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Brooklyn, N. Y.

Šiuo numeriu tenka pami
nėti net keletą svarbių su
kakčių: Lietuvos nepriklau
somybės 19 metų, Popiežiaus 
Pijaus XI ganytojavimo 15 
metų, Dr. J. Basanavičiaus 
mirties 10 metų, didžiojo ru
sų poeto Puškino mirties 100 
metų ir, pagaliau, Abraham 
Lincoln gimtadienis šį penk
tadienį.

—o—
Popiežiaus vainikavimo 

metinė sukaktis Lietuvoje la
bai iškilmingai minima. Bū
na atitinkami susirinkimai, 
paskaitos, koncertai. Orga
nizuotoji katalikų visuomenė 
tą dieną jaučia tikrą šventę, 
nes artimiau susipažįsta su 
Bažnyčios regimąja galva, gi 
liau įsilieja į sąmoningą ka
talikų gyvenimą. Ypač gra
žiai Popiežiaus vainikavimo 
dieną pamini katalikų jau
nuomenė, kuriai tuo metu y- 
ra geriausia proga parodyti 
savo sveiką entuziazmą. Tai 
tikriausia katalikų susipra
timo šventė. -

Vasario 16-tosios minėji
mas būna apsuptas savotiš
kos nuotaikos. Dažniausia
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SAVAITES ĮVYKIAI
Naujas kraujas

Prezidentas Roosevelt va
sario 5 d. labai nustebino vi
są visuomenę, pateikdamas 
kongresui savo pasiūlymą 
pertvarkyti federalinių teis
mų santvarką. Jo pasiūly
mas svarbiausia liečia Aukš
čiausiąjį Teismą.

Prezidento Roosevelt pla
nas tokis: jei teisėjas, sulau
kęs 70 metų amžiaus, neišei
na į pensiją, tai prezidentas 
turi teisę į Aukšč. Teismą 
paskirti naują teisėją, iki 
Aukš. Teismas pasieks 15- 
kos teisėjų skaičių. Be to, 
prezidentas nori gauti teisę 
padidinti federalinių teismų 
teisėjų skaičių, paskiriant 
iki 50 naujų teisėjų, kad teis
mai greičiau atliktų savo 
darbą.

Savo rašte Roosevelt pa
žymi, kad dabartiniai laikai- 
reikalauja įlieti į teismą 
„naujo kraujo”, nes senesnie 
ji nenorį suprasti dabarties 
reikalų.

Prezidento pasiūlymas su
laukė griežto pasipriešinimo

tuo metu Lietuvoje spirgina 
geroki šalčiai, žemė sukaus
tyta ledo, tačiau miestuose, 
kaimuose ir vienkiemiuose 
plevėsuoja iškeltos trispal
vės vėliavos.

Miestų gatvėmis žygiuoja 
narsiosios kariuomenės pul
kai ir žvaliosios jaunuome
nės būriai.

• Tai būna rymietį. Pulkų 
pulkai lietuvių ir ištikimų 
Lietuvos piliečių žygiuoja į 
bažnyčias, į maldos namus, 
kur vyksta iškilmingos pa
maldos už tėvynę.

Iš bažnyčios, gerokai pa
šalę, sniegu gurgždančiomis 
gatvėmis visi skuba į sales, į 
didžiulius susirinkimus, į 
karžygiams pastatytų pa
minklų vietas.

Viešpatauja visur tikra 
šventės nuotaika. Lietuvoje 
nebuvusiems Vasario 16-tą 
sunku suprasti tos šventės 
nuotaiką, kurią ir jautęs, ir 
jos prieglobsty buvęs, negali 
jokiu būdu apsakyti. Reikia 
būti Lietuvoje per Vasario 
16 iškilmes, kad tikrai su
prastum, ką reiškia lietuviui 
toji diena.

O vis dėlto, kaip galime ir 
kaip mokame, minėkime Va
sario šešioliktąją, nes ji pri
mena aną palaimintą lietu
vių tautos pabudimo gražųjį 
saulėtekį.

—o—
Šiemetinė Vasario 16 su

tampa su garbingojo Dakta
ro Jono Basanavičiaus mir
ties dešimtmečiu. Basanavi
čius, įkūręs galingąjį laikraš
tį Aušrą, susilaukė valandė
lės, kai galėjo pats pirmasis 
pasirašyti dokumentą, kurs 

.užbaigė lietuvių tautos ko
vų, kančių ir pergalės kny
gos paskutinį puslapį ir pra
dėjo naujos knygos pirmą la
pą.

Basanavičius nesulaukė sa 
vo svajonės pilnai įkūnytos 
— jis nesulaukė laisvos Lie
tuvos su laisva sostine Vil
niumi, bet jis užbaigė savo 
vertingo gyvenimo dienas 
Vilniuje. Jo mirtis Vilniuje 
geriausias Basanavičiaus tęs 
tamentas: Lietuvi, neužmirš- 
ki savo Vilniaus!

PENKTADIENIS, VASARIO 12 D., 1937 M. Nr. 7 (155) Kaina 5c.

Maskva gerinusi suomiams
Vasario 8 d. į Maskvą at

vyko Suomijos užsienių rei
kalų ministeris, Rudolf Hol- 
sti. Iki šiol Suomijos ir Sov. 
Rusijos santykiai buvo labai 
blogi. 1918 — 19 mt. Suomi
ja galingai sulaužė bolševikų 
pastangas įsteigti komunis
tinę santvarką Suomijoje ir 
nuo to laiko Maskva buvo la
bai nepalanki Suomijai. Da
bar ji keičia save/ politiką ir 
pakvietė suomių užsienių rei
kalų ministerį į „svečius”.

Meksika tebešėlsta
Orizabos mieste, Vera 

Cruz apygardoje, policija įsi
veržė į privatiškus namus, 
kur tikėjosi surasti katalikų 
pamaldas, kurios vykusios 
be leidimo. Policija užmušė 
vieną moterį, daugelį sužei
dė ir suėmė 70 tikinčiųjų. Po 
tardymo suimtieji paleisti.

Vera Cruz gubernatorius 
gavo prašymų su tūkstan
čiais parašų, kad būtų ati
darytos bažnyčios. Meksikos 
valdžia vis dar žiauri katali
kams.

ypač iš respublikonų. Jų 
spauda pilna straipsnių, 
griežtai priešingų prezidento 
pasiūlymui. Prikišama pre
zidentui, jog jis nori kontro
liuoti aukščiausią teismą, to
dėl ir norįs paskirti 6 naujus 
teisėjus.

Aukščiausio Teismo narių, 
skaičius nebuvo visados vie- 
nn±,s, toHsl prez;dcr,to ban
dymas padidinti teisėjų skai
čių nelaužo kokių nors pa
stovių papročių. Kadangi da
bartiniai teisėjai yra panai
kinę daugelį prezidento pra
vestų įstatymų, todėl leng
va jo priešininkams sakyti, 
jog prezidentas nori sudary
ti sau palankų teismą.

Paimta Malaga
Generolo Franco kariuo

menės dalis vasario 8 d. ryte 
įžygiavo į Malagą, vieną iš 
svarbiausių Ispanijos uostų. 
Sukilėlius sutiko miesto gy
ventojai didžiausiu sveikini
mo triukšmu. Raudonas vė
liavas tuojau pakeitė sukilė
lių baltos vėliavos. Bendra- 
frontininkų svarbiems valdi
ninkams nepavyko pabėgti 
laivu iš Malagos uosto. Tarp 
suimtųjų esąs ir generolas 
Em. Kleber, įžymus bendra- 
frontininkų vadas, atsiųstas 
į Ispaniją komunistų inter
nacionalo. Jis vadovavo sve
timšalių legijonams prieš su
kilėlius.

„Valymas” tęsiasi
Sušaudžius 13-ka „trocki- 

ninkų”, Sovietų Rusijos slap
toji policija pasidarė dar 
darbštesnė ir šiomis dieno
mis suėmė šimtus įtariamų 
„priešų”.

Malonu šiame sukakties 
numery minėti ir didžiojo 
prezidento, Abraham Lin
coln, gimtadienį. Lincoln var 
das neišdildomai įrašytas vi
so pasaulio istorijoje. Jis mi
rė, kad visi šios šalies gy
ventojai būtų laisvi, kad ne
būtų vergais.

Lincolno pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir lietuviai: neleis
kim niekam padaryti mus 
kieno nors vergais — išlai
kytam savo tautos ir savo 
tautybės visišką laisvę.

Lenkai kratosi žydų
Lenkijoj žydų klausimas 

labai opus šiuo metu. Žydų 
žiniomis, Lenkijos vyriausy
bė rimtai ruošiasi iškrausty
ti kiek galima daugiau žydų. 
Lenkijoj kasmet žydų prie
auglius siekia per 30 tūks
tančių.

100 METŲ NUO PUŠKINO 
MIRTIES

Vasario 10 d. sukako ly
giai 100 metų nuo rusų poeto 
Puškino mirties.

Puškinas, dar tvirtoje jau
nystėje, žuvo dvikovoje, pa
likdamas daugybę savo raš
tų. Jis laikomas vienu di
džiausių pasaulio rašytojų.

Rašyti Puškinas pradėjo 
dar vaikystėje. Jo poezija ne
buvo palanki caristiniam re
žimui, todėl jis buvo dažnai 
persekiojamas, nors visos 
tautos nepaprastai mėgia-

•sbui

LENKAI TARDO LIETU
VIUS KUNIGUS

Vilnius. — Lenkų policijos 
agentai dėl tariamo „lenkiš
kų pavardžių lietuvinimo” 
tardė šiuos kunigus: Ceiki
nių kleboną Varnavičių, Bui- 
vidų — Miškinį, Palūšės — 
Prunskų, Daugėliškio — Mi
kailą, Parudumino — Nevie- 
rą, Paringio — Zarembą, 
Dūkšto — Butkevičių, Tve
rečiaus — Pšijalgovskį, Va- 
siūnų — Budrecką ir kun. 
St. Valiukevičių.

PASITRAUKĖ JAPONIJOS 
KARO MINISTERIS

Tokijo. — Generolas Sugi- 
yama paskirtas nauju Japo
nijos karo ministeriu vietoj 
Nakamuros, kuris susirgęs.

Japonijos armija seniai 
norėjo, kad karo ministeriu 
būtų gen. Sugiyama, kurio 
įėjimas į ministeriu kabine
tą gali įvesti naujų reformų 
Japonijos militaristų nau
dai; tas gali atsiliepti ir į 
Europos reikalus, nes Japo
nijos militaristai stovi už 
Japonijos įtakos praplėtimą 
Azijoj.

Popiežius Pijus XI, kurio vainikavimo 
15 metų sukaktį vasario 12 d. mini visas 
krikščioniškasis pasaulis. Straipsniai 
apie sukaktį 3-čiame puslapy.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS PRAĖJO MIL
ŽINIŠKU PASISEKIMU

Manila. — Tarptautinis
Eucharistinis kongresas už
sibaigė vasario 9 d. didžiau
siomis iškilmėmis, kurioms 
nepaprastos reikšmės sutei
kė Popiežiaus Pijaus XI kal
ba ir palaiminimas per radio.

Įspūdingiausia kongrese 
buvo vyrų diena, kai minių 
minios vyrų, iš įvairiausių 
kraštų, žygiavo prie altorių 
priimti Švč. Sakramento.

LIETUVOJ NEBEŠAUDYS

Kaunas. — Pagal pakeis
tą baudžiamosios teisenos 
įstatymą, mirties bausmė 
bus vykdoma ne sušaudant, 
bet nuodingomis dujomis.

Nuteistiems mirties baus
mė bus vykdoma specialiai 
įrengtame dujų kambary.

DOVYDĖNAS LAIMĖJO 
VALSTYBINU PREMIJĄ

Kaunas. — Už geriausią 
1936 metų grožinės literatū
ros kūrinį valstybinę premi
ją laimėjo rašytojas Liudas 
Dovydėnas, 31 mt. amžiaus, 
kilęs iš Rokiškio apskr. Jam 
paskirta 5000 litų už veikalą 
Broliai Domeikos.

Teisėjų komisiją sudarė 
švietimo viceministeris Ma
siliūnas, prof. M, Biržiška, S. 
Čiurlionienė, L. Gira, J. Gru
šas ir komisijos sekr. A. Tu
mėnas. •

CHRYSLER KOMPANIJA
PAKĖLĖ DARBININKAMS 

ALGAS

Detroit. — Chrysler auto
mobilių dirbtuvių darbinin
kams algos pakeliamos 10 
procentų. Tos kompanijos 
67,000 darbininkų algos.pa
kėlimas sudaro tarp 13 ir 14 
milijonų dolerių per metus.

Ta pati Chryslerio kompa
nija, kuri gamina Chrysler, 
Plymouth, Dodge ir De Soto 
automobilius, lapkričio 6 d. 
savo darbininkams davė 4 
milijonus dolerių bonų.

Prezidentas Roosevelt yra 
kandidatas gauti Nobelio 
premiją šiais 1937 metais.

LENKAI ATSTATĖ PER
KELTAS GAIRES

Kaunas. — Demarkacijos 
linijoje sausio 16 d. įvykęs
incidentas, kada lenkų karei
vių ginkluotas būrys sauva- 
liškai perkėlė demarklinijos 
gairę ir, matyti, laukė lietu
viškos sargybos puolimo, sau 
šio 25 dieną buvo likviduo
tas: po devynių dienų svyra
vimo, lenkų Storasta atvyko 
į incidento vietą ir susitiko 
su Lietuvos apskrities virši
ninku. Lenkų grūdininkas 
pripažino sauvališką gairės 
perkėlimą ir gairė buvo tuo
jau atstatyta į senąją vietą.

TROCKIS PASLAPTINGAI 
u DINGO

Meksika. — Vasario 9 d. 
vakare Trockis buvo pasiža
dėjęs per telefoną pasakyti 
kalbą, kurios paklausyti 
New Yorke, Hippodromo au
ditorijoje, buvo susirinkę ke
li tūkstančiai žmonių. Bet 
Trockis nekalbėjo, jo parašy
tą kalbą perskaitė jo sekre
torius. Vėlai vakare gauta 
Trockio telegrama, kurioje 
jis praneša, jog jis negalėjęs 
kalbėti dėl techniškų kliū
čių.

Iš Meksikos yra žinių, jog 
nežinia kur dingo Trockis. Jo 
gyvenamo namo prižiūrėto
jai sako, jog Trockis išėjęs į 
telefono įstaigą, bet ten jo 
nesulaukta. Meksikos vyriau
sybė nepateikia jokių žinių.-

Parašytoje kalboje Troc
kis siūlo sudaryti viešą ir 
neutralią tyrinėjimo komisi
ją, kuri ištirtų jam Stalino 
primetamus apkaltinimus. 
Jei ta komisija pripažintų jį 
kaltu, Trockis sutinkąs pats 
pasiduoti Maskvos slaptosios 
policijos agentams.

RASTA NAUJA ŽEMĖ

Oslo, Norvegija. — Norve
gų keliautojas Lars Chris
tensen per radio pranešė, 
kad jam pavyko surasti nau
ją iki šiol nežinotą žemę Pie
tų ašigalyje. Lakūnas Viggo 
Wideroff, kuris pagelbsti 
Christensenui, naujoj žemėj 
numetė Norvegijos vėliavą. 
Naujoji žemė turinti nemaža 
kalnų, kurių aukščiausias tu
rįs apie 4,500 pėdų.

Lenkija Neužmiršta 
Savo Sapnų

Dienraščio XX Amžiaus 
bendradarbis Dr. VI. Vilia
mas parašė straipsnį apie 
Lenkijos veržimąsi ne tik į 
Lietuvą, bet ir į visą Baltiją. 
Dėl straipsnio svarbumo 
šiam momentui, jį beveik iš
tisai persispausdiname.

Nereikia manyti, kad Len
kijos senas sapnas „od mor- 
za do morza” yra atgyvenusi 
svajonė. Jis yra tylus, bet 
gyvas šūkis, kutenąs dauge
lio lenkų širdis ir smagenis. 
Juodosios jūros, pokarinei 
Lenkijai kuriantis, nepavy
ko pasiekti, bet į Baltijos jū
rą Lenkija prasikirto platų 
koridorių ir Visla betarpiš
kai skandina Lenkijos van
denis į Baltijos jūrą. Varšu
va — Tornas — Gdynia liko 
Lenkijos svarbiausia magis
tralė ir galingiausia Lenkų 
energijos arterija. Lenkų nu
sistatymas ir pasiryžimas tą

ra lenkiška, be jokio pasigai
lėjimo žiauriausiu būdu me
tama į tuos katilus, kad su
degtų, — sulenkėtų.

Lenkijos interesų sfera 
daug toliau į žiemius siekia, 
kaip Vilniaus krašto žiemi
nės sienos, — Dauguva. Len
kai priskaito Latvijoj apie 
70 — 90,000 lenkų, kurių 
daugumas koncentruojasi 
Latgalijoj ir sudaro Len
kams svarbų avangardą. 
Lenkų svajonės ir užsimoji
mai iš Drujos padaryti Dau
guvos uostą taip pat kon
centruojasi į tą patį tikslą, 
— pasiekti šiuo keliu Balti
jos jūrą. Labai energingas ir 
planingas Lenkų diplomati
jos veiksmas Rygoj, Taline ir 
Helsinky taip pat stengiasi 
Lenkiją įvairiais siūlais pri
rišti prie Baltijos jūrų. Lie
tuvos lenkai taip pat panau
dojami šiam bendram tiks
lui.

liniją išlaikyti yra toks keis
tas, kaip šia linija keliaujan
čios Lenkijos anglys.

Antras Lenkijos kelias į 
Pabaltijį yra mūsų nelaimin
gasis Vilniaus kraštas. Vil
nius, kaip Vilniaus universi
teto geografijos profesorius 
Limanovskis 1934 m. tarp
tautiniame geografų kongre
se yra vi£Š°i pareiškęs, yra 
centras nepravėdinamame 
maiše. Su Lenkija Vilniaus 
kraštas niekada nebuvo ir nė 
ra suaugęs. Visa, kas yra į 
žiemius nuo didžiausių Euro
poj Pripetės balų, fizinės geo 
grafijos požiūriu priklauso 
Pabaltijui ir geopolitiškai 
gravituoja į Baltijos jūrą. 
Vilniaus kr. yra aiškiai nuo 
Lenkijos nusigręžęs, ir visos 
Lenkijos pastangos jį prie 
savo kūno organiškai, ne 
dirbtinai, prijungti ar pririš
ti nuėjo ir nueis niekais. Šią 
teisybę patys lenkai daug ge
riau žino, negu mes įsivaiz
duojam. Jei Lenkija neturėtų 
jokių iliuzijų šitą vienintelę 
Europoj kinų sieną, kuri mus 
dabar faktiškai skiria nuo 
Vilniaus krašto, sugriauti ar 
pralaužti, Lenkija Vilnių ir 
jo sritis mums ir be prašy
mų atiduotų. Lenkijos viltys 
ir norai per Vilniaus kraštą 
vienokiu ar kitokiu būdu da
lyvauti Baltijos jūros rung
tynėse, — štai yra didžiau
sia mūsų nelaimė ir pavojus.

Šitas Lenkijos žirkles, at
gręžtas ašmenimis į Rytprū
sius, Lietuvą ir iš dalies Lat
viją, suglausti yra Lenkijos 
senos datos užgaidos ir sie
kia mažiausia Stepono Bato- 
rio laikus.

Pokarinė Lenkija, ypatin
gai Pilsudskis ir jo bendri
ninkai, šiam užsimojimui mė 
gina visas jėgas ir visas prie 
mones. Baltijos institutas 
Torne ir Rytų institutas Vil
niuje slepia visą tą gudrybę, 
kuria Lenkai veržiasi į Pa
baltijį. Tam veržimuisi visų 
pirma reikalinga apvalyti ke 
liai. Pamarėliuose ir Vilniaus 
kr. Lenkai yra užkūrę jų 
piktiems sumanymams smur 
to katilus ir visa, kas Vil
niaus kr. ar Pamarėliuose nė

Antras Lenkijos kelias į 
Baltiją per Vislos koridorių 
varomas ir stiprinamas taip 
pat su visu užsidegimu. Vo
kiečių gyventojų skaičius ko
ridoriuje, bendrai paėmus, 
jau nebeprašoka 10% ir vis 
nuolat mažėja. Nepaisydami 
su vokiečiais vedamo flirto, 
Lenkai sistematingai uždari
nėja vokiečių mokyklas, par
celiuoja paskutinius vokie
čių dvarus, silpnina visoke
riopą vokiečių organizacinį 
veikimą.

Lenkijos žirklės, nukreip
tos į Pabaltijį, Varšuvoj vis 
daugiau šriubuojamos. Pas
kutiniuoju laiku Vilniaus kra 
šte lenkų vedamas begėdiš
kas lietuvių slėgimas ir pro
vokacijos pademarkliny aiš
kiai parodo, iki kokio laips
nio siekia lenkų akiplėšišku
mas.

TARPTAUTINIS ŽURNA
LAS APIE LIETUVĄ

Žurnale World Affairs In
terpreter yra išspausdintas 
adv. Dr. G. Rutenbergo 
straipsnis apie Baltijos vals
tybių saugumo problemą.

Dr. Rutenbergas tame 
straipsny plačiai nušviečia 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių saugumo klau
simus, paliesdamas prancū
zų — sovietų tarpusavės pa- 
gelbos sutarties sudarymą, 
vokiečių nusistatymą rytų 
Europos saugumo reikalu, 
Lietuvos — Vokietijos ne
puolimo sutartį, Vilniaus 
klausimą ir kitas svarbias 
problemas.

LITUANICA PATAISYTA

Kaunas. — Lietuvos ka
riuomenės dirbtuvėse jau 
baigtas taisyti atpirktas iš 
lakūno Vaitkaus lėktuvas 
Lituanica II.

Kai kurias lėktuvo paga
dintas dalis teko išrašyti iš 
užsienio, o propelerį iš Ame
rikos.

Pirmuosius lėktuvo skridi
mo bandymus atliks lakūnas 
majoras Čemarka, daug laiko 
skraidęs Amerikoje.
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Julius Baniulis
Aš esu Vasario mėnesio šešioliktoji

(Sekant Joseph Auslander)
Aš esu Vasario mėnesio šešioliktoji.
Aš nesu kas nors, kas įvyko,
Ką mokyklų vadovėliai istorija vadina.
Aš nesu kalendoriuje žymima diena.
Aš nesu pateisinimas šventės,
Kad braidžiotume po pusnis. 
Kad garsiai šauktume valio.

AUKŠTYN SIRDIS darydami atgailos 
darbus” (Apd. 26,

MARIJOS AUKA

Raštus ir žinias „Amerika’’ trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, ]el tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Aš esu Vasario mėnesio šešioliktoji.
Aš esu gimimo metrika
Krauju parašytos Laisvės
Ir užantspauduotos baisiu tikėjimu.
Dabar aš reikalinga jums labiau negu bet kada:
Nes grobikai vaikščioja pasauliu, —
Kur mūs tautos širdis — kur Vilnius?

Lietuviškas pasaulis pakilusia nuotaika veikiai sveikins 
gražiai išaušusią Vasario šešioliktą. Jos saulėtekio spin- 

, dūliai jausmingai prašnekės lietuvių širdims.
Rikiuosis nepriklausomoje tėvynėje pergalės vėliavos, o 

paskui jas tūkstančių tūkstančiai lietuviškos visuomenės, 
ištikimos savo tėvynei.

Bažnyčiose skambės gražiausi dėkingumo himnai Aukš
čiausiam, o po to visur aidės prasmingieji tautos giesmės 
žodžiai: Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme! Tie žo
džiai drebins tautos sūnų ir dukterų širdis.

Taip, tai viena iš gražiausių tautos gyvenime dienų. Tai 
diena, kada visame pasauly išsiblaškę lietuviai sujungia 
savo širdis į galingą, visą pasaulį apjuosiančią grandinę.

Šia proga gal verta nors trumpai prisiminti kiek iš mū
sų istorijos. Turime būti nuoširdūs ir pritarti prof. St. 
Šalkauskio pasakymui, jog mūsų tautos likimas beveik 
keistas.

Lietuvių tauta įsigyveno Europoje daug anksčiau, negu 
kitos tautos, bet iki 11-to amžiaus gyveno beveik nežinoma 
savo kaimynams. Bet kai ją pajudino, tada pasireiškė lie
tuvių tautos genijus iki to, jog Vytautas Didysis nunešė 
trispalvę vėliavą iki Juodųjų jūrų, o vakaruose sutriuškino 
kryžiuočių galybę.

Praeitame amžiuje istorikas Kotzebue yra pasakęs, jog 
Lietuvos istorija verta žymiausio pasaulinio rašytojo Ho
mero apdainavimo ir senovės istoriko Tacito plunksnos.

To istoriko išsireiškimas atitiko teisybę, štai įžymiau
sias 19-to amžiaus dainius Adomas Mickevičius rado Lietu
vos istorijoje ir gyvenime gražiausio peno savo įkvėpimu.

Šiomis dienomis Rusijoje miręs istorikas prof. Liubaus- 
-kis buvo paskyręs visą savo gyvenimą Lietuvos istorijai 
tyrinėti. , '4

Lietuvos senovės galybę pražudė lietuvių tautos šviesuo
menės atsiskyrimas nuo liaudies, jos nuėjimas svetimie
siems tarnauti, jos paneigimas prigimtosios lietuvių kalbos.

Rusų priespaudoje buvo tautos didžiausios kančios, bet 
jose gimė nauja dvasia, tautinės sąmonės pabudimo dva
sia. Daukšos, Strazdeliai, Duonelaičiai, Valančiai, Dau
kantai, Basanavičiai, Kudirkos, Jankai, Maironiai ėjo į 
žmones, į liaudį, iš kurios jie buvo kilę, kuri teikė jiems 
dvasinių jėgų.

Naujoji atbudimo dvasia privedė prie Vasario šešiolikto
sios, kai Valstybės Taryba išdrįso paskelbti visam pasau
liui nepriklausomą Lietuvą, nutraukusią bet kokius sveti
miems priklausomumo ryšius.

Vasario 16-tos laisvės dokumentas, kad galėtų turėti am
žinos reikšmės, buvo palydėtas kančios ir gyvybės geriau
sių tautos vaikų aukomis, suklotomis Tėvynei po kojų.

Dar ne viskas šviesu. Visų lietuvių didžiausias troški
mas : matyti nepriklausomą, laisvą, galingą Lietuvą su pa
saulinės reikšmės uostu Klaipėda, su sostine Vilniumi ir su 
tautiniai susipratusiais lietuviais visame pasauly.

Aš esu Vasario mėnesio šešioliktoji.
Aš žmogaus viltis ir alkis jo —
Lietuvio su laisve amžinoji sutartis.
Teneiškraipo mano tiesos
Gražbyliai svetimųjų pataikūnai;
Sviesk į dantis mane
Visiems bailiams ir klaidingiems pranašams.

Aš esu Vasario mėnesio šešioliktoji. 
Siaubo ir neapykantos metu, 
Taip pat karų ir karo gandų,
Aš stovėsiu ir niekas manęs nesupurtys.
Tegu grobikai įsidėmi tai, 
Tegu dreba nepatikimieji.
Aš ginsiu savo laisvę nuo pasikėsintojo.

Dr. Jonui Basanavičiui Atminti

1918 mt. vasario 16 dienos 
istorinį dokumentą pirmasis 
pasirašė Dr. Jonas Basana
vičius. Taip jau buvo lemta, 
jog jam ta garbė teko; tos 
garbės jis buvo vertas, nes 
visas jo gyvenimas buvo pa
skirtas tam momentui — su
silaukti nepriklausomos Lie
tuvos.

Dr. J. Basanavičiaus gyve
nimas buvo kažkokia paslap
timi apgaubtas; ta paslap
tinga nuotaika, supusi jį, da
rė, daro ir darys įtakos visų 
lietuvių dvasiai.

Basanavičiaus vardas glau 
džiai įjungtas į tautos kil
niausių vyrų eiles. Tartum 
Apveizdos sutvarkymu ir jo 
mirtis įvyko tokią dieną, ku
ri lietuvių tautai brangiau
sia. Jis mirė vasario 16 die-

Penktadienį, pikto pasikė
sintojo šūvis atėmė valsty
bei prezidentą, o visai žmo
nijai kilnią asmenybę.

MIRĖ AUŠRININKAS 
MYLIAUSKIS

APŽVALGA
ABRAHAM LINCOLN

Šį penktadienį, vasario 12 
d., Jungtinės Valstybės su 
pasididžiavimu mini prezi
dento Abraham Lincoln gim
tadienį. Ir lietuviams malonu 
prisiminti šį didįjį žmogų, 
kurs panaikino vergiją ir su
jungė valstybę.

Ab. Lincoln gimė 1809 mt. 
vasario 12 d. Kentucky vals
tybėje. Jo protėviai kilę iš 
Anglijos. Jo tėvas buvo pa
prastas stalius, dailidė.

Jaunystėje Lincoln dirbo 
miškuose ir pagelbėjo tėvui 
namų statybos darbuose. 
Persikėlęs į Illinois, turėjo 
krautuvę New Salem mieste. 
Prekyba nevyko; vėliau liko 
pašto viršininkų. Pradėjo da
lyvauti politikoje ir po kelių 
nepasisekimų, buvo išrinktas 
į Illinois legislatūrą, kur iš
buvo 1834 —1841 mt. Priva
čiai mokėsi ir išėjo į advoka-

tus; 1846 mt. išrinktas į kon 
gresą, kuriame išbuvo vieną 
terminą. Advokato praktika 
vertėsi Springfield, Ill., kur 
jo kūnas palaidotas.

1858 mt. Lincoln patraukė 
šalies dėmesį savo debatais 
su senatorium Douglas ver
gijos klausimu. 1860 mt. va
sario 27 d. Union, N. Y., mie
ste jis pasakė žymiausią kal
bą apie vergiją ir tuomi lai
mėjo respublikonų partijos 
pasitikėjimą. Tais metais jis 
buvo išrinktas valstybės pre
zidentu, o po keturių metų — 
antram terminui.

Jam būnant prezidentu 
Jungtinės Valstybės pergy
veno sunkų civilinį karą, ku
ris grėsė valstybės skilimu. 
Karą pietinių valstybių šali
ninkai pralaimėjo, Lincoln 
panaikino vergiją. Jis išrink
tas ir antram terminui, ku
rio neteko jam išbūti. 1865 
mt. balandžio 14 d., Didįjį

gerai baigęs 
Basanavičius 
universiteto, 
trūkumai ir 

sutrukdė

(Tęsinys)
Pirmapradė nuodėmė 

rijos nelietė. Iš Šv. Dvasios 
pradėjusi tapo Dievo Motina, 
likdama skaisčia mergele. 
Jokiu nusidėjimu nesusitepu
si, ji buvo laisva nuo Mozės 
įstatymo. Vienok, „Pasibai
gus jos apsiplovimo dienoms, 
įsakytoms Mozės įstatymo, 
jie nunešė jį į Jeruzalę, kad 
statytų jį Viešpaties agivaiz- 
doje, kaip parašyta Viešpa
ties įstatyme: Kiekvienas vy 
riškis, pirmgimis, bus pašvę
stas Viešpačiui, ir kad duotų 
auką taip, kaip įsakyta Vieš
paties įstatyme, dvejetą pur
plelių arba du jaunus balan
džius” (Luk. 2, 22 — 24). 
Malonės pilnoji, lyg kokia nu 
sidėjėlė, stojo šventykloje 
tarp kitų moterų prieš kuni
gą ir pasidavė apvalymo ap
eigoms. Nusižeminusi duoda 
mums klusnumo pavyzdį ir 
aukoja Dievui savo garbę.

Marija aukojasi ir aukoja 
savo dangiškąjį Sūnų už žmo 
nių kaltes, kaip nekalčiausį 
avinėlį, kančioms ir mirčiai. 
Kad nors žmonės tai įvertin
tų ; kad nors pasinaudotų be
galinės vertės auka!... Bet 
kur tau! „Štai, šitas pastaty
tas puolimui ir atsikėlimui 
daugelio Izraelyje ir kaipo 
ženklas, kuriam bus priešta
raujama. Ir tavo pačios sielą 
pervers kalavijas, kad būtų 
atidengtos daugelio širdžių 
mintys” (Luk. 2, 34 — 35),

Ma-

ną, lygiai prieš 10 metų, 
1927 mt. Jo kūnas ilsisi Vil
niuje, į kur krypsta viso pa
saulio lietuvių dėmesys.

Dr. Jonas Basanavičius gi
mė 1851 mt. lapkričio 23 d. 
Ožkabalių kaime, Vilkaviškio 
valse. Pradžios mokslų mo
kėsi pas kaimo „darakto
rius”; Marijampolės gimna
ziją baigė sidabro medaliu 
1873 mt.

Maskvos • universitete pra
džioj studijavo istoriją ir 
kalbas, bet tuoj perėjo į me
dicinos fakultetą, kurį baigė 
1879 mt. Kaip 
universitetą, 
paliktas prie 
bet piniginiai
silpna sveikata 
tuos planus. Tuo pat laiku ; 
jis gavo Bulgarijos vyriau
sybės pakvietimą, kurį pri
ėmė ir 1879 mt. rudenį iške
liavo į Bulgariją.

Bulgarijoj Dr. Basanavi
čius, būdamas vienos ligoni
nės vedėju, aktyviai dalyva
vo bulganj tautiniame judė- 

Ijime prieš rusų įtaką. Tada 
jam teko nuo rusų nukentėti 
ir 1882 mt. buvo priverstas 
palikti Bulgariją. Per Serbi
ją, ir Kroatiją Dr. Basanavi
čius atvyko į Austrijos sos
tinę Vieną ir čia studijavo 
mediciną ir istoriją.

Iš Vienos nuvyko į Prahą, 
kur artimai susipažino su če- 
koslovakų veikėjais ir daug 

I laiko paskyrė istorinėm stu- 
1 dijom. ®

Būdamas užsieny, Basana
vičius neužmiršo Lietuvos. 

: Daug rašė į Prūsų lietuvių 
laikraščius Naują Keleivį ir 
Lietuvišką Ceitungą. Būda
mas Prahoje, 1883 mt. jis su-

Šiauliai. — Sausio 21 d. mi 
re Juozas Myliauskis — Mig
lovara, vienas iš seniausių 
aušrininkų, sulaukęs 92 me
tų amžiaus.

Velionis gimęs 1845 mt. 
Galinės kaime, Vainuto par. 
iš tėvų bežemių. 1863 metų 
sukilime veikliai dalyvavo, 
bet pavyko išsisukti nuo 
bausmės ir 1872 mt. įstojo 
tarnauti į Rygos policiją, kur 
ištarnavo iki 1885 mt.

Tautinio atgimimo darbe 
pradėjo dalyvauti ypač nuo 
1881 mt. Tada Rygoje jis į- 
steigė lietuvių draugiją Auš
rą. Išleidus 1883 m. laikraš- redagavo laikraščio Aušros 
tį Aušrą, Myliauskis buvo 
jos bendradarbis, poetas ir 
nuoširdus platintojas. Rygo
je jis išplatindavo Aušros po 
150 egz. 1884 mt. išleido savo 
eilėraščių rinkinį.

Ligi pat mirties Myliaus
kis išbuvo idealistas, giliai 
tikintis katalikas. Velionis 
paliko apie 2500 lt., kuriuos 
jis susitaupė iš pensijos; 
juos paliko valdžiai, sakyda
mas „iš valdžios gavau ir vai 
džiai grąžinu”.

Iškilmingai palaidotas sau 
šio 23 d.

pirmą numerį.
1884 mt. Basanavičius grį

žo į Bulgariją, kur oras ge
riausiai tiko jo silpnai svei
katai. Ten, begydydamas li
gonius, buvo užsikrėtęs dė
mėtąja šiltine. Vėliau jį išti
ko dvi skaudžios nelaimės. 
Vienas sumišęs bulgaras sun 
kiai jį sužeidė; viena kulka 
pasiliko kūne ir buvo priežas 
timi sunkios nervų ligos, ku
rią gydė įvairiuose kurortuo
se. 1889 mt. mirė jo jauna 
žmona, kas ir labai skaudžiai 
atsiliepė į jo sveikatą.

Į Lietuvą grįžo 1905 mt., 
kai valdžios nemalonėn pate
kusiems pasidarė lengvesnės ' 
sąlygos gyventi. •

Basanavičius atvyko į Vil
nių ir tuojau įėjo į lietuvių 
judėjimą, kuriam jis įnešė 
daug gyvumo. 1905 mt. lap
kričio 15 d. Basanavičius 
drauge su kun. Ambrazie
jum, D. Malinausku ir M. 
Dovoina-Silvestravičium pa
rašė Lietuvos autonomijos 
reikalu memorandumą ir įtei 
kė caro premierui Wittei.

Jis vadovavo Vilniaus sei
mo šaukimo darbams. Vil
niaus seimą gruodžio 4 d. ati 
darė pats Basanavičius ir 
buvo išrinktas seimo pirmi
ninku.

Seimui pasibaigus, Basa
navičius daug kovojo už lie
tuvių kalbos teises bažnyčio
se. Vilniuje įsteigė Liet. 
Mokslo draugiją, kurios pir
mininku buvo iki pat mir
ties; savo jėgas paskyrė 
moksliniam tyrinėjimui, rin
ko knygyną, muziejų, leido 
žurnalą Lietuvių Tauta, 
daug rašė, gindamas lietu
vius nuo lenkų užsipuldinėji
mų.

Iki karo ir per karą visą 
laiką stovėjo lietuvių visuo
menės priešaky. 1917 mt. į- 
vykusioje lietuvių visuotinė-

■ j e Vilniaus konferencijoje iš
rinktas į Valstybės Tarybą, 
kuri 1918 mt. vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybę.

Basanavičius yra lankęsis 
Jungtinėse Valstybėse, todėl 
čia daugeliui gerai žinomas. 
Gyvendamas Vilniuje, atvyk
davo ir į nepriklausomą Lie
tuvą, bet nuolatinę gyveni
mo vietą visados turėjo Vil
niuje, kur ir mirė.

pranašauja teisus ir dievo
baimingas Simeonas.

Jis parodė tikrąją Šviesą, 
kuri apšvies stabų garbinto
jus ir išaukštins Izraelio tau
tą. „Dabar, Viešpatie, atleidi 
savo tarną, kaip esi kalbėjęs, 
ramybėje, nes mano akys ma 
tė tavo išganymą, kurį pri
rengei visų tautų akivaizdo
je, šviesą pagonims apšviesti 
ir tavo tautos Izraelio gar
bę” (Luk. 2, 29 — 32), užgie
dojo šventosios Dvasios į- 
kvėptas šventas vyras. 
Džiaugėsi išvydęs Mesiją, 
garbino Jį su didžiausiu nu
sižeminimu ir dėkojo Dievui 
už jam suteiktąją malonę.

Jo džiaugsmas buvo atau
stas nuliūdimu. Dieviškoj 
šviesoj dvasios akimis matė 
pasaulį, pasidalinusį į dvi da 
lis: Kristaus mokslo išpažin
tojus ir antikristus, Kristaus 
amžinuosius priešus. Matė 
kaip Kristaus kryžius skels 
žmoniją į dvi šakas. Vieni Jį 
garbins, kiti neapkęs, „štai, 
šitas pastatytas puolimui ir 
atsikėlimui daugelio Izraely
je ir kaipo ženklas, kuriam 
bus prieštaraujama”...

Jau ši skaudi pranašystė 
buvo Išganytoj aus Motinai 
sopulių kalaviju. Regis jau 
nebereikėjo aiškesnių žodžių: 
„Ir tavo pačios sielą pervers 
kalavijas”. šv. Laurynas 
Justinijonas sako, kad „Ma
rijos širdyje, lyg kokiame 
veidrodyje atsimušė smūgiai, 
žaizdos ir visa, ką Jėzus ken
tėjo”. O šv. Brigitai apreiš
kusi: „Kiek sykių aš vysčiau 
Jį vystyklais, kiek sykių aš 
pažvelgiau į Jo rankas ir ko
jas, mano širdį sopuliai_vars- 
tė, nes aš mintijau apie Jo 
nukryžiavimą”.

Iš visų žemės kūrinių Ma
rija, Motina Sopulingoji, pa
aukojo gražiausią Dievui 
Auką. P. M. J.

ĮSAKYMAI atgailoti

darytų atgailą ir grįžtųsi į 
Dievą, 
vertus 
20).

„Bet aš turiu prieš tave, 
kad tu palikai savo pirmąją 
meilę. Taigi, atsimink, iš 
išpuolei, daryk atgailą ir da- 
ryk pirmuosius darbus; jei 
ne, aš tau ateisiu ir pajudin
siu tavo žibintuvą iš jo vie
tos, jei nedarysi atgailos” 
(Apr. 2, 4 — 5).

„Bet aš turiu prieš tave 
nedaug: kad tu turi tenai be
silaikančių Balaamo mokslo, 
kuris mokino Balaką daryti 
papiktinimo Izraelio vai
kams, stabų aukas valgyti ir 
paleistuvauti. Taip ir tu turi 
besilaikančių Nikolajitų mo
kslo. Daryk taip pat atgailą; 
o jei ne, aš tau ateisiu vei
kiai ir kovosiu su jais mano 
burnos kalaviju” (Apr. 2,
14 — 16).

„Būk budrus ir pastiprink, 
kas lieka ir kas arti mirimo. 
Nes aš nerandu tavo darbų 
pilnų mano Dievo akivaizdo
je. Taigi, atsimink, kaip tu 
priėmei ir girdėjai; tai lai
kyk ir daryk atgailą” (Apr. 
3, 2-3).

„Kuriuos aš myliu, tuos 
baudžiu ir plaku. Taigi, būk 
uolus ir daryk atgailą” (Apr. , 
3, 19).

Skaitytojai, be abejonės 
pastebėjo, kad čia ne patar
tys, bet griežti įsakymai: 
Daryk atgailą. P. M. J.

—o—
Kroatų katalikai labai rū

pinasi bažnytinėmis apeigo
mis: stengiasi jas suprasti, 
kalba apie jų reikšmę per su
sirinkimus ir visu kuo prie 
jų prisideda.

Tėvas Leo Lejeune, 34 me
tus dirbęs Fidži salos raup
suotiesiems, susirgo ta bai
sia raupsų liga.

Anglijos Aukštojoj Karū
nos Taryboj, kuri nustato vi
są Anglijos politiką, jau yra
15 katalikų.

Anglijos anglikonų ir pro
testantų sektų vyresnieji 
galvoja, kaip jie galėtų ap
saugoti savo tikinčiuosius I 
nuo masinių grįžimų į Kata- 1 
likų Bažnyčią.

Austrijos katalikai jau bai 
gia paruošiamuosius darbus 
ir greit atidarys katalikų 
universitetą Salzburge.

Lenkijos katalikai inteli
gentai išleido naują literatū
ros ir visuomenės žurnalą. 
Jame bendradarbiauja virš 
80 rašytojų. Laikraštį skai
to 50,000 žmonių.

Šv. Tėvas Pijus XI prisiim- f 
tė prezidento Roosevelto var
du užuojautą nuo potvynio 
nukentėjusiems amerikie
čiams.

penktadienį, vasai 
sukanka lygiai M n 
tos istorinės valanda

rinktasis j Kristaus J 
Irus ant žemės Pijus J 

ą tai vadinęsis Achilas

Susirinkę kardinol; 
kliavą ilgai meldėsi 
ninkavo, kad Dievai 
prastai sunkiems ir 
giems laikams nuroč 
karną į Popiežius ka

Yra paprotys, jeų 
siseka išrinkti, tai 
lai visas rinkimo ko 
deda j krūvą ir sue 
Romos gyventojai j 
iš kamino išeinam 
mus, supranta, kad 
piežiaus neišrinko, 
ko Pijų XI popie; 
trylika sykių pasirc 
mino dūmai, vadin

Sausio 1 d. pinigų Jungti
nėse Valstybėse buvo tiek, 
kad kiekvienam žmogui išėjo 
po $50.76.

Vieną kartą pamoksle įro
dinėjau žmonėms, kad neat- 
gailojautieji negali tikėtis iš
ganymo. Po to gavau tokį 
paklausimą: „Ar yra Dievo 
įsakymas atgailoti? Jei ne
pamiršau, katekizme, regis, 
pasakyta, kad sielos išgany
mui tėra reikalingas krikš
tas, tikėjimas ir geri dar
bai”...

Čia nė nebandysiu įrodi
nėti, kad Dievo įsakymuose 
glūdi įsakymas atgailoti 
tam, kuris nors vieną iš jų 
kada nors nebuvo užlaikęs. 
Štai paties Dievo žodžiai, už
rašyti Šventame Rašte.

„Aš teisiu kiekvieną, žiū
rėdamas jo kelių, sako Vieš
pats Dievas. Gręžkitės ir da
rykite atgailą dėl visų savo 
neteisybių, ir neteisybė neat
veš jums prapulties” (Ez. 18, 
30).

„Anose dienose atėjo Jo
nas Krikštytojas, sakė pa
mokslus Judėjos tyruose ir 
kalbėjo: Darykite atgailą, 
nes dangaus karalystė arti” 
(Mat. 3, 1 — 2).

„Nuo to laiko Jėzus pradė
jo mokyti ir sakyti: Daryki
te atgailą, nes dangaus kara
lystė arti” (Mat. 4, 17).

„Jei nedarysite atgailos, 
visi taip pat pražūsite” 
(Luk. 13,3).

„Petras jiems sakė: Dary
kite atgailą...” (Apd. 2, 38).

„Povilas skelbė visų pir
ma damaskiečiams, jeruzalie
čiams ir visame Judėjos kra
šte, paskui pagonims, kad tiesiai į Lietuvą: Jėzuitų Na« b

Tėvas Bružikas S. J. štai ką 
rašo:

i

—
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 j 
Naujo Testamento šv. Raštą, Į * 
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

iki 14-tą sykį daug 
dinolų balsų teko d 
garbingam ir toki? 
čiam seneliui Piji 
tada 65, o dabar ; 
80 metų seneliui.

. popiežių, vienas 
pasakė: „Rinkom 
ir tik 14-tą sykį 
ar jis tik nebus' 
piežius, atvaizdi 
taus 14 kančios s 
dinolas beveik i 
vienas popiežius 

Bažnyčios kančių 
no, kaip šis, ir ] 
gyveno Kalvarijo 
savo ligos metu i 
mas: „Joks žody 
žodžių, kad galėčiž 
savo kentėjimus".

Jis tik per kr 
ypač mažų vaikei 
išliko dar iki šiol 
paisydamas savo1 
gos, nuolat veržia: 
Turbūt, dar Katali 
čia nebuvo sušilau] 
darbštaus popieži; 
Pijus XI ir gal ilg 
lauks, dėl to melsk 
dar jį Dievas pala 
giausius metus, kol 
sins žiaurios kovo 
joj ir kituose krašt 
mirdamas galėtųle: 
ffldusti, jog Bažnj

Paklydęs
Ilgas ilgas kovo va 

lės spindulys prai 
pro lango užuolaidas 
leidęs ant popierii 
gulėjusio ant stalo, 
žodžius: „Joseph 
Bar & Grill”. Paski 
slydo giliau į kamh; 
sukinėjo tarp kėdžh 
ir, matyt, nesuradę 
kas būtų galėję jį 
ginti, išnyko.

Ko gi ieškojo ta: 
spindulys? Gal jis ū( 

ftsti galiūno savinir 
taip sau įsmuko i 

mo' Kas pasakys?...

Tame pačiame kai 
prie ilgo geltonai da; 
•'o, sėdėjo, viena ranl 
męs stambų smakrą, 
seph Doggen, saliūn 
Jam tądieną nesisekė 
jau kelinta valanda, 
viena gyva būtybėm 
kėlusi kojos į jo puik

Jau. savo žmones 
tetrukus išeis ir pat 
toje buvo vos 15 do 
% centais. Ir neaiški 
į® Joe, kodėl gi jį
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4 atgailą ir grįžtųsi j 
l, darydami atgailos 
s darbus” (Apd. 26,

it aš turiu prieš tave, 
u palikai savo pirmąją 
. Taigi, atsimink, ft kur 
Jei, daryk atgailą ir ta 
pirmuosius darbus; ja 
š tau ateisiu ir pajudin- 
avo žibintuvą iš jo vie* 
jei nedarysi atgailos" 
.2,4-5).
it aš turiu prieš tave 
ig: kad tu turi tenai be
dančių Balaamo mokslo, 

mokino Balaką daryti 
tinimo Izraelio vai- 
, stabų aukas valgyti ir 
stuvauti. Taip ir tu turi 
likančių Nikolajitų mo- 
Daryk taip pat atgailą; 
ne, aš tau ateisiu vei- 

ir kovosiu su jais mano 
)s kalaviju” (Apr. 2, 
16).

ik budrus ir pastiprink, 
ieka ir kas arti mirimo, 
iš nerandu tavo darby 
mano Dievo akivaizdo- 

Daigi, atsimink, kaip tu 
ei ir girdėjai; tai lai- 
r daryk atgailą” (Apr. 
-3).
iriuos aš myliu, tuos 
iu ir plaku. Taigi, būk 
ir daryk atgailą” (Apr. 
•
.itytojai, be abejonės 
sėjo, kad čia ne patar- 
bet griežti įsakymai: 
[atgailą. P. M. J.
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Bružikas S. J. štai ką 
rašo:

arti dešimties tūkstau- 
/. Rašto per žvaigždę 
is užsisakė! Tai nepa- 
is įvykis istorijoje, kad 
iai tiek daug šv. Rašto 
dautų. Matyt, kyla lie- 
tautoje didžiausias ti

lo dvasios atgimimas, 
sukrėtė Ispanijos ir kitų 

įvykiai, ar kitos prie- 
rs, bet nepaprastai svei- 
nas dalykas!
s dar norėtų įsigyti 
o Testamento Šv. Raštą, 
e tai padaryti, užsisaky- 

arba atsinaujindami 
is širdies laikraštį, 
gždę, atsiunčiant sykiu 
vaigždę ir Šv. Raštą tik 
l šiuo adresu: Rev. J. 
ikasS. J., 259 N. 5tb 
Brooklyn, N. Y., arba! 

i į Lietuvą: Jėzuitų Na-i

15 Metų Kaip Popiežius
Penktadienį, vasario 12 d., 

sukanka lygiai 15 metų nuo 
tos istorinės valandos, kada 
1922 metais vainikuotas iš
rinktasis į Kristaus Vietinin
kus ant žemės Pijus XI, prieš 
tai vadinęsis Achiles Ratti.

Susirinkę kardinolai į kon- 
kliavą ilgai meldėsi ir pas
ninkavo, kad Dievas nepa
prastai sunkiems ir pavojin
giems laikams nurodytų tin
kamą į Popiežius kandidatą.

Yra paprotys, jeigu nepa
siseka išrinkti, tai kardino
lai visas rinkimo korteles su 
deda į krūvą ir sudegina, o 
Romos gyventojai pastebėję 
iš kamino išeinančius dū
mus, supranta, kad dar po
piežiaus neišrinko. Iki išrin
ko Pijų XI popiežium, net- 
trylika sykių pasirodė iš ka
mino dūmai, vadinasi, tryli
ka sykių nepasisekė išrinkti,' 
iki 14-tą sykį dauguma kar
dinolų balsų teko dabar taip 
garbingam ir tokiam darbš
čiam seneliui Pijui XI-tam, 
tada 65, o dabar jau beveik 
80 metų seneliui. Išrinkus 
popiežių, vienas kardinolas 
pasakė: „Rinkome 13 sykių 
ir tik 14-tą sykį išrinkome, 
ar jis tik nebus kančios po
piežius, atvaizduojąs Kris
taus 14 kančios stočių”. Kar
dinolas beveik nuspėjo. Nė 
vienas popiežius gal tokių 
Bažnyčios kančių nepergyve
no, kaip šis, ir patsai per
gyveno Kalvarijos agoniją, 
savo ligos metu išsireikšda- 
mas: „Joks žodynas neturi 
žodžių, kad galėčiau išreikšti 
savo kentėjimus”.

Jis tik per krikščionių, o 
ypač mažų vaikelių, maldas 
išliko dar iki šiol gyvas. Ne
paisydamas savo sunkios li
gos, nuolat veržiasi į darbą. 
Turbūt, dar Katalikų Bažny
čia nebuvo susilaukusi tokio 
darbštaus popiežiaus, kaip 
Pijus XI ir gal ilgai nesusi
lauks, dėl to melskimės, kad 
dar jį Dievas palaikytų il-

popiežiaujant galutinai susi
laukė ramybės laikų.

Bus Didysis Pijus
Katalikų Bažnyčia gar

siuosius savo popiežius yra 
pavadinusi „Didžiaisiais”. 
Be abejonės, susilauks ir da
bartinis Pijus XI to vardo, 
kadangi jis pilnai tokio var
do užsitarnavo. Kokias tik 
sritis paimsi, vis rasi jo nuo
pelnus. Kaip visas pasaulis 
po kiek dešimčių metų dar 
vis stebisi ir didžiuojasi Po
piežiaus Leono XIII encikli- 

jka „Rerum Novarum”, taip 
i Pijaus XI enciklikos bus am
žiais minimos, tik ne viena, 
bet apie 16 ir dar gal vieną 
kitą išleis prieš savo mirtį.

Jis iškovojo laisvę šv. Pet
ro Sostui. Jau už tai turi va
dintis Didysis. Jis sutvarkė 
su daugybe valstybių Bažny
čios santykius, pasirašė kon
kordatus; jis praplėtė stab
meldžių kraštuose misijas; 
jis pagarsino daugybę šven
tųjų, įsteigė Jėzaus Širdies 
ir Kristaus Karaliaus šven
tes; jis išaukštino Bažnyčios 
vardą garsiais Jubiliejais, 
ypač Kristaus mirties 19 
šimtmečių Jubiliejumi.

Lietuvos Popiežius
Pijui XI nepaprastai tinka 

vadintis ir Lietuvos Popie
žiumi, kadangi nė vienas pra 
ėjusių amžių popiežius nėra 
turėjęs tiek artimų santykių 
su Lietuva, kiek dabartinis 
Pijus XI. Jis yra buvęs Lie
tuvoj, jis ją gerai pažįsta; jis 
yra kalbėjęs Lietuvoj kelio: 
se vietose. Dar ir* dabar Kau
no seminarijoj sienoje spindi 
auksinės raidės ir žodžiai, 
pranešdami, kad iš tos vie
tos yra kalbėjęs dabartinis 
Pijus XI. Jis paskelbė Lietu
vos Bažnytinę Provinciją, at
skirdamas nuo lenkų, jis Lie
tuvą pavedė Marijos globai, 
pavadindamas ją Marijos že
me: „Terra Mariana”.

Jis, mylėdamas Lietuvos 
moksleiviją ir norėdamas, 
kad įsisteigtų jėzuitų kolegi-

giausius metus, kol apsimal
šins žiaurios kovos Ispani
joj ir kituose kraštuose, kad 
mirdamas galėtų lengviau at 
sidusti, jog Bažnyčia jam

ka būna Lietuvos jaunimui”. 
Gi štai, šv. Tėvui padedant, 
iš griuvėsių iškilo šv. Petro 
skatiku didelė kolegija, kuri 
dabar auklėja apie 500 Lie
tuvos jaunikaičių.

Tegyvuoja Jubiliatas Se
nelis Pijus XI ilgiausius me
tus, tevairuoja jo aiškus, 
Šventąja Dvasia apšviestas, 
protas, per įsiutusias pasau
lio bangas Petro laivą dar 
kitus 15 metų! O mes skubė
sime jam į pagelbą savo 
karštomis maldomis!

Kun. J. Bružikas S. J.

ja, pačioj pradžioj dar 1924 
metais paaukojo 20 tūkstan
čių dolerių iš šv. Petro skati
ko, pranešdamas telegrama 
šiuos žodžius: „Tegul ta au-

J. Simutienė

Paklydęs Saulės Spindulys
Ilgas ilgas kovo vakaro sau

lės spindulys prasiskverbė 
pro lango užuolaidas ir, nusi
leidęs ant popierio gabalo, 
gulėjusio ant stalo, apšvietė 
žodžius: „Joseph Doggen, 
Bar & Grill”. Paskui jis nu
slydo giliau į kambarį, pasi
sukinėjo tarp kėdžių ir stalų 
ir, matyt, nesuradęs nieko, 
kas būtų galėję jį pradžiu
ginti, išnyko.

Ko gi ieškojo tas saulės 
spindulys? Gal jis norėjo su
rasti saliūno savininką? gal 
tik taip sau įsmuko iš įprati
mo? Kas pasakys?...

Tame pačiame kambaryje, 
prie ilgo geltonai dažyto ba
ro, sėdėjo, viena ranka parė
męs stambų smakrą, pats Jo
seph Doggen, saliūnininkas. 
Jam tą dieną nesisekė biznis; 
jau kelinta valanda, kaip nė 
viena gyva būtybė nebuvo į- 
kėlusi kojos į jo puikiąją pa
talpą.

Jau savo žmones atleido, 
netrukus išeis ir pats, o ka
soje buvo vos 15 dolerių su 
35 centais. Ir neaišku stora
jam Joe, kodėl gi jį užmiršo

tą vakarą ištikimieji drau
gai.

Taip berymodamas, staiga 
prisiminė šį rytą gavęs iš 
Lietuvos laišką ir dar neper
skaitęs. Pasikėlęs priejuostę, 
ištraukė iš kairiosios švarko 
kišenės akinius, priejuostės 
galeliu nušluostė, užsidėjo ir, 
pasiruošęs skaityti, ėmė ieš
koti laiško.

Aiškiai atsiminė padėjęs jį 
ant kampinės lentynos kraš
to; žiūri — tuščia. Pagaliau 
surado gulintį ant grindų — 
suteptą, sulankstytą; matyti, 
per neatsargumą bus kas 
nors numetęs ir sumindęs. 
Jau iš rašto pažino, keno 
ranka jį rašė, nes ironijos 
šypsena iššiepė jo lūpas. Per
plėšęs voką, ėmė skaityti:

Mielas dėdė,
Jau kelintą laišką rašau, ir 

vis jokio atsakymo negir
džiu. Gal negauni mano laiš
kų? gal neturi laiko atsaky
ti? Ir vis dėlto ryžausi para
šyti dar šitą — šį jau pasku
tinį. Jei negausiu atsakymo, 
neberašysiu daugiau.

Jau seniau buvau rašęs, 
kad lankau Telšių gimnaziją

ŠV. TĖVO PIJAUS XI VAI-'no bibliotekose — knygynuo- 
NIKAVIMO SUKAKTIS ' se, kur parengė spaudai apie

Šį penktadienį, vasario 12 
d. sukanka lygiai 15-ka me-

ŠV. TĖVAS SVEIKINO
LIETUVIŠKAI

Dabartinis Šv. Tėvas Pijus 
XI bene vienintelis popie
žius, kuris yra buvęs Lietu
voje, pažįsta mūsų tautą ir 
net keletą žodžių moka lietu
viškai. Gyvendamas per po
rą metų Romoje, turėjau pro 
gos ir laimės net keletą sykių 
su įvairiomis žmonių grupė
mis būti audiencijose pas 
Šv. Tėvą Pijų XI. Iš visų ap
silankymų man buvo įdo
miausias ir brangiausias 
prieš įšventinimą į kunigus 
— 1930 mt. gruodžio 11 d. 1 
vai. 15 min. popiet.

Mūsų būrelis iš 10 ameri
kiečių klierikų, norėdami gau 
ti Šv. Tėvo palaiminimą 
prieš įšventinimą, pirma tu
rėjome prašyti audiencijos ir 
paskyrimo laiko. Tarp tų de
šimties klierikų buvo ir ma
no klasės draugas, kun. Cur
ran.

Paskirtu laiku mums susi
rinkus į laukiamą kambarį, 
prieš įeisiant Jo šventybei, 
pralotas mus visus sustatė į 
eilę ir liepė klauptis. Tuojau 
įžengė į mūsų kambarį šv. 
Tėvas Pijus XI. Pirmiausia 
visiems davė žiedą pabučiuo
ti, paskui liepė atsistoti ir 
kiekvieną atskirai sveikino, 
kalbino, klausdamas, iš kur 
ir kokios tautos.

Prie manęs priėjęs Šv. Tė
vas irgi paklausė, iš kur ir 
kokios tautos? Atsakiau, kad 
lietuvis ir iš Lietuvos. Tada

tų, kaip dabartinis Šv. Tė
vas, Pijus XI, užėmė Kris
taus Vietininko žemėje sos
tą. Šia proga norime pasida
linti keliomis žiniomis iš Jo 
Šventybės gyvenimo.

Pijus XLtasis, kilme Achi
lles Ratti, gimė 1857 mt. ge
gužės 31 d. Milano apylinkė
je, nedideliam Desio mieste
ly. Jo tėvai paprasti darbi
ninkai, šilko audėjai.

Aukštesniuosius mokslus 
(gimnaziją) baigė Monzoje, 
būdamas 18 metų. Iš ten įsto
jo į Milano kunigų seminari
ją, kurią baigė 1879 mt.

Siekdamas aukštesnio mo
kslo, kun. Ratti įstojo į 
Lombardijos kolegiją, kurią 
baigė 1882 mt., gaudamas du 
mokslo daktaratus. Kun. 
Ratti labai mėgo mokslą ir 
vieną sykį net taip pasakė: 
Jeigu būtų aštuoni sakra
mentai, aštuntasis būtų mok
slas.

Baigęs aukštuosius moks
lus, kun. Ratti paskirtas į 
nežymią parapiją vikaru. Vė
liau dėsto Milano kunigų se
minarijoje, drauge būdamas 
lietuvaitės Kudirkaitės įsteig 
to Cenacolo seserų vienuoly
no kapelionu.

Kunigavimo jau pirmai
siais metais kun. Ratti pasi
reiškia kaip didelis katalikų 
draugijų organizatorius, stei 
gia darbininkų, tarnautojų, 
mokytojų kuopas. Važinėja 
po įvairias parapijas.

Vėliau jam tenka gerokai 
padirbėti Milano ir Vatika-

Jo Šventybė pasakė buvęs 
Lietuvoje ir Lietuvą pažįs
tąs ; pasisakė pažįstąs ir Kai
šiadorių vyskupą, pareiškė, 
jog laimina mane, vyskupą,

(Amerikoj ją vadina High 
School). Dabar esu septintoj 
klasėj, už metų jau baigsiu. 
Ar pameni, dėde, kaip mūsų 
mažoji Onelė buvo susirgusi 
nuomariu? Mama taip labai 
rūpinosi: ir Mišias buvo už
prašiusi, ir apžadus darė, ir 
pėsčia į Kalvariją ėjo. Ir ką 
pasakysi, dėde? Onelė dabar 
sveika, linksma ir taip myli 
Dievulį... „Myliu Dievulį, gė
las Dievulis, atsiuntė angelą, 
kad mane išgydytų”... dažnai 
sako ji.

Ir žinai, dėde, kad ir aš 
dažnai pasvajoju apie tokius 
dalykus. Bet aš nerašysiu 
Tamstai apie tai; žinau, kad 
tai bus Tamstai neįdomu. Ge
riau papasakosiu apie šven
tę; didelę, nepaprastai svar
bią Lietuvos šventę, kurią 
vakar atšventėm.

Vakar buvo 16 vasario, die 
na, kada sukako lygiai devy
niolika metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Visa gimnazija tą dieną 
šventė su didelėm iškilmėm. 
Nuo ryto buvom bažnyčioje, 
o po pietų vyko paminėjimas 
gimnazijos salėj. Sugiedojus 
himną, direktorius ir istori
jos mokytojas plačiai nupasa 
kojo mums, kaip gudriai ir 
kaip drąsiai buvo paskelbta

100 istorinių raštų.
Sunkiai dirbdamas, kun. 

Ratti labai mėgo sportą. Jis

dieceziją, sykiu ir visą Lie
tuvą. Palaiminęs, lietuviškai 
pasakė Garbė Jėzui Kristui; 

' duodamas medalikėlį ir žiedą 
bučiuoti, atsisveikino, pasa
kydamas lietuviškai Sudiev.

Tas momentas man buvo 
brangiausias visame mano 
gyvenime. Turėjau laimės ne 
tik pamatyti Šv. Tėvą, gauti 
nuo Jo palaiminimą, bet dar 
ir keletą žodžių ir pakalbėti 
ir net lietuviškai Šv. Tėvą iš
girsti. To momento aš neuž
miršiu iki mirties.

Kun. Jonas Zabulionis.

Iš Kelionės į Filipinų Salas
Maniloje ką tik užsibaigė zų, airių, vokiečių ir anglų. 

33-čias tarptautinis Eucha- Mūsų laivas Conto Rosso
dažnai kopdavo į Alpių kal
nų snieguotąsias viršūnes. 
1889 mt. jis užkopė į aukš
čiausią Alpių viršūkalnį 
Monte-Rossa, o 1890 mt. pa
siekė aukščiausio Europoj 
kalno Mont Blanc viršūnę.

Savo nepaprastais gabu
mais ir darbštumu patraukė 
Bažnyčios vadovybės dėme
sį. Veikiai buvo paskirtas 
monsinjoru, o 1918 mt. Šv. 
Tėvas Benediktas XV pasiun 
tė jį į Lenkiją apaštališku 
vizitatorium.

Būdamas Lenkijoje, mons. 
Ratti palaikė labai artimus 
santykius su a. a. arkiv. Ma
tulevičium. Kai mons. Ratti 
1919 mt. buvo paskirtas ar
kivyskupu, jis pasirinko ar
kiv. Matulevičių vesti reko
lekcijas prieš įšventinimą.

1919 mt. arkiv. lankėsi Vil
niuje, o 1920 mt. ir Kaune. 
Tada jis susipažino su prezi 
dentu Smetona ir kitais Lie 
tuvos valstybininkais. Lie
tuvoje įsigijo sau daug palan 
kūmo. Nuo tada Lietuva jam 
liko gerai pažįstama ir arti
ma. Apie atsilankymą Lietu
voje jis nuolat prisimena.

1921 mt. arkiv. Ratti at
šaukiamas iš diplomatinės 
tarnybos ir paskiriamas Mi
lano arkivyskupu ir kardino
lu. Milane jis buvo iškilmin
giausiai ir nuoširdžiausiai su 
tiktas; jis juk pats buvo mi
lanietis.

Milane jis nepaprastai pa
sižymėjo savo rūpinimusi 
vargdieniais: čia įsteigia di
delę vargdienių prieglaudą, 
sutvarko vargšų šelpimą, 
lanko kalėjimus. Daug rūpi
nasi katalikiškomis mokyklo 
mis, padaro pradžią gar
siam Milano katalikų univer
sitetui,

1922 mt. sausio mėnesio 
gale mirė Šv. Tėvas Benedik
tas XV. Susirenka kardino
lai Achilles Ratti išrenkamas 
popiežiumi, regimąja Bažny
čios galva. Milano arkivys
kupu jis išbuvo vos 5 mėne
sius. Išrinktas popiežiumi, 
kard. Ratti pasirinko Pijaus 
XI vardą. Jo iškilmingas Vai

rištinis kongresas. Didžioji 
spauda, radio, plačiai skelbė 
apie kongreso eigą, pamal
das ir bendrus įspūdžius. 
Kongrese dalyvavo ir lietu
vių amerikiečių mažas būrys 
— kunigai Ig. Valančiūnas, 
J. Čepukaitis ir J. Vincius. 
Štai ką kun. Ig. Valančiūnas 
rašo iš Conto Rosso laivo, iš 
Raudonųjų jūrų (sausio 15 
d.):

Šiandien jau 21 diena ke
lionėje. Mažai kur žemės ma
čiau. Tik tris dienas iš Pary
žiaus į Triestą važiavome 
traukiniu, o šiaip vis laivu. 
Iki Genujos maldininkų gru
pė nedidelė. Bet nuo Genujos 
laivas prisipildė pilnas maldi
ninkų. Važiuoja Jo Eminen
cija kardinolas Daugherty, 
15 vyskupų, apie 100 kunigų 
ir daug seserų vienuolių. Pa
sauliečių yra italų, prancū-

nepriklausomybė ir kaip kū
rėsi jaunutis valstybės apa
ratas. Tamsta, dėde, juk vi
sa tai žinai, nes tik po trijų 
metų palikai mus. Jei dabar 
pamatytum, nustebtum, kaip 
nepaprastai daug pirmyn nu
žengta.

Bet aš užsikalbėjau ir nu
traukiau savo paminėjimo 
pasakojimą. Taigi, paskai
toms pasibaigus, buvo kon
certinė dalis: kelios mergai
tės paskambino pijaninu, ki
ti padainavo, padeklamavo, 
o paskui buvo šokiai.

Aš nežinau, dėde, kas man 
aną vakarą buvo, kad aš taip 
nepaprastai išgyvenau tą 
šventę. Po programos nepa
likau šokiams, o išėjau į 
snieguotą gatvę, visas pa
skendęs mintyse. Nežinau 
pats, ką aš tada mąsčiau, tik 
kažin kas toks begaliniai 
lengvas buvo apėmęs krūti
nę. Ėjau ir ėjau, pats nežino
damas kur... Apie vidunaktį 
sugrįžau namo visas apsnig
tas ir virpąs iš karščio...

Dėde, dėde! Kada grįši pas 
mus?

Tamstos Domas. 
1937 mt. vasario 17 d.

Telšiai.
— Juokdarys! Ko gi jis 

nori iš manęs? Juk nusiun-

čiau pernai penkis dolerius. 
Ar dar daugiau jam reikia? 
Negaus daugiau, nereikalin
ga... — mąstė Joe Doggen.

Palengva sulankstė laišką 
ir padėjo šalia savęs ant ba
ro. Nusiėmė akinius, apsidai
rė. Staiga jis pajuto, kad 
kambary jau tamsu. Jam pa
sidarė nejauku ir šalta tarp 
keturių saliūno sienų. Priėjo 
prie lango, žvilgterėjo į gat
vę — keturi vyrai ėjo tiesiog 
į saliūno duris ir, pamatę jį, 
linksmai mojo rankomis...

nikavimas įvyko 1922 mt. 
vasario 12 d.

Per 15-ka metų dabartinis 
Šv. Tėvas padarė nepapras
tai daug. Jis be jokių abejo
nių vadinamas Katalikų Ak
cijos, Misijų, Krikščioniškos 
šeimo, Konkordatų popiežiu
mi ir t.t.

Tik ką užėmęs Apaštalų 
Sostą, tuojau pakvietė visus 
tikinčiuosius į Katalikų Ak
ciją, apibūdindamas ją kaip 
pasauliečių dalyvavimą apa
štališkame Bažnyčios darbe.

Šv. Tėvo Pijaus XI balso pa
klausė viso pasaulio katali
kai ir šiandie Katalikų Akci
ja susilaukė puikiausios or
ganizacijos.

Socialiniam klausimui sprę 
sti jis išleido nepaprastos 
reikšmės encikliką ryšium su 
Šv. Tėvo Leono XIII darbo 
enciklikos 40 metų sukakties 
minėjimu, 1931 mt.

Ypatingai dabartinis Šv. 
Tėvas daug nusipelnęs Lietu
vai, 1926 mt. balandžio 4 d. 
sudarydamas atskirą Lietu
vos bažnytinę provinciją iš 
vienos arkivyskupijos ir ke
turių vyskupijų. 1927 mt. 
rugsėjo 27 d. Pijus XI suda
rė konkordatą — sutartį su 
Lietuvos respublika. Ta su
tartimi užtikrinta Lietuvoje 
laisvė Kat. Bažnyčiai, katali
kų mokykloms, organizaci
joms.

Dabartinio šv. Tėvo gany
to j avimo metu sudaryta 
daug žymių sutarčių su įvai
riomis valstybėmis. Svarbes
nės sutartys: 1924 mt. su Ba
varija, 1923 mt. su Lenkija, 
1926 mt. su Prancūzija, 1927 
mt. su Lietuva, 1928 mt. su 
Čekoslovakija ir Portugalija, 
1929 mt. su Italija, 1933 mt. 
su Vokietija.

Ypač svarbus Pijaus XI
Ar dolerių norėjo Domas? 

Ar tam jis aprašė Vasario 
16-tąją, kad suminkštėjęs dė
dė nusviestų jam per vande
nyną penkinę? O ne. Jis no
rėjo pažadinti jame tėvynės 
ilgesį, norėjo jį matyti Juozu 
Daugėla, kokiu jis buvo prieš 
penkiolika metų.

Bėga, keičiasi laikas, ir 
kiek daug tokių Daugėlų, už
miršusių tėviškės laukus, 
net savo tėvų pavardę panei
gusių, yra pasauly! Kas juos 
suskaitys? Kas juos patai
sys?...

Dar į daugelį tokių saliūnų 
užklys saulės spindulys: jis 
gal bus laiško, knygos, laik
raščio ar gyvo žodžio pavida
le... Stengsis įšviesti į širdies

susitarimas su Italijos vy
riausybe. Pasirašyta 1929 
mt. vasario 11 d. sutartis už
baigė Italijos kelių dešimtų 
metų priešingumą Vatikanui. 
Šv. Tėvas galėjo išeiti į lais
vę, sulaukęs nepriklausomos, 
savarankiškos Vatikano val
stybės.

Garbingajam Ganytojui, 
Šv. Petro tiesioginiam įpėdi
niui, sulaukusiam Bažnyčios 
vadovavimo 15 metų sukak
ties, siųskime ir mes savo 
geriausius linkėjimus, plau
kiančius iš sūniškos meilės 
ir ištikimybės jausmų.

gilumą ir prablaivinti pro
tą... Ir duok, Dieve, jam lai
mės!

išrodo kaip plaukiančioji jū
rose bažnyčia. Turime dvi 
koplytėles: viena J. E. kardi
nolui Daugherty, tik su vie
nu altorium, antra kitiems 
su vienuolika altorių. Mišios 
prasideda 5:30 vai. ir tęsiasi 
iki 10 vai. Dėl tvarkos laikas 
suskirstytas vyskupams ir 
kunigams kada kuriam šv. 
mišias laikyti.

Po pietų vyskupas su kuni
gais sueina koplytėlėn ir 
prie Švč. Sakramento balsiai 
atkalba brevijorių. Vakare 
6 vai. visi maldininkai koply
tėlėje sukalba rąžančių, vys
kupai sako pamokslus ir vis
kas baigiama palaiminimu 
Švč. Sakramentu.

Maldininkų tarpe matyti 
didelis dievotumas. Važiuo
jant pro kraštus, kur apaš
talai dirbo, visi įdomaujasi 
ir žiūri per žiūronus, kad 
ten ką brangaus pamatytų. 
Ypač žiūrėjo į Napolę, kur 
šv. Povilas buvo kalėjime. 
Kiek kas žino iš apaštalų lai
kų istorijos, pasakoja vienas 
kitam.

Kai laivas priplaukė Port 
Said, čia iškilmingai buvo
me sutikti. Mūsų kardinolas 
turėjo pašventinti naują ka
tedrą. Pamaldos užtruko tris 
valandas. Iš čia plaukėme į 
Suezo kanalą, kurį perplauk
ti užtruko 11 valandų. Kana- • 
las ilgas, jungiąs Viduržemių 
jūras su Raudonosiomis. 
Krantai tušti, tik kai kur ma 
tyti sargybinių nameliai; o 
toliau nepermatomas smėly
nas ir retkarčiais pamatai 
žmogų jojantį ant kupranu
gario.

Įplaukiant į Raudonąsias 
jūras, maldininkai kalbėjosi 
apie Egiptą, žydų bėgimą ir 
jūrų perėjimą. Keleiviai tei- - 
ravosi, kurioj vietoj galėjo 
Mozė pervesti žydus...

Iš čia į Manilą plauksime 
dar dvidešimts dvi dienas. 
Jau žinome kongreso progra
mą. Bendra komunija bus 
vasario 5 d. Jei šis laiškas 
jus pasieks prieš vas. 5 d., 
prašau paskelbt apie komu
nijos dieną, kad visi jungtu- 
mėmės su Kristum Eucha
ristijoj, kurios garbei šią ke
lionę atliekame. Mudu su 
kun. čepukaičiu jaučiamės 
labai gerai. Sveikiname savo 
parapijiečius bei pažįstamus.

‘ Prieš 20 metų viena mote
ris, lankydama Troy, N. Y., 
pametė rankinuką, kuriame 
buvo 12 dolerių ir raštai. 
Šiomis dienomis ji gavo ran
kinuką ir pinigus su raštais. 
Rankinuko savininkė buvo 
išvykusi gyventi į Californi- 
ją, ją ten ir surado.

„NAUJOJI VAIDILUTĖ”

Šiandieną „Naujoji Vaidilutė” 
yra visų Lietuvos moterų dėme
sio ir sąjūdžio centras, nes apie 
ją spiečiasi geriausios moterų 
kultūrinės jėgos.

1937 m. „Naujoji Vaidilutė” 
padidinta iki 64 puslapių ir ap
ima dar plačiau moterų kultūrinį 
gyvenimą.

Praktiškųjų kasdienos klausi
mų tarpe bus daug dėmesio ski
riama rengimosi menui — šiuo 
klausimu skaitytojos bus nuosek
liai informuojamos.

Iliustracijose įdomiausi moterų 
kultūrinio gyvenimo vaizdai.

Prenumerata Užsieny 15 litų 
(2 ir pusė dolerio).

Adresas: „Naujoji Vaidilutė”, 
Laisvės ai. 3b, Kaunas. Lithuania.
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TAMULIS GRĄŽINO SU
TARTĮ NEPASIRAŠĘS

Boston. — New York Yan
kees vadovbė buvo prisiun- 
tus sutartį savo metikui Vy
tautui K. Tamuliui. Bet Ta
mulis nesutiko su permažu jo 
algos padidinimu ir sutartį 
grąžino nepasirašęs, reika
laudamas didesnio algos pa
didinimo, r

Vytautas Tamulis užperei- 
tą sezoną žaidė su New York 
Yankees komanda kaip nau
jokas metikas ir puikiai pa
sižymėjo. Bet sekančią žie
mą jį ištiko liga — pleuritas 
ir jį žymiai nusilpnino, taip 
kad jis su Yankees tymu per
nai vasarą negalėjo žaisti.

Tamulis buvo perkeltas į 
žemesnę komandą, į Newark 
Bears, su įsakymu koman
dos vedėjui, kad labai atsar
giai Tamulį žaidimuose var
totų. Jam leisdavo žaisti tik 
labai karštose dienose. Iš 
pradžių nekaip jautėsi, bet į 
rudenį pradėjo sugrįžti į sa
vo „seną formą”.

Kada į rudenį Newark 
Bears grūmėsi su Albany ko
manda dėl čempijonato In
ternational lygoje, tai Bears 
pralaimėjo tris žaidimus iš 
eilės. Vedėjas bijojo .Tamulio 
išsyk statyti žaisti. Ketvirtą 
žaidimą pastatė metiku Ta
mulį. Šis taip puikiai mėtė ir 
žaidė, kad savo tvirtesniems 
oponentams nedavė nei vieno 
apibėgimo. Pats gi padarė 
■net „home run”, žaidimas 
baigėsi 2:0 Newark Bears 
naudai. Tuomet visi pamatė, 
kad Tamulis yra visiškai pa
sveikęs. Todėl dabar Yankees 
ir vėl inia Tamulį atgal į sa
vo komandą.

Paprastai, žiemos metu, 
Tamulis su savo broliu žais
davo krepšinį. Bet šią žiemą 
to nedaro, nenorėdamas per
sišaldyti per pertraukas ir 
nusivarginti. šią žiemą Vy
tautas pasitenkina vien L. 
Vyčių 17-toje kuopoje bow
ling žaidimu. Taip daryda
mas jis pamiklina savo gar
siąją „kairę” ir nenusivargi
na.

Vasario mėnesio gale Ta
mulis tikisi vykti į Floridą 
su Yankees komanda treni
ruotis baseball sezonui.

Vasario 10 d. New York 
Times praneša, jog Tamulis 
pasirašė sutartį su Yankees 
komanda. Jis laimėjo dides
nio atlyginimo reikalavimą.

New York Times Tamulį 
vadina „stambiu lietuviu kai 
riarankiu’ ir reiškia vilties, 
jog šiemet jis bus vienas iš 
geriausių žaidėjų.

SO. BOSTON, MASS.

Serga
Mūsų parapijos klebonas, 

kun. P. Virmauskis, nuošir
dus L. Vyčių bei jaunimo my 
lėtojas, sunkiai susirgo. L. 
Vyčių 17 kp. nusiuntė bukie
tą gėlių ir užprašė mišias.

Kun. P. Virmauskis yra 
Vyčių org. garbės narys ir 
vienas iš pirmųjų jų organi
zatorių. Vyčiai nuoširdžiai 
linki ko veikiausiai pasveik
ti!

—o—
Minės Šv. Kazimiero dieną

L. Vyčių 17 kp. nutarė 
iškilmingai minėti šv. Kazi
miero dieną. Prieš pat tą die 
ną bus jaunimui rekolekcijos, 
o sekmadienį bendrai išklau
sys mišių ir priims Komuni
ją. R-

Vyčiai viršūnėse
L. Vyčių 17 Algirdo kp. 

krepšinio komanda gražiai 
žaidžia Boston Park Depart
ment lygoje. Vasario 6 d. vy
čiai žaidė su Colmar A. C. 
italų rateliu iš East Bostono. 
Italai visokiais būdais sten
gėsi sutriuškinti mūsų vy
čius, bet visos pastangos nu
ėjo veltui, vyčiai laimėjo re
zultatu 22:7. Šis vyčių laimė
jimas juos pastatė į pirmą 
vietą.

Komandos kapitonas Jo
nas Naujokas padarė 10 taš
kų, kiti irgi gražiai žaidė. 
Vyčiai pralošė tik pirmąjį 
žaidimą, kitus gi laimėjo.

Vasario 2 d. vyčiai žaidė 
su Greenwood Community. 
Šiuos supliekė 30:29. M. 
Grendelis, mūsų kp. rašt. ir 
Bostono kolegijos studentas, 
padarė 15 taškų. R.

—o—
Naujoji Vyčių valdyba

Naujoji pirmininkė, Pran
ciška Karlonaitė, yra viena 
iš veikliausių ir nuoširdžiau
sių mūsų kuopos vyčių. Ji la
bai gerai supranta vyčių rei
kalus, tad ^puikiausiai galės 
naujiems vyčių nariams iš
aiškinti organizacijos svar
bą. Linkime jai sėkmingai 
vadovauti!

Vicepirm. Bronius Skric- 
kus parodė savo gabumus 
per praeitus metus. Bronius 
savo sumaniais pasiūlymais 
galės puikiai pasidarbuoti vy 
čiams.

Rašt. Mykolas Grendelis 
yra gabus jaunuolis. Būda
mas studentų kuopos pirmi
ninku nuveikė daug gražių 
darbų ir tada kuopa buvo 
viena iš veikliausių. Mykolas 
lanko Bostono kolegiją ir vi
suomet sako esąs lietuvis. 
Sveikinam!

Jieva Norinkevičiūtė, fin. 
rašt., pernai parodė daug 
darbštumo ir nuoširdumo 
mūsų kuopai. Ji liko visais 
balsais išrinkta ir šiems me
tams raštininkauti.

Danielius Averka, iždinin
kas, vyčiams yra plačiai ži
nomas, buvęs mūsų kuopos 
pirm., rašt. ir įvairiose val
dybos vietose. Sėkmingai va
dovavo Naujos Anglijos Ap
skričiai. Danielius didelė pa
jėga kuopoje.

S. Mickevičius, iždo globė
jas, tvarko mūsų kuopos bow 
ling ratelį ir susitarimus su 
kitomis kuopomis. Stasys y- 
ra labai nuoširdus ir drau
giškas jaunuolis.

A. Šidlauskas, iždo globė
jas, priklauso mūsų kuopoje 
jau kelinti metai ir nuošir
džiai darbuojasi; labai popu
liarus jaunimo tarpe. Jis yra 
vaistininkas.

Kuopa, turėdama tokią vai 
dybą, turi vilties, kad ji bus 
vyčių organizacijoje pirmoje 
vietoje šiais jubiliejaus me
tais.

Geriausios kloties! R.

’’STUDENTŲ ŽODIS”
"Stud, žodis” yra vlenlntėlls lietu

viškas, iliustruotas Amerikos lietuvių 

Jaunimo žurnalas. Leidžiamas jaunųjų 

Skiriamas Jauniesiems ir užpildomas 

jaunųjų. Jame rasite straipsnių, apysa

kų, sporto, Jaunimo ir viso pasaulio ap

žvalga, Jumoro etc.

Visi kas skaito ražo, ”Stud. Žodi” išsi

rašo. Užsisakyklt Ir Jūs ir visus metus 

būsit laimingi.

”Stud. žodžio” kaina metams tik $2.00 

Adresas: "Stud, žodis” Marlanapolis Co

llege, Thompson, Conn.

Baltimore, Md.

— Vasario 7 d. mūsų baž
nyčioje buvo adoracija Švč. 
Sakramento iki 5 vai. vak. 
Taip buvo visose Baltimorės 
bažnyčiose pagal arkivysku
po įsakymą viešai pagarbinti 
Švč. Sakramentą baigiant 
tarpt, eucharistinį kongresą 
Filipinų salose.

— Altoriaus rožančiaus 
moterų dr-ja turėjo Užgavė
nių balių parapijos naudai. 
Bilietai po 50 et. buvo išsiun
tinėti po 4 visoms narėms ir 
kitoms moterims. Žmonių 
prisikimšo pilna salė. Bilie
tai iš valgančių surinkti, o 
mokestis paliktas jų sąžinei. 
Žiūrėsim, ar daug liks neuž
simokėjusių.

— VI. Draigino siuvykloje 
dirba apie 200 lietuvių, kurie 
Raud. Kryžiui suaukojo 120 
dol. (potvyniuose nukentėju- 
siems šelpti); bažnyčioj su
rinkta 70 dol., o kunigai pri
dėjo 30 dol. Ši siuvykla šią 
savaitę išbaigė darbą. Joje 
dirba p. Luckienė, svetimtau 
te, kurios vyras lietuvis; ji 
gerai kalba lietuviškai ir vi
sados atsako lietuviškai, kas 
padrąsina lietuvaites kalbėti 
sava kalba.

— Pakuždom daug kur gir 
dėti, jog reikia atgaivinti L. 
Vyčių kuopą, bet buvę vyčiai 
atsako, jog ne jų rankose or
ganizavimo iniciatyva.

J. K.

HARRISON, N. J.

Sustiprėjo
Klebonas kun. L. Vaiče

kauskas, kelias savaites ko
vojęs su influenza, jau gero
kai sustiprėjo ir baigia sveik 
ti. Jis buvo Dr. Mickevičiaus 
(iš Bayonne) rūpestingoje 
priežiūrėje.

Sidabrinė sukaktis
Ponai Svirneliai, gyveną 

171 Forest St., Kearney, va
sario 11 d. sulaukė vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak 
ties. Į namus drauge su tėve
liais pasidžiaugti buvo atvy
kęs ir jų sūnus, Marianapo- 
lio kolegijos studentas.

Jersey City, N. J.

— Blynų balius, įvykęs va
sario 6 d. puikiai pavyko. 
Svečių atsilankė nepaprastai 
daug. Gryno pelno liko 11d 
dol. 20 et. Didelė parapijai 
parama. Garbė priklauso 
rengėjams, darbininkams, 
šeimininkėms ir atsilankiu
siems.

— Parapijos choras vasa
rio 7 d. ėjo in corpore prie 
Komunijos ir po mišių turė
jo eucharistinius užkandžius. 
Į juos atsilankė kleb. kun. S. 
Stonis, kurs ypatingai džiau
gėsi gražia choro dvasia ir 
jo pažanga. Linkima chorui 
didžiausio klestėjimo.

— Vasario 14 d., sekma
dienį 7 vai. vak įvyks Lietu
vos nepriklausomybės 19 
metų sukakties minėjimas. 
Kalbės geri kalbėtojai, para
pijos choras dainuos atitinka 
mas dainas. Kviečiama atsi
lankyti.

— Gavėnioje bažnytinės 
pamaldos bus šia tvarka: 
trečiadieniais 7:30 vai. vak. 
Graudūs Verksmai, pamoks
las ir Palaiminimas, penkta
dieniais 7:30 vai. vak. Kry
žiaus Keliai ir Palaimini
mas. Kviečiama atsilankyti.

AMERIKA

SO. BOSTON, MASS.

Susiorganizavo lietuviai 
buv. kariai

Lietuviai, tarnavę Jungt. 
Valstybių kariuomenėje, su
siorganizavo į Amerikos Le
gijono postą, kuriam išgavo 
čarterį vardu Stephen Da
rius Post Nr. 317.

Vasario 5 d. įvyko to pos
to valdybos narių iškilmin
gas prisaikdinimas. Prisaik
dino Suffolk County Am. Le
gijono vadas Cunningham.

Valdybą, veikiantįjį komi
tetą ir direktorius sudaro 
šie buv. kariai: V. Rimkus, 
S. Stankus, B. Petrus, Jonas 
J. Romanas, A. Karnila, J. 
Kamiskis, adv. J. Cunys, 
adv. F. J. Bagočius, J. Ada- 
mavičius, Dr. J. Landžius- 
Seymour, J. Sidlevičius, R. 
M. židžiūnas, J. Bizokas, J. 
L. Petrauskas, A. Nedvins- 
kas, J. Smigias, J. Sinkevi
čius, P. C. Bilotas, K. Sabe- 
tas, C. F. Tamulonis, J. Ru
dis, J. Matulevičius, C. J. 
Treinavičius, V. Gedvilas, A. 
Juga, J. Kalminas, J. Šim
kus; J. Davareckas.

Po prisaikdinimo ceremo
nijų kalbėjo teisėjas Logan, 
valst. senatorius Carroll, kon 
gresmano McCormicko at
stovas ir daugelis kitų. Na-

Claudette Colbert sako:
Mano gerkle saugiausia su

lengvu užsirūkymu
“Artistės gerklė, suprantama, jai yra 
labai svarbi. Po išbandymų aš esu 
įtikinta, jog mano gerklė yra sau
giausia su lengvu užsirūkymu ir štai 
kodėl jūs visada atrasit Luckies po 
ranka ir pas mane namie, ir mano 
persirengimo kambaryje. Aš mėgstu 
taipgi ir kitų cigaretų skonį, bet, 
atvirai kalbant, Luckies yra labiau
siai mano skoniui patraukianti.”

NEUŽILGO IŠEISIANČIOS FRANK LLOYD

REŽISUOTOS “MAID OF SALEM“ 
PARAMOUNT FILMOS ŽVAIGŽDE

IVeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Colbert 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” 
prcceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei! PUIKIAUSIAS TABAKAS— 

“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirukymas 
r;It’s Toasted”-Jusli Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ 
c 

Con.rlght 11137. The Amcrinn Toharrti i ompan.

rių postas turįs apie 150.1 
Daugelis jau įsigiję ir uni
formas. A.

DETROIT, MICH.

ELIZABETH, N. J.

Vasario 7 d. parapijos cho
ras turėjo metinį koncertą, 
surengtą tikslu paminėti Lie 
tuvos nepriklausomybės 19 
metų sukaktį.

Komp. J. Žilevičiaus kruop 
ščiai paruoštas choras atliko 
didžiulę dainų programą. 
Dauguma dainų paties komp. 
Žilevičiaus, kas ypač teikė 
malonaus įspūdžio dainos 
mėgėjams. Žilevičiaus muzi
ka kažkaip labai artima lie
tuvio sielai. Maloniausia bu
vo išgirsti jo dainas Vasario 
16 ir Didis Vytaute, kurių 
antroji gerokai sunki cho
rui, tačiau gavosi puikiau
sias sąskambis.

Įvairias solo ir dueto dai
nas gerai atliko V. ir S. 
Pronckietytės, Iz. ir T. Bu- 
niūtės, J. Bruzgiūtė ir V. Ba
ranauskas.

Klebonas kun. j. Simonai
tis pasakė jautrią kalbą apie 
Lietuvą ir lietuvišką dainą.

Karštą sveikinimo žodį ta
rė Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis. Savo sveikini
mus pareiškė savaitraščio 
Amerikos štabo nariai K. 
Vilniškis ir J. B. Laučka ir 
vietos advokatas J. Petriką.

Po koncerto jaunimas sma 
giai linksminosi, o svečiai bu 
vo maloniai klebono kun. J. 
Simonaičio pavaišinti.

Šv. Antano par. choras va
sario 21 d. Lietuvių svetainė
je, 258 W. Vernon Highway 
ruošia Lietuvių Dieną; bus 
suvaidinta 5 veiksmų drama 
Antanas Leitenantas ir vaiz
delis Apvainikuota Lietuva.

Kalbės kun. I. F. Boreišis, 
dainuos par. coras ir mokyk
los vaikų choras. Programa 
labai įvairi. Ją paruošė kun. 
Boreišis. Pradžia 7 vai. vak.

— Sekmadieniais popiet 
klebonas kun. Pr. Juras turi 
katekizacijos pamokas suau
gusiems ir jauniems. Sausio 
31 d. apie katekizaciją Lie- 
voje praeity, dabar ir jos 
reikšmę kalbėjo kun. J. Za
bulionis, kurs dabar vieši pas 
kleboną.

— Vasario 1 d. motinų ar- 
kibrolijos susirinkime kun. 
Zabulionis kalbėjo apie mažų 
vaikų religinį auklėjimą.

— Dabartiniu laiku nema
žai žmonių serga. Sunkiai 
serga K. Arminienė, J. Brau
kus, K. Kirmilevičienė.

— Vasario 1 d. mirė Konst. 
Lukoševičienė; ją klebonas 
aprūpino paskutiniais Sakra
mentais, bet velionės vyras 
palaidojo pas nezaležninkus.

— Vasario 21 d. parapijos 
svetainėje bus minima Lie
tuvos nepriklausomybės 19
metų sukakties šventė. Kai- Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Vasario 12 d., 1937 m.

bėti pakviestas kun. Pr. Stra- 
kauskas, Lowell klebonas.

Svečias.

LAWRENCE, MASS.

LIETUVIŲ LEGIJONO
ŽINIOS

Dr. J. Bučnio pagerbimas
Sausio 30 d. Liet, salėje, 

48 Green St., Waterbury, 
Conn., Am. Liet. Legijonas 
turėjo vakarienę savo Vyr, 
Gydytojui ir buv. Vyr. Va
dui, ats. kap. Dr. Jonui A 
Bučniui (iš Baltimore, Md.) 
pagerbti.

Dr. Bučnis yra Amerikoje 
gimęs, buv. Lietuvos Vyčių 
pirmininkas. 1917 m. gruo
džio 14 d. įstojo savanoriu 
Amerikos kar-nėn. 1920 m. 
įgijo leitenanto laipsnį Ma- 
rylando Tautos Apsaugoje, 
104-me medikų pulke. Vėliau 
įgijo kapitono laipsnį, buvo 
štabo karininku ir Marylan- 
do vyriausiu karo laboratori
jų vadu. 1930 — 6 metais ėjo 
Liet. Legijono Vyriausio Va
do pareigas, pasižymėdamas 
dideliu taktu, šiuo metu pri
vačiai praktikuoja mediciną. 
Vakarienės proga Waterbu
ry įvyko Vyr. štabo posėdis 
ir Vyr. Vadui įteiktas meda
lis.

Abdžiai remtina 
parengimas

pisį gerai žinome, kaip le. 
^■paskutiniu laiku žiauria 
persekioja Vilniaus krašt 
jjfhivius: areštuoja draugi] 

I ndus, daro kratas, uždar 
lietuvių draugijas, mokykla, 
nuo rudens įsakyta panaikii 
ti garsiąją Švenčionių gin 

aaziją ir tt 
Vilniečių lietuvių skriat 

įB šaukiasi viso pasauli 
įėmesio ir visų lietuvių p? 
„mos. Turime išnaudo 
kiekvieną progą jiems pi 

nott
Geriausia ir artimiausi 

proga yra šis sekmadieni: 
ujario 14 d, kai Grand Ps 
rafce salėje minėsime Lit 
tnvos nepriklausomybės 1 
metą sukaktį, šio turining 
parengimo pelnas skiriama 
Vilniaus Geležiniam Fondu 
to stropiausiai budi Vii 
maus reikalų sargyboje.

Parengimo pradžia 3 vai 

popiet

KUN. JONO BRUŽIKO S. J 
ADRESAI:

SVEČIAS IŠ 
AMSTERDAMO

Nuo vas. 7 iki 21 d.: 64-25

Redakcijoje lankėsi rašj 
. fojas km Juozas Židanav 

, tiw, Amsterdam, N. Y. Iii 
tuvių par. klebonas. Sveči? 

.. taėjosi laikraščio pažanį 
■' ir paliko savo naujai panic 
j tįgi'esmių rinkinį atspai 
j M. Kitą savaitę bus 

jaudinta jo parašyti Gri 
j i Verksmai.
[ Tuo pat metu atšilau 
[ ta. S. Stonis, Jersey C 
f ikbonas, parsivežė kun. 
fknavičiųį svečius.

IŠ ŠĖRININKŲ .
SUSIRINKIMO

Lietuvių Universalinio Bii 
rorisuotinis metinis susinu 

s innas įvyko Amerikos patai 
pose vasario 4 d.

Susirinkimas išklausė di- 
fektoriato pranešimų, išreik
šdamas savo pritarimą pra
stų metų darbuotei.

: Naujais direktoriais išrink
; Ii kunigai N. Pakalnis, J, 
^as ir J. Aleksiūnas, 
K. Knišinskas, K. p. vilniš
kis ir J. B. Laučka.

Naujasis direktoriatas tuo1 
jau pasiskirstė pareigomis:1 
PimKKrašinnkas.ižd. K.(

' Mb'-nariai “ 
--  j<

•OSCBOBAI t

M Karalienės ir Mas- r( 
Mo cbarai m savo vadais, to 
^*hiiz.Taniošai- re 
S**dalyvan-k, 

į^osomy.
taMmisgamemi V: 

jV^yti atitinka-

t»0 
ft jo didesnę...

u atliks mūsų tik 
'M Maria- ( 

J^Mentaiirkoj 
hS*"“ tauki) del.
^orkestras.

^BROOKLYN'S/
CHARTERED

SAVINGS BAJ
Clinton and Pierr

* WWCE AT aoi
BHOOKLYN, N



ywrio 12 d., 1S37 m.

pakviestas kim.Pi. Stre
sas, Lowell klebonas.

Svečias.

LIETUVIŲ LEGIONO
ŽINIOS

Vasario 12 d., 1937 m. AMERIKA 5

VIETOS ŽINIOS
)r. J. Bučnio pagerbimas 

Sausio 30 d. Liet, salėje, 
i Green St, Waterbury, 
tonu, Am. Liet. Legijonas 
arėjo vakarienę savo Vyr. 
lydytojui ir buy. Vyr. Va- 
to, ats. kap. Dr. Jonui A. 
hičniui (is Baltimore, Mi) 
agerbtL

Dr. Bučnis yra Amerikoje 
Įimęs, buv. Lietuvos Vyį 
urmininkas. 1917 m. gruo
džio 14 d. įstojo savanoriu 
Amerikos kar-nėn. 1920 m. 
įgijo leitenanto laipsnį Ma- 
rylando Tautos Apsaugoje, 
104-me medikų pulke. Vėliau 
įgijo kapitono laipsnį, buvo 
štabo karininku ir Marylau- 
do vyriausiu karo laboratori- 
jų vadu. 1930 -6 metais ėjo 
Liet Legijono VyriauaoNa- 
do pareigas, pasižymėdamas 
dideliu taktu. Šiuo metu pi 
važiai praktikuoja medieną 
Vakarienės proga Waterbu
ry įvyko Vyr. štabo posėdis 

f

5 ir Vyr. Vadui įteiktas medi- 
■ lis.

NUOŠIRDŽIAI
PARENGIMAS

REMTINAS SEIMELIO REZOLIUCIJOS

Visi gerai žinome, kaip len 
kai paskutiniu laiku žiauriai 
persekioja Vilniaus krašto 
lietuvius: areštuoja draugijų 
vadus, daro kratas, uždaro 
lietuvių draugijas, mokyklas, 
nuo rudens įsakyta panaikin
ti garsiąją Švenčionių gim
naziją ir t.t.

Vilniečių lietuvių skriau
dos šaukiasi viso pasaulio 
dėmesio ir visų lietuvių pa
ramos. Turime išnaudoti 
kiekvieną progą jiems pa
remti.

Geriausia ir artimiausia 
proga yra šis sekmadienis, 
vasario 14 d., kai Grand Pa
radise salėje minėsime Lie
tuvos nepriklausomybės 19 
metų sukaktį. Šio turiningo 
parengimo pelnas skiriamas 
Vilniaus Geležiniam Fondui, 
kurs stropiausiai budi Vil
niaus reikalų sargyboje.

Parengimo pradžia 3 vai. 
popiet.

KUN. JONO BRUŽK0S.I 
i ADRESAI:

) Nuovas. 7iki21 d.:64-25
- Perry Avė., Maspeth, N. Y.

sako:

rūkymu”
lė, suprantama, jai yra 
Po išbandymų ai eiu 
mano gerklė yra tau* 
gvu užsirūkymu ir štai 
oda atrasi! Luckies po 
mane namie, ir mano 
kambaryje. Ii mėgilu 

į cigaretų skonį, bet, 
U, Luckies yra labiau* 
mini patraukianti,”

1S1ANC1OS FRANK ILOVD

COS “MAID OF SALEM* 
INI FILMOS ZVAIGŽdS

IRIAUSIAS TABAKAS“ 
JERLIAUS GRIETINĖ*

SVEČIAS IŠ 
AMSTERDAMO

Redakcijoje lankėsi rašy
tojas kun. Juozas Židanavi- 
čius, Amsterdam, N. Y. lie
tuvių par. klebonas. Svečias 
domėjosi laikraščio pažanga 
ir paliko savo naujai paruoš
tą giesmių rinkinį atspaus
dinti. Kitą savaitę bus at- 
spaudinta jo parašyti Grau
dūs Verksmai.

Tuo pat metu atsilankęs 
kun. S. Stonis, Jersey City 
klebonas, parsivežė kun. Ži- 

- Janavičių į svečius.

IŠ ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMO

Lietuvių Universalinio Biu
ro visuotinis metinis susirin
kimas įvyko Amerikos patal
pose vasario 4 d.

Susirinkimas išklausė di- 
rektoriato pranešimų, išreik
šdamas savo pritarimą pra
eitų metų darbuotei.

Naujais direktoriais išrink 
ti kunigai N. Pakalnis, J. 
Balkūnas ir J. Aleksiūnas, 
K. Krušinskas, K. P. Vilniš
kis ir J. B. Laučka.

Naujasis direktoriatas tuo 
jau pasiskirstė pareigomis: 
pirm. K. Krušinskas, ižd. K. 
P. Vilniškis, sekr. J. B. Lauč
ka, kiti — nariai.

DAINUOS CHORAI

Angelų Karalienės ir Mas- 
petho chorai su savo vadais, 
muz. Dulke ir muz. Tamošai
čiu, maloniai sutiko dalyvau
ti Lietuvos nepriklausomy
bės šventės iškilmingame mi 
nėjime ir išpildyti atitinka
mą dainų programą.

Šiemetinis minėjimas tuo 
nepaprastas, jog jo didesnę 
programos dalį atliks mūsų 
jaunimas — chorai, Maria- 
napolio kolegijos studentai ir 
Angelų Karalienės berniukų 
armonikėlių orkestras.

Sausio 31 d. įvykęs Apy-į 
linkės Katalikų Seimelis pri
ėmė tokias rezoliucijas:

Bendros veiklos reikalu
1. Lietuvių katalikų daly

vavimas įvairiose organiza
cijose turi būti sąmoningas; 
visur katalikai turi budėti 
katalikybės sargyboje ir ne
leisti pragaištingiems elemen 
tams išnaudoti mūsų visuo
menės.

2. Seimelis reiškia pagei
davimą, kad radio lietuviškų 
programų vedėjai neskelbtų 
komunistų organizacijų bei 
jų laikraščių parengimų, pra
kalbų ir kt. Organizuota ka
talikų visuomenė smerkia 
radio programų vedėjus, ku
rie talkininkauja komunis
tams.

3. Mes vėl kartojame savo 
nusistatymą kovoti prieš ko
munizmo pavojų lietuvių vi
suomenėje. šią gavėnią pasi
skirtame Katalikų Akcijos 
vajui; ypatingai šiemet ruoš
ti paskaitas parapijose bei 
draugijose, nurodant komu
nizmo pavojų, klastingumą 
ir jų praktiškus siekius su
vedžioti visuomenę. Mes pra
šome laikraščių redakto
rius minimum laiku parū
pinti tuo klausimu atitinka
mų straipsnių.

4. Seimelis, su dėkingumu 
džiaugdamasis New Jersey 
atstovų gausingu dalyvavi
mų, nuoširdžiai reiškia vil
ties, jog ir New Jersey lietu
viai katalikai sudarys savo 
Federacijos apskritį, su - ku
riuo New York apskritis no
ri ko glaudžiausio bendradar 
biavimo.

—o—
Seimelis ragina visą New 

York katalikų visuomenę 
gausingai dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės 19 me
tų sukakties iškilmingame 
minėjime, įvyksiančiame va
sario 14 d., 3 vai. popiet, 
Grand Paradise salėj, Brook- 
lyne.

Laikraščio reikalu:
1. Vasario, kovo ir balan

džio mėnesiai skiriami laik
raščiui Amerikai platinti 
New York apylinkėse; pasi
žymėję platintojai atitinka
mai paminimi Amerikos pa
vasario baliuje, balandžio 25 
d.

2. Šiais metais metame to
kį šūkį: kiekvienoje parapi
joje mažiausia kas trečioje 
šeimoje užprenumeruojama 
Amerika.

3. Organizuoti katalikai 
remia tik tuos prekybos, ama 
to ir profesijos žmones, kurie 
remia mūsų laikraštį Ameri
ką.

4. Seimelis prašo Dvasios 
Vadų vieną sykį į metus baž
nyčiose padaryti rinkliavą 
Amerikai.

5. Šiemet vėl rengti Lietu
vių Dieną, Liepos 4 ir tam 
tikslui išrinkti komisiją.

6. Seimelis nuoširdžiai dė
koja Dvasios Vadams už di
delę paramą Amerikai praei
tais metais, ypač per bazarą.

7. Pritariam Amerikos ba- 
zaro ruošimui; šiemetinis ba- 
zaras ruoštinas rudenį, o a- 
pie bazarą skelbtina bent 3 
mėnesius iš anksto.

8. Seimelis prašo draugi
jas kiekvienoje parapijoje su 
ruošti sykį metuose atitinka
mą parengimą Amerikos nau 
dai.

Jaunimo organizavimo 
reikalu:

Seimelis, pageidaudamas 
geresnio katalikų akcijos pa
sisekimo, prašo Dvasios Va
dų kiekvienoje jų parapijoje 
panaudoti geriausias priemo
nes parapijos jaunimo orga
nizuotiems vienetams sujung 
ti į vieningą kūną. Seimelis 
mano, jog būtų praktiška pa
rapijose sudaryti parapijos 
jaunimo atstovybę, kurią su
darytų visų jaunimo vienetų 
atstovai su parapijos Dva
sios Vadu priešaky.

Seimelis, giliai įvertinda
mas centralinių jaunimo or
ganizacijų reikšmę ir jų rei
kalingumą, prašo Dvasios 
Vadų surasti galimumų kiek
vienoje parapijoje turėti L. 
Vyčių ir L. K. Studentų ir 
Profesionalų s-gos kuopas.

— Vas. 7 d. susituokė Ka
zys Andriuškevičius su Fran 
ces Berry.

— Kovo 14 d. spaudos rė-
mėjų būrelis su visomis drau 
gijomis ruošia „bingo party” 
mūsų Amerikos savaitraščio 
naudai. Tikietus įsigykite iš 
anksto.

PADĖKOS

IŠVYKO Į BERMUDĄ

Vasario 10 d. Ameriką ap
lankė kun. Jonas Vaitekūnas,

Iš Tėvų Žemės
I I

CHARTERED 1827
THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

BROOKLYN, N. Y.

IT/ie BROOKLYN SAVINGS BANK!

MASPETH, L I.

Vasario 7 d. įvykęs Alto
riaus dr-jos blynų vakaras 
davė 80 dol. pelno. Draugija 
labai dėkinga visiems atsi
lankiusiems, o ypač narėms, 
prisidėjusioms darbu ir au
komis.

—o—
Sąjungietės nutarė - ruošti 

metinį margučių balių, įvyk
siantį balandžio 4 d., pirmą 
sekmadienį po Velykų. Kitų 
draugijų prašome tada nieko 
neruošti. O. P.

. . —o—
Mar. ir Juozas Tamašaus

kai, gerai žinomi maspethie- 
čiai, sulaukę sidabrinės ves
tuvių sukakties, pagerbti va
kariene, kurią suruošė Jone- 
vičienė, Čirbienė ir Rinkevi- 
čienė su savo artimaisiais.

Dovanas įteikė: V. Valan- 
tiejienė nuo 30 kp. sąjungie- 
čių ir U. Čirbienė nuo svečių. 
Kalbas pasakė P. Valantie- 
jus, Draugelis, Zabarauskai, 
Gražuliai, Kulbokienė ir kiti.

Žinutės
— Moterų misijos šią sa

vaitę buvo sėkmingos. Baig
sis 2 vai. p. p. sekmadienį, 
kad duotų visiems "progos 
dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
me.

— Vyrų misijos prasidės 
pirmadienio ryte, vas. 15 d. 
Pamokslai rytais po 6 ir 9 
vai. mišių ir vakarais 7:30 v. 
Baigsis vas. 21 d.

— Spaudos vajus įsijudi- 
na. Daug užsirašo įvairius 
laikraščius. Rėmėjų būrelis 
nupigintai užprenumeruoja 
šį mėnesi Ameriką.

— Praeito sekmadienio į- 
vykusiame parapijos susirin
kime išrinktas parengimų ko 
mitetas susideda iš: P. Bago- 
čiūno, Kuro, J. čiupo, S. 
Mockevičiaus, Jono Januš- 
kaičio, W. Zabelskio, W. Ro- 
senbergio, P. Kubiliaus, S. 
Čerebėjaus, K. Galčiaus, K. 
Liziūno, R. Šapolo, A. Ražic- 
ko ir Al. Grigaliūno.

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę švęsime vas. 14 
d. Paradise salėje, Brookly- 
ne. Programoj dalyvaus 
maspethiečių choras. Vas. 16 
d. įvyks bažnyčioj pamaldos 
9 vai. ryte; pamokslą pasa
kys kun. J. Bružikas S. J.

Nuoširdžiai dėkoju 35 kp. 
sąjungietėms už surengimą 
p. Kazlauskienei ir man pa
gerbimo vakarienės ir įteik
tas brangias dovanas, kurias 
ilgai atminsiu. Ypatingai dė
koju pirm. M. Brangaitienei, 
sąjungietėms Jesenskienei, 
Kučinskienei ir Mieželienei ir 
visoms šeimininkėms; taip 
pat p. Jaunkauskams už ma
lonų priėmimą namuose.

Toks sąjungiečių nuoširdų-, 
mas suteikė daugiau jėgų ir 
norų dirbti ateity.

S. Jekupčionytė, 
35 kp. rašt.

—o—
Norime išreikšti nuošir

džią padėką už surengtą 
mums pagerbimo vakarienę, 
sausio 30 d., mūsų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga.

Vakarienėje dalyvavo apie 
300 žmonių, iš įvairių vietų: 
iš Norwood, Mass. — Dalalių 
šeima, Harrison — Grenevi- 
čiai, iš Great Neck ir kitur.

Programą pradėjo O. Pet
rulienė, o vakarą vedė P. Šla
pikas. Sveikinimo kalbas pa
sakė kleb. kun. Balkūnas, 
kun. Lekešis, adv. Briedis, 
muz. Tamošaitis, S. Mickevi
čius, Nedzinskienė, Liziūnie- 
nė, Savickienė, Čepienė, Gre- 
nevičius, Bukantas, Dalalie- 
nė.

Nuo visų svečių gavome 
brangių dovanų, ypač bran
giai apdovanojo Mot. S-gos 
30 kuopa, Grenevičiai ir Sa
vickienė.

Visiems dalyviams ir svei
kintojams nuoširdžiai dėko
jame, ypač vakarienės rengė
joms — O. Petrulienei, Na
vickienei ir Čepienei.

Ona ir Petras Bagočiūnai 
su šeima.

Providence, R. L, klebonas, 
kurs šiais metais yra Kuni
gų Vienybės centro iždinin
ku ir L. Vyčių Dvasios Va
du.

Malonusis svečias pareiškė 
savo didelį pasitenkinimą 
laikraščiu Amerika ir nuo
širdžiai linkėjo tolimesnės 
pažangos.

Tą pačią dieną kun. Vaite
kūnas išvyko į Bermudą po
rai savaičių poilsio.

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Vasario 16 d. minėjimo pa
rengimai :

Vasario 14 d. 3 vai. popiet 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyn; rengia 
Katalikų Federacija su Tau
tininkų Sąjunga.

Vasario 16 d. 8 vai. pami
nėjimus turės: a) Romuvos 
klubas Angelų Karalienės 
par. salėje; b) Dariaus Girė
no legijono postas Pil. Klubo 
salėje, Lituanica Square.

Ginkaus vedama radio pro 
grama paskirta visai valan
dai, vas. 16 d. 9:30 — 10:30 
vai. vak. iš WMBQ stoties.

Veikalas Piloto Duktė bus 
pradėtas vaidinti vasario 16 
d. Neperstojančios Pagelbos 
bažnyčioje, 59 St. ir 6 Avė., 
Brooklyne. šie metai bus 20- 
ti, kaip minėtos parapijos 
veikėjai tą veikalą vaidina. 
Vaidinime dalyvauja 100 
mergaičių.

Namų statytojų New Yor
ke streikas atšauktas, mayo- 
rui La Guardia padarius ge
rą tarpininkavimą.

New Yorko miestas pasky
rė $6,472,500 gelbėti suvar
gusius ir duoti jiems pagel- 
bą ligose New Yorko ligoni
nėse.

Bulgarijos karalius Bori
sas savo 43 metų sukakties 
dieną, sausio 30 d., suteikė 
Bulgarijos moterims lygias

SVEIKSTA teises su vyrais.

Mot. s-gos 35 kp. fin. raš
tininkė, Al. Kazlauskienė, 
jau sveiksta; ji nuoširdžiai 
dėkoja sąjungietėms už įteik 
tas dovanas; ji ypač dėkinga 
pirm. Brangaitienei, narėms 
Kučinskienei, Jekupčionytei, 
Jeselskienei, Limontienei ir 
kitoms.

Advokatas Edward Reily, 
kuris gynė R. Hauptmanną, 
teismo pripažintą Lind- 
bergho vaiko pagrobiką, šio
mis dienomis patalpintas į 
pamišėlių namus.

New Yorko valstybės le- 
gislatūra paskyrė 100 tūks. 
dolerių nuo potvynio nuken- 
tėjusiems šelpti.

Sausio 30 d. Oaxaca mies
te, Meksikoje, suareštuotas 
vyskupas C. Anaya savo na
muose. Valdžia sako, jog vy
skupui nebuvo leista savo 
namuose gyventi.

New Yorko 200 sunkveži
mių, prikrautų valgomaisiais 
daiktais ir drabužiais, pasių
sta į potvynio sunaikintas 
Ohio ir kitų valstybių vie
tas.

Niagara Falls lentpjūvių 
darbininkai nutarė dirbti 
vieną valandą daugiau ir už 
tą viršlaikį gautą atlyginimą 
aukoti nuo potvynių nuken- 
tėjusiems.

NAUJAS GIESMYNĖLIS 
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 

harm. J. Žilevičius. 34 giesmės.
II dalis Gavėnios ir Velykų giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių
IH dalis a) Gegužės mėn. giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės
III dalis b) Šv. Sakramento giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės
III dalis c) Birželio mėn. giesmės,

harm. Al. Kačanauskas. 36 giesmės
IV dalis a) Giesmės Į Dievą,

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių

Dėl šių giesmynėlių kreipkitės į
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

50c.

50c.

35c.

15c.

50c.

25c.

— Lietuvių mokytojų są
jungos ekskursija aplankė 
Vokietiją, Čekoslovakiją ir 
kitas vakarų valstybes.

— Dabar Lietuvoje yra a- 
pie 170 tūkstančių bičių šei
mų. Per metus gaunama per 
2 milijonus svarų medaus ir 
apie 120 tūkst. svarų vaško.

— Klaipėdoje išleistas nau 
jas laikraštis, Prekyba ir 
Pramonė, lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Jis eis kas savai
tę.

— Katalikių moterų orga
nizacijos sudarė savo sąjun
gą — KOS; didžiausios jos 
org-jos — Kat. Moterų dr-ja 
su 40,000 narių ir Pavasari- 
ninkių s-ga su apie 35,000 
narių.

— Ministeris pirm. Tūbe
lis atostogas praleidžia Itali
joje.

. — Smilgių miestelio Foge- 
lių šeimos išžudytoj as Br. 
Pogužinskas Panevėžio Apy
gardos teisme nuteistas mir
ties bausme.

— Apdraudimo draugijos 
Lietuva agentas Zeichertas 
apgavo Kauno ir Klaipėdos 
pirklius, padarydamas apie 
200 tūkst. litų nuostolių.

— Plaučių uždegimu mirė 
Tauragės gimnaz. inspekto
rius Jurgis Štuopis, pasižy
mėjęs istorikas.

— Dienraštis XX Amžius 
labai išjudino visą lietuvių 
visuomenę elektros klausi
mu. Laikraštis paruošė kele-

— Šiaulių aspkrity yra a- 
pie 300 aklųjų, iš kurių apie 
30 galėtų atgauti regėjimą, 
padarius atitinkamas opera
cijas.' Apskrities taryba nu
tarė 30 aklų gydyti dykai; 4 
jau atgavo regėjimą.

tą klausimų, į kuriuos sulau
kė daugybę atsakymų. Vi
suose atsakymuose pabrėžia
mas reikalas steigti didelę 
hidroelektrinę stotį ir tuomi 
aprūpinti visą Lietuvą pigia 
elektra.

— Akcinė bendrovė Mais
tas Klaipėdoje padidino savo 
šaldytuvus; Tauragėje ir Pa
nevėžy įrengė didelius kon
servų fabrikus. Kaune pasta
tyta paukščiams penykla ir 
skerdykla.

— Gerojo Ganytojo dukte
rų organizacija Kaune turi 
neturtingųjų vaikams die i- 
nę prieglaudą, pagelbsti ne
turtingoms šeimoms; nese
niai ši organizacija Kaune 
atidarė gatvės vaikams auk
lėjimo stotį ir darbo namus.

— Obelių apylinkėje se
niausia gyventoja — Ona 
Stockienė, 109 metų amž.

— Lietuvoje aklų žmonių 
yra 2,983; moterų apakusių 
daugiau negu vyrų. Kaune y- 
ra aklųjų institutas, kuria
me mokosi 60 auklėtinių; ak
lieji daugiausia gabumų rodo 
muziaai. Akliesiems globoti 
draugijai vadovauja Dr. S. 
Šakenienė, seimo pirmininko 
inž. Šakenio žmona. Dabar 
neseniai padarytas visuotinis 
aklųjų surašymas.

— Rusijoje, tolimoje Ufo- 
je, šiomis dienomis mirė iš
tremtas Maskvos univ. profe
sorius Liubavskis, kuris di
desnę savo gyvenimo dalį 
buvo paskyręs Lietuvos isto
rijai tirti.

— Vasario 2 d. prasidėjo 
seimo antroji sesija. Svarbių 
dabar reikalu yra naujo vals
tybės biudžeto svarstymas.

TAUPYK — BŪK NEPRIKLAUSOMAS

THE DIME SAVINGS BANK 
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—. WILLIAMSBURGH
209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. V.

?Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Duodu automobilius testuvUns ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDĄ
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y.
Namas tas pats, tiktai miesto pa

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.Į 
(Williamsburgh Bridge Plaza)p
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AMERIKA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
19 metu

kviečiame naujas nares da
lyvauti. Visos bus gražiai 
priimtos. '

Vasario 21 d. sodalietės 
bendrai priims Komuniją per 
9 vai. mišias. A. V.

PAGERBĖ VEIKĖJUS

ŠV. JURGIO PARAPIJA

suKAKnES sramvuinm m d. iss;į į GRAND PARADISE SALEJE,
318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Marianapolio Kolegijos studentų artistų grupė, kuri suvaidins naujausią dramą

SAVANORIAI

Klebonas sunkiai serga
Jau antra savaitė kaip sun 

kiai serga mūsų darbštus 
kleb. kun. K. Paulonis. Po 
operacijos ligonis jaučiasi 
geriau. Teks dar jam pagu
lėti kurį laiką ligoninėj, nes 
kiek sustiprėjus, bus imami 
tonsilai. Parapijiečiai labai 
užjaučia sunkiai sergantį kle 
boną ir daug jį lanko. Jis yra 
Mary of Immaculate Concep
tion ligoninėj, Jamaica, N.Y.

—o—
Choro pasilinksminimas
Parapijos choras vasario 

3 d. turėjo vaišes — pasi
linksminimą. Choristų prisi
rinko gražus būrys. Išrinktos 
i komitetą narės pagamino 
skanius valgius. Visi reiškė 
pasigailėjimo, kad liga atėmė 
iš jų tarpo kleboną. Klebo
nas ir šias vaišes chorui pa
teikė, už ką choras gerb. kle
bonui dėkingas.

—o—
Liks gražaus pelno

Pereitą šeštadienį šv. Var
do dr-ja surengė balių. Pub
likos buvo pilna svetainė. 
Pelnas skiriamas altoriams 
atnaujinti. Ir šiaip žmonės 
pradėjo daugiau tam tikslui 
aukoti.

Sausio 23 d. Mykolui ir 
Kaz. Blažiams, jų vedybinio 
gyvenimo 37 metų sukakties 
proga, pagerbti įvyko šauni 
vakarienė, kurią suruošė 
Blažių giminės žindžiai ir Te- 
rebeizai. „Svočia” buvo p. 
Butvilienė iš Naugatuck, 
Conn., o „svotas” P. Lietu
vaitis iš Brooklyn. Vakarą 
vedė J. Terebeizienė.

Pasakyta kalbų, įteikta 
gražių, brangių dovanų. P. 
Blažiai dėkojo už netikėtą

pagerbimą ir dovanas; jie y- 
ra pavyzdingi katalikai, išau 
ginę dvi dukteris ir sūnų po
licininką. Ilgiausių jiems me
tų.

Vakarienės suruošimu dau 
giausia rūpinosi duktė Žin- 
džiuvienė ir marti J. Terebei-

Vasario 12 d., 1937 m.

SUSIRINKIMAS

Moterų s-gos 29 kuopos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 17 d., 8 vai. vak., pa
rapijos svetainėj; visos na
rės prašomos atsilankyti ir 
savo mėnesines duokles užsi-

1(^ . '

goriuos gfrenne. btsedH atarti

Pradžia 3 vai p. p.
PELNAS VILNIAUS GELEŽINIAM FONDUI. l^n.ga 1 prakalbas ~ 10c< 

Į visą programą — 40c.
PROGRAMOJE: KALBOS, DAINOS, ARMONIKĖLIŲ ORKESTRAS, VAIDINIMAS

MINĖS SUKAKTI

Visi dalyvaukime šios šventės iškilmingame lietuvių minėjime.

Kviečia K. Federacijos Apskritis su Tautininkų Sąjungos Skyriumi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VISI I MINĖJIMĄ

Visi Brooklyn© ir New 
Yorko apylinkes lietuviai 
kviečiami gausingiausiai at
silankyti į Lietuvos nepri
klausomybės 19 metų sukak
ties iškilmingą minėjimą, 
kurio turininga programa f- 
vyks šį sekmadienį, vasario 
14 d., 3 vai. popiet Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn.

Kalbėtojais pakviesti kon
sulas Daudžvardis, Dr. B. 
Vencius ir Amerikos redak
torius, J. B. Laučka. Progra
mą ves rengimo komiteto 
pirm. K. P. Vilniškis.

Angelų Karalienės ir Mas- 
petho parapijų chorai išpil
dys tautinių dainų progra
mą, kurią labai įdomiai pa
įvairins Angelų Karalienės 
par. armonikėlių orkestras.

Programos svarbiausiu nu

meriu bus 3-jų veiksmų dra
ma Savanoriai, kurią suvai
dins Marianapolio kolegijos 
studentų vaidintojų grupė. 
Dramą parašė kolegijos mo
kytojas, Studentų žodžio re
daktorius, Jonas Pilipaus- 
kas, kurs pats tą veikalą ir 
režisuoja.

Studentai ne tik suvaidins 
dramą, bet ir padainuos savo 
mokytojo, muz. Bro. Banio 
vadovybėje.

SENATORIAUS LAIŠKAS

Apylinkės katalikų seime
lis priėmė griežtą protesto 
rezoliuciją prieš Lenkiją ry
šium su Vilniaus krašto lie
tuvių žiauriu persekiojimu.

Protesto rezoliucija išsiųs
ta New Yorko senatoriams 
Copeland ir Wagner, valsty
bės departamentui Washing
tone, Lenkijos generaliniam

konsului New Yorke ir Tau
tų Sąjungai.

Senatorius Royal S. Cope
land atsiuntė seimelio sekre
toriui V. Žalnieraičiui laišką, 
kuriuo dėkingai praneša apie 
gautą rezoliuciją, kurią se
natorius įteiks Senatui ir įre
gistruos į Kongreso užrašų 
knygą.

Lietuvos nepriklausomy
bės 19 metų sukakties minė
jime, šį sekmadienį, vasario 
14 d., irgi bus pateikta pro
testo rezoliucija, kurią gau
singai susiripkę lietuviai ga
lės priimti.

Vasario 18 d. vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį I 
minės Jonas ir Petronėlė 
Kruzai. Tikimasi, jog tą die
ną atvyks ir jų sūnus klieri
kas iš seminarijos.'

Ponus Kruzus nuoširdžiai 
sveikina M. J.

IŠKILMINGA KALĖDA

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Vasaro 3 d. pas ponus 
Garšvas su kalėda lankėsi 
Angelų Karalienės par. kle
bonas, kun. J. Aleksiūnas.

Ta proga p. Garšvai suruo
šė prašmatnias vaišes, į ku
rias pakvietė būrelį svečių. 
Atsilankė kunigai Pakalnis, 
Balkūnas, Lekešis, Kartavi- 
čius ir Petrauskas. Kiti sve
čiai buvo Krušinskai, muz. 
Jankus su žmona, muz. Dul
kė, Kulbokai, K. Balkūnaitė, 
M. Degulienė, K. Vilniškis ir 
J. Laučka.

Visi svečiai maloniai pra
leido laiką vaišingų p. Garš
vų šeimoje.

geriausios RŪŠIES 
, ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Bendra Komunija
Vasario 14 d. per 9 vai. 

mišias Šv. Vardo draugija 
eis bendrai prie Komunijos 
ir bus atnaujinami draugijos 
pažadai. Visi nariai prašomi 
15 min. prieš 9 vai. susirink
ti į parapijos salę, iš’kur su 
vėliava eisime į bažnyčią.

—o—
Vasario 5 d. draugijos ba

lius gerai pavyko, liks gra
žaus pelno. Draugija nuošir
džiai dėkoja svečiams už at
silankymą ir gražią nuotai
ką. Valdyba reiškia padėką 
patarnautojams ir visiems 
kuriuo nors būdu prisidėju- 
siems, kad balių padarytų 
sėkmingu.

—o—
Jaunuolių benas vis auga; 

šeštadienį įstojo septyni 
„naujokai”. J. Mts.

—o—
Sodaliečių svarbus susirin

kimas įvyks vasario 18 d. pa
rapijos salėje, 8 vai. vakare.

New Yorko sveikatos ko- 
misionierius paliepė tėvams, 
kad savo vaikus duotų skie
pyti nuo pramatomo difteri- 
jos plėtimosi mieste.

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
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANDRE W. PAPANDREW & 
ALEX. STEVENS

119 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
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 beer nt 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. 
RL7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 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 premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1078 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6811-A—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HILDE BREITMAN
(Breitman’s Delicatessen Restaurant) 

6811-A—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAY’S CAFETERIA, INC.
47 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-104 White Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AMERICAN DINER. INC.
102-104 White St.. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
B 4638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL KEANEY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, INC.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10920 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail under Section 75 ! 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic-Beverage Con
trol Law at 251 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790 Blake Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

HARRY FELLNER
790 Blake Ave.. Brooklyn. N. Y.

the

Kai Atėjo N. Metai
Ko jūs norėtumėte dovanoms?
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:
jgV „Milčiaus pirmos rūšies čeverykų

porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
' Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 

roo odos viršeliais, — tai būtų tin- 
kamiausia mano kojom dovana.” 
Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE . . .. .. , ^wgg^^kiekvienas gali save pilnai paten- 
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
66-31 Grand Avenue ...
69-21 Grand Avenue ...

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

Tel. EVergreen 7-1312

zienė. Ten buvus. mokėti. Rast.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Sventadlendaljs sualtarua 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

lietuvybės ži- 
^impolio kolegi- 

naujų patalpų, 
jaunuoliai nori 

Wstesnio mokslo sa
goje, tižiau ši nebe- 

skai-

f
.•te rektorius, kun.LfiisMė tok) 

L sumanymą: jei 
t rTmt vasario 16-tos

Gi
Prezi 

moper 
bai d 
atstovi,

Dr. H. MENDLOWITZ
> Persikėlė naujon vieton, tai yra:
?522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
5 VALANDOS:
5 1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
> 7 - 8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryto
: FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir j kitus miestus.

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. STagg 2-2306 :

SALDAINIU PALOCIUS |
i GERIAUSIOS RŪŠIES į
; Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate ;

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas j
> AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių > 
’ bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: !
j J. GINKUS j

i495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
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. I.

(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

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 iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nie- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

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

Tel. GLenmore 5-8733

įrt aukotojų, ar! 
Lisciją), kurie pa- 

’iLpuakoti po šimtą do- 
žadėjimą ištę- 

IJįil vasario 16-tą, 
Utelės galimumo' 

^jgjiususira- 

E fc|įįftKas bus 
į ^.Bksneabe- 
Į pajoto r visomis

publikc 
priešų 
nepala 
tvarky 
siryžęi 
teismą 
giaut

Kon 
kurs 
Teism 
metų,

skaudžiomis
jutais, Prieš ke-

neroniški ka- i P™ 

įjjediotojimai — ka M 
Jį lĖyėios uždarytos, 
ės autams tikinčiųjų! 1 

tik vieną kimi-jut 
l^ybė kunigų ir pa- Co 
šiauriai nužudyti, tai 
tylėjusią savaitę švy- ne 
unities žiburėlis. Jis 
|ii vienos jaunos mer-l111 

hiraujo latako. 17-koslS 
Ii mergaitė nužudyta!* 
Ie policininkų, atvyku-V 
Ijilaidyti tikinčiųjų bū-l*

į lajos kankinės kraujas i 
katalikus į pergalės

U Jie užėmė miesto baž- 
Įffi ir jose pakėlė rankas 
pi į Aukščiausiąjį. Baž- 
Į pBpersekiotojai sudrėbė 
jitatatas pasidarė nuo 
fesir žada katalikams 
ffe ją šventas teises, 
ūbaująs atneš ka- 
fen Šviesesnį rytojų.

^08 persekioja, juos 
fe h nesupranta tie, 

nepažįsta Katalikų 
feos valios neti- 

ieško tiesos ir ją su- 
Mšą tiesą as- 

Daugelis jų 
feijs gražūs pa- 

bus rašo- 
, fe^lfisikos nume- 

Jie surado

"Standard"

ŠIL-

įlietom automobi- 
1darbininkų 

dienų vargų,.
5^ taika ir pilnu susi-

į ^Ni pradžioje no- 
/fepMati streikuo- 
^Mininkiigiš jų už- 

* dirbtuvių. Darbda- 
JPlatėjo ir tei- 

^febigan gubemato- 

neleido ginkluo 
įvykdyti teismo 

JJ®0’ Jis, nors konser- 
grupių puolamas, 

J°g ne visados jėga 
ginčą. Savo iš- 

J^u pasiekė to, jog 
L? Metas nė vienas 

kraujo lašas
^ginčijusios šalys pa

atis Vienybė jau 
nusižengė tiesai. 

M i numery Vie-


