdami, jog jie tvir 
tai laikysis dirbtuvėse.

Teismo sprendimas liečia 
dvi dirbtuves, kurias sustrei
kavę darbininkai 
prieš mėnesį.

Į Detroit atvykęs streiko 
vadas, John L. Lewis, vasa
rio 3 d. ryte susitiko su darb
davių atstovu deryboms, ku
rias paruošė gubern. Mur
phy. Norima išvengti riau
šių.

užėmė

MIRĖ MONSINJORAS 
HICKEY

Brooklyn© vyskupijos ge
neralinis vikaras, monsinjo
ras David J. Hickey, 84 me
tų amžiaus, mirė vasario 2 d. 
vakare Šv. Pranciškaus Ksa
vero par. klebonijoje.

Velionis šv. Pranciškaus 
parapiją suorganizavo 1886 
m. ir visą laiką joje išbuvo. 
Vyskupijos gener. sekreto
rium paskirtas nuo 1930 mt. 
Daug sykių' jam teko pava
duoti vyskupą. Kunigystės 
50 metų sukaktį minėjo 1927 
mt.

NETURI VAIKŲ — NEGA
LI BALSUOTI

SVARBUS ŽURNALAS 
APIE KLAIPĖDĄ

— Chicagoje šiomis dieno
mis mirė Albert Welge di
džiausiame skurde. PaPko 
turto 750,000 dol. vertės vi
sokiomis Jfratfg'en'ytčmis.

Sofia. — Bulgarijos kara
lius Borisas išleido dekretą, 
jog rinkimuose galės balsuo
ti tik tos moterys, kurios 
turi vaikų.

Suorganizuotas lietuvių 
nacijonalis aero klubas

Chicago. — Mūsų didvy
riai Darius ir Girėnas nuste
bino pasaulį savo drąsiais žy 
giais aviacijoj, išgarsino mū
sų tautą po visą platųjį pa
saulį, bet už tai jie brangiai 
užmokėjo: jie sudėjo savo 
gyvybes ant tautos aukuro!.. 
Lai būna jiems amžina gar
bė už tai!

Lietuvai reikalinga nema
žai didelių ir gerų orlaivių. 
Mes, amerikiečiai lietuviai, 
galime daug prisidėti Lietu
vos oro laivynui padidinti. 
Lietuvos šauliai, kurie tiek 
daug tarnavo ir tarnauja sa-' 
vo tautai, jau suorganizavo 
Aero Klubą, bet jiems stoka 
orlaivių.

Chicago lietuviai aviacijos 
mėgėjai, nujausdami šaulių 
reikalus, suorganizavo „Lie
tuvių Nacijonalį Aero Klu
bą”, kuris jau nustatė plačią 
programą aviacijos dirvoje 
ir jau stropiai rengiasi Avia
cijos Dienai šią vasarą.
Klubo tikslas yra: Vykdy

ti Dariaus ir Girėno paliktus 
troškimus bei testamentą; 
pagelbėti lak. A. Kielai su
kelti reikalingą kapitalą ir 
tinkamai jį prirengti į tą pa
vojingą ir ilgą kelionę New 
York — Kaunas; pagelbėti 
Lietuvos šauliams įsigyti tin 
kainus aeroplanus; rengti 
metines Aviacijos Dienas, ku 
riose lietuviai lakūnai, sklan
dytuvų („glaiderių”) valdy
tojai ir parašiutininkai už
imtų pirmas vietas; organi- dolerių.

Mėnesinis žurnalas Cur
rent History sausio mėn. lai
doje, žymioj vietoj, turi 
straipsnį — Why Hitler 
Wants Memel.

Straipsnio autorius Henry 
C. Wolfe, žymus rašytojas 
tarptautiniais klausimais. 
Jis veda laikrašty Sunday 
Dispatch, Columbus, O. sky
rių The European Scene.

Autorius labai išsamiai iš- 
vedžioja apie galimus vokie
čių agresingus planus, nu
kreiptus Rytų pusėn, ir kad 
Klaipėda būsianti kaipo pra
dėjimo punktas.

zuoti ir lavinti jaunimą avia
cijos dirvoje, kad reikale ga
lėtų patarnauti ir pačiai Lie
tuvai; fondui sukelti rengti 
pramogas, pasilinksminimus, 
aviacijos dienas ir t.t.; kreip 
tis į didesnes lietuvių koloni
jas tikslu suorganizuoti Avia 
ei jos Klubo skyrius.

Lietuvių Nacijonalis Aero 
Klubas kviečia plačiąją lie
tuvių visuomenę, laikraščius, 
organizacijas, draugijas, klu
bus bei radio valandų vedė
jus į šį prakilnų tautos dar
bą. Šio klubo nariai gali būti 
vyrai ir moterys, užsimokė 
darni 50 centų metinės duok 
lės. Dr. Jonas P. Poška,

Nac. Aero Klubo pirm.
Praeitais metais New 

York mieste pašelpą gavo a- 
pie-900,000 žmonių; jiems su
šelpti išmokėta 109 milijonai

Liet.
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RaStus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslu! neprlsiunčlama pašto ženklų

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.
KAZYS P. VILNIŠKIS—Vedėjas

LAISVAMANIŲ LAISVE

Mūsų ir kitų tautų laisvamaniai šaukte šaukia, jog jie 
kovoja dėl sąžinės laisvės ir dėl kitų šventų žmogaus teisių. 
Taip šaukdami, jie, matyti, nori visus įtikinti, jog jų judė
jimas visai nekaltas reiškinys, niekam nieko bloga nedarąs.

Rodos, ko čia ir pykti ir priekaištus svaidyti laisvama
nių adresu. Bet visa bėda, kad laisvamanių žodžiai vieno
ki, o darbai kitokį.

Štai „gražus” faktas. Jungtinių Valstybių laisvamanių 
vadas, jų pirmininkas, Joseph Lewis, šiomis dienomis rei
kalavo teismuose, kad New York švietimo tarybai būtų už
drausta pirkti Šv. Rašto knygas ir išdalinti jas miesto mo
kykloms.

Tas pats Lewis reikalavo, kad viešose mokyklose nebūtų 
leidžiama katalikų, protestantų ir žydų moksleivių tikybi
nių klubų nariams susirinkti.

Tačiau laisvamanių vadui nepasisekė. Teismas jo reika
lavimus atmetė. Teisėjas labai teisingai pažymėjo, jog 
laisvamaniai turi teisę netikėti į Dievą, bet jie neturi jo
kios teisės atimti tikintiesiems laisvę tikėti į Dievą.

Laisvamanių vado Lewis norai aiškiausiai parodo laisva
manių veidą be kaukės. Dar neturėdami pajėgos, jau nori 
tikinčiuosius supančioti, o ko belaukti, jei jie turėtų galią 
savo norus įvykdyti.

Nė kiek geresniu keliu eina ir lietuvių laisvamaniai su 
savo vadais Šliupu, Graičiūnu ir kitais.

Keista, jog net SLA savaitraštis Tėvynė negali suprasti, 
kodėl katalikų organizuotos visuomenės žmonės daro prie
kaištus Susivienijimui, pernai paskyrusiam 400 dol. Lietu
vos laisvamanių draugijai.

Susivienijime priklauso daug katalikų, tad ar nėra kata
likų visuomenės vadams pareigos priminti apie tų katalikų 
nesąmoningumą — jų pačių sudėti centai skiriami katali
kybei griauti.

Šliupas su savo bendraminčiais, prisidengę „etinės kul
tūros” skraiste, įgiję vilties gauti paramos iš amerikiečių, 
pradės drąsiau reikšti savo apetitus. Bet kurią dieną Lie
tuvos laisvamaniai, kaip ir jų bendramintis Lewis, irgi gali 
panorėti teismuose ar kur kitur reikalauti, kad būtų iš mo
kyklų pašalinta tai, kas katalikams brangu.

Ar reikia Įsivaizduoti, kas būtų, jei laisvamaniai kontro
liuotų ir teismus, ir vyriausybę, ir įstatymų leidėjus?

Laisvamanių „laisvė” visur vienokia: tik jiems laisvė, o 
kitiems — priespauda po jų letena.

APŽVALGA
EUCHARISTINIS 

KONGRESAS

Vasario 4 d. atitinkamo
mis iškilmėmis Maniloje, Fi
lipinų salose, prasidėjo 33- 
čias tarptautinis eucharisti
nis kongresas, kur| atidarė 
Šv. Tėvo Legatas, kardino
las Dougherty, Philadelphi- 
jos arkivyskupas.

Filipinų salose katalikybė 
pirmuosius žingsnius padarė 
apie 1571 mt. Tikraisiais ka
talikybės apaštalais Filipi
nuose buvo ispanų vienuoliai. 
Šiandie Filipinų salos yra ne
priklausoma valstybė, kurios 
gyventojų didelę daugumą 
sudaro katalikai.

Filipinų salose dabar yra 
trylika vyskupijų; Manilos 
arkivyskupu yra arkiv, Mi
chael J. O’Doherty, kilęs iš 
Airijos; jis Manilos arkivys
kupiją valdo jau per 20 me
tų. Vyskupų žymią daugumą 
sudaro filipiniečiai.

Eucharistinis kongresas 
užsibaigs vasario 7 d. Jei 
Šv. Tėvo sveikata leis, jis su
teiks savo palaiminimą per 
radio.

Kongrese dalyvauja apie 
pusė milijono tikinčiųjų. Iš 
Jungtinių Valstybių yra nu
vykę apie 500 asmenų, jų

pirmgimius ypatingon Dievo [ 
nuosavybėn ir tarnybon. Bet 
Viešpats Dievas kunigų pa-, 
reigoms eiti buvo paskyręs 
Aarono ainius. Todėl pirmgi
mius kūdikėlius tiktai atneš
davo šventyklon, sudėdavo 
sykiu paskirtas aukas ir taip 
aukomis išpirktieji nepriva- ; 
Įėjo visą amžių tarnauti šven 
tykioje. Pirmgimiui išpirkti 
turtingesnieji duodavo pini
gais penkius siklius (apie 
tris dolerius) sidabro, metinį1 
avinėlį deginamajai aukai ir 
jauną karvelį arba turklelį 
aukai už nuodėmes. O jei ne
turėdavo iš ko ir neišgalėda
vo atnašauti avinėlio, imda
vo du turklelius arba du jau
nus karvelius, vieną degina
majai aukai, o kitą aukai už 
nuodėmę (Kun. 12, 6 — 8).

(Bus daugiau)

A UKSTYN SIRDIS
Nekaltai Pradėtoji savo 

šviesiu protu suprato, kad 
žmogus Sutvertas Dievo gar
bei ir jo laimei. Dievui garbė 
teikiama pildant Jo šventą 
valią. Marija, dar būdama 
kūdikiu, išsižadėjo savo lais
vos valios, apsigyveno prie 
Jeruzalės bažnyčios ir pasi
šventė visiškai Dievo tarny
bai. „Jokia šventyklos lempa 
taip nenuilstamai Viešpaties 
akivaizdoje, jokia smilkalų 
auka taip nekvepėjo prieš 
Viešpatį, kaip tos jaunutės 
meilės degimas; joks giedo
jimas, joks stygų virpėjimas 
neskambėjo taip saldžiai ir 
galingai, kaip tos nekaltos 
širdies balsas nuolatinėj mal 
doj ir Dievo garbinime”.

Pasiaukojusi Dievo tarny
bai, Marija pašventė Jam sa
vo mergystę ir pasiryžo vi
sose aplinkybėse ją saugoti.

Susižieduodama su teisiu 
ir šventu vyru Juozapu, Ma
rija darė dar didesnę auką, 
nes turėjo išsižadėti savisto
vumo.

Tarp naminių rūpesčių ir 
užsiėmimų ji rado laiko ir 
užsiėmimų ji rado laiko ir 
pasikalbėjimams su Dievu. 
Kartą, skęstant maldoj ir 
Šventojo Rašto apmąstymuo
se, pasirodė jai Angelas Ga
brielis ir apreiškė, kad Visa 
galis Dievas išrinko ją Išga 
nytojaus Motina. „Kaip tai į 
vyks, kadangi aš nepažįstu 
vyro?” (Luk. 1, 34), klausė 
skaisčioji Mergelė; pasižadė
jusi gyventi panystėje. Kada 

.Dievo pasiuntinys paaiškino, 
jog prasidės iš Dvasios Šven
tos, Marija tarė : „štai, aš 
Viešpaties tarnaitė, tebūnie 
man taip, kaip tu pasakei” 
(Luk. 38). Žodyje „Fiat” — 
„Tebūnie” slepiasi Marijos 
labai didelė auka, auka Dievo 
Motinos...

Gyvybę ir visas gamtines 
bei viršgamtines gerybes 
žmogus gauna iš Dievo. Dė
kingumo ir priklausomybės 
ženklan laisva valia privalo 
nors dalį gerybių aukoti Die
vo garbei, šis jausmas paties 
Dievo yra įrašytas žmogaus 
širdyje. Pirmieji tėvai links
mybių sodne nusižeminimo 
ir klusnumo auka turėjo pa
reikšti savo priklausomybę. 
Jų nupuolimas nepanaikino 
įdiegtojo jausmo. Juomi va- 
duodamiesi, Kainas ir Abelis 
atnašavo V. Dievui aukas. 
Panašiai elgėsi Noė, Abrao
mas, Izaokas, Jokūbas, Mel- 
kizedėkas ir kiti. Mozė, Die
vo liepiamas, sutvarkė žydų 
aukas ir smulkmeniškai nu
rodė kas, ką, kur ir kada pri
valėjo aukoti.

Išminties Sostas žinojo 
Senąjį Įstatymą. Kiekviena 
moteriškė po gimdymo buvo 
laikoma sutepta, kol nepasi
baigdavo jos apsivalymo die
nos. Per tą laikotarpį jai bū
davo uždrausta palytėti šven 
tus daiktus ir įeiti į šventyk
lą. Pagimdžiusioji berniuką 
laukdavo 40 dienų; pagim- 
džiusioji mergaitę — 80 die
nų. Po to eidavo šventyklon 
apvalymo ir išpirkimo apei
goms atlikti.

Keturiasdešimtą dieną po 
V. Jėzaus užgimimo, Juoza
pas ir Marija išsifengė į Je
ruzalę, kad paaukotų savo 
pirmgimį Sūnų Viešpačiui ir 
įsivesdinimo apeigose sudėtų 
įstatymų numatytąją auką.

Iš Egipto ir iš vergijos na
mų išėjimui atsiminti, izrae
litai atiduodavo visus savomai, Kaunas.

MARIJOS AUKA

Dievo Motinos švč. Panos 
Marijos Įvesdinimo apeigos 
stato prieš mūsų akis taip 
gražų, turiningą paveikslą, 
kad jis, tikroje šviesoje, su
žavi kiekvieną geros valios 
žmogų.

Paveiksle spindi dieviškos 
paslaptys. Apie jas kalbėti ir 
nelengva ir nedrąsu. Pasipra 
šęs Dievo Motinos pagelbos, 
bandysiu parašyti apie Mari
jos teiKiamą Dievui auką.

Ką gi Švenčiausioji ir Ne
kalčiausioj! Mergelė Dievui 
aukojo?

kęs reichstagą (tautos at
stovų rūmus) pasakė ilgą kai 
bą, kurioje pasidžiaugė ir pa
sigyrė savo laimėjimais.

Savo kalboje Hitleris vi
siškai paneigė Versalės su
tarties „užkrautą” Vokietijai 
prisipažinimą dėl Didžiojo 
karo kaltės. Hitleris pareiš
kė, jog jis atšaukia Vokieti
jos parašą visiems laikams.

Per Hitlerio keturmetį Vo
kietija žymiai pasikeitė. Su
laužius tarptautinius pasiža
dėjimus, prasidėjo visuotinis 
atsiginklavimas. Ginklų fab
rikai pradėjo dieną naktį ūž
ti, suteikę šimtams tūkstan
čių darbininkų darbo. Įvesta 
karo prievolė — vėl vokiečiai 
jaunuoliai privalo atlikti pri
verstiną karo prievolę. Suor
ganizuotos darbo stovyklos, 
į kurias pasiųsti tūkstančiai 
jaunuolių.

Hitleris su pasididžiavimu 
šaukia, jog prieš 4 metus 
Vokietija turėjo 6 milijonus 
bedarbių, šiandieną — tik vie 
ną milijoną.

Vokietijos armija jau ap
rūpinta geriausiomis kanuo- 
lėmis, tankais, orlaiviais ir 
laivais. Kitais metais vokie
čių laivynas jau bus lygus su 
prancūzų.

Hitlerio valdymą smarkiai 
temdo 1934 m. birželio 30 d. 
įvykiai, kai nužudyti genero
las Schleicher su žmona, Hit
lerio artimiausis pagelbinin- 
kas ir draugas Roehm ir ke
lios dešimtys įžymių vokie
čių. Nužudytų skaičiuje buvo 
ir du gabiausi katalikų jauni
mo vadai.

Sunkiau Hitleriui sekėsi 
ekonominiuose ir bažnyti
niuose reikaluose. Ir šiandie 
Vokietijoje didelis riebalų 
bei kitokio maisto trūkumas. 
Bažnytinė politika buvo nu
kreipta ir prieš protestantus 
ir prieš katalikus, bet abie-

skaičiuje ir du lietuviai — 
Philadelphijos kunigai Va- 
lančiūnas ir Čepukaitis. Iš 
Jungtinių Valstybių būtų bu
vę didesnė delegacija, bet dėl 
įvykusio Ramiojo vandenyno 
pakraščių jūrininkų streiko 
apie 500 ekskursantų turėjo 
pasilikti.

Tarptautinio eucharistinio 
kongreso tikslas yra viešai
pagarbinti Kristų švč. Sa- juose frontuose nieko nelai- 
kramente ir praplatinti di- mėta, 
dėsnį Jo garbinimą.

PREZIDENTUI 55 METAI

Sausio 30 d. prezidentas 
Roosevelt sulaukė 55 metų 
amžiaus sukakties, kurią jis 
minėjo labai kukliai, Baltuo
se Rūmuose. Visoje valsty
bėje, įvairiose vietose, prezi
dentui pagerbti suruošti ba
liai, kurių buvo apie 6000. 
Balių'pelnas skiriamas para
lyžium sergantiems vaikams 
gydyti, šelpti bei ligoninėms 
remti. Manoma, jog baliai 
duos gražaus pelno.

Atrodo, jog vokiečiams ka 
talikams artinasi blogesnės 
dienos ryšium su hitlerinin
kų užsimojimais katalikų mo 
kyklų panaikinime. Nuolatos 
vyksta tarp valdžios ir Baž
nyčios atstovų pasitarimai, 
bet šviesos ateities nematyti.

PERDAUG ADVOKATŲ

DĖL KO LIETUVA NETURI 
ŠVENTŲJŲ?

Lengvas atsakymas. Nesi
rūpina paskelbimu. Saky
sim, kitos šalys, kaip Pran
cūzija, Italija ar Lenkija, 
jeigu nugirdo, kad jau kurį 
galima garsinti ir yra vilties 
paskelbti šventuoju, bema
tant prasideda prašymai, li
teratūra, garsinimai, o žmo
nės meldžiasi, lanko jų kars
tus, prašinėja relikvijų. Ge
riausias Dievas išklauso žmo 
nių prašymų ir Bažnyčiai 
leidžia pagarsinti, nes Jis pa
sakė: prašykite, o gausite, 
ieškokite, o rasite, belskite, o 
bus jums atidaryta; ir tas 
tik gauna, kas prašo...

Dabar. Dėl ko lietuviai ne
susilaukia? Ar jie neturi 
kandidatų į šventuosius? O, 
ne! Lietuva turi labai daug 
kandidatų, bet... turime pri
sipažinti, labai mažai rūpina
mės jų paskelbimu. Štai kad 
ir T. Andriaus Rudaminos 
Beatifikacijos klausimas. Pa 
judinamas, pajudinamas, ir 
vėl stovi. Kai kas per laik
raščius paragina, tai dari 
žmonės kiek atsiliepia ir pra 
nešinėja, kad T. Rudamina' 
labai išklausęs maldų ir pra
šymų, bet tie garsinimai pa
sibaigė, vėl visi miegame.

Tai, prašyčiau, belskime, 
prašykime, ieškokime, o be 
abejonės Dievas suteiks 
mums Šventąjį, o Bažnyčia 
pakels ant altoriaus ir turė
sime tikrąjį lietuvį, jėzuitą 
Tėvą Andrių Rudaminą. Kas 
nori su juo susipažinti, gau
ti jo gyvenimo knygelę ir la
pelių su maldomis, tegul 
kreipiasi šiuo adresu: Rev. 
J. Bružikas S. J., 259 N. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

— Tautininkų sąjungos 
metiniame suvažiavime pre
zidentas Smetona labai pa
lankiai pareiškė apie tikybos 
ir Bažnyčios įtaką žmonių 
auklėjime.

— Kaune norima įsteigti 
zoologijos sodą (žvėryną). 

Į Tuo tikslu suorganizuota ak
cinė bendrovė, kuri išparda

vė akcijų (šėrų) jau už 50 
tūkst. litų. Žvėrynas steigia
mas Mickevičiaus slėny.

— Ministeris pirmininkas 
| Tūbelis su žmona išvyko į 
užsienius poilsio; jį dabar 
pavaduoja susisiekimo mini
steris inž. Stanišauskis.

— Per Kauno centrinį paš
tą Kalėdų švenčių metu pa
siųsta per 100 tūkst. sveiki- 

! nimų.
— Tarp Joniškėlio ir Pa

nevėžio šiemet bus tiesiama 
nauja geležinkelio linija. Pa
statymas kaštuos apie vieną 
milijoną dolerių.

— Viešiesiems darbams 
šiemet skiriama apie pusket
virto milijono litų.

— Šiemet mažiau išvyks 
lietuvių į Urugvajų, nes Uru
gvajaus vyriausybė smarkiai 
suvaržė įvažiavimą.

— Praeitais metais Kaune 
buvo 156 gaisrai.

— Marijampolės ir Pavėn
ei© cukraus fabrikai pernai 
pagamino apie 60 milijonų 
svarų cukraus. Šiais metais 
gamyba numatoma didesnė.

— Krosnos valsčiaus Var
tų kaime į vieną šulinį neži
nomas piktadarys įmetė 
daug muilo akmens, bet pik
tadarybė greit pastebėta ir 
tuomi išgelbėta gal visos šei
mos gyvybė.

— Pernai į užsienius iš 
Lietuvos išvyko 1701 žmo
gus.

— Marijampolės miesto vi 
dury buvo atvykęs į svečius 
didelis vilkas. Jam pavyko 

| laimingai pasprukti.
— Į Lazdijų girininkiją iš 

Vilniaus krašto atklydo 25 
šernai, kurių 5 nušauti per 
suruoštą didžiulę medžioklę.

— Lietuvos vilkų šaudyti 
atvyksta žymus Prancūzijos 
turtuolis, markizas de No- 
ailles. Matyt, Prancūzijoj la
bai mažai vilkų.

— Kaune lankėsi lakūno 
Dariaus sesuo Stulpinienė su 
vyru 
gėlių 
po.

Tėvas Bružikas S. J. štai ką 
rašo:

HITLERIO KETURMETIS

Sausio 30 d. Vokietijos dik 
tatorius surengė iškilmingą 
savo valdymo ketverių metų 
sukakties minėjimą. Susišau- mažėjimas.

Jungtinėse Valstybėse yra 
apie 180 tūkstančių advoka
tų, kurių daugiausia gyvena 
New York valstybėje — per 
35,000.

Teisių mokyklose šiuo lai
ku yra 40,000 studentų, ku
rie ruošiasi tapti advokatais. 
Advokatų darbą smarkiai su 
mažino visiškas prohibicijos 
bylų išnykimas, nuosavybių 
pirkimo bei pardavimo su

Jau arti dešimties tūkstan
čių Šv. Rašto per žvaigždę 
žmonės užsisakė! Tai nepa
prastas įvykis istorijoje, kad 
lietuviai tiek daug Šv. Rašto 
pageidautų. Matyt, kyla lie
tuvių tautoje didžiausias ti
kėjimo dvasios atgimimas. 
Gal sukrėtė Ispanijos ir kitų 
šalių įvykiai, ar kitos prie
žastys, bet nepaprastai svei
kintinas dalykas!

Kas dar norėtų įsigyti 
Naujo Testamento Šv. Raštą, 
galite tai padaryti, užsisaky
dami arba atsinaujindami 
Jėzaus Širdies laikraštį, 
žvaigždę, atsiunčiant sykiu 
už Žvaigždę ir Šv. Raštą tik 
$1.50 šiuo adresu: Rev. J. 
Bružikas S. J., 259 N. 5th 
St., Brooklyn, N. Y., arba 
tiesiai į Lietuvą: Jėzuitų Na-

(chicagiškiai) ir sudėjo 
ant žuvusio brolio ka-

Sausio pradžioj į Klai- 
buvo atvykę iš Kauno

— Kauno miestui tvarky. 
ti iš viešųjų darbų fondo pj. 
skirta 805 tūkst. litų.

(Galas)

Retežius. VW* --E

- Marijampolėje M*, 
.rbinmku skyrius Btati « dol

mentą,kad galėtum ir iš 
vežti nedaugiau (panašų 1 
dimą, išvežant iš Lietu' 
užsienio valiutos daugiau 
gu 200 Htų, gautą Valiy 
Komisijoje, teko atiduoti 
tuvos valdininkui Viri 
stotyje). Nei lietuviai, 
vokiečiai -bagažo nė n 
uostė.

Bėga miestai, miesteli) 
raudonais stogais kaimai 
ga nupjautos rugienos ir 
vos, bėga Vokietijos gr< 
sis traukinys. Pralėkei 
.pro puikybės pilną Beri 
Atsisveikinom Voku 
mandagiai: daiktų nešim 
tik „šeinę* atsiėmė. Be 
užsigeidė patikrinti m; 
bagažėlius, o prancūzai 
ko nesakė.

Paryžiaus Eifelio bok 
tokį pat miesto vaizdą i 
kaip prieš keletą metų 
arti jo auga nauji past 
dar nebaigti. Ramus, c 
gas, laisvas Paryžius pa 
gilų įspūdį. 0 pajūrys! 
bė jūra, milžinas Atlant 
Visų akys paskendę 
siuose to Atlantiko bra 
jo, Anglijos šedevro, 
Queen Mary. Trys laiva 
lia keleivius bei bagažą 
teikia anam anglų galit 
0 jis didis, puikus, sunk 
atsidūsimais, dideliais žii 
niais bando plėšti oke 
dirvoną.

darbininkų skyrius įsteigė 
savo krautuvę Gerovė.

— Darbo Rūmai (darbi
ninkų atstovybė) šiemet nu- 
mato įsteigti 8 kultūrinius 
klubus, provincijos miestuo
se bus statomi darbininkų 
namai ir organizuojamas dar 
bininkų liaudies universite
tas.

— Maisto bendrovė per 13 
metų iš ūkininkų supirko 2,- 
510,400 kiaulių, 66,755 galvi
jų, 10,22 veršius, 13,488 avių, 
456,412 paukščių, 28,590 triu
šių (kralikų); už visa tai 
ūkininkams išmokėta per 
286 milijonus litų.

— Dailininkui A. Varnui 
sukako 30 metų kūrybinio 
darbo.

— Nuo Naujų Metų nebei
na dienraštis Vakarai, sa
vaitraštis Mūsų Rytojus, mė
nesinis moksleiviams žurna
las šviesos Keliai.

Papilė. — Netoli Papilės 
miestelio, Beržėnų miške, iŠ 
krūmų iššokęs plėšikas už
puolė vieną ūkininką ir at
ėmė 30 litų.

Plėšikas buvo apsirengęs 
velniu.

SPORTININKŲ SUTIKIMO 
REIKALU

pėdą
50 studentų žemaičių, kurie 
lankėsi pas krašto ūkininkus.

— Klaipėdos krašte per
nai veikė apie 150 didesnių į- 
vairių gamybos įmonių, ku
riose dirbo per 9500 darbi
ninkų. Darbininkams pernai 
įmonės išmokėjo 17 milijonų 
litų. Stambiausia gamybos 
šaka — miško apdirbimas.

— Į Klaipėdos uostą per
nai įplaukė 1371 jūrinis lai
vas (1935 mt. — 1225 lai
vai) ; uoste nuolat dirbo keli 
šimtai darbininkų.

— Savanorių kūrėjų sąjun 
ga sausio 9 d. susilaukė de
šimties metų sukakties. Są
jungai priklauso apie 5000 
nepriklausomybės kovų sa
vanorių.

— Kaliniams globoti drau
gija Soterija minėjo savo gy
vavimo 15 metų sukaktį.

— Neseniai mirė Eržvilko 
parapijoj P. Jankauskienė, 
106 metų amžiaus ir Palan
goje Apol. Tapkus, 112 me
tų amžiaus.

Lietuvos sportininkų bū
rys jau ruošiasi šią vasarą 
Amerikon atvykti. Rungty
nės, kurios tęsis keletą sa
vaičių, įvyks Chicagoje, neg 
Chicaga yra didžiausia lietu
vių kolonija; rungtynes su
rengti daugiau kaip vienoj 
kolonijoj būtų ne tik nepato
gu, bet ir labai sunku. Lietu
vos sportininkai, iš rytų ke
liaudami Chicagos link, pa
keliui atlankys žymesnes lie
tuvių kolonijas, jeigu tų ko
lonijų lietuvių organizacijos ... 
ir veikėjai sutiks surengti ^audringą ūpą
tinkamas svečiams priimti 
pramogas. Amerikos Lietu
vių Sporto Komiteto valdyba 
numato New York, Balti
more, Washington, Pitts
burgh, Cleveland, Detroit ir 
Boston, kur svečiai sportinin
kai galėtų sustoti.

Kada, ir kur Lietuvos spor 
tininkai galės atsilankyti, 
bus pranešta vėliau. Liet. 
Sporto Komitetas labai pa
geidauja, kad minėtų koloni
jų veikėjai sudarytų vieti
nius komitetus svečiams pa
sitikti ir priimti, tuojau su
sirašytų su komitetu Chica
goje, žemiau paduotu adre
su. Visiems kolonijų vieti
niams komitetams mielai su
teiksime visas informacijas. 
' Nuoširdžiai kviečiame ko

lonijų veikėjus kreipti dėme
sį į šį mūsų atsišaukimą ir 
ko veikiausiai sukviesti vie
tinių organizacijų veikėjus 
sudaryti vietinius komitetus, 
kurie imtųsi darbo. Netruks 
prabėgti mėnesis ir kitas, ir 
prisiartins vasara, kurią pa
sirodys ir svečiai iš Lietu
vos, kurių visa Amerika lau
kia.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas, 2201 W. Cermak 
Road, Chicago, Ill.

Plaukiame. Sunku t: 
apsakyti tą malonum; 
plaukti baisiu ir rainiu < 
liu vandenynu. Juk daug 
pasirenka tokį laivą, kui 
giau plaukia, norėdami t 
ti daugiau įspūdžių, poil 
ilgiau pagyventi juros klii 
tu, pragiedrinti savo daž 
tiibu. .. j_-_ Į 
wtaiką, Tai ytin reikalir 
yra amerikonui, pripral 

prie pašėlusio greitui

Sunk

— New Jersey naujais ad
vokatais priimti 139 asme
nys, jų skaičiuje ir Jersey 
City mayoro Hague sūnus. į 
Egzaminus laikė 398 kandi- I 
datai.

Lapinis namų stogas den 
>■$ J110 ^tios atogrąži 
ffa. įtekėjo Loha. 
į tnndens. Buvo tylu. La- 

. - Dė krust. Paukštelio 
, Pats vidurdienis...

^Hkai gulėjo savo 
M paunksmėse.
jj.^eWe pasigirdo 

Ritmiškai skambė-

Turėjo pašino 

it * - 

į'^vaikeU,- 

i^WeniI metų 
! P: J* DUSte‘ 

15^7 Opiais kilo 
pliaukš- 

skambiai 
įMačius k 

kaklo.

Gar- 
Mokau- 

sunkėsi

ne.Betachoa» 
^amin-
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***********¥*¥***
auno miestui tvarky
tųjų darbų Mo pa- 
105 tūkst. litų.
arijampoleje krik&j 
akų skyrius įsteigi 
autuvę Gerovė.
arbo Rūmai (darbi- 
itstovybė) šiemet nu
teigti 8 kultūrinius 

provincijos miestuo- 
statomi darbininkų 

ir organizuojamas dar 
liaudies universite-

laisto bendrovė per 13 
š ūkininkų supirko 2,- 
) kiaulių, 66,755 galvi- 
22 veršius, 13,488 avių, 
2 paukščių, 28,590 ti’iu- 
ralikų); už visa tai 
kams išmokėta per 
lijonus litų.
Jailininkui A. Varnui 
> 30 metų kūrybinio

KAUNAS-NEW YORK KORESPONDENCIJOS

Juo Naujų Metų nebei- 
enraštis Vakarai, sa- 
štiš Mūsų Rytojus, mė- 
s moksleiviams žurna- 
iesos Keliai.
ilė. — Netoli Papilės 
dio, Beržėnų miške, iš 
I iššokęs plėšikas už- 
vieną ūkininką ir at- 
0 litų.
ūkas buvo apsirengęs
L

tTININKŲ SUTIKIMO
REIKALU

tuvos sportininkų bū
ni ruošiasi šią vasarą 
ikon atvykti. Rungty- 
sūrios tęsis keletą sa- 
ų, įvyks Chicagoje, nes 
įga yra didžiausia lietu- 
olom ja; rungtynes su- 
i daugiau kaip vienoj 
ijoj būtų ne tik nepato- 
et ir labai sunku. Lietu- 
portininkai, iš rytų b 
ami Chicagos link, pa- 
i atlankys žymesnes Ūe- 

kolonijas, jeigu tų ko- 
į lietuvių organizacijos 
kėjai sutiks surengti 
mas svečiams priimti 
ogas. Amerikos Lietu- 
porto Komiteto valdyba

(Įspūdžių žiupsnelis) 
(Galas)

Rubežius. Virbalis — Eit
kūnai. Muitines kontrole. Re
gistruoja vokietukai, kiek 
pinigų vežiesi, išduodi doku
mentą, kad galėtum ir išsi
vežti nedaugiau (panašų lei
dimą, išvežant iš Lietuvos 
užsienio valiutos daugiau ne
gu 200 litų, gautą Valiutos 
Komisijoje, teko atiduoti Lie 
tuvos valdininkui Virbalio 
stotyje). Nei lietuviai, nei 
vokiečiai — bagažo nė nepa- 
uostė.

Bėga miestai, miesteliai ir 
raudonais stogais kaimai, bė
ga nuplautos rugienos ir pie
vos, bėga Vokietijos greita
sis traukinys. Pralėkėm ir 
pro puikybės pilną Berlyną. 
Atsisveikinom Vokietiją 
mandagiai: daiktų nežiūrėjo, 
tik „šeinę’ atsiėmė. Belgai 
užsigeidė patikrinti mažus 
bagažėlius, o prancūzai nie
ko nesakė. ♦

Paryžiaus Eifelio bokštas 
tokį pat miesto vaizdą rodo, 
kaip prieš keletą metų; tik 
arti jo auga nauji pastatai, 
dar nebaigti. Ramus, didin
gas, laisvas Paryžius palieka 
gilų įspūdį. O pajūrys! Beri
bė jūra, milžinas Atlantikas! 
Visų akys paskendę lūke
siuose to Atlantiko braižyto
jo, Anglijos šedevro, laivo 
Queen Mary. Trys laivai ke
lia keleivius bei bagažą ir į- 
teikia anam anglų galiūnui. 
O jis didis, puikus, sunkiais 
atsidūsimais, dideliais žings
niais bando plėšti okeano 
dirvoną.

Plaukiame. Sunku būtų 
apsakyti tą malonumą — 
plaukti baisiu ir ramiu dide
liu vandenynu. Juk daug kas 
pasirenka tokį laivą, kurs il-

SO. BOSTON, MASS.

įvairių con St.

tempo, esant visuomet įverž
tais nervais.

Bėga dienos, bėga ir van
dens galiūnas, tik laivo pub
lika yra „vietoje”. Greit ap
sipranta ir su nauja aplinku
ma, nepažįstamais
kraštų ir tautų žmonėmis, 
pripranta prie kasdieninės 
laivo programos: ne tik val
gio, poilsio, bet ir visokių 
žaidimų, pramogų ir paskai
tų... Čia vieningumas viešpa
tauja: visi tik kalba apie 
orą, Atlantą, sayo šalį ir šalį, 
į kurią vyksta, — visi laukia 
dienos, kada kojos žengs ne 
po denius, bet po kontinentą.

— Jau ryt būsim New 
Yorke, — kokia maloni ži
nia. Paskutinis vakarėlis, va
karienė — visi pasipuošę kad 
ir popieriniais puošmenimis, 
linksmi, patenkinti, kad svei
ki nesirgę pasieks tą bran
gią šalį...

Jau ir kontinento pirmieji 
skelbėjai — žuvėdros, žvejų 
laivai, net ir su burėmis. Jau 
ir salos matyti, jau ir trobe
siai, jau ir New Yorko uosto 
pakraščiai...

Nors ir gera buvo ir malo
nu ir smagu, bet gyvas, tik
ras noras viešpatauja — grei 
čiau pasiekti tą laisvės ir lai
mės, „aukso ir dolerių šalį”, 
greičiau pamatyti miestą su 
tais galiūnais dangoraižiais 
ir gyventojais, greičiau...

Štai jau tos plaukiančios, 
žaliuojančios, pražydusios 
salos, kokių visai žmogus ne
sitikėjai pamatyti, štai jau ir 
didesni laivai sveikina mūsų 
globėją, štai jau ir cepelinai 
padangėje sveikina ir lydi 
mus, štai jau ir uostas, šim
tai prieplaukų, didelių laivų; 

[prisitaiko ir mūsų galiūnas, 
padedant mažesniems lai
vams, sustoja. O čia pilni 
langai mūsų belaukiančių...

Rimšos kūrinių paroda
Sausio 20 d. International 

Institute patalpose, 190 Bea- 
(aristokratiškoj sek-,

cijoj), iškilmingai atidaryta 
žymiojo mūsų skulptoriaus, 
Petro Rimšos, kūrinių paro
da. Atidaryme dalyvavo apie 
100 sukviestų svečių, lietuvių 
ir kitataučių. Atidarė. Dr. 
Kapočius, kuris daugiausia 
rūpinosi šios parodos suruo
šimu. Kalbėjo pats Rimša, 
adv. Šalnienė ir k.

žą... patikrina jį... mes jau 
žygiuojam New Yorko gat
vėmis...

O Viešpatie.' Didis esi dan
guje, didis esi ir žemėje!... 
Koki baisūs dangoraižiai... 
Koks gatvių platumas. Koks 
pasiutęs judėjimas — bėga, 
skuba, grūdasi autai, auto
busai, tramvajai (karai, bu- 
sai, strytkariai). Skuba visi, 
tik priekin žiūrėdami; mirga 
žmoneliai. Bet, gink Dieve, 
nei vieno arklių vežimo, nei 
vieno raito, nei dviratininkai 
nesimaišo (ne taip, kaip 
Kaune).

Paryžiaus, Berlyno judėji
mą sudėjus į krūvą, ir dar 
„magaryčių” pridėjus Kau
no važiuojančius, rodos, dar 
neatstos to baisaus judėji
mo, susigrūdimo. O skuba, 
skuba... Miesto gatvėmis ri
botas greitumas, bet ir tas 
30 — 45 mylių, reiškia 45 — 
70 kilometrų Europos mastu 
imant. Ar ne pašėlimas? O 
vairuotojų įvairumas! Ir vai
kai ir moterys valdo maši
nas! Kiekvienas tik stengia
si greičiau pranerti pro šalį. 
Visi bėga, skuba, lekia... kur, 
ko jie taip lenkia? — neno
romis kyla klausimas, ma-

Svečiams, dideliu įdomumu 
apžiūrėjus įspūdingus kūri- 

jnius, kitame kambary buvo 
paruošti užkandžiai su kava. 
Visas vakaras praėjo gražio
je, pasididžiavimo savo arti
stu, nuotaikoj. Boston Sun
day Post įdėjo beveik ištisą 
puslapį Rimšos kūrinių at
vaizdų ir labai prielankioj 
dvasioj parašytą Jason’o 
(lietuvio, to laikraščio štabo 
nario) straipsnį.

Paroda gausingai lankoma 
ne tik lietuvių, bet ir suinte
resuotų kitataučių. Ji tęsis 
iki vasario 12 d.

Parėmė Rimšos parodą
Į Šv. Jono E v. BĮ. Pašelpi- 

nės Dr-jos metinį susirinki
mą, parapijos salėje, netikė
tai buvo atsilankęs skulpto
rius Rimša. Svečias susirin
kimui pratarė kelis žodžius 
ir pranešė apie savo kūrinių 
parodą.

Draugijos nariai buvo su
žavėti ir užimponuoti daili
ninko dideliu paprastumu; 
išreikšdami jam simpatiją, 
nutarė paaukoti iš iždo $10 
jo parodos ruošimui; tuo dar 
nepasitenkinę, jie dar sume
tė per septynis dolerius ir 
visus įteikė p. Rimšai.

Lenkams per nosį
Kadangi lengai pastaruoju 

laiku iš nauja įtūžo persekio
ti lietuvius vilniečius, tai vie
tos trys didžiosios draugijos 
— Šv. Jono Ev. BĮ. Paš., D. 
L. K. Kęstučio ir Šv. Kazi
miero R. Kat., pareiškė pro
testą ir pasipiktinimą tokiu 
lenkų elgesiu. Tą protestą 
parėmė ne vien tuščiais žo
džiais, bet pinigine auka, pa
siųsdamos Vilniaus Geleži
niam Fondui $50. Tie pinigai 
buvo pelnas nuo jų ruošto 
baliaus.

Teko girdėti, kad ir VVSą-

Jersey City, N. J.
— Katalikų seimely Mas- 

pethe dalyvavo kleb. kun. S. 
Stonis ir 16 atstovų nuo šių 
draugijų: parapijos, choro, 
Vyčių, sodaliečių, šv. Vardo, 
Tretininkų ir Rožančiaus.
Visi atstovai patenkinti sei
melio pasisekimu; pasiryžę 
dirbti savo parapijoje.

— Sodaliečių parengimas, 
įvykęs sausio 30 d., pavyko. 
Svečių atsilankė gausingai.

— Vasario 6 d., šeštadienį, 
parapijos salėje, Grand St. ir 
Manning Ave., įvyksta pirmą 
kartą parapijos istorijoje 
blynų balius ir šokiai. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Sma
gus laiko praleidimas užtik
rintas. Kviečiame visus atsi
lankyti.

— Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukaktis bus 
iškilmingai minima parapi
jos salėje vasario 14 d. Pa
kviesti geri kalbėtojai. Para
pijos choras sudainuos kele
tą patriotinių dainelių.

CLEVELAND, O.

— Lietuvos nepriklauso
mybės šventės išvakarėse, 
vasario 15 d., čia įvyks 19 
metų sukakties iškilmingas 
minėjimas, kurį rengia Lie
tuvių Darželio sąjunga. Pa
grindiniu kalbėtoju bus ge
neralinis konsulas, pulk. J. 
Budrys.

— Vasario 19 — 21 d. Dar 
želio sąjunga rengia bazarą, 
kurio pelnas skiriamas Cle
veland© lietuvių darželiui. 
Šiame gražiame darbe gali 
prisidėti ir kitų kolonijų lie
tuviai, atsiųsdami aukų to
kiu adresu: P. Muliolis, 6606 
Superior Ave., Cleveland, O.

HARTFORD, CONN.

giau plaukia, norėdami turė
ti daugiau įspūdžių, poilsio, 
ilgiau pagyventi jūros klima
tu, pragiedrinti savo dažnai 
miglotą audringą ūpą — 
nuotaiką. Tai ytin reikalinga 
yra amerikonui, pripratu
siam prie pašėlusio greitumo

Skepetaitės, rankos, lazdos... 
viskas aukštyn... sveikina 
mus... Vieną kitą jau ir tele
grama pasiekė, kad jo laukia 
savieji — tas ir tas...

Atlikę ilgus formalumus, 
žengiam į krantą. Sveikina
mės... surandam savo baga-

tant tai pirmą kartą.
Gražus didingas New Yor- 

kas. Pasveikintas būki, di
džiausias pasaulyje, visiems 
žinomas, milžiniškasis mies
te, pasveikinta būki, Ameri
kos žemele!

Jaksas.

jungos vietos skyrius pasiun 
tė savo narių duoklių $57.50 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Centrui Kaune. Taigi, trum
pu laiku vilniečių reikalams 
bostoniečiai pasiuntė per 
$100. Tai tikrai lenkams per 
nosį uždavė. A.

— Vyrų klubo naują val
dybą sudaro: pirm. L. Mašio
tas, vicepirm. M. Kripas, fin. 
rašt. K. Šimkus, ižd. A. Laš- 
kas, rašt. J. Keblikas, prižiū
rėtojas Slifka.

— Kleb. kun. Ambotas 
miesto jaunimo komisijos 
posėdyje aktyviai dalyvavo

lir jam pavesta atitinkamos 
| pareigos.

— Šiomis dienomis lankėsi 
kun. Vasys su Dr. Vaikšno- 
ra iš Worcester, kun. Dr. Ra
žaitis, Bro. Banys, Vargdie
nių seselės, kun. Vaškas ir 
kun. Valantiejus.

— Vasario 14 d. mokyklos 
salėje bus minima Lietuvos 
nepriklausomybės 19 metų 
sukaktis. Dalyvaus choras. 
Svečias kalbėtojas — adv. A. 
.Šalna iš Bostono.

— Vasario 7 d. 2:30 vai. 
popiet iš New Britain WNBC 
radio stoties bus lietuviškos 
programos pusvalandis, ku
riam vadovauja Pr. Pakė- 
nas.

— Sausio 30 d. vakare su
rengti užkandžiai su šokiais 
sergančio jaunuolio P. Elijo- 
šiaus naudai. Tai buvo prezi
dento Roosevelt gimtadienio 
vakaras.

CHICAGO, ILL.

— Čia vis dar daug darbo 
turi Vilniui Vaduoti sąjun
gos atstovas, V. Uždavinys. 
Jis jau aplankė beveik visas 
Chicagos parapijas, kur tu
rėjo didelius susirinkimus. 
Cicero lietuviai Vilniaus fron 
tui paremti suaukojo 32 dol. 
75 et.

— Ypač gražiai Uždavinį 
priėmė Cicero Šv. Antano 
par. lietuvių mokyklos vai
kučiai su savo mokytojomis 
seserimis kazimierietėmis ir 
kleb. kun. Vaičiūnu priešaky. 
Apie 250 mokinių galingai 
sudainavo kelias Vilniaus 
dainas.

— Šv. Kryžiaus parapijoje 
kleb. kun. Skripkus surengė 
tikrą Lietuvos vakarą — pa
kvietė p. Uždavinį ir brolius 
Motuzus, kurie rodė juda
muosius paveikslus. Vilnie
čiams aukų sudėta 42 dol. 
64 et. šv. Jurgio par. paren
gime suaukota 46 dol. 39 et.; 
Waukegan, Ill. — 20 dol. 77 
et., Spring Valley, Ill. — 15 
dol. 29 et.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Amerikos spaustuvės 
darbininkas, K. Kazlauskas, 
jau išėjo iš ligoninės, kur iš
buvo beveik 3 savaites. Jam 
padaryta sunki sužeistos ran 
kos operacija, kuri gerai pa
vyko.

— žymus Yankees beisbo
lo komandos žaidėjas, meti
kas, Vyt. Tamulis, bostonie- 
tis, grąžino nepasirašytą su
tartį, reikalaudamas dides
nio atlyginimo.

— Buv. teisėjui Tompkins, 
71 metų amžiaus, nuplauta 
dešinė koja, gelbstint jo gy
vybę nuo sunkios cukraus li
gos.

— 1939 mt. pasaulinės pa
rodos New Yorke komitetas 
jau surinko daug pasižadėji
mų parodos finansavimui pa
remti. Pasižadėjimai jau sie
kia 18 milijonų dolerių.

— Sausio gale New Yorke 
26,000 mokinių baigė pra
džios mokyklas ir 35,000 — 
vidurines.

— Rabinas Dr. Wise išlei
do viešą atsišaukimą, prašy
damas aukų Lenkijos žy
dams, kurie paskutiniu lai
ku labai ten persekiojami. 
Lenkijoje yra per 3 milijo
nus žydų.

— Miesto taryboje yra pa
siūlyta išleisti įstatymą, kad 
visų viešbučių bei išnuomo
jamų namų tarnautojai būtų 
priversti duoti savo pirštų 
nuospaudas.

— Laikraščio The Brook
lyn Tablet pradėta rinkliava 
Ispanijos nukentėjusiems ka 
talikams šelpti tuojau sulau
kė daugybę atsiliepimų. Net 
vienas episkopalų vyskupas 
atsiuntė savo auką.

— Turtuolis Roger Dee
ring mirdamas Northwes
tern universitetui paliko apie 
9 milijonus dolerių.

DAUGIAU NELAIMIŲ

Praeitą savaitę New Yor
ke automobilių nelaimių bu
vo 432; užmuštų žmonių 10, 
sužeistų 484, kas yra žymiai 
daugiau negu pernai tuo pat 
laiku.

Nelaimių skaičių padidino 
lietingas oras, o važiuotojai 
ir pėstieji neparodė tinkamo 
atsargumo. Prct. 92.

ito New York, Balti- 
, Washington, Pitts- 
h, Cleveland, Detroit ir 
m, kur svečiai sportiniu' 
jaletų sustoti.
da.ir kur Lietuvos spot 
<ai galės atsilankyti, 
pranešta vėliau. Liet 
;o Komitetas labai pa- 
uja, kad minėtų koloni- 
likėjai sudarytų vieti- 
komitetus svečiams pa
ti ir priimti, tuojau su
lytų su komitetu Chica- 
j, žemiau paduotu adre- 
Visiems kolonijų vieti
nis komitetams mielai su- 
esime visas informacijas. 
Tuoširdžiai kviečiame ko- 
ijų veikėjus kreipti dėme
sį mūsų atsišaukimą ir 

veikiausiai sukviesti vie
lų organizacijų veikėjus 
taryti vietinius komitetus, 
rie imtųsi darbo. Netruks 
įbėgti mėnesis ir kitas, ir 
isiartins vasara, kurią pa- 
’odys ir svečiai iš Lietu- 
is, kurių visa Amerika lau- 
a.

J. Paškevičius

Kova
Lapinis namų stogas den

gė nuo kaitrios atogrąžų 
saulės. Tingiai tekėjo Loha- 
lio vandens. Buvo tylu. La
pelis — nė krust. Paukštelio 
nė balso. Pats vidurdienis... 
Net juodukai gulėjo savo 
lūšnelių paunksmėse.

Mirtinoje tyloje pasigirdo 
žingsniai. Ritmiškai skambė
jo kojų papuošalai ir rankų 
apkarstymai. Turėjo pasiro 
dyti aukštesniojo luomo mo
teris. Žingsniai artėjo. Aš 
pakėliau akis.

— Ženk arčiau, vaikeli, — 
sušukau septynerių metų 
mergaitei. Ji virpėjo nuste
busi. Paskui laiptais kilo 
aukštyn, tris kartus pliaukš
terėjo rankomis, skambiai 
sužvangino gervėračius ir 
sustojo.

Priešais mane stovėjo tik
ra miškų duktė. Akys raipo 
nuo tvaskančio vario saulės 

Amerikos Lietuvių Sporto 
omitetasf 2201 W. Cermak 
oad, Chicago, UI.

— New Jersey naujais ad-
okatais priimti 139asme- 
ys, jų skaičiuje ir Jersey 
lity mayoro Hague sudus. 
Jgzaminus laikė 398 kandi- 
latki.

šviesoje. Kūnas buvo ugnin
gai nudažytas ligi kaklo. 
Ant pečių gulėjo baltas leo
pardo dantų vainikas. Gar
banose kyšojo dramblio kau
lo lazdelės. Iš plaukų sunkėsi 
aliejaus upelis.

— Ar tu ne Betachoa, 
Songoli kaimo vaikų dainin- 
kė ir šokėja? Kaip tu nebijo

jai pirmą kartą ateit pas bal 
tąjį?

— Aš labai bijojau. Bet 
Sina, mano mylimiausioji se
suo, mane čia atsiuntė. Aš 
myliu Siną. Ji serga. Tu esi 
gydytojas — sako žmonės. 
Sina serga. Jos kūnas dega, 
jame vandens nė lašo! Eik, 
baltaveidi, ir gydyk ją, nes ji 
yra mano motinos vaikas.

— Betachoa, tavo skaus
mas — mano skausmas. Bet 
aš Sinos nepažįstu. Parodyk 
man kelią pas ją.

Man buvo aišku, kad ji 
sirgo plaučių uždegimu. Sku
biai pagriebiau apelsinų žie
dų arbatos, aspirino, lininę 
skarą, vilnonę antklodę, nu
siskyniau porą auksinių apel 
sinų, užsidėjau atogrąžų šal
mą ant galvos ir leidaus į ke
lionę.

Sina gulėjo už lūšnelės kie
me ant šlapių grindų. Jos 
motina ją nuolat pylė šaltu 
vandeniu. Ne vienas negras 
taip žudo paskutines ligonio 
jėgas! Aš pirmiausia turėjau 
rasti sausesnį guolį. Tada da 
viau atsigert apelsinų syvų 
ir saldžios arbatos, šiltai ap
klojęs, palikau ligonį saugo
ti...

Trečią dieną atėjo’ pas 

mane pati Sina, vedama sa
vo sesers. Buvau nepatenkin
tas, kam ji taip greit atsikė
lė iš lovos. Bet jau tokie ne
grai! Ir liga jų nepririša! 
Maniau, kad ji manęs ko 
prašys, kad aš ją išgydžiau. 
Mat, čia ne taip, kaip pas 
mus. Tačiau apsirikau.

- Baltasai gydytojau, — 
nuostabiu balsu prakalbėjo 
ji, — tu man gera padarei. 
Tavo siela myli juoduosius 
vaikus. Tu esi mano tėvas! 
Buvau kone mirusi. Tavo dė
ka aš vėl gyvenu... Ugnis su
ėdė mano krūtinę — tu ją 
užgesinai savo saldžiaisiais 
vaisiais.

— Sina, ne aš, bet Dievas 
tave atgaivino. Jis tave my
li. Jis tavo tėvas. Jam dėkok 
ir Jį mylėk. Bet, mergaite, 
tavo liga dar neužgeso. Eik 
ir gulėk savo lūšnelėje.

Netrukus ji pasveiko. Pa
sveikus ėjo mokytis. Ji labai 
norėjo išgirsti apie Tą, kuris 
ją išgydė. Sina mokėjo savo 
tėvą įtikint, kad Jo dėka ji 
dabar tebėra gyva.
limo šventę jai daviau Elz
bietos vardą. Kas sekmadie
nį ji eidavo prie Dievo stalo. 
Tomis dienomis ji apsivilk- 
davo baltais krikšto rūbais. 
Dažnai ji klūpėdavo prie Iš
ganytojo paveikslo.

Bežiūrint jai atėjo trylik
tieji metai. Tat amžius, ku-

riame retai kuri mergaitė be
gyvena pas savo tėvus. Ta
čiau netrukus, lyg tyčia, į 
Sangolį atsibastė kažkoks 
senis Makulu, garsus Turum- 
bų giminės žynys ir 28 pačių 
savininkas. Ties Elzbietos 
tėvo namais jo nešikas padė
jo 200 varinių žiedų, 5 ietis, 
20 kariškų peilių, tinklą, ož
ką ir šunį.

— Duok man už tai savo 
dukterį Siną.

Jos tėvas iš lėto suskaitė 
dovanas ir nusišypsojęs * ta
rė: „Užteks! Sutarta. Sina, 
Sina, eikš čia! Štai tavo vy
ras! Eik sau iš mano namų. 
Keliauk sau į Turumbų kai
mą!”

„Vadinas, parduota, turiu 
sulaužyt krikšto priesaiką”, 
galvoja ji, „ne! Geriau slėp
siuos, nesirodysiu, bet būsiu 
ištikima savo pažadams”. 
Taip galvodama ji nepastebi
mai išnyko abiem seniam iš 
akių, kada tie linksmai vyną 
gurkšnojo. Sesuo Betachoa 
jai atnešdavo maisto ir ži- 

Prisikė-’ nių. Praslinkus kelioms die-
noms ji dar prieš dieną atbė
go į bažnyčią. Paskui ji vėl 
išbėgo atgal. Po kelių dienų 
Turumbų vyras nieko nepe
šęs grįžo'atgal. Sina (Elzbie
ta), vėl pasirodžiusi, tarė sa
vo tėvui: „Tėve, leisk man 
būt pas tave, kol,ateis krikš
čionis ir tau dovanų atneš.

Šis Mokulu yra blogas žmo
gus. Jis turi 28 žmonas. Jis 
ir su tavo vaiku elgsis, kaip 
su gyvuliu. Aš neprivalau 
pas jį eit, ir Dievas to neno
ri...0

Nespėjo ji baigt savo kal
bos, kaip tėvas, tvėręs bota- 
ką, ėmė kirst jai per galvą, 
pečius... Ir bematant buvo 
dėmė prie dėmės, žaizda prie 
žaizdos. Tada kraujuose pa
plūdusią įmetė į lūšnelę ir 
užrišo duris. Be to, tėvas 
pranešė Mokului, kad jo žmo
na sugauta ir galima ją atsi
imti. Netrukus šis pulte įpuo 
lė į lūšnelę, perplovė raiščius, 
užgriuvo ant bejėgės mer
gaitės ir ėmė ją smaugti. 
Veltui ji šaukėsi pagalbos, 
veltui ji kartojo „mama”. 
Jos vyras gyvuliškai trypė 
su kojomis, mušė, spardė ir 
vilkte išvilko pro duris lau
kan. — Aš tave pamokysiu, 
kad tu manęs nepripažįsti už 
vyrą. Tave krikščioniškas 
mokytojas užkerėjo, kad ma
nęs neklausytum.

— Mano tėve, mano tėve, 
— išgąstingai maldavo Elz
bieta, — kur tu esi? Kaip tu 
leidi šitam piktadariui taip 
savo vaiką darkyt! Tėve, ar 
tu nematai, kad jis nori ta
vo vaiką nužudyt?... Aš esu 
krikščionė. Aš nenoriu pas jį 
eit. Tėve! Ar aš tavęs nemy
lėjau? Ar neklausiau? Jeigu

jo siela būtų gera, tai ar jis 
taip elgtųsi su manim?

— Aha, gyvuly! — dantis 
grieždamas sušuko Mokulu, 
— tu esi užkerėta. Tavo krū
tinėn įdėjo užburtą akmenį, 
todėl dabar tavo širdis tokia 
šalta ir suakmenėjusi vy
rams. Žiūrėkit, bazoko žmo
nės! Aš šį burtų akmenį iš
imsiu jai iš krūtinės.
Elzbietos motina ir sesers 

buvo uždarytos. Jos negalėjo 
jai padėti’. Kitos žmonos net 
džiaugėsi, kad ši „paklydusi” 
duktė vėl grįš prie stabmel
diškų papročių.

Mokulu griebėsi žiauraus 
darbo. Nejučiomis jis į savo 
burną įgrūdo kertuotą akme
nį. Moterims laikant bejėgę 
mergaitę, Mokulu savo piūk- 
liniu peiliu šiurpulingai užsi
mojo ir perrėžė jos nugarą. 
Kraujas, kraujas! Tarp pa
sruvusių žaizdų piktadarys 
tarytum ieškojo tariamojo 
akmens. Veltui mergaitė šau 
kėši tėvo gailestingumo: 
„Tėve, ar aš ne tavo vaikas?
Ar tu neturi širdies? O, Jė
zau, aš nemelavau, ir dabar 
nemeluoju! Niekas nepasa
kys, kad Elzbieta, priimda
ma krikštą, melavo, savo Iš
ganytojui!”

Tėvas nė nepasijudino. 
Daugpatystė užslopino žmo
gaus jausmus. Sužvėrėjęs 
Mokulu nepastebimai akme* 

n;

nį įgrūdo į paskutinę žaizdą 
ir murmėjo: „Radau, rad
au!” Elzbieta raitėsi degan
čiose žaizdose. Pagaliau jis 
vikriai išėmė tą akmenį ir, 
pakėlęs prieš susirinkusią 
minią, sušuko: „Ar matai, 
seni? Ar matot bazokiečiai? 
Mokulu teisingai kalba. Tu
rėkit protą, bazoko giminės 
tėvai! Geriau savo dukteris 
negyvai užmuškit, negu leis
ti mokytis pas tą baltąjį! 
Nes greit ištuštės jūsų lūš
nos ! Seni, grąžink mano do
vanas ! Šią niekam vertą 
mergšę gali sau turėti. Bet 
grąžink mano turtą! Aš kitą 
žmoną nusipirksiu!” Ir niek
šas iškeliavo iš kaimo.

Praslinko kuris laikas. Vėl 
tą pačią valandą, kaip prieš 
aną sykį, atėjo raudodama 
Betachoa ir žavinčiomis aki
mis stovėjo priešais mane. 
— Sielos gydytojau, mano 
sesuo Sina, tavo duktė Elz
bieta, šaukia tave. Ji nori 
mirti. Ji šnabžda: „Atvesk 
man Dievo gydytoją!”

Pora žodžių Betachoa nu
pasakojo visą baisumą, kas 
buvo įvykę. Paėmiau šv. alie
jų ir Išganytojo kūną ir sku
bėjau į Sangolį kaimą.

Elzbieta gulėjo nejudėda
ma ant krauju pasruvusio 
smėlio, šalia jos telkšojo di
delis raudonas klanas: Jos



JA UNIMO BROAD WA Y
• IŠ L. VYČIŲ N. A. APSKRI- poms dar nesusitarta.

Organizatorių komisija iš
siuntinėjo laiškus ir gerb. 
klebonams, kur nėra vyčių 
kuopų, bet dar nesulaukta at 
sakymo, bet turime viltį, kad 
vyčių organizatorių komisi
jos darbas bei prašymas ne
nueis veltui, bet tose parapi
jose išaugs didžiulės vyčių 
kuopos.

Šio sidabrinio jubiliejaus 
metais, kada vyčiai pasiryžę 
sutraukti visą lietuvišką jau
nimą į vyčių organizacija, 
patraukti nuo kitų srovių, 
nuo ištautėjimo jūros, todėl 
mūsų būtmaT pareiga^^vyčių 
darbą remti, jei norime turė
ti mūsų tautos žiedą, jauni
mą, katalikišką, lietuvišką ir 
organizuotą!...

TIES VEIKIMO

L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskritis savo pusmetiniame 
suvažiavime nuodugniai svar 
stė organizacijos reikalus ir 
nustatė veikimo gaires, iš
rinko organizatorių komisi
ją.

Kadangi Vyčiai šiais me 
tais švenčia garbingą sukak
tį — sidabrinį jubiliejų, to
dėl ir mūsų Apskritis nori 
šiuos metus padaryti tikrai 
istoriniais. Organizatorių ko 
misija, apsk. vald. bei kuopos 
lankytojai lenktyniuoja, kad 
tik prirašytų daugiau narių, 
nes Apskritis skiria dovaną 
— taurę tai kuopai, kuri va
jaus metu gaus daugiausia 
taškų. Apsk. vajus baigsis 
balandžio 18 d., o taurė bus 
įteikta bal. 25 d. vyčių meti
niame suvažiavime So. Bos
tone.

Organizatorių komisija su 
ruošė maršrutą ir jau kai ku
riose kolonijose įvyko. Pir
mas pasirodymas buvo So. 
Bostone. Čia labai puikiai pa 
vyko, į kuopa tą vakarą pri
sirašė per 30 naujų narių

Sausio 24 d. maršruto pro
grama įvyko Providence, R. 
I. Čia gražiai gyvuoja 103 
kp., į parengimą susirinko 
gražaus jaunimo, keli prisi
rašė ir prie kuopos.

Kleb. kun. J. Vaitekūnas, 
L. Vyčių ' C. dvasios vadas, 
nuoširdžiai ragino jaunimą 
priklausyti prie Vyčių. Kal
bas vyčių reikalais pasakė 
kun. J. Vaškas M. I. C. ir 
Pranas Razvadauskas, L. Vy 
čių Centro vicepirm. Jauni
mas skirstėsi geroje nuotai
koje dirbti vyčiams.

Sausio 31 d. įvyko paren
gimas Norwoode. Kitos vie
tos — Worcester, Westfield, 
Athol, Mass.; su kitoms kuo-

P. R.

NORWOOD, MASS.

Sausio 31 d. čia įvyko 27 
vyčių kp. parengimas su pra
kalbomis. Vakarą atidarė tos 
kp. pirm. V. Babilas; vakarą 
vedė ir įžanginę kalbą pasa
kė kleb. kun. S. Kneižys.

Muzikalę dalį išpildė varg. 
Šlapelis su savo gabiais cho
ristais. Kalbas pasakė: kun. 
Jonas Vaitekūnas, L. Vyčių 
dvasios vadas, Pranas Raz
vadauskas, centro vicepirm. 
ir ilgametis vytis p. K. Vie
sulą sr.

Parengime dalyvavo daug 
gražaus jaunimo. Linkime 
norwoodieciams išugdyti sa
vo kuopą į vieną iš didžiau
sių ir veikliausių!

HARTFORD, CONN.

— Sporte vėl pasižymėjo 
keli lietuviai — O. Mitchell- 
Misukevičiūtė ir B. Albrycht-

PASVEIKINIMAS JAUNUOLIUI

(Nuo Waterbury, Conn. Lietuvių Moterų Chamber 
of Commerce Auxiliary)

Sveikinam Edvardą Barzilauską, narsuolį,
Pasižymėjusį sporte lietuvį jaunuolį,
Daugel vargo ir laiko padėjo,
Kol jis All-State vardą laimėjo.

Nekartą užsigavo, reikėjo skausmą kentėti, 
Football žaidžiant, priešus nugalėti — 
O kartais buvo šalta, lietus ar purvynas, 
Nieko nepaisė, žaidė sau, tolyn mynė ...

Savo lietuviška drąsa kitus pralenkti mokėjo, 
Todėl kitataučiai tai gerai įsidėmėjo
Ir kada atėjo šita garbės diena,
Kai iš Crosby High ratelio rinko vieną —

Štai ir paskyrė iš visų tinkamiausią, 
Kuris visuomet žaidė už visus geriausiai: 
Pridėjo prie Valstybės žvaigždžių jaunimo, 
Į ratelį žaidėjų, kurį All-State pavadino.

Buvo maloni Edvardui ta laiminga dienelė, 
Kada tai atsiekė, ko troško širdelė.
O kas dar gali būti svarbiausia —
Jis kolegijos mokslą gaus dykai geriausią.

Šia proga Chamber of Commerce Auxiliary 
Sveikinam, gerbiam mūsų lietuvį jaunikaitį, 
Dieve palaimink tavo darbus, visame ištęsėti 
Einant mokslą ir All-American garbę laimėti.

M. E. Zailskienė.

Vasario 5 d., 1937 m. Vasario 5 d., 1037 m

Abraičiūtė. Čia neseniai iš 
St. Louis, Mo. buvo atvykusi 
All-American merginų krep
šinio komanda, kurios gera 
žaidėja yra M. Rudis.

— Kiekvieną ketvirtadienį 
8 vai. vak. mokykloje bus 
kun. Kripo vedami lietuvių 
kalbos kursai. Jaunimas kvie 
čiamas gausingiausiai lan
kyti.

— Sausio 30 d. choras su
vaidino operetę Naktigoniai. 
Vadovavo varg. V. Burdulis. 
Kalbėjo kunigai Karlonas, 
Ražaitis ir Kripas. Atsilan
kė daug žmonių.

— Vasario 7 d. vakare mo
kyklos salėje įvyks Hartford 
ir Waterbury vyčių krepšinio 
rungtynės, po kurių bus šo
kiai.

BRIDGEPORT, CONN.

Waterburio par. choro vai
dintojų grupė, vad. komp. A. 
Aleksiui sausio 24 d. suvai
dino Skinkio linksmą kome
diją Moderniška kaimo mote
ris, Šv. Jurgio parapijos sa-

įvertina 
meną, nes 
nesulaikė 

atsilanky-

Bridgeportiečiai 
gražų lietuvišką 
nei oro blogumas 
jų nuo gausingo
mo. Artistams labai gražiai 
prijautė gausiausiais aplodis 
mentais.

Po vaidinimo sekė įvairūs 
ir jauniems ir seniems links
mi šokiai. Grindys drebėjo

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
WATERBURY, CONN.

Vasario 7 d. mokyklos au
ditorijoj įvyks metinis par. 
choro, vad. A. Aleksiui, link
smas Užgavėnių vakaras. 
Pelnas parapijos naudai. Bus 
suvaidinta šaunus kun. J. Ži- 
danavičiaus trijų aktų veika
las Moterims neišsimeluosi. 
Bus ir dainų ir muzikos. Vi
si ateikime ir įsitikinkime, 
kad iš tikrųjų moterims neiš
simeluosi !

— Lietuvos nepriklauso
mybės 19-kos metų sukaktį 
iškilmingai minėsime vasa
rio 19-tą. Bus prakalbų ir ge 
riausia patrijotinė programa.

nuo Klumpakojo ir Noriu 
miego.

Waterburieciai nuošir
džiausiai dėkingi vietos kleb. 
kun. J. V. Kazlauskui, malo
niom šeimininkėm ir visiem 
atsilankiusiem už jų svetin
gą priėmimą. Blakstiena.

HARRISON, N. J.

Sausio 30 d. įvyko par. 
choro sniego balius — pir
mas toks mūsų kolonijoje. 
Daug jaunimo dalyvavo ir 
visi linksmai laiką praleido. 
Komisija dėkoja visiems at
silankiusiems. Joe.

Pasižadėjo atvykti garbin
gas svečias, pulk. J. Budrys, 
buvęs Klaipėdos gubernato
rius, generalinis konsulas 
New Yorke.

Daugiau apie tai žinių per 
lietuvių radio programą — 
sekmadieniais 4 iki 4:30 vai. 
popiet iš WBRY radio sto
ties. Blakstiena.

— Vaizbos butas ragina 
visus lietuvius pirkti tik pas 
lietuvius prekybininkus ir 
prašyti žalių kuponų, kurie 
bus galima iškeisti į pinigus 
arba prekes.

— Vaizbos buto auklėjimo 
komisija pirmą sayo parengi
mą turės vasario 21 d. 7:30 
vai. vak. Išsiųsti pakvietimai 
įvairioms organizacijoms.

— Dr. M. J. Colney (Aukš
takalnis), vaizbos buto pir
mininkas, paskaitas apie 
sveikatą skaitys kiekvieną 
sekmadienį 5 vai. popiet iš 
WATR radio stoties.

Vaizbos buto moterų sky
riaus sekantis susirinkimas 
vasario 8 d. 8 vai. vak., o vi
so vaizbos buto — vasario 15 
d. 8:30 vai. vak.

šio 29 d. per pietus dvim> J—- 
ginos prašinėjo aukų potj | I 

niuose nukentėjusius sėlį I
Vakare, visi gavę algas, i Į
teikė aukas pagal pasižadėj 
mą. Sekmadienį buvo risi 
liavos bažnyčiose tam įj 
čiam tikslui.

— Dėl buvusio drėgnom 
daug žmonių sirgo ir tebesu 
ga.

— Choro surengtas h 
certas gerai pasisekė. M 
kos buvo pilna salė. Lieti 
viai mėgsta dainas.

— Parapijos salėje prasi
dėjo įdomios paskaitos, h • modkėlii) orkestras, 3-, 
rias skaito profesorius, kiti ęeiksmų drama.
tautis.

— Katedroje sausio 30 i 
įvyko penkių parapijų šv, 
Vardo draugijos šventoji va
landa. Didžiausią grupę su
darė lietuviai. J. K.

BENDRAS PARENGEI

Lietuvos nepriklauso 
bes 19 metų sukakčiai pi 
ūėti ruošiamasi visu smai 
mil Susidomėjimas visur 
dells. Iš anksto galima ti 
tinti, jog minėjimo prog 
ma patenkins visus atsil; 
kiurius. Programa labai įv 
ji: kalbos, chorų dainos, i

NEWARK, N. J.

BALTIMORE, MD.

švč. Trejybės parapija 
moterys ruošia nepaprastą, 
iškilmingą „kalakutų vaka
rienę”, įvyksiančią vasariol 
d. 6 vai. vak. Svečiai atšilau 
kę bus tikrai patenkinti. Bu 
įvairi programa, su muzih 
ir šokiais.

Vasario 9 d. įvyks „blyn 
balius”, kuriame bus galinu 
puikiausiai užsigavėti.

Rengėjos, komitetas ir kk 
bonas nuoširdžiai kviečiau

— Siuvėjai dirba po trupu- rapijiečius ir kaimynus gai 
tį. VI. Draigino dirbtuvėje singai atsilankyti.
dirba daug lietuvaičių. Sau- Kleb. kun. I. Kelmelis.

Kalbėtojais užkviesti koi 
Daudžvardis, Dr. 1 

Vendus ir Amerikos rėdai 
torius, J. B. Laučka.

Dainų programai užkvies 
į parapiją chorai, kurie pa 
dainuos tautinių dainų.

Angelų Karalienės berniu 
ty amonikėlių orkestras 
hi J. Laurynaičio veda
mas, naujose uniformose, 
nustebins visus atsilankiu
sius saro nauja muzika.

Svarbiausia programos da
limi bus Jlarianapolio kole
gijos studentu vaidinimas. 
Jie vaidins J. Pilipausko 3-jų 
vėtau dramą Savanoriai.

veikalas pilnas vaizdų iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
ką Studentai netilę paro
dys savo vaidybinius sugebė
jimus, bet savo vaidinimą 

papuoš sutartiiioiė daino- 
mii Dainų programą ruošia

L.nmbsM Jonas Banys, 
«,■ ILICGalirjo paties kom- 

r puifljj išgirsime.

Napmo. pelnas skiria
si Maus Geležiniam Fon

Metropolitan Operos Žvaigžde
pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirukymą

Lauritz Melchior sako

Mdu, šiemetinis parengi 
. mada daug nauja ir įdo-

(Tęsinys iš 3 psl.) 
nugara buvo šiurpulingai su
plėšyta. Jos motina kaip be
protė iš širdies skausmo rai
čiojosi po žemę, staugte stau
gė ir daužė sau krūtinę... 
Mane lydėjo būrelis krikščio
nių. Jie atnešė vandens, nu
plovė nuo Elzbietos kraują ir 
smiltis ir paguldė į lovą. 
Mergaitė susirietė į krūvą ir 
atmerkė savo gęstančias 
akis. Jos iądžiuvusios lūpos, 
rodos, maldaute maldavo: 
„Duok man mirt. Suteik man 
šv. sakramentą. Danguje yra 
geras Tėvas. Aš keliauju pas 
Jėzų, Mariją, pas Elzbietą...” 
Aš jai suteikiau paskutinę 
paguodą. Aplink mus klūpo
jo nustebę krikščionys. Stab
meldžių, be Elzbietos moti
nos ir Betachaos, nebuvo nė 
gyvos dvasios.

Aš meldžiausi. Mirštančio
sios akys -pasruvo, rodos, 
džiaugsmo, ne skausmo, aša
romis. Paskui dar pasakė: 
„Gera, kad aš taip galiu mir
ti”. Aš atsakiau: „Elzbieta, 
kai tu būsi pas Jėzų, neuž
miršk savo seserų ir savo tė
vynės mergaičių. Ir jos turi 
būti Jėzaus vaikais”. Paga
liau ji paskutinį kartą pra
vėrė akis ir lūpas ir tarė: 
„Neatiduok manęs stabmel
džiams”.

Gyvybės ženklai pamažu 
ėmė silpnėti. Avinėlis pateko 
tarp vilkų. Žiauriai ją nutei
sė šie. Ji neša ’ savo gyvybę 
kaip atperkamąją auką Vieš
pačiui, kad atsiverstų jos tė
vynė. šventoji Elžbietėlės šir

dis buvo pasitikta mergelių 
ir kankinių choro ir gau
džiant pergalės himnams bu
vo nuvesta pas Jėzaus sostą, 
kad gautų savo atlyginimą.

Nuplovę kūną, nunešėm į 
krikščioniškus namus. Aš su 
rašiau viso šio įvykio proto
kolą ir nusiunčiau jį apygar
dos teismui. Netrukus Mo- 
kulu buvo sučiuptas ir nuga
bentas į kalėjimą. Ten jis 
tuojau ir mirė. Tėvas tą pa
čią naktį su savo pačiomis 
išvogė Elzbietos kūną ir, ma
tyt, norėjo kur slaptai palai
doti. Aš jį perspėjau: „Teisė
jas tave pakars, jeigu aš la
vono nesulauksiu grąžinant”. 
Tada jis pabėgo į mišką ir 
nesirodė bent keletą mėne
sių.

Elzbietos kūną pašarvojo
me mokyklos salėje. Velionė 
skendo gėlių kalne. Ji buvo 
apvilkta baltaisiais krikšto 
rūbeliais, kuriuos ji taip sau
gojo ir mylėjo. Dabar jie nu
dažyti kankinės krauju. Ant 
galvos užde jom baltų ir rau
donų gėlių vainiką, o į ran
kas įdėjom savo laukų pai
nios šakutę.

Iš visų pusių, iš toli toli, 
ėmė rinktis žmonės. Plaukte 
plaukė minios krikščionių, 
norinčių pažiūrėt, paraudot 
ir pagerbt mirusiąją. Nešda
mi bažnyčion neštuvus už- 
traukėm 112-ją psalmę. 
„Šlovinkit, vaikai, Viešpatį, 
šlovinkit jo šventą vardą. 
Pažemintus Jis išaukština ir 
padaro savo tautos kuni-

bažnyčia. Lig šiol nežinomoj 
šaly tu būsi daugelio vaikų 
motina”. Susirinkusiems nu
pasakojau Elzbietos ištiki
mybę savo prižadams, jos 
kelionę į dangų ir pergalę 
kovoje su stabmeldyste. Elz
bietą iškilmingai nunešėm į 
misijų kapines ir jos kapą 
užvertėm gyvomis gėlėmis.

Didvyriška mergaitės mir
tis už krikščionišką idealą 
atidarė stabmeldžių akis. 
Dar kitą dieną atvyko Beta- 
choa su dvidešimt keturio
mis mergaitėmis pas mane. 
„Ir mes norim būti krikščio
nys; priimk ir mus į savo 
mokyklą”.

— Taip, vaikai. Ar nebijot 
savo tėvų? Ir jus užmuš, 
kaip užmušė Elzbietą.

— Tai jų dalykas. Bet mes 
to nebijom. Mes norim būt 
Dievo vaikai, kaip Elbieta 
buvo. Mes nebenorim būti 
gyvuliais.

Senasis Moluku! Tavo pra
našavimas išsipildė! Daug
patystei atėjo galas. Galas ir 
moterų vergijai.

Bet vaikai iškentėjo viso
kias kančias. Jie tapo krikš
čionimis. Elzbieta jiems kelią 
rodė.

Tad amžinai žydėk dangiš
koje lankoje, Elzbieta Sina, 
mano mylimas vaikeli. Tu 
esi raudona ir balta stebuklų 
gėlė mano juodame misijų 
lauke išdygusi! Tavo malo
nus dorybių kvapas pasi- 
skleis tarp tavo tėvynės San-

"Aštriausias bandymas, kokiam aš 
galiu cigaretą pavesti yra tai stebėji
mas, kaip jis po ilgų sunkaus pratimo 
valandų mano gerklei atsineša. Aš atra
dau, jog lengvas užsirūkymas išlaiko 
tą bandymą. Ir todėl, nors ir nesu nuo
latinis rūkytojas, savo gerklės labo 
dėlei labiau mėgstu Lucky Strike. 
Taipogi atsitiktinai ir mano žmona. 
Kuomet mes vykstame atgal į Europą, 
niekad neužmirštame pasiimti su sa
vimi gero kiekio Luckies.”

bėgimui ruošti sudary-l 
tohffldras komitetas, kurioj 
Fino sąstatas tokie: 
R®-K. P. Vilniškis, vice-j1 

I®. J.Sagys, ižd. V. Dau-B 
ktyskret AL Pūkenytė, r 

koresp. V. Vys- P 
®ib; komiteto nariai: p. žvi-jb< 

Vendus, V. Žal-pi) 
! ^iiJ.RLaučka.
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Raikščiais. Džiaukis, švtenttžji Į gt>li kaimo mergaičių!

MPMJLONIS 

UGONINtJE

^klebonas,! s 
staiga sun- 

^Rohugatentasį 
ht^Mte ligoni- PA 

R Hdaryta opera.

E dabar įmiūsigį.

IVeseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė

jimas tarpe profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog asmenini 
jie labiau mėgsta lengvą užsirūkymą. • 1

To pamėgimo protingumą patvirtina p.Melchior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsų 
gerklei!

JRETI
1
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prašinėjo aukų potvy- 

nukentėjusius šelpti 
s, visi gavę algas, su
nkas pagal pasižadėji- 
lekmadienį buvo rink- 
bažnyčiose tam. pa

kalui.
ėl buvusio drėgno oro 
nonių sirgo ir tebeser

horo surengtas kon- 
gerai pasisekė. Publi- 
vo pilna salė. Lietu- 
ėgsta dainas.
lapijos salėje prasi- 
domios paskaitos, ku- 
kaito profesorius, kita-
I
Katedroje sausio 30 i 

penkių parapijų šv,
i draugijos šventoji va- 
, Didžiausią grupę su- 
lietuviai. J. K.

Į VIETOS ŽINIOS
BENDRAS PARENGIMAS APREIŠKIMO PARAPIJA

NEWARK, N. J.

5. Trejybės parapijos 
rys ruošia nepaprastą 
ningą „kalakutų vaka- 
s”, įvyksiančią vasario' 
vai. vak. Svečiai atšilau- 
is tikrai patenkinti. Bus 
i programa, su muzika 
kiais.

įsario 9 d. įvyks „blyną 
is”, kuriame bus galim 
iausiai užsigavėti.

mgėjos, komitetas ir kle 
s nuoširdžiai kviečia pa 
jiečius ir kaimynus gau 
ai atsilankyti.

Kleb. kun. I. Kelmelis.
*
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:de
isirūkymą
ĮUO r:"

ior sako:
nas, kokiam ai 
i yra tai stebėja 
sunkaus pratimo 
atsineša. Aš atra- t

irūkymas išlaiko 
nors ir nesu nuo* 
ivo gerklės labo
Lucky Strike, 

ir mano žmona, 
te atgal į Europą, 
e pasiimti su ta- 
ckies.”

Lietuvos nepriklausomy
bės 19 metų sukakčiai pami
nėti ruošiamasi visu smarku
mu. Susidomėjimas visur di
delis. Iš anksto galima tvir
tinti, jog minėjimo progra
ma patenkins visus atsilan
kiusius. Programa labai įvai
ri: kalbos, chorų dainos, ar
monikėlių orkestras, 3-jų 
veiksmų drama.

Kalbėtojais užkviesti kon
sulas Daudžvardis, Dr. B. 
Vencius ir Amerikos redak
torius, J. B. Laučka.

Dainų programai užkvies
ti parapijų chorai, kurie pa
dainuos tautinių dainų.

Angelų Karalienės berniu
kų armonikėlių orkestras, 
kun. J. Laurynaičio veda
mas, naujose uniformose, 
nustebins visus atsilankiu
sius savo nauja muzika.

Svarbiausia programos da
limi bus Marianapolio kole
gijos studentų vaidinimas. 
Jie vaidins J. Pilipausko 3-jų 
veiksmų dramą Savanoriai. 
Tai veikalas pilnas vaizdų iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų. Studentai ne tik paro
dys savo vaidybinius sugebė
jimus, bet savo vaidinimą 
papuoš sutartinomis daino
mis. Dainų programą ruošia 

.„muzikas Brolis Jonas Banys, 
M. I. C. Gal ir jo paties kom
pozicijų išgirsime.

Parengimo^ pelnas skiria
mas Vilniaus Geležiniam Fon 
dui.

Žodžiu, šiemetinis parengi
mas žada daug nauja ir įdo
maus.

Parengimui ruošti sudary
tas bendras komitetas, kurio 
prezidiumo sąstatas tokis: 
pirm. K. P. Vilniškis, vice- 
pirm. J. Sagys, ižd. V. Dau
baras, sekret. Al. Pūkenytė, 
H sekret. ir koresp. V. Vyš
nias ; komiteto nariai: p. žvi- 
nienė, Dr. B. Vencius, V. Žal- 
nieraitis ir J. B. Laučka.

Choro balius
Choro balius, kurį klebo

nas kun. N. Pakalnis paruo
šė, labai sėkmingai pavyko. 
Susirinkę choristai susėdo 
už gražiai paruoštų stalų. 
Vakarą vedė choro pirm. P. 
Ivanauskas.

Atsilankęs kun. Pakalnis 
pasakė kalbą, pareikšdama? 
džiaugsmą ir pasididžiavimą 
choru; linkėjo chorui daug 
pasisekimo ateityje, nesusto
ti dirbti ir dar didesniu laip
sniu žygiuoti į priekį ir kelti 
savo ir parapijos vardą.

Choras pasiryžo dirbti iš 
visų jėgų ir savo mylimam 
klebonui reiškia nuoširdžiau
sią padėką. Dalyvavo kun. 
Kartavičius, choro vadas, 
varg. Jonas Jankus su žmo
na. Buvo labai daug gražių 
kalbų, sveikinimų ir linkėji
mų. Stalai buvo nukrauti 
skaniausiais valgiais ir gėri
mais. Visi labai gražiai link
sminos. Kitam kambary bu
vo galima šokti prie radio 
muzikos. Choristai smagiai 
dainavo.

Choras dėkingas ir komisi
jai, kuri viską paruošė; dau
giausia darbo teko Ed. Bu- 
žinskui; nuoširdus ačiū ir 
šeimininkės, ponioms Kivy- 
tienei ir Laukaitienei. R.

GRAŽIAI PAVAIŠINO

KUN. PAULONIS 
LIGONINĖJE

HAS TABAKAS- 
lUS GRIETINĖ’

i

Apsauga
aonitbt IMT, O>» It>b4ta) CamiW .

Šv. Jurgio par. klebonas, 
kun. K. Paulonis, staiga sun
kiai susirgo ir nugabentas į 
St. Mary Immaculate ligoni
nę, kur jam padaryta opera
cija.

Ligonis dabar jaučiasi ge
riau. Ligoninėje turės prabū
ti ilgesnį laiką.

Sausio 23 d. muz. P. Dulkė 
Angelų Karalienės par. salėj 
gražiai pavaišino savo cho
ristus ir talkininkus, kurie 
jam pagelbėjo suruošti gražų 
radio vakarą pereitą pavasa
rį Transfiguration salėj.

Buvo susirinkęs gražus 
būrys jaunimo, kurie visi pa
vaišinti puikia vakariene ir 
visokiais gėrimais. Vakarie
nės metu, kurią vedė kun. J. 
Laurynaitis, buvo kalbų, dai
nų, juokų ir vaikučių šokių. 
Vakarienę paruošė p. A. Pa- 
žereckienė su p. Dulkiene.

Gražu, kad p. Dulkė nepa
miršo pareikšti dėkingumo 
jaunimui, kuris jam pagelbs
ti dirbti. Užtai tarp jų yra 
gražus susiklausymas.

PASKAITA PER RADIO

NAUJA MOKYTOJA

Šiomis dienomis p. Juzefą 
Krušinskaitė, žinomų visuo
menininkų Krušinskų duktė, 
paskirta viešųjų mokyklų 
mokytoja.

P-lė Krušinskaitė aukštuo
sius mokytojos mokslus bai
gė prieš kelis metus, bet sa
vo pašaukimo darbą tik da
bar galės pradėti dirbti. Ji 
yra Romuvos klubo narė.

Naują mokytoją nuošir
džiai sveikiname, linkėdami 
gražiausio pasisekimo jos 
pamėgtame darbe.

redaktorius, J. B.

su besiartinančia 
nepriklausomybės

Šį pirmadienį, vasario 8 d., 
1:30 vai. popiet iš WMBQ 
radio stoties (150 kiloc.), 
p. Ginkaus programoje pa
skaitą apie Lietuvą skaitys 
Amerikos 
Laučka.

Ryšium 
Lietuvos
paskelbimo švente, Dulkės, 
Dumčiaus, Ginkaus, Mačiu
lio ir Valaičio radio progra
mose bus svarbūs praneši
mai apie rengiamą nepriklau
somybės 19 metų sukakties 
minėjimą, kurs įvyks vasa
rio 14 d. Grand Paradise sa
lėje, Brooklyne.

Atitinkamas kalbas pasa
kys Dr. Vencius, K. Vilniš
kis, J. Sagys ir kiti. Malonė
kit pasiklausyti.

iThe BROOKLYN SAVINGS BANK|
f CHARTERED 1827

. THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN
Corner Clinton and Pierrepont Streets

• ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 
BROOKLYN, N. Y.

šia*.

T . X __________ -
Misijomenus kun. J. Bružikas, kurs ves misijas 

per dvi savaites, vasario 7 — 21 d., Maspetho lie
tuvių bažnyčioje. Šią vasarą jis grįžta į Lietuvą.

TEGYVUOJA MASPETH!

Džiaugiuosi, kad dar kar
tą ir, greičiausia, jau pasku
tinį tenka man atvykti į Mas- 
peth. Jūsų parapija tikrai y- 
ra užsitarnavus Atsimainy
mo vardą. Kaip Kristaus iš
vaizda ant kalno Taboro iš 
paprastos ir žmogiškos pasi
darė žibanti, kaip saulė, o Jo 
rūbai spindėjo balti, kaip 
sniegas, panašiai ir Kristaus 
Atsimainymo parapija Mas- 
pethe trumpu laiku iš men
kutės, silpnutės ir beveik 
mirštančios staiga pasidarė 
šviesi, graži, galinga!

Duok Dieve, kad išorinis 
parapijos gražumas būtų at
spindys kito dar vertesnio 
gražumo, būtent, dvasinio. 
Užtat šios misijos tai paro
dys ir aš tikiuosi neapsivil- 
siąs. Man bus malonu sakyti 
dar pirmu kartu Jūsų naujo
je bažnyčioje pamokslus, bet 
dar maloniau jausiuos, kai 
toji bažnyčia bus pilnutėlė 
klausančiųjų.

Kiekvienas maspethietis, 
nerkis iš kailio, kad atsives- 
tum po kokius 5 naujus klau 
sytojus. Kur Tamsta juos 
gausi, man negalvoj, bet 
rask, nors ir iš Philadelphi- 
jos pakviesk, bet užsidek 
apaštališka dvasia tuos 5 su
rasti. Ypač misijų pradžioj 
prašau ko gausingiausiai su
sirinkti, nes pačioj pradžioj 
bus svarbiausi ir įdomiausi 
pamokslai. Jeigu kas sakytų: 
O, jau mes girdėjome tą Tė
velį, mes žinome apie ką kal
bės. Ar taip? Na, tyčia pa
mėgink šiemet ateiti, pama

tysi, ko nematei ir girdėsi, 
ko negirdėjai. O jeigu ką iš
girsi ir iš tų pačių dalykų, 
tai tik pamąstyk, ar ne tą 
pačią duoną kasdien valgai 
ir ar ne tą patį vandenį geri, 
o ir tą patį poterį kartoji?

Užgavėnių sekmadienį mi
sijos prasidės su iškilminga 
suma ir pamokslu. Prašau 
visų, o visų atsilankyti, taip 
gausingai, kaip paskutinia
me pamoksle, nes nuo geros 
pradžios priklausys visas mi 
sijų pasisekimas ir palaimi
nimas. O tu, jaunime, ypač 
pasirodyk! Bažnyčioj pagar
sinsiu visą tvarką ir misijų 
svarbumą.

Jūs mylite savo Kleboną, 
tai jeigu manęs kas nepa
klausytumėte, tai paklausy
kite savo Klebono, kuris ma
nęs prašė, kad aš šį atsišau
kimą parašyčiau.

Iki pasimatymo,
Jūsų tarnas Kristuje,

Kun. Jonas Bružikas S. J.

. tuo pačiu išsisemia dvasios 
i jėgos. Čia padeda malda; ji 
Į žmogaus jėgas ir pakelia ir 
’ reikiama linkme pakreipia ir 
1 daro darbą tikslingą ir našų.

Kiekvienas mūsų gyveni
mo bėgy stabteliame apsi

žvalgyti, ką nudirbome, ko 
j užsipelnėme, kaip mūsų nuo
pelnai balansuojasi. Geras 
i prekybininkas daro sąskai
tas, jas tvarko, lygina, nors 
kartą į metus. Taip ir dvasi
niame gyvenime misijos yra 
poilsio laikas, sąskaitų me- 
xas, jėgų atgavimo momen
tas, susikaupimo ir gairių 
sutvarkymo proga vėl į dar
bą leistis.

Misijos nėra tuščios pa
maldos ar nereikalingos juo
do darbo žmogui. Klaidinga 
manyti, kad jos perdažnos 
ar perilgos. Gydytojas ligo
niui įsako poilsio laiką atgau 
ti nustotas jėgas, nuvargu
siam darbininkui būtinos ato 
stogos; lyginai, dvasinių ato
stogų, ar sielos jėgų atgavi
mo, negali būti perdaug ar 
perilgu.

Tad per šias misijas pa
švęskime savaitę laiko pasi
mokyti pasimelsti ir dvasi
niai sustiprėti. Kun. J. Bru
žiko atsilankymas pas mus 
yra „Kristaus tarno ir Die
vo paslapčių teikėjo” atsi
lankymas.

Kun. Jonas Balkūnas.

a. Aleksandras Čižas iš vie
tinės bažnyčios.

— Studentų kuopa veikia 
Susirinkimą turėjo ketvirta
dienio vakare. Rengiasi va
karėliui.

— N. H. Junior 73 mokyk 
lą baigė H. Cibulskis, E 
A*dams, A. Cierebiejūtė, V 
Gevilda, P. Kepezinskas, A 
Petronis, C. Petrulis, T. Pu- 
ris; A. Sabaliauskaitė buvo 
paskirta pasakyti atsisveiki
nimo kalbą.

— 119 mokyklą baigė J. 
Vilutis; 4-rių metų kursą 
baigė L. Navickaitė, G. Cere- 
biejūtė, A. Petrulis (techni
kos kursą).

SIDABRINES SUKAKTYS

PLATINAME SPAUDI

MASPETHO PARAPIJOS 
NARIAMS

Vasario 7 d. kun. Jonas 
Bružikas S. J. pradės dviejų 
savaičių misijas mūsų para
pijai. Per sumą 11 vai. jis 
pasakys įžanginį pamokslą ir 
praneš misijų pamaldų laiką. 
Pirmoji savaitė misijų mote
rims, antroji vyrams. Pa
mokslų laikas rytais po 9 v. 
mišių, o vakarais per pamal
das, kurios prasidės 7:30 
vai. Raginu visą parapiją 
lankyti šias misijas. Kviečiu 
ir visos apylinkės lietuvius 
naudotis dvasiniu misijų pa
tarnavimu.

VIEŠA PADĖKA I Mūsų laikų žmogus pėr- 
--------  daug uoliai rūpinasi išori- 

Liūdžiu netekęs mylimos žino- niais dalykais. Pasaulis vi
nos a. a. Juzefos, kuri mirė š. m. 
sausio 21 d. ir palaidota sausio 
25 d. Holy Cross kapinęs. Šia 
proga norėčiau ypatingai padėko
ti p. Slivinskienei ir jos šeimai, 
kuri velionę slaugė ligos metu ir 
daug pasitarnavo per laidotuves; 
taipgi dėkoju p.p. Baresnevičių, 
Česnulevičių, Jakupčionių ir Bar
tuliu šeimoms. Dėkoju gcrb. kleb. 
kun. K. Pauloniui už gražų patar
navimą bažnyčioj ir palydėjimą į 
kapus. Taipgi kun. N. Pakalniui 
už atlaikymą Šv. Mišių, kun. A. 
Petrauskui už šv. Mišias ir paly
dėjimą Į kapus. Dėkoju visiems 
mano prieteliams, kurie kuo nors 
prisidėjo prie laidotuvių, kurių 
čia pavardžių nesuminėjau. Dė
koju munz. J. Bnuidzai ir grab. 
J. Garšvai už gražų patarnavimą.

Nuliūdęs
Juozapas Šaliauskas-Shultz.

sai kitaip atrodytų, jei jis 
nors pusę tų pastangų skirtų 
savo sielos reikalams, savo 
valiai stiprinti. Kovoti su 
blogomis įtakomis, būti 
drausmingasis ir žinoti, kad 
tikrasis gyvenimas, tai ne 
palaidumas ir smagumai, bet 
drausmė ir susivaldymas y- 
ra tikras krikščioniškas 
mokslas.

Kristus įsakė mums mels
tis ir dirbti. „Be manęs jūs 
nieko negalite padaryti” 
(Jon. 15, 5). Šie žodžiai aiš
kiai parodo Kristaus nenorą, 
kad būtų dirbama nors ir 
Jam be Jo, vadinasi, nepra
šant Jo pagelbos. Nemažiau 
maldos reikia ir šiandie. Be
sirūpinant kasdienine gyve
nimo duona, bekovojant su
pasaulio ir kūnb smaguriais,

Maspetho kat. spaudos rė
mėjų būrelis vasario mėn. 
platins katalikišką spaudą. 

: Mes skelbiame vajų. Vasario 
mėnuo yra katalikiškos 
spaudos mėnuo. Mūsų šūkis 
— seimelio iškeltas šūkis — 
nors kiekviena trečioji šei
ma teskaito kat. laikraštį-.

Šios savaitės Amerikos nu 
meris lanko kiekvieną Mas
petho parapijos šeimą.

Prie bažnyčios ištisą mė
nesį bus parduodama visas 
šimtas Amerikos kiekvieną 
sekmadienį.

Per misijas vas. 7 — 21 d. 
kun. J. Bružiko pagelba rink 
sime prenumeratas ne tik 
Amerikai, bet ir Darbininkui, 
Laivui, žvaigždei, Misijoms, 
Pranciškonų Pasauliui ir k.

Rėmėjų būrelis vasario 
mėnesį užprenumeruos Ame
riką dovanai kiekvienai var
gingai šeimai, kuri nori skai
tyti kat. laikraštį. Užsisaky
ti galima pas vietos kuni
gus.

Katalikų spaudos rėmėjų 
būrelis Maspethe nori, kad 
Amerika lankytų visus lietu
vius Maspethe, Ridgewoode, 
Blissvillėje, Long Island Ci
ty, Astorijoj.

Mes stengsimės ir daugiau 
atsiekti: kiekvienoj antroj 
šeimoj — Amerika.

Būrelio vardu
Kun. Jonas Balkūnas.

Sausio 26 d. 29 kuopos są- 
jungietės savo narei ir jos 
vyrui, A. P. Mačiams, suruo
šė jų namuose netikėtą puo
tą jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakčiai paminėti. 
Kuopos vardu sveikino ir do
vaną įteikė pirm. O. Dobro- 
volskienė. Visi linkėjo su
laukti auksinės sukakties.

P.p. Mačiai dėkojo rengė
joms ir svečiams už netikėtą 
pagerbimą ir dovanas.

Ten Buvęs.
—o>—

Sausio 30 d. Maspetho par. 
salėje įvyko iškilminga, ne
tikėta vakarienė ponams Ba- 
gočiūnams pagerbti, jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga. Vakarienę 
surengė jų artimieji, Navic
kai, Čepai ir Petruliai. Daly
vavo per 200 žmonių. Buvo 
net iš Bostono (p. Dalejie- 
nė), jų pabrolis Bukantas iš 
Great Neck. Vakarą vedė p. 
Šlapikas. Kalbas pasakė ku
nigai Balkūnas ir Lekešis ir 
kiti. Deklamavo O. Petrulytė, 
dainavo A. Nedzinskaitė.

MASPETHO ŽINIOS

jėzuito kun.

nepriklauso 
švęsim karti

— Misijos prasidės šį sek
madienį. Visi laukia garsaus 
pamokslininko 
J. Bružiko.

— Lietuvos 
mybės šventę
su Brooklynu vas. 14 d. 
Grand Paradise salėje. Tikie- 
tus jau platiname. Mišios už 
Lietuvą bus vas. 16 d. 9 vai. 
ryto.

— Altoriaus draugija ren
giasi blynų baliui šį šešta
dienį, vas. 6 d. parapijos sa
lėje. Paremkime. Tai pasku
tinis parengimas prieš gavė
nią.

— Vas. 2 d. palaidotas a.

A

Jaunavedžiai — Ona My- 
koliūnaitė ir L. Šemeta, ku
riuos sausio 30 d. Angelų 
Karalienės bažnyčioje sujun
gė kun. J. Laurynaitis. Pir
maisiais liudininkais buvo 
Al. Pupelytė ir F. šemeta. 
Vestuvių puota įvyko para
pijos salėje. Jaunavedžiai, 
prieš išvykdami į povestuvi
nę kelionę, nusifotografavo 
pas žinomą fotografą, R. 
Kručą, Maspethe.

Dovanas įteikė klebonas, gi
minės, svečiai, 30 kuopos są- 
jungietės.

Ponai Bagočiūnai yra pa
vyzdingi, veiklūs parapijie
čiai, Amerikos skaitytojai; 
turi išauginę gražią šeimą (1 
duktė ir 3 sūnūs). Linkime 
jiems stiprios sveikatos ir 
nuolatos dirbti visuomenėje.

O. P.

BUNCO

Vasario 8 d. Beganskių na 
muose, 80-59 — 89 Avė., 
Woodhaven, įvyko 29 kp. są- 
jungiečių „bunco” vakarėlis, 
į kurį visi kviečiami atsilan
kyti. Rast.

Biznieriai, skelbkitės sa 
vaitraštyje „Amerikoje.’'’

TAUPYK — BUK NEPRIKLAUSOMAS

THE DIME SAVINGS BANK —
—OF

W1LLIAMSBURGH
209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

;Tel. EVergreen 7-4335 !
STagg 2-4409 Notary Public;

? STEPHEN AROMISKIS į
§ (ARMAKAUSKAS) *

e Graborius - Balzamuoto jas §
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir / 

visokiems pokyliams

s 423 Metropolitan Ave., a
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402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 
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Vasario 14 d. 1937
GRAND PARADISE SALEJE,

Savanoriai

Lietuvos Nepriklausomybės
19 mt. SUKAKTIES MINĖJIMAS

Marianapolio Kolegijos Studentai
Suvaidins 3 veiksmu Drama

Bus dainų ir kalbų programa
Pradžia 3 vai. p. p. ' Į prakalbas įžanga 10 c.

Į visą programą įžanga 40c.

Rengia K. Federacija su Tautininku Sąjunga
APYLINKES SEIMELIS 
PRAĖJO DIDŽIAUSIU 

PASISEKIMU

K. Federacijos New York 
apskrities suruoštas apylin
kės katalikų seimelis, įvykęs 
sausio 31 d. Maspethe, pra
ėjo nepaprastu pasisekimu. 
Nors pasitaikė labai blogas 
oras, lietus pilte pylė, tačiau 
tai nesulaikė apylinkės ener
gingų ir nuoširdžių veikėjų, 
kurie savo pareigą atliko vi
su kruopštumu.

Įspūdinga pradžia
“Seimelį pradėjo K. Federa

cijos apskr. pirm. kun. N. 
Pakalnis, pasakydamas ug
ningą sveikinimo žodį ir pa
kviesdamas vietos kleboną, 
kun. J. Balkūną sukalbėti 
maldą.

Parapijos choras, muziko 
Tamdšaičio vedamas, draug 
su visais seimelio dalyviais, 
sugiedojo Tautos himną, o 
po to sudainavo kelias dai
nas. Ypač seimelio daly
viams patiko sveikinimo dai
na.

P. Tamošaitienė, akompa
nuojant jos vyrui, jausmin- 

■ gai ir žavinčiai sudainavo vi
su mėgiamas dainas — Kur 
bakūžė samanota ir Oi grei
čiau, greičiau.

Į prezidiumą išrinkta 
pirm. K. Krušinskas, vice- 
pirm. P. Montvila; sekreto
riate Al. Pūkenytė ir Vyt. 
Žalnieraitis; mandatų komi
sijoje — V. Valantiejienė, 
inž. A. J. Mažeika ir Vesiac- 
kas; rezoliucijų komisijoje 
— kun. J. Balkūnas, Z. Ma
žeikienė ir J. B. Laučka.

Sveikina Naujoji Anglija
Seimeliui maloniu siurpri

zu buvo Darbininko redakto
riaus, Antano F. Kneižio, at
vykimas. Seimelio dalyvių 
entuziastingai sutiktas, p. 
Kneižys perdavė Darbininko

klausimas: kas bus su mano 
tauta ?

Kovos už šviesią katalikiš
ką ir lietuvišką ateitį J. A. 
Valstybėse svarbiausiais gin 
klais kalbėtojas suminėjo or
ganizuotą susipratusį jauni
mą ir savą tvirtą spaudą, y- 
pač pabrėždamas reikalą vi
somis jėgomis kovoti už lie- vėnios metu ruošti paskai- 
tuvių kalbos šventas teises.

Spaudos stiprinimo klausi- pavojų visuomenė-

Kitos rezoliucijos
Seimelis priėmė per 12 re

zoliucijų, kurios bus paskelb
tos kitame numery. Jose: 
pasisakyta katalikų vienin
gos veiklos reikalu; išreikš
tas pageidavimas, kad radio 
programų vedėjai neskelbtų 
komunistinių parengimų; ga-

karštą

metinę

ir Naujosios Anglijos lietu
vių katalikų organizuotos vi
suomenės sveikinimus.

New Jersey dalyviai
Labai gražios nuotaikos 

seimeliui suteikė gausingas 
dalyvių skaičius iš New Jer
sey — atvykusių buvo iš 
Jersey City, Newark, Pater
son ir Harrison.

Gausingiausiai atstovauta 
Jersey City — 17 asmenų su 
kleb. kun. S. Stoniu priešaky. 
Kun. Stonis pasakė 
sveikinimo žodį.

Pranešimai
Apie apskrities

veiklą pranešė pats pirmi
ninkas, kun. N. Pakalnis, pa
žymėdamas svarbiausiuo
sius įvykius. Su pasitenkini
mu kun. Pakalnis pabrėžė, 
kad pernykštė veikla buvo 
sąmoninga, drausminga, vie
ninga ir žadanti gražią atei
tį.

Apie Lietuvių Dienos re
zultatus pranešė rengimo ko-; 
miteto pirm. K. Krušinskas 
ir sekr. Pr. Kizis.

Pranešimai priimti su dė
kingumu.

Redaktoriaus paskaita
Amerikos redaktorius, Juo

zas B. Laučka, skaitė paskai 
tą apie katalikų akciją prak
tikoje. Pateikęs šv. Tėvų 
Leono XIII, Pijaus X ir Pi
jaus XI mintis katalikų akci
jai apibūdinti, referentas nu
rodė, jog katalikų akcija lie
čia mus ne tik kaipo katali
kus, bet ir kaipo lietuvius, 
kaip tautą, nes Bažnyčia rei
kalinga tautų, kad galėtų at
likti savo dievišką misiją; 
atsitraukimas nuo savo tau
tos veda į atsitraukimą nuo 
pilnutinės krikščionybės. 
Mums, lietuviams, savo tau
ta yra geriausia scena kata
likų akcijos dramai suvaidin
ti, todėl lietuvio kataliko są
žinę turi nuolatos jaudinti

Vasario 5 d., 1937 m.

Aleksiūnas. Taip pat prie, STIPENDIJA PASKIRTA 
I altoriaus buvo ir kun. J. Bal
kūnas su kun. P. Lekešiu.

Visi dalyviai sugiedojo 
Garbinkime Švč. Sakramen
tą ir tylomis, giliu susikau
pimu, skirstėsi iš bažnyčios, 
užbaigę gražų, tvarkingą, 
turiningą seimelį.

Pagerbimo vakaras
Vietos Šv. Vardo dr-ja sei

melio atstovams pagerbti bu
vo suruošus vakarą — balių, 
į kurį pasiliko apie 100 at
stovų.

LIETUVAITEI
Žinutė, jog profesionalų 

draugijos stipendija Colum
bia universitete paskirta ki
tatautei neatitinka tikreny
bės; mus ir kitus laikraščius 
suklaidino profes. dr-jos ko
respondentas. Stipendija pa
skirta lietuvaitei.

PARDUODAMI BALDAI
Brangūs (virš $800.00 vertės) 

fornišiai dėl 5 kambarių, pirkti 
visai neseniai, parsiduoda labai 
pigiai. Kas norite platesnių žinių, 
galit -kreiptis kas vakarų po 7 v&L 
į J. Shultz, 418 — 17th St, 
Brooklyn, N. Y.

(6)
n-

ŠTAI KAIP
Sukakčių numeris.
Susipratimo šventė. 
Palaimintas saulėtek 
Basanavičiaus mirtis, 
Lincoln© gimtadienis.

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJA

Mūsų par. gausingas švil
pynių, dūdų ir būgnų benas 
smarkiai skina sau garbę 
pirmyn, sėkmingai pasirody
damas kitataučiams ir saviš
kiams.

Bet štai dar naujiena — 
armonikėlių orkestras pirmą 
kartą pasirodys publikai va
sario 5 d. Šv. Vardo dr-jos 
rengiamame baliuje. J. JH.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1136 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK SCHUPBACH
1136 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave.. A-K-A 1997 Pacific St., 

Brooklyn, N. Y.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. P. 
0—8 vak.

Sventadlenlola eusltenu 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vok.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

STel. EVergreen 7-1312
§ Dr. H. MENDLOWITZ

v Persikėlė naujom vieton, tai yra:
>522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,
3 VALANDOS:
.į 1 Iki 3 Ir nuo SekmadlenĮ:
;■ 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto
| FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenne J. ■

F

Šiuo numeriu tenka 
netinet keletą svarbi 
kakčių: Lietuvos nepr: 
somybės 19 metų, Popie 
pijaus XI ganytojavin 
metų, Dr. J. Basanavi 
mirties 10 metų, didžioj 
sų poeto Puškino mirtiei 
metų ir, pagaliau, Abn 
Lincoln gimtadienis šį f 
tadlenį.

popiežiaus vainiką 
metine sukaktis Lietuve; 
bai iškilmingai minima 
na atitinkami susirink 
paskaitos, koncertai. J 
nizuotoji katalikų visut 
tą dieną jaučia tikrą š 
nes artimiau susipažj

Tel. EVergreen 8-7027

liau įsilieja i sąmonin 
tabkų gyvenimą. Yp 
žiai Popiežiaus vaini 
dieną pamini katalii 
nuomenė, kuriai tuo a 

. ra geriausia proga pa 
savo sveiką entuziazm 
tikriausia katalikų su 
timo šventė. -

Vasario 16-tosios n 
mas būna apsuptas sa 
kos nuotaikos. Dažni 
tuo metu Lietuvoje spi 
geroki šalčiai, žemė su 
tyta ledo, tačiau miest 
kaimuose ir vienkiem 
plevėsuoja iškeltos tr 

s ves vėliavos.
Miestų gatvėmis žyg 

Darniosios kariuomenė 
hi ir žvaliosios jaun 

jį uės būriai.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todėl, kad Jie valgo tikrą Lietu viską 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

j 1161 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
' County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON ’
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS GRANEY
313 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No.
„ | RL 7135 has been issued to the undersigned

t _ i i • • it • to sell beer, wine and liquor at retail under Jersey kolonijų dalyvavimu Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

ir pareikšta nuoširdus pagei-| 
davimas, kad New Jersey lie
tuviai sudarytų savo K. Fe
deracijos apskritį; pareikš
tas visiškas pritarimas ren
giamam Lietuvos nepriklau
somybės 19 metų sukakties j1301 Newkirk- Avc- 
minėjimui.

. • t-\ • -r • j 1 I tu DUI1 UL unuer oecuuu <o ui ineLietuviu Diena Liepos 4-tą Alcoholic Beverage Control Law at 119
1 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 

nutarta šiemet ruošti dar 
dėsniu uolumu, kad ji būtų 
tikrai didžiausia metinė lie
tuvių šventė.
rinkta didelė komisija.

Jaudinanti užbaiga
Seimelio posėdis užbaigtas 

numatytu laiku, prieš 6 vai., 
kun. Stoniui sukalbėjus mal
dą.

Iš salės visi dalyviai nuvy- 
] ko į bažnyčią, kur kun. N. 
, Pakalnis suteikė palaiminimą 
iŠvč. Sakramentu; jam asis
tavo kun. S. Stonis ir kun. J.

tas, kuriose ypač aiškinti ko-

je; savaitraščio Amerikos 
reikalu pareikštas visuotinis 
susidomėjimas bei susirūpi
nimas ir numatytos priemo
nės praktiškai paramai; jau
nimo geresniam organizavi
mo pasisekimui irgi numaty
ti būdai; pasidžiaugta New j

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJI
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

mu kalbėtojas pabrėžė glau
daus rašytojų ir skaitytojų 
bendradarbiavimo reikalą — 
rašytojai privalo supranta
mai iškelti viešumon tiesos 
žodį, o skaitytojai privalo jį 
pasisavinti ir platinti visuo
menėje.

Savo paskaitą kalbėtojas 
baigė Šv. Tėvo Pijaus X pra
našiškais žodžiais:
’ Veltui statysite bažnyčias, 
rengsite misijas, kursite mo
kyklas, darysite įvairios rū
šies gerus darbus — visi jū
sų žygiai nueis niekais, jei 
nepavartosite puolamojo ir 
gynimosi ginklo — katalikiš
kos spaudos.

Energingas papildymas
Kun. J. Balkūnas, kaip ko- 

referentas, nepaprastai ener
gingai ir tiksliai iškėlė viešo
jo gyvenimo nenormalumus, 
trukdančius katalikų akcijai, 
ypač pabrėždamas komuniz
mo ir jo tiesioginių ir netie
sioginių agentų žalingus dar
bus. Aiškiai nurodė katalikų 
nemažą apsileidimą įvairiose 
draugijose, kur katalikų na-! 
rių dauguma, o viešpatauja 
katalikams priešingas ele
mentas.

Inž. A. J. Mažeika kalbėjo 
jaunimo klausimu, iškelda
mas praktiškų nurodymų į- 
pratinti jaunimą lietuvišką 
spaudą skaityti, ragino rem
ti jaunimo org-jas, ypač ju 
spaudą, Vytį ir Studentų Žo
dį.

Trečias koreferentas, Ame 
rikos vedėjas K. Vilniškis, 
r’ėl ligos negalėjo atvykti į 
seimelį.

Protestas prieš lenkas
Seimelis didžiausiu prita

rimu nutarė pareikšti prote
stą prieš lenkus dėl jų barba 
riškų žygių Vilniaus krašte. 

| Protesto rezoliuciją nutarta 
pasiųsti Kongresui, Tautų 66-31 Grand Avenue 
Sąjungai ir Lenkijos konsu- 69-21 Grand Avenue 
latūi.

| Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough 
1 of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
1 sumed on the premises.

LEWIS SANDERS 
(FRANK’S INN)

1425 Rockaway Parkway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1301 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISIDORE GABRIELOV
Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
i B 4613 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 76 of the

.. _____  __ . I
I Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 

ANDRE W. PAPANDREW & 
ALEX. STEVENS

119 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i4 hereby gIVen that License No. 
T . v,, -v RL 6975 has been Issued to the undersigned
J <11 rUOSLl 1Š“ to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
I Control Law at 276 Humboldt St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VITO CONTRASTANO 
D-B-A Mansion Bar & Grill

276 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4618 has been issued to the undersigned to 
sell heer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1 Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL SFORZA
1 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 406 South 3rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the prcm,’es.

JOHN MASLAUSKAS
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

puM Wi| Ir išti

<Tel. STagg 2-2306j SALDAINIU PALOCIUS
j GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandilial, kava, arbata, Hot Chocolate
įl PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

■ AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUSB
£495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

V2222222222222S2222222S22JM

Tel, Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALIN SKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. L

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

bažnyčias, į maldos ne 
kur vyksta iškilmingo: 
maldos už tėvynę.
H bažnyčios, geroka 

šalę, sniegu gurgždanči 
gatvėmis visi skuba į sa 
didžiulius susirinkimu 
karžygiams pastatytų 
minklų vietas.

Viešpatauja visur I 
šventės nuotaika. Lieti 
nebuvusiems Vasario 
8unku suprasti tos šve 
nuotaiką, kurią ir jautęs 
jos prieglobsty buvęs, m 
jokiu būdu apsakyti. Re 
būti Lietuvoje per Vas 
16 iškilmes, kad tikrai 
Pistum, ką reiškia lietu 
toji diena.

0 vis dėlto, kaip galimi 
bsip mokame, minėkime ’ 
®rio šešioliktąją, nes ji ] 
^na aną palaimintą lie 
tai tautos pabudimo graž 
finlėtekį.

METINIS

SAVAGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

49-TAS BALIUS
Rengia

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTE
SUBATOJ, VASARIO 6, 1937

Nuo 6:30 valandos vakare Įžanga 40 centų asmeniui
GRAND PARIDISE SVETAINĖJ

318 Grand St. (Kamp. Havemeyer) Brooklyn, N. Y.
ŠOKIAI BE PERTRAUKOS

Lietuviškiems šokiams Retikevičiaus Orkestras 
Amerikoniškiems šokiams Kaizos'Orkestras

Širdingai užkviečiame visus KOMISIJA.
IT. '.'.T ■.i.,|U. ~------- - w

Kai Atėjo N. Metai
Ko jūs norėtumėte dovanoms?
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 
ro° °d°s vigeliais, — tai būtų tin- 
kamiausia mano kojom dovana.” 
Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE 

vienas gali save pilnai paten- 
'***aear kinti bile rūšies avaline, nes čeve- 

rykai geri kokybe ir žemesne kaina negu kitų krautuvėse. 
Avalinės reikale prašome kooperuoti lietuvio S. Milčiaus 
krautuvėse.

Milelius Shoe Shops, Ine.
235 Grand St, tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue.................................Maspeth, L. I.

Maspeth, L. I. 
Maspeth, L. I.

SALDUKAS ir PLATZ 
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS 

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, GAZO PEČIUS 
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pasaukite ar para. 
Syklte adresuodami:

'Standard"

^metinė Vasario 16 
tanpa su garbingojo Dak 
ra Jono Basanavičiaus m 

dešimtmečiu. Basana 
įkūręs galingąjį laikri 

! susilaukė valam 
681 galėjo pats pirma: 

dokumentą, ki 
112 lietuvių tautos k 
ta> hnčiy ir įgalės kn 
j! paskutinį puslapį ir pr 

el° naujos knygos pirmą 1 
&

B^avičius nesulaukė 1 
vo svajonės pilnai įkūnyti 
Hto nesulaukė laisvos Li 
tavos su laisva sostine Vi 

bet jis užbaigė sai 
gyvenimo dieni 

W Jo mirtis Vilnių 
dusias Basanavičiaus t 
T^tas: Lietuvi


