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Vyskupas kankinys Teofi
lius Matulionis šiomis dieno
mis atsiuntė Kunigų Vieny
bės centro pirmininkui, kun. 
Jonui Balkūnui, laišką, ku
riame tarp kitko apie mūsų 
laikraštį taip rašo:

„Gaunu Ameriką. Džiugu, 
kad taip žymiai padidėjo ir 
gyva, įdomi. Tegul jai Die
vas padeda šviesti, sąmo
ninti Brolius Išeivius ir jų 
tarpe kelti Dievo ir Tėvynės 
meilę”.

—o—
Hitlerio naciai šiomis die

nomis nutarė atimti piliety
bę iš garsiojo mokslininko 
Albert Einstein žmonos. 
Einstein jau prieš kelis me
tus neteko Vokietijos pilie
tybės ir ramiai gyvena 
Princtone, N. J., kur dirba 
mokslinį tyrinėjimo darbą.

Tačiau vargšai naciai š;. 
sykį smarkiai apsiriko — 
jie nori atimti pilietybę iš 
mirusio žmogaus. Profeso
riaus Einstein žmona mirė 
praeitų metų gruodžio mėne
sį ir jos dabartinės piliety
bės joks diktatorius neiš
plėš.

Šiomis dienomis Chicagoje 
Patricia Maguire sulaukė sa
votiškos 5 metų sukakties 
— prieš 5 metus ji užmigo 
ir dar iki šiol nepabudo. Ji 
serga miego liga, stropiai 
prižiūrima susidomėjusių 
gydytojų.

Yra ir kitokios rūšies 
miego ligų. Nemaža lietuvių 
serga tautinio apsnūdimo li
ga . Snaudulys jiems malo
niausias dalykas. Jiems ne
svarbu tautinių idealistų 
nuoširdžiausios pastangos 
kovoje dėl tautinės gyvybės 
išlaikymo.

Šiais metais jaunimo cen- 
tralinės organizacijos minės 
savo gyvavimo sukaktis.

L. Vyčiai rugpiūčio 3, 4 ir 
5 d. Dayton, Ohio, minės sa
vo gyvavimo 25 metų sukak
tį, o Liet. Katalikų Studentų 
ir Profesionalų sąjunga lie
pos 7 ir 8 Marianapoly — 5 
metų sukaktį.

Abi organizacijos būtinai 
reikalingos visai lietuviškai 
katalikų visuomenei; nors 
jos nebuvo ir nėra be klaidų, 
tačiau abi nėra susilauku
sios tinkamos paramos iš vi
suomenės vadų.

Šiemetiniai seimai turėtų 
šių garbingų organizacijų 
veikią pakreipti į šviesesnę 
ateitį.

Maloniausiomis viešniomis 
iš tėviškės, iš Lietuvos, yra 
gausiai leidžiamos, gražios, 
turiningos knygos, kurių 
laikraščių redakcijoms ypač 
nepašykšti Sakalo bendrovė, 
leidžianti įvairaus turinio 
knygas.

Viena iš gražiausių knygų 
bene bus A. Vaičiulaičio 
„Valentina”, apie kurią kita
me numery pradėsime spau
sdinti Juliaus Baniulio įdo
mias pastabas.

—o—
Neseniai tūlas bevaikis 

Fred D. Nichols, gyvenęs 
Troy, N. Y., mirdamas pali
ko savo giminaitei, 15 metų 
mergaitei, 60,000 dolerių 
fondą su sąlyga: tuo fondu 
ji tik. tada galės naudotis, 
jei negyvens nei su savo tė-

DR. BAGDONAS IŠKIL
MINGAI PALAIDOTAS

Chicago. — Balandžio 1 d. 
labai iškilmingai palaidotas 
mirusio konsulo Dr. M. Bag
dono kūnas iš Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.

Velionies kūnas buvo lydė
tas iš konsulato Michigan 
bulvaru į Dievo Apveizdos 
bažnyčią. Lydėjime dalyvavo 
Lietuvos atstovas pulk. P. 
Žadeikis, konsulas Daužvar- 
dis, užsienio valstybių kon
sulai ir minios chicagiškių.

Bažnyčioje egzekvijų gie
dojimui vadovavo velionies 
giminaitis kun. Dr. J. Star
kus. Gedulingas mišias atlai
kė velionies giminaitis kun. 
Ig. Albavičius. Vyskupas 
O’Brien suteikė paskutinę 
absoliuciją. Pamaldose daly
vavo ir Chicagos mayoras 
Ed. J. Kelley. Konsulų skai
čiuje buvo ir Lenkijos kon
sulas.

Kapinėse pamokslą pasa
kė kun. A. Linkus, o padėkos 
žodį laidotuvių dalyviams 
tarė velionies pusbrolis, kun. 
Ig. Albavičius.

Lietuvos vardu atsisvei
kinimo žodį tarė įgaliotas 
ministeris ir atstovas pulk. 
Žadeikis, kurs pareiškė, jog 
Dr. Miko Bagdono asmenyje 
lietuvių tauta neteko ištiki
mo, darbštaus ir jau daug 
nusipelniusio darbininko.

METAI V

MIRĖ M. PETRAUSKAS

Kaunas. — Kompozitorius
Mikas Petrauskas, vienas
pirmųjų lietuviškų operečių 
kūrėjas, mirė.

Velionis, garsiojo artisto 
Kipro Petrausko brolis, dau
gel metų gyveno Jungt. Val
stybėse ir čia dirbo tautinį 
darbą.

Paskutiniu laiku velionis 
nesveikavo. Mirė, palikda
mas savo tautai daugybę 
sukurtų dainų, kurios visa
dos primins jų nuoširdų kū
rėją, lietuviškos dainos my
lėtoją.

RUSIJOS GERIAUSI
ORLAIVIAI ISPANIJOJE
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Vyskupas Reinys Dalyvaus Lietuviu Dienoje
LIETUVOS ARTOJAS
DAILĖS MUZIEJUJE

CHRYSLER DIRBTUVĖSE
STREIKAI BAIGTI

Kunigų Vienybės Centro 
Pirmininkas, kun. Jonas Bal- 
kūnas gavo iš Lietuvos pra
nešimą, jog Jo Ekscelencija 
vyskupas Mečislovas Reinys 
tikrai ruošiasi kelionei į 
Jungtines Valstybes.

J. E. vysk. Reinys iš Vil
kaviškio išvyks birželio 8 d. 
į Kauną, o birželio 9 d. iš
vyksta traukiniu iš Kauno į 
Paryžių, kurį pasieks birže
lio 10 d.

Iš Paryžiaus tą pačią die
ną vyks į Le Havre uostą, iš 
kur laivu Ule de France iš
vyks į New Yorką. šis laivas 
New York uostą turės pa
siekti birželio 17 d.

Pirmąsias dvi savaites 
vysk. Reinys prabus New 
York apylinkėje, apsilanky
damas įvairiose lietuvių ir 
amerikiečių įstaigose. Mano
ma, jog pirmiausia vyskupas 
turės progos nuvykti į Wa
shington, D. C. ir ten apsi
lankyti pas Apaštališkąjį 
Delegatą, arkiv. Cicognani ir 
National Catholic Welfare 
Conference centre.

Kadangi vysk. Reinys yra 
ir Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorius, tai bus 
stengiamasi sudaryti gali
mumai, kad Svečiui būtų pro 
gos aplankyti žymesniuosius 
universitetus, o ypač jų psi
chologijos departamentus; 
vysk. prof. Reinys dėsto 
psichologiją.

New York ir New Jersey 
apylinkės lietuviams bus 
maloniausia žinia ta, jog y- 
ra tikros vilties, jog vysk. 
Reinys dalyvaus Lietuvių

Dienoje, Liepos 4-tą. Lietu
vių Dienos iškilmės įvyks 
Klasčiaus salėje ir parke.

Vysk. Reinio atvykimas ir 
žinia, jog galės dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, labai nu
džiugino K. Federacijos ap
skrities ir Lietuvių Dienos 
rengimo komisijos narius, 
kurie dabar pakelta nuotai
ka ruošiasi šiam didžiajam 
įvykiui.

Po Lietuvių Dienos iškil
mių, vakare, J. E. vyskupas 
Reinys, lydimas kunigų, 
vyks į Thompson, Conn., į 
Marianapolio Kolegiją, kur 
liepos 5-tą dieną įvyks Nau
josios Anglijos didžioji Lie
tuvių Diena; kasmet praei
davusi didžiausiu pasiseki
mu.

Aukštajam Svečiui nedaug 
teks pailsėti, nes už poros 
dienų, liepos 7 d., prasidės 
L. Kat Studentų ir Profesio
nalų sąjungos metinis sei
mas.
teks didžioji garbė pirmai 
savo seime turėti Aukštąjį 
Svečią.

Vyskupo sutikimu rūpina
si visos centralinės organi
zacijos. Ypač vyskupo laukia 
L. Vyčiai, nes vysk. Reinys 
yra Lietuvos Pavasarininkų 
Protektorius — vyriausias 
globėjas. Vyčiams bus labai 
malonu savo jubiliejiniame 
seime turėti jgąębingąjįį Sve 
čią, kurs yra nepaprastas 
jaunimo mylėtojas.

Vysk. Reinys Jungt. Vals
tybėse numatąs prabūti iki 
rugsėjo 1 d., kada iš New' 
Yorko laivu Normandie grįš 
atgal į Lietuvą.

Boston. — Vietos lietuviai 
dailės mėgėjai padovanojo 
Rimšos bronzinį „Artoją” 
didžiuliam ir garsiam Bosto
no Aukštosios Dailės (Bos
ton Fine Arts Museum) mu
ziejui.

Muziejus dovaną maloniai 
ir su didele padėka priėmė. 
Taigi, „Lietuvos Artojas” 
pateko į pasaulinių garseny
bių muziejų, kuo lietuviai 
galės džiaugtis ir didžiuotis.

Skulptorius Petras Rimša 
šiuo laiku yra Bostone, 
mano pabūti dar kelias 
vaites ir užbaigti keletą 
vo skulptūros darbų.

i Skulptorius džiaugiasi

Lansing, Mich. — Guber
natoriui Murphy pavyko su
taikinti Chrysler dirbtuvių 
darbininkus ir savininkus ir 
tuomi užsibaigė vieno mėne
sio streikas, kurio metu 65 
tūkstančiai darbininkų bu
vo netekę darbo.

Susitarimas pasiektas to
kia prasme: Chrysler dirb
tuvės pripažįsta automobilių 
darbininkų uniją ir jos teisę 
atstovauti unijos narius vi
suose jų santykiuose su darb 
daviais ir sutinka neduoti 
jokių pirmenybių kitokioms 
darbininkų organizacijoms; 
darbininkų unija prižada ne
versti darbininkų priklausy
ti jai ir nerašinėti į uniją 
darbininkų darbo metu ir 
darbo vietoje.

Susitarimas galioja iki 
1938 mt. kovo 31 d. Jis ne
liečia darbininkų 
mo, darbo valandų 
kių darbo sąlygų; 
dalykų prasidėjo 
balandžio 8 d.

Susitarimas pasirašytas 
bal. 6 d. vėlai vakare. Ba
landžio 7 d. Detroite įvyko 
didelis darbininkų mitingas, 
kuriame pasidžiaugta atsiek
tais laimėjimais.

Čia 
sa- 
sa-

Londonas. — čia gauta ži
nių, jog Ispanijos bendra- 
frontininkai yra gavę iš Ru
sijos 140 geriausių karo or
laivių, kurie daug geresni už 
vokiečių ir italų orlaivius. 
Šie rusų orlaiviai nepapras
tai pagelbėję bendrafronti- 
ninkams nugalėti sukilėlių 
kariuomenės būrius Kordo
bos ir Guadalajaros apylin
kėse.

Rusų orlaiviai išvystę ne
paprastą greitį — nuo 210 
iki 280 mylių per valandą. 
Jų gamyba labai panaši į 
amerikiečių karo orlaivių ga 
mybą.

Šie rusų orlaiviai buvo at
gabenti laivais per Valenci- 
jos, Barcelonos ir Bilbao uo
stus.

Iš minėtų 140 rusiškų or
laivių 60 yra bombanešiai, 
kurie gali lėkti iki 270 my
lių per valandą; juose telpa 
po 3 žmones: vairuotojas, 
bombų metėjas ir kulkosvai
dininkas.

Rusijai dabar bus sunkiau 
pristatyti karo orlaivius į 
Ispaniją, nes Viduržemio jū
rą tuojau pradės saugoti ita
lų ir vokiečių karo laivai.

pa
sekminga savo paroda Wa
terbury, Conn. Tai buvusi 
gausingiausiai aplankyta pa
roda. Net mokyklos ekskur
sijomis lankiusios. Vietos 
laikraščiai kasdien rašę ir 
reklamavę. Vietos kunigai 
iš sakyklų garsinę. Jo paro
dą atidarant dalyvavo dide
lė kelių šimtų žmonių minia.

Dabar Rimša turįs kvieti
mą vykti su paroda į Wilkes 
Barre, Pa. Tai darysiąs bir
želio mėnesį.

atlygini- 
bei kito- 
del šių 
derybos

Šiai organizacijai ati-

GRAIKIJOJE AUGA NE
PASITENKINIMAS DIK

TATŪRA

vais, nei kitais giminaičiais.
Mergaitė pasirinko pini

gus. Su tuo sutiko ir jos tė
vai.

Radio Programa iš Lietuvos

ČEKOSLOVAKŲ PREZI
DENTAS LANKO JUGO

SLAVIJĄ

SENATAS NEPASMERKĖ 
„SĖDĖJIMO” STREIKŲ

Gerl>. Kunigų Dėmesiui

8

KUNIGŲ SUSIRINKIMAS

šiame

būsią 
dienos

— Prancūzijos vyriausybė 
pakvietė Lietuvos vyriausy
bės narius atvykti į Pary
žiaus tarptautinę parodą ir 
būti Prancūzijos garbės sve-

PRANCŪZIJOJE SUIMTI 
KELI LIETUVIAI

AKLŲJŲ SĖDĖJIMO 
STREIKAS

DINGO ORLAIVIS SU 
KELEIVIAIS

Praha. — Iš Graikijos gau 
ta žinių, jog Graikijoje nuo
lat auga nepasitenkinimas 
Metaxo diktatūra, kuri už
darė opozicines partijas ir 
neseniai ištrėmė žymų vals
tybininką Canelopoulus.

Atėnų katedroje neseniai 
įvyko gedulingos pamaldos 
už mirusį buv. premjerą 
Venizelosą; katedroje ir jos 
aikštėje buvo susirinkusi 20 
tūkstančių graikų minia, ku
ri karštai ne sykį šaukė: 
„Šalin tiraniją! Lai gyvuoja 
laisvė!”

Šiuo metu Graikijoje la
bai pakilusios aliejaus, duo
nos ir kitokių daiktų kainos.

ORLAIVIŲ PRATIMUOSE
ŽUVO 4 LAKŪNAI

San Diego, Calif. — Ba
landžio 6 d. kariškų oro pra
timų metu susidūrė du bom- 
banešiai orlaiviai; abu orlai
viai nukrito į jūrą ir pražu
dė keturis lakūnus.

Žuvęs lakūnas Bradley bu
vo ištarnavęs kariuomenėje 
jau 19-ka metų ir už kelių 
savaičių būtų išėjęs į pensi
ją.

IŠGABENO AUKSĄ

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išgabenta 180 milijo
nų dolerių vertės aukso į 
Fort Knox, Kentucky, kur 
neseniai įrengta speciali ap
saugos vieta valdžios auksui 
saugoti.

Tai jau septintas didesnis 
pervežimas iš New York.

Belgradas. — Šią savaitę 
Jugoslavijos sostinėje ir ki
tose vietose lankėsi Čekoslo
vakijos prezidentas Dr. Ed. 
Beneš su savo žmona.

Svečią prezidentą visur 
maloniai sutiko ypač ūkinin
kai. Policija Dr. Bentšo at
vykimo išvakarėse suėmė 
300 studentų, kurie mėginę 
suruošti protesto demon
stracijas prieš Italiją

Italija neseniai 
slavija pasirašė

Washington. — Senatorius 
Byrnes, demokratas, buvo 
pasiūlęs pravesti įstatymą, 
kurs paskelbtų „sėdėjimo” 
streikus kaip neteisėtus ir 
priešingus viešajam saugu
mui.

Pasiūlymas atmestas 48 
balsais prieš 36. Prieš pasiū
lymą balsavo 43 demokratai, 
3 respublikonai, 1 darbietis- 
ūkininkas ir 1 nepriklausan
tis.

Šį pirmadienį, balandžio 
12 d., 3 vai. popiet visi lietu
viai kviečiami pasiklausyti 
nepaprastai įdomios radio 
programos, perduodamos iš 
Lietuvos.

Lietuvišką programą per
duos visos Red Network ra
dio stotys, kuomi rūpinasi 
National Radio Company.

Programą sudarys tiktai 
lietuvių kompozitorių kūri
niai: Mikalojaus Čiurlionio 
muzikos poema Jūra, Gruo
džio liaudies dainos, ištrau
kos iš operos Šarūnas, iš
traukos iš Karnavičiaus ir 
Račiūno operų Gražina ir 
Trys Talismanai, kompozito-

su Jugo- 
taikos šu

tai t;, kuri ypač nepatinka 
jaunuomenei. Di. Benešo lan 
kymcsi proga studentai ir 
mėgino parodyti savo pa
lankumą čekams o nepasi
tenkinimą italams.

— Pernai Lietuvos keliais 
nuolatinį susisiekimą palai
kė 109 autobusai, kurie nu
važiavo iš viso beveik tris 
milijonus amerikoniškų my
lių ir pervežė 1,266,900 kelei
vių.

Toulouse. — Prancūzijos 
policija suėmė 29 amerikie
čius, vykusius į Ispaniją, 
matyt, tikslu įstoti savano
riais į bendrafrontininkų 
kariuomenę. Tarp suimtųjų 
yra keturi asmenys, kurių 
pavardės skamba lietuviš
kai: Juozas Sakalauskas, 
Julijonas Baublis, Antanas 
Mazurka ir Jonas Tylis.

Suimtieji amerikiečiai aiš
kinasi važiavę tik aplankyti 
Ispanijos, o ne kariauti. 
Jiems gresia kalėjimas iki 
6 mėnesių ir piniginė pa
bauda.

Tačiau prancūzų policijai 
nelabai vyksta paruošti teis
mui įrodymus, kad suimtieji 
amerikiečiai tikrai vyko į 
Ispaniją kariauti.

rių Šimkaus ir Tallat-Kelp- 
šos kūriniai.

Programą išpildys valsty
bės operos choras, orkestras 
ir solistai Kipras Petrauskas 
ir Antanas Sodeika.

Programa bus perduota 
tiesiog iš Kauno radio sto
ties į Londoną, o iš Londono 
bus transliuojama į Ameri
kos kontinentą.

Visi lietuviai turėtų pasi
naudoti šia nepaprasta pro
ga ir balandžio 12 d. 3 vai. Į 
popiet atsisukti savo radio 
aparatus, o pasiklausius pa
rašyti savo atsiliepimo žodį 
radio stotims.

Springerville, Ariz.
Douglas orlaivių bendrovės 
orlaivis su 8 keleiviais dingo 
prieš kelias dienas ir jokių 
pėdsakų nesurandama.

Orlaivio ieškoma kalnuo
se.

Labdaringos draugijos už
laikomoje audimo dirbtuvė
je, 708 Broadway, New 
York, sustreikavo 35 akli 
darbininkai, suruošdami „sė
dėjimo” streiką.

Streikieriai reikalauja: 
pripažinti jų uniją; mokėti 
jiems 15 dol. į savaitę, vietoj 
dabar mokamų 7 dol. 50 et.; 
lygaus darbo paskirstymo 
tarp darbininkų ir prižiūrė
tojų; dviejų savaičių atosto
gų su alga ir t.t.

Jo Ekscelencija vyskupas! Maršrutas taip turi bū- 
Mečislovas Reinys Centrui Idytų Jo Ekscelencijai lanky- 
pranešė tikrai vyksiąs Ame-|ti svarbiąsias Amerikos įstai 

gas.
Prašau ir centralinių or

ganizacijų valdybas susitar
ti su kun. P. M. Juru dėl 
vysk. M. Reinio dalyvavimo 
seimuose. Jo Ekscelencija no 
riai atsilankys su paskaito
mis.

Kunigų Vienybės seimas 
šiais metais projektuojamas 
šaukti Pittsburghe, liepos 28 
d., kada ir vyskupas M. Rei
nys lankysis toje apylinkėje.

Kun. Jonas Balkūnas,
K. V. Centro Pirmininkas. 

1937 m. balandžio 2 d.
Maspeth, N. Y.

rikon susipažinti su pastora
cijos ir kat. akcijos metodais 
lietuvių tarpe, su National 
Catholic Welfare Conference 
darbu, kat. universitetų san
tvarka, psichologijos tyrimų 
metodais ir kitais mokslo 
reikalais. Šiam darbui jis 
skiria šių metų vasaros ato
stogas (tik tris mėnesius). 
Ta proga K. V. Centras pa
kvietė Jo Ekscelenciją mūsų 
kolonijas aplankyti ir daly
vauti centralinių organizaci
jų seimuose. Jau gautas su- 
tikimas ir kelionės praneši- 

rmas.
Jo Ekscelencija atvyks į 

New Yorką birželio 17 d. He 
de France laivu. Iš Amerikos 
išvyks rugsėjo 1 d. laivu 
Normandie. Jį sutikti paves
ta Rytų Provincijai. Ligi lie
pos 4 d. vyskupas padarys 
reikalingus vizitus apylinkė
je ir Washingtone. Liepos 5 
d. jau bus Naujos Anglijos 
ir Hartfordo provincijose.

K. V. Centras pavedė sa
vo sekretoriui, gerb. kun. P. 
M. Jurui, sudaryti kolonijose 
maršrutą. Todėl kviesti vys
kupą galima tiktai per Cen
tro sekretorių, kuris žino 
nustatytą kelionės tvarką. 
Patarčiau atskiroms provinci 
joms tuoj susižinoti ir susi
tarti vyskupo priėmimo rei
kalu.

Šį antradienį, balandžio 13 
d., 2 vai. popiet, pas kun. St. 
Stonį, Jersey City, įvyks Ry
tų Provincijos kunigų susi
rinkimas, kuriame 
svarstomi svarbūs 
klausimai.

Teko patirti, jog
susirinkime bus plačiai ap
tartas J. E. vysk. M. Reinio 
atvykimas ir ypač jo lanky
masis šioje apylinkėje.
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VYSKUPO REINIO BELAUKIANT

Visai lietuvių visuomenei tenka džiaugtis žinia, jog šią 
vasarą sulauksime labai brangaus svečio, Jo Ekscelencijos 
vyskupo Mečislovo Reinio.

Prieš 2 metus lankėsi kankinys vyskupas Matulionis, 
visur palikęs gražiausius prisiminimus. Pernai jaunimas 
turėjo malonų svečią Dr. J. Leimoną.

Tokios rūšies svečių mums niekada nebus perdaug. Jie 
yra lyg tas saulės rytmetinis spindulys, giedriai prasiver
žiąs iš aukštybių ir šiltai nuteikiąs žmogų dienos darbams.

Vyskupą Reinį amerikiečiams lietuviams bus labai ma
lonu sutikti ir priimti kaip ganytoją, mokslininką, visuo
menės vadą, kilnų lietuvį, o ypač kaip nepaprastą jaunimo 
mylėtoją.

► kur Dievo valia pildoma
^▼▼vvvvvvvvwvvwvwvvvvwvvvvvwvvvwvvvvwvvyvwvv^

GERASIS MOKYTOJAS

pažinimą” (1 Timot. 2, 
Tam Jis įsikūnijo, tam 

gyvena Eucharistijoj, to 
moko žmones visais am-

Didžiausias Kristaus troš
kimas yra, „kad visi žmonės 
būtų išganyti ir pasiektų tie
sos 
4). 
Jis 
Jis
žiais.

Daugeliui atrodo, kad Kri
staus pastangos niekais ei
na. Sudėjo savo įkurtoje 
Bažnyčioje žmogaus protu 
neapimamus turtus ir nori, 
kad visi žmonės naudotųsi 
Jo dovanomis savo šventu
mui bei tobulumui. O čia vi
sokių Judų, Saulių, Liuteriu, 
Epikūrų ir šiaip moderniško
jo pagonizmo atstovų ne
trūksta nė vienai tautai. Jie 
šėtonišku uolumu nuodija 
žmonių protus priešingomis 
Kristui idėjomis. Suklaidin
tieji persiima jų gyvenimo 
pažiūromis ir vardan „idea-

Vysk. Reinys yra nepavargstantis jaunimo vadas, pla-|lo„ betiksliai ir patya ’auko.'
čiai aplankęs visus Lietuvos kampus, kur jis visur mielai 
kviečiamas ir laukiamas į jaunimo šventes. Ne be reikalo 
jis jau vadinamas Lietuvos jaunimo vyskupu.

Vyskupo Reinio asmenybė nepaprastai žavinti, patrau
kianti, imponuojanti, bet tuomi pat ir dvelkianti didingu 
paprastumu. Jo elgesiai su įvairiais visuomenės sluoks
niais tikrai demokratiški.

Praeity vysk. Reinys daug dirbęs Vilniaus krašte; pa
kviestas į nepriklausomą Lietuvą dirbti mokslinio darbo 
Universitete neužsitvėrė atsitolinimu nuo visuomenės, bet 
ėjo į ją, tarnaudamas jai savo turimomis jėgomis.

Lietuvos valstybinei gerovei vysk. Reinys daug nusipel
nė eidamas užsienio reikalų ministerio pareigas, kai jam 
teko parodyti ir įdėti daug sumanumo Lietuvos saugumui 
tarptautinėje arenoje patikrinti.

Dabartinio Popiežiaus Pijaus XI paskirtas Vilkaviškio 
vyskupu — koadjutorių, vysk. Reinys daugiausia pasiau
kojo ganytojavimui, mokslo darbui ir Lietuvos jaunuome
nes dvasiniam stiprinimui, kurį jis išganingai vykdo būda
mas Pavasarininkų protektoriumi — vyriausiu globėju.

Vysk. Reinio atvykimą reikėtų panaudoti mūsų jaunimo 
tautiniam susipratimui pakelti ir sustiprinti. Jaunimas 
Garbingąjį Svečią tikrai pamils.

Vysk. Reinys nuoširdžiai laukiamas, o dabar palinkėki
me Jam laimingai sulaukti atostogų ir sėkmingai pasiekti 
New Yorko pakraščius.

PRIEŠ IR PO 20 METŲ

1917 metų balandžio 6 d. prezidentas Woodrow Wilson 
pasirašė Kongreso priimtą nutarimą, kuriuo paskelbtas 
karas Vokietijos imperijai. Prezidentas savo parašą pa
lydėjo pareiškimu, jog amerikiečiai eina kovoti už demo
kratiją, už despotijos prislėgtųjų teises, už mažų tautų 
teises ir laisves, už visuotinę pasaulio taiką ir saugumą.

Prezidento gražūs žodžiai turėjo būti įkūnyti amerikie
čių jaunimo krauju, gyvybėmis ir sužalotais visam gyveni
mui kūnais.

Jungtinių Amerikos Valstybių įstojimas į pasaulinį ka
rą sugniuždė Vokietijos ir jos sąjungininkų jėgas ir tikrai 
buvo laikotarpis, kai atrodė, jog padarytas galas jėgos 
viešpatavimui, jog pasibaigė tarptautinių ginčų sprendi
mas kraujo praliejimu.

Tas palaimintas laikotarpis buvo tada, kai Wilson karš
tai rėmė iškeltą idėją organizuoti Tautų Sąjungą, kuri tu
rėjo užtikrinti taiką ir saugumą. Tačiau tas laikotarpis 
buvo tik trumpas vilties žaibo blikstelėjimas.

Vos tik Tautų Sąjunga gyveno pirmąsias kūdikystės 
dienas, ji jau skaudžiai suklupo: ji nepajėgė sudrausti sa
vo nario, užgrobusio kito nario sostinę ir trečdalį teritori
jos; ji nepajėgė atitaisyti skriaudos — Vilnius dar ir šian
die tebėra neteisėto valdytojo rankose.

* Tautų Sąjunga per visą eilę metų turėjo savo bejėgiš
kumą, kurs galutiną nuogybę parodė Etiopijos reikaluose 
— Tautų Sąjunga nepadarė jokių apčiuopiamų žygių plė
šikui sudrausti.

Dabar vykstąs brolžudiškas Ispanijos pilietinis karas ir
gi rodo, kaip toli žmonija nuo visuotinės taikos. Dar liūd
niau, jog Ispanijos laukuose kaujasi tūkstančiai svetimša
lių, kuriuos siunčia skirtingų idėjų valstybių vyriausybės.

Visuotinė taika ir saugumas tarpvalstybiniame gyveni
me neįvyko, o tam buvo siųstas amerikiečių jaunimas už 
Atlanto.

Nepavyko ir despotiją išnaikinti. Vokiečiai prieš 20 
metų vilko kaizerio despotizmo jungą, šiandie velka kaize
rio kariuomenės buvusio grandinio despotizmo jungą.

Demokratija šiandie daug silpnesnė, negu prieš 20 metų. 
Žmonija nesulaukė sau priklausančių laisvių.

Taigi, ši 20 metų sukaktis nėra džiuginanti: ji primena 
milžiniškas aukas, sudėtas ant didingų idėjų aukuro, kuris 
tebedega ir šiandie, tačiau kurio rusenantys pelenai nepa
jėgia priminti pasaulio žmonijai, kur jos tikroji paskirtis.

jasi ir žudo kitus. Vieni iš 
jų, savotiškai suprasdami 
Dievo buvimą, ieško laimės 
vien žemėje, kiti gi tvirtina, 
jog tikėjimas į Dievą yra 
blogumas ir todėl visomis 
priemonėmis rauna jį iš žmo 
nių širdžių.

„Žmogaus gyvenimas ant 
žemės yra kareiviavimas” 
(Jobo 7, 1). Kova tarp gero 
ir blogo, tarp tiesos ir melo, 
tarp kūno ir dvasios tęsis 
iki pasaulio pabaigos. O Kri
stus bus vieniems papiktini
mu bei paikybe, kitiems gi 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 
Prieš devyniolika šimtų me
tų Šventoji Dvasia paskelbė, 
kad „šitas pastatytas puoli
mui ir atsikėlimui daugelio 
Izraelyje ir kaipo ženklas, 
kuriam bus prieštaraujama” 
(Luko 2, 34).

Kodėl prieštaraujam Kris
tui? Jis yra Meilė! Jo gyve
nimas tobuliausias. Mokslas 
kilniausias, švenčiausias. Ką 
gi mums davė pagonija ir ką 
krikščionija?! Kūniškas rū
pestis veda į mirtį, „nes kū
no pastanga yra mirtis, dva-

sios gi pastanga gyvenimas 
ir ramybė” (Rym. 8, 6). Kū
niškai gyvenantieji jaučia 
tuštumą ir bando užpildyti 
žūtbūtine kova. Tam organi
zuoja partijas, leidžia įstaty
mus, triukšmauja, šūkauja, 
stato namus ant smilčių iš 
Bažnyčios išluptų plytų, pri
daro daug žalos, kaip atėju
si viesulą, ir kokios pasė
kos?

Pariziejų ir sadukiejų par
tijos žuvo ant Epikūro pa
statytos krosnies politikos 
katile. Neišlaikys nė moder
niškasis pagonizmas mate
rializmo katile. Leninai, Cal- 
lesai, Hitleriai nėra galin
gesni už Neronus bei Diokle- 
cijonus. Visuomenėje įsiga
lėjusių blogybių audros pra
eis, tamsieji debesys išsi
sklaidys ir Saulės Teisybės 
dieviškasis mokslas dar gra
žiau nušvies žmogaus gyve
nimo kelią į amžinybę.

Kristus iš anksto paskel
bė audringą krikščionijos 
ateitį. Tikintieji tik ištver
minga kova tepasieks gyve
nimo pilnybės. „Dangaus ka
ralystė kenčia prievartą ir 
smarkieji sau ją piešia” 
(Mato 11, 12).

„Kas kaip Dievas?0 drą
siai klausė išdidaus Lucife- 
rio Mykolas Arkangelas ir 
stojo į kovą prieš slibiną. 
Lygiai ir mes galime išdi
džių antikristų paklausti: 
„Kas kaip Kristus?”

„Mes žinome, kad tu atė
jai nuo Dievo, kaipo moky
tojas” (Jono 3, 2), prisipaži
no Kristui pariziejus Niko
demas. „Jie stebėjosi jo 
mokslu, nes jis juos mokė 
kaip tas, kurs turi valdžios 
ir ne kaip Rašto žinovai” 
(Mork. 1, 22). „Mokytojau, 
mes žinome, kad tu teisingai 
kalbi ir mokini Dievo kelio, 
kaip reikalauja tiesa” (Luko 
20, 21). ’

Kristus Dievas negali su
klysti; negali mūsų suklai
dinti. Jis yra geriausias Mo
kytojas. Mes Jo klausysime, 
Jo mokslą platinsime, už Jo 
mokslą kariausime. P. M. J.

kaip Danguje. O dar toli, to
li turime žengti į priekį, kol 
ateis Dievo Karalystė, kur 
bus mylima Tiesa ir Teisin
gumas.

Amerikonas.

DAR DĖL TEISINGUMO

Jieško žmonės tiesos pa
sauly, o kur ją rasti, jei jos 
nėra — taip pareiškė a. a. 
kun. Saurusaitis savo viena
me pamoksle. Vienintelė vie
ta, kur galima rasti tiesą, 
yra prie Altoriaus švc. Sa
kramento, kada ašaros 
mums veržiasi iš akių dėl į- 
vairių pasaulio neteisybių.

J. K.

KUN. J. KURUI 
PRISIMINTI

Trumpi Pasikalbėjimai
TIESA IR TEISINGUMAS

I. Sveikas nerimas
1. Žadėjo Amerikonas pa

laukti dar kelias savaites 
kol daugiau skaitytojų atsi
lieptų į pakvietimą pasikal
bėti, bet gerb. J. K. Miko 
straipsnis apie tiesą ir tei
singumą taip suįdomino, kad 
nekantravo, nerimastavo ir 
turėjo šį tą tuoj aus parašy
ti.

2. Kas yra perskaitęs tą 
straipsnį, turėjo jausti, kad 
rašytojas yra pergyvenęs 
skaudaus neteisingumo smū
gius; jo žodžiai krenta ne iš 
lūpų, ne iš plunksnos, bet iš 
gyvenimo kruvinų žaizdų.

3. Kas gali ramybėje 
venti su mūsų amžiaus 
šauliu, kas nemato, kad 
saulis pamylėjo melą, ir
teisybes, tas iš tiesų neturi 
jausmų, tas jau ne be žmo
gus, bet aklas, beširdis ak
muo.

4. O kaip teisingai rašo ra
šytojas, kad mūsų vadai, mū 
sų draugai, mes patys netu
rime drąsos pripažinti savo 
melų, savo neteisingumų.

5. Pripažinti savo melus, 
savo neteisingumus reikia 
tikrai didvyriškos drąsos; o,

pa- 
pa- 
ne-

taip, reikia šventojo drąsos. 
O didvyrių ir šventųjų ne- 
perdaugiausia pasaulyje šian 
dien.

6. Nerimas apima žmogų, 
pagalvojus apie pasaulio ne
teisybes ir melagystes; ap
sunkinantis nerimas, tikra 
sielos desperacija, kada su
prantam, kad mažai ką ga
lim padaryti pasaulio me
lams ir neteisybėms pašalin 
ti.

7. Bet nerimas sveikas, 
kai pagalvoji apie savo pa
ties neteisybes ir neteisingu
mus, nes žinai gerai, kad ga
li tuos pašalinti, nes turi 
Dievo suteiktos jėgos — tik
tai reikia drąsos.

8. Dievas prižadėjo Abrao
mui neišnaikinti Sodomos 
miesto, jei rastųs bent de
šimts teisingųjų; iš tiesų, po 
dviejų tūkstančių metų nuo 
Kristaus mokslo pradžios y- 
ra šiandien daugiau, negu 
dešimts teisingųjų.

9. Dievo laiku tie teisin
gieji pergalės melo ir netei
sybės tarnus; reikia mums 
kantrybės ir drąsos.

10 Nesveika būti paten
kintam dabartine pasaulio 
būkle, nes tai būtų atsižadė
jimas Dievo ir žmogaus ide
alų; tai būtų šio neteisybių

j Kun. J. Kuro iškeliavimas 
. į amžiną tėviškę, paliko di

deliame nuliūdime ne tik sa
vo parapijiečius ir apylinkės 
lietuvius, jį žinančius, bet ir 
visą lietuvių išeiviją, bei 
Lietuvą. Visi visur liūdi ir 
apgailauja. Visiems buvo ar
timas, prieteliškas bei dos
nus; geriems darbams jis 
buvo pirmas savo auka be 
prašymo, ne 
niams, patrijotiniams ir pa
galbos reikalams, bet daug, 
daug ir atskiriems asmp- 
nims yra pagelbėjęs.

Kas tik lankėsi lietuvybės 
reikalu, kiekvienas pas gerb. 
velionį gavo pastogę; jis 
kiekvieną tokį pažino, jo sie
kius ir darbus įvertino ir 
tinkamai gerbė. Kiekvienas 
kultūringo darbo veikėjas pa 
tekęs pas velionį jausdavosi 
namie esąs; ne vienas iš jo 
namų išeidavo nenoriai ir su 
graudumu atsisveikindavo, 
nenorėdamas skirtis su taip 
maloniu lietuviu ir Lietuvos 
Bičiuliu; ne vienam dar ir 
’’ant tikieto” įspausdavo at
sisveikinant.

Šias eilutes rašančiam te
ko būti pas malonų velionį 
celetą kartų. Kai lankiausi 
su Lietuvos krutamais vaiz
dais, visados pirma rodyda
vau mokyklos vaikučiams ir 
seselėms mokytojoms. Velio
nis pirma patsai pasakyda
vo gražią kalbelę vaiku
čiams apie Lietuvą ir pra
šydavo atidžiai žiūrėti, o 
per pertrauką klausdavo, ką 
jie ten matė, kas kaip pati
ko ir kaip jiems atrodo.

Turiu pasakyti, kad Scran 
tono mokykla tvarkingiau
sia iš visų; jos vaikučiai ra
miausiai užsilaikydavo. Tai 
didelis nuopelnas ir seselių. 
Galima daug gera tikėtis iš 
Scrantono Šv. Juozapo par. 
mokyklos jaunuolių, kurie 
ir suaugę bus tikrais pavyz
dingais lietuviais, savo Tė
vynės rėmėjais bei savo tė
vų kalbos gerbėjais.

Velionis savo užmokestį 
gavo nuo Aukščiausiojo, o 
likusieji tegu seka jo pėdo
mis ir bus garbingi.

J. K. Milius

tik kultūri-

Honolulu miestas yra pla- 
čiausis miestas pasauly; jo 
ribos tęsiasi 21,000 mylių 
nuo pietinio miesto krašto 
iki žieminio.

Havajų raidynas susideda 
tik iš 12 raidžių.

Laisvės stovyla yra 301 
pėdos ir 3 colių aukščio, sve
ria 225 tonus; pastatymas 
kaštavo 6 mil. dol.

Jungt. Valstybėse suvarto
jama kailių daugiau negu 
bet kurioje kitoje pasaulio 
dalyje.

Kūrybos darbas neleng- vo vietos reikalais... Prašau 
vas. Just, jog yra būtinas man 
reikalas, bet ne visi gali bū
ti tos pačios nuomonės. Ne
žinia kaip plačioji visuome
nė gali tą sumanymą įver
tinti. Dar sunkiau ’’akis kai
tinti” ir, kiekvienos galimy
bės ieškant, prašyti paramos 
ir aukos. Tiktai mintis, kad 
ne savo, bet Dievo ir tautos 
darbas dirbamas, suteikia 
vidujinės galios ir pasiryži
mo pradėtas darbas toliau 
tęsti.

Panašiai buvo ir su Ma
rianapolio naujų patalpų rei
kalu. Labai nedrąsiai buvo 
iškeltas gyvas naujos staty
bos reikalas ir kreiptasi į 
prietelingą visuomenę, ieš
kant kilnios širdies ir para
mos. Pasirodė, kad pažan
gioji visuomenė labai akylai 
seka kiekvieną žymesnį mū
sų viešojo gyvenimo pasi
reiškimą ir tinkamai kiek
vieną žingsnį įvertina. Jinai 
skubiai ir teigiamai įvertino 
ir Marianapolio kolegijos 
statybos reikalą.

’’Studentų Žodyje” pasiro
dė sumanymas: ’’Jei atsiras
tų šimtas žmonių (atskirai 
ar susidėjusių aukotojų, ar 
net organizacijų), kurie pa
sižada paaukoti po $100 ir 
savo pažadą ištęsės 1938 m. 
Vasario 16 d., tai Kolegija 
turės galimumo pradėti rei
kalingą statybą”. Į šį suma
nymą tuojau atsiliepė mū
sų jautrioji spauda — Drau
gas, Amerika, Garsas, Dar
bininkas. Palankiai atsiliepė 
N. A. Katalikų Seimelis, ku
riame kun. K. Urbanavičius 
skaitė referatą apie spaudą, 
kolegiją ir socialinį teisingu
mą.

Šalia spaudos, 
kolegijos vadovybei laiškai 
įvairių visuomenės vadų ir 
Marianapolio prietelių su 
aukomis, patarimais ir pas
katinimais. Tai, savaime su
prantama, pakėlė kolegijos 
vadovybės ūpą ir suteikė ne
maža drąsos su didesniu op
timizmu žiūrėti į ateitį. Ta
sai didelis palankumas davė 
ne tiktai vilties, bet ir už
tikrinantį laidą, kad suma
nymas realizuoti tikrai pa
siseksiąs.

Studentų žodžiui pasiekus 
savo skaitytojus, suskamba 
telefonas. Kalba kun. Jonas 
Vaitekūnas iš Providence, 
R. I. — ’’Sumanymą skai
čiau. Įtrauk mane į to šimto 
po šimtą skaičių!” Atvykęs 
į kolegiją kun. K. Urbanavi
čius, atskaitė šimtinę, ne
laukdamas nė 1938 metų. 
Po kelių dienų tai padarė ir 
kun. Juras, įteikdamas šim
to dolerių čekį. Ir visa eilė 
gerųjų kolegijos prietelių 
pareiškė savo pasižadėjimus.

Savo laiške p. Vytautas 
Sirvydas rašo: ’’Pastebėjau 
Amerikoje Tamistij atsišau
kimą ’’šimtas po šimtą” 
studentų bendrabučiui, o 
pirm to kalbėjau tuo reikalu 
su studentais, kurie vasario 
14 buvo atvykę Brooklynan 
vaidinti ’’Savanoriai”. Juntu 
čia labai naudingą tautinį 
darbą ir todėl dažnai galvo
ju kuriuo būdu galiu aš pa
dėti.” Ir čia p. V. Sirvydas 
paduoda ypatingai gražų su
manymą, kurio sutarėva 
šiuo laiku viešai dar negar
sinti. Savo laišką p. V. Sir
vydas baigia šiais žodžiais: 
„Amerikiečiai „Saulės” na
mams sudėjo ar ne $39,000.- 
00; sudėjo pinigų ir Neo-Li- 
tuanijos bendrabučiui. Būtų 
gėda jei nepasirūpintų ir sa

pasipylė
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l prisiųsti, jei turite, 
spausdintą atsišaukimą, ar 
reikalo išaiškinimą”.

Kun. J. Balkūnas, Mas
peth, N. Y., rašo: „Dėl sta
tybos tikrai duosiu šimtinę 
nuo savęs”.

Kun. J. Bakšys, Roches
ter, N. Y., rašo: „Tikrai pa
sižadu ir atiduosiu šimtinę 
dėl kolegijos. Būk tikras 
kaip poteriuose Amen. Dieve 
duok atsiekti Jums to tikslo. 
Labai reikalingas!”

Kun. P. Lekėšis, Maspeth, 
N. Y., rašo: „Jūsų pakvieti
mas mane nudžiugino ir skai 
tau savo rimta pareiga ne
delsiant šiuo laiku suteikti 
galimą pagalbą. Jūs, rasit, iš 
mandagumo paprašėt vieno 
šimto. Kadangi tikslas yra 
labai aukštas ir vertingas, 
todėl savo auką padvigubi
nu: štai du šimtu. Meldžiu, 
kad gerasai Dievulis gausiai 
palaimintų jūsų sunkaus dar 
bo užsimojimus”.

Turint tiek daug nuošir
džių prietelių ir tiek jaut
raus palankumo pradėtam 
darbui, negalime abejoti jo
jo pasisekimu. Mums teten
ka labai ir labai nuoširdžiai, 
tikrai lietuviškai, visiems 
savo geriems Prieteliams ar 
tai jau suteikusiems aukų, 
ar žadėjusiems jų suteikti, 
ar tai dar atsiusiantiems sa
vo aukas ir pažadus, PADĖ
KOTI ir juos užtikrinti, kad 
kiekvienas centas bus tinka
mai sunaudotas šiam svar
biam mūsų jaunuomenės 
švietimo darbui. Tebūna šis 
kilnios lietuviškos širdies 
duosnumas gyvu įrodymu 
tiems, kurie dažnai mėgsta Į 
žodžiais ir plunksna pasvais- j 
čioti, kad jaunimo reikalai ’ 
senesniajai kartai mažai te
rūpi. Štai jųjų rūpesčio pa
sėkos — mėnesiui praėjus 
nuo sumanymo pasirodymo 
— rūpintojėlių vardai:

1. Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, R. I. (jau davė).

2. Kun. Augustinas Pet- Į 
raitis, Worcester, Mass.

3. Kazimieras Vaškevičius, | 
Brockton, Mass.

5. Kun. Jonas Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.

6. Kun. Kazimieras Urbo
navičius, Boston, Mass, (jau 
davė).

7. Jonas Kairys, Waterbu
ry, Conn.

8. Kun. Jonas Bakšys, Ro
chester, N. Y.

9. Eduardas ir Leonora 
čiočiai, Providence, R. I.

t

I

Kelios Įvado pas!

kos lietuvių 
rupijų praeities apr 
arba, kaip jum čia 

„istorijoj?
sį kad surinkti apie p 
sius jlmerikos lietuvii 
u istorijos medžiagą j 

bai sunku, o apie seni: 
laikus net visai neįma: 
nes tokios medžiagos 
yjjju nesama, arba ji, 
smėlio grūdeliai, bema 
pasiekiamai yra migrii 
si svetimi} istorijos vei 
jūroje. Daugiausia tad t 
vaduotis atsiminimais, 

jeigu sutiksime, kac 

nusiskundimai yra pag 
tai tuomet gal ne visa 
teisinamas puošnusis I 
aprašymų istorijos va 
Istorija skelbia praeitį i 

tikrintą gryną veri 
Nors senolių gyvas žod 
pie buvusius laikus d; 
yra nemažiau vertas u 
Doves raštus ir pamin 
nors tokie gyvųjų liudin 
pasakojimai visai tei 
nupelno garbingą vietą 
rijos versmių eilėje, ta: 
tik praeities aprašymą, 
giausia tokiais pasakoji] 
pagrįstą, kokis yra šis S 
ton'o šv. Juozapo liet 
parapijos aprašymas, 
nau kur kas tiksliau ir 
giau te pavadinus ne i 
rija, o tik atsiminimais, 
{nebebūtų atsiminimai, 
viste yra žmogaus ati 
ties padaras, o atmii 
nors ir stipriausia, nėra 
solini patikima vers 
Tad atminimams iš jos 

Iimus daogkas gali 1 
atleista, ko nedovanoj: 
istorijai

Scranton’o šv. Juozapo 
lapijos atsiminimų auto] 
tn®i pi buvo laimingei

M kad žinias užrašė iš 
^liudininkų lūpų ii 

teėjo galimybės si 
feiisius įvykius patikr 
baliuose dokumentuosi 

fra tad pagrindo man 

. & atsiminimai, kaip 
Molonijų bei paraj 

^jos, kurių vertės am 

w nenoriu mažinti, 
^medžiaga būsimi: 

lietuvių išeivy

11. Elzbieta Strungytė, 
New York, N. Y.

12. Julė Jakavonytė, 
Brockton, Mass.

13. ir 14 Kun. Pius Lekė- 
šis, Maspeth, N. Y. (jau da
vė $200).

15. Kun. Pranas Juras, 
Lawrence, Mass, (jau davė).

16. Kun. Pranas Juškaitis, 
Cambridge, Mass.

17. Kun. Juozas Aleksiu- 
nas, Brooklyn, N. Y.

18. Kun. Kazimieras Jan
kus, Boston, Mass.

19. Kun. Pranas Strakaus- 
kas, Lowell, Mass.

20. J. Ramanauskas, 
Brockton, Mass.

21. Kun. Juozas Valantie- 
jus, Waterbury, Conn, (jau 
davė).

Jeigu pažadai ir aukos 
plauktų panašiu skubumu, 
tai Marianapolio kolegijai 
nereiks laukti 1938 metų. 
Kadangi tos Kilnios Širdies 
Netrūksta, tai yra labai 
skaisčios vilties.

Kun. J. Navickas.

^nton’o šv. Juozapo 
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Netrūksta
dėtos reikalais... Prašau 

prisiųsti, jei turite, 
isdintą atsišaukimą, ar

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai

i, N. Y., rašo: „Dėl 
)s tikrai duosiu šimtinę 
savęs”.

‘.un. J. Bakšys, Roches- 
N. Y., rašo: „Tikrai įh. 

,du ir atiduosiu šimtinę 
kolegijos. Būk tikras 

p poteriuose Amen. Dieve 
ik atsiekti Jums to tikslo, 
jai reikalingas!” 
hm. P. Lekėšis, Maspeth, 
Y„ rašo: „Jūsų pakvieti- 
s mane nudžiugino ir ahi 
i savo rimta pareiga & 
siant šiuo laiku suteiki 
imą pagalbą. Jūs, rasitij 
ndagumo paprašėt via 
įto. Kadangi tikslas yn 
ai aukštas ir vertingu, 
lel savo auką padvigubi- 
*. štai du šimtu. Meldžiu, 
i gerasai Dievulis gauaai 
laimintų jūsų sunksta 
užsimojimus”.

Furint tiek daug nuoki, 
ų prietelių ir tiek jaut
is palankumo pradėtai 
rbui, negalime abejoti jo 
pasisekimu. Mums teta 
labai ir labai nuoširdžiai 

irai lietuviškai, visi® 
vo geriems Prieteliams a 
i jau suteikusiems aulą 

žadėjusiems jų suteikti 
tai dar atsiusiantiems &

> aukas ir pažadus, PAD& 
OTI ir juos užtikrinti, h 
ekvienas centas bus tink 
ai sunaudotas šiam ra 
am mūsų' jaunuomenė 
rietimo darbui. Tebūna s 
ilnios lietuviškos širdie 
uosnumas gyvu įrodyns 
ems, kurie dažnai mėgsti 
jdžiais ir plunksna pasvai: 
oti, kad jaunimo reikai 
mesniajai kartai mažai ii 
dpi. štai jųjų rūpesčio p 
škos — mėnesiui praėj® 
uo sumanymo pasirodys 
- rūpintojėlių vardai:

1. Kun. Jonas Vaitekūnai 
'rovidence, R. I. (jau daw

2. Kun. Augustinas Pa 
aitis, Worcester, Mass.

3. Kazimieras Vaške™ 
•rockton, Mass.

5. Kun. Jonas Baikim 
laspeth, N. Y.

6. Kun. Kazimieras Uife 
lavičius, Boston, Mass. (į 
lavė).

7. Jonas Kairys, Wateffi 
y, Conn.

8. Kun. Jonas Bakšys. t| 
jhester, N. Y. /

9. Eduardas ir Le$ 
Močiai, Providence, R. I

10. X. Y. Z.
11. Elzbieta Strung 

Vew York, N. Y.
12. Julė Jakav^ 

Brockton, Mass.
13. ir 14 Kun. PiusR 

šis, Maspeth, N. Y. (jR 
vė $200).

15. Kun. Pranas 
Lawrence, Mass, (jau

16. Kun. Pranas 
Cambridge, Mass.

17. Kun. Juozas
nas, Brooklyn, N. Y.

18. Kun. Kazimieras 
kus, Boston, Mass.

19. Kun. Pranas
kas, Lowell, Mass. ■

20. J. Ramana 
Brockton, Mass.

21. Kun. Juozas Va^ 
jus, Waterbury, Coua 
davė).

Jeigu pažadai ir 
plauktų panašiu 
tai Marianapolio k 
nereiks laukti 1938 
Kadangi tos Kilnios 
Netrūksta, tai yra 
skaisčios vilties.

Kum J.

čioje pamokslą, o vakare sa
lėje kalbą Amerikos Lietu
vių Katalikų Susivienyjimo 
Scrantono apskrities 50 me
tų jubiliejaus proga. Sekan
čią dieną kun. Kuras iš tolo 
pradėjo man kalbėti, kad la
bai norėtų prieš mirtį palik
ti šv. Juozapo parapijos at
siminimus. Turbūt jautė se
nelis, kad neilgai jau liko 
gyventi. „Mėginau, sako, 
pats rašyti, bet pynėsi min
tys ir darbas nesisekė”.

Apsiėmiau atsiminimus re 
daguoti. Penkias dienas ve
lionis man pasakojo, o aš 
rašiau. Ko neatminė, tikri- 
nom dokumentuose. Štai tik
roji atsiminimų kilmė...

O šiuos atsiminimus prašė 
paskelbti savaitraštyje Ame 
rikoje. Taigi, velionio valią 
ir

Kelios įvado pastabos
Kiek yra parašytų Ameri

kos lietuvių kolonijų ar pa
rapijų praeities aprašymų, 
arba, kaip juos čia vadina 
„istorijų”, jų autoriai teisina 
si, kad surinkti apie pirmuo
sius Amerikos lietuvius tik
rą istorijos medžiagą yra la
bai sunku, o apie seniausius 
laikus net visai neįmanoma, 
nes tokios medžiagos arba 
visai nesama, arba ji, kaip 
smėlio grūdeliai, bemaž ne
pasiekiamai yra nugrimzdu
si svetimų istorijos versmių 
jūroje. Daugiausia tad tenka 
vaduotis atsiminimais.

Jeigu sutiksime, kad šie 
nusiskundimai yra pagrįsti, 
tai tuomet gal ne visai pa
teisinamas puošnusis tokių 
aprašymų istorijos vardas. 
Istorija skelbia praeitį iš pa
tikrintų grynų versmių. 
Nors senolių gyvas žodis a- 
pie buvusius laikus dažnai 
yra nemažiau vertas už se
novės raštus ir paminklus, 
nors tokie gyvųjų liudininkų 
pasakojimai visai teisėtai 
nupelno garbingą vietą isto
rijos versmių eilėje, tai vis 
tik praeities aprašymą, dau
giausia tokiais pasakojimais 
pagrįstą, kokis yra šis Scran 
ton’o šv. Juozapo lietuvių 
parapijos aprašymas, ma
nau kur kas tiksliau ir sau J Scrantone jau nemaža ture 
giau bus pavadinus ne isto
rija, o tik atsiminimais. Ko
kie bebūtų atsiminimai, jie 
vistiek yra žmogaus atmin
ties padaras, o 
nors ir stipriausia, 
soliučiai patikima 
Tad atsiminimams 
tusiems daug kas gali būti 
atleista, ko nedovanoj ama 
istorijai.

Scranton’o šv. Juozapo pa
rapijos atsiminimų autorius 
tuomi gal buvo laimingesnis 
Už kitus atsiminimų rašyto
jus, kad žinias užrašė iš pir
maeilių liudininkų lūpų ir be 
to turėjo galimybės svar
biausius įvykius patikrinti 
oficialiuose dokumentuose.

Yra tad pagrindo manyti, 
kad šie atsiminimai, kaip ir 
kitų kolonijų bei parapijų 
istorijos, kurių vertės anaip
tol čia nenoriu mažinti, bus 
brangi medžiaga būsimiems 
Amerikos lietuvių išeivybės 
istorikams.

Scranton’o šv. Juozapo pa 
rapija savo praeitimi beneivo svarbiausi patarėjai pa-

pildau.
Kun. Dr. M. Ražaitis.

—o—
1. Šv. Juozapo parapijos 

pradžia
Kada Scrantone, Pa. apsi

gyveno pirmieji lietuviai, 
tikrai susekti nepavyko. Ži
nia tačiau, kad vėliau kaip 
Pittstone ir kituose aplinki
niuose miestuose. Pittstonas 
bene bus viena seniausių 
Amerikos lietuvių kolonijų, 
nes jau 1869 metais ten lie
tuvių būta. Neabejotinai

atmintis, 
nėra ab- 
versmė. 

iš jos ki-

jo gyventi-* lietuvių prieš 
1892 metus, kuriais „Pašal- 
pinė šv. Juozapo Draugystė” 
padarė pirmuosius žingsnius 
lietuvių parapijai įkurti. Pa
ti draugija susikūrė anks
čiau. Yra žinoma, kad dar 
prieš 1892 metus ji šaukda
vo savo susirinkimus pas lie
tuvį Vaškelį High Park 
Scrantono miesto srityje. 
Čia jau būdavo tariamasi 
būsimos parapijos reikalais.

Kol nebuvo parapijos, vie
tos lietuvių religinius reika
lus aprūpindavo šv. Juozapo 
Draugijos kviečiami kuni
gai A. Burba iš Plymouth, 
Pa. ir Zlotožinskas iš Pitts
ton, Pa. Lietuvių pamaldoms 
vyskupas O’Hara pavedė šv. 
Tomo kolegijos koplyčią prie 
Wyoming avė. Vėliau buvo 
leista ir šv. Juozapo draugi
jos susirinkimus kolegijos 
salėje (svetainėje) šaukti.

Kunigai Burba ir Zloto
žinskas dažnai tuose susirin
kimuose dalyvaudavo ir bu

bus būdingiausia iš visų 
Pensilvanijos lietuvių para
pijų. Ji, atlaikiusi tiek aud
rų ir kovų, šiandie yra viena 
stipriausių Amerikos lietu
vių katalikybės ir tautybės 
tvirtovių. Su tuomi sutiks 
visi, kurie arčiau pažino 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
ir kam nuoširdžiai rūpi mū
sų šios šalies tautiečių atei
tis.

Įdomu tad, kaip tokios 
tvirtovės kūrėsi, kaip kovojo 
už savo likimą. Iš jų praei
ties daug ko galima pasimo
kyti ir ateičiai stiprybės pa
sisemti. O jos daug dar rei
kės, tos stiprybės!...

Štai, trumpai pasakius, 
kam autorius šiuos atsimini
mus užrašė.
Scranton, Pa. 1937-H-5.

—o—
1937 metų kovo mėn. 13 d. 

unigas J. Kuras mirė. Šių
atsiminimų autorius dabar 
kiek plačiau norėtų pasakyti 
apie jų kilmę.

1937 m. sausio m. 31 d. 
kun. Kuro buvau pakviestas 
pasakyti šv. Juozapo bažny-

rapijos steigimo reikaluose. 
Juodviejų patariama šv. Juo 
zapo 
prieš 
Scrantono lietuvių skaičių, 
pagaliau nusprendė kurti 
lietuvių parapiją. Tam rei
kalui buvo išrinktas komite
tas, kuris lankytųsi pas vys
kupą ir jį prašytų leisti pa- 
sijieškoti lietuvio kunigo.

Besikuriančią parapiją pa
vadino šv. Juozapo vardu, 
kaip ir draugiją, kuri dau
giausia ja rūpinosi.

Komitetas pasikvietė iš 
Mt. Carmel, Pa. kunigą My
kolą Pėža. Jis atvyko į 
Scrantoną 1894 m. liepos 
mėnesį ir pradėjo eiti klebo
no pareigas. Pamaldas laiky
davo dar vis toje šv. Tomo 
kolegijos koplyčioje. Scran
tono lietuviai labai džiaugė
si, kad jau turi savo kleboną 
ir uoliai pamaldas lankyda
vo.

Pradžia buvo sunki: nė sa
vo bažnyčios, nė bažnyčiai 
vietos, nė kur klebonui gy
venti. Kunigas Pėža apsigy
veno samdytame bute Mul- džioje).

draugija, turėdama 
akis taip išaugusį

Komitetas kartu su klebo
nu pradėjo rūpintis būsimai 
bažnyčiai nupirkti žemės. 
Tuo reikalu dar prieš kuni
go Pėžos atvykimą būdavo 
dažnai susirinkimuose kal
bama. Siūlyta būsimai baž
nyčiai dvi vietos. Dauguma 
nutarė pirkti žemės sklypą 
N. Main ir Theodore gatvių 
kertėje. 1892 m. komitetas 
galutinai susitarė su viena 
anglių kompanija tą žemę 
pirkti ir padarė su ja pirki
mo sutartį. Kadangi nebuvo 
pinigų, komitetas pirko skly
pą išsimokėtinai ir tik vė
liau gavo nuosavybės doku
mentus.

2. D-ro Šliupo ir Dembskio 
veikla

Netrukus po kun. Pėžos 
atvykimo, Scrantone apsigy
veno d-ras Jonas Šliupas ir 
ekskunigas Dembskis. Jiedu 
pradėjo komitetą agituoti 
prieš kleboną ir įkalbinėti, 
kad perkamos bažnyčios že
mės nerašytų vyskupui, o su 
darytų su anglių kompanija 
nuosavybės dokumentus ko
miteto vardu. Komitetas pa
klausė Šliupo ir padarė, kaip 
jis buvo pataręs: aprašė že
mę savo vardu.

1894 m. spalių mėnesį nu
pirktoj vietoj pradėtas kasti 
bažnyčiai rūsis ir dedami pa 
matai.

Jau pačioje bažnyčios sta
tybos pradžioje buvo jaučia
ma žalinga Šliupo ir Demb
skio agitacijos įtaka. Šliupas 
įtikinėjo žmones, kad jų kle
bonas be reikalo klauso vys
kupo nurodymų, kad patys 
žmonės čia turi būti šeimi
ninkai. Žmonių su klebonu 
santykiai iro.

Kai buvo padaryta sutar
tis su rangovu rūsį statyti, 
parapijonai, šliupo įjaudinti, 
kibo į kleboną, kad rangovas 
blogai vedąs darbus. Klebo
nas kreipėsi vyskupo inter
vencijos. Pats vyskupas 
O’Hara atvyko vietoje staty
bos apžiūrėti ir pareiškė dar
bais pilniausią pasitenkini
mą, — net pabrėžė, kad, Jei
gu komitetas ir nenorėtų sta 
tybos finansuoti, vistiek dar-1 
bai turi eiti toliau: jis išlai
das apmokėsiąs.

Santykiai vis blogėjo. Bet 
bažnyčios rūsis buvo baigtas 
ir 1895 metais vyskupo 
O’Hara iškilmingai pašven
tintas pamaldoms laikyti. 
Šventinimo iškilmėse dalyva
vo be vietinės šv. Juozapo 
draugijos ir pirmosios Scran 
tono parapijos katalikų, dar 
katalikiškos lietuvių draugi
jos iš Pittstono ir Wilkes- 
Barre. Pirmąsias iškilmin
gas mišias atlaikė klebonas 
Pėža. Pamokslą sakė kun. 
Jonas Kuras, Forest City lie 
tuvių parapijos klebonas.

3. Neramumų diegai
Nors tokia graži atrodė 

naujosios parapijos pradžia, 
bet Šliupo agitacija darė sa
vo įtaką. Kurstomi žmonės, 
kur reikėjo ir kur nereikėjo, 
prieštaraudavo savo klebo
nui, įkyrėdavo jam daugybe 
nepagrįstų reikalavimų ir 
priekaištų. Pagaliau, kuni
gas Pėža, tokios būklės ne
pakęsdamas, iš Scrantono 
atsisakė.

1896 m. pabaigoje, kuni
gui Pėžai iš Scrantono išvy
kus, lietuvių parapijos reika
lus laikinai aprūpinti atva
žiuodavo iš Pittstono kun. 
Šedvydis, kai kada kun. 
d-ras Malone iš Scrantono 
katedros. Pagaliau, klebonu 
buvo paskirtas kunigas An
tanas Kaupas (1897 m. pra-

(Bus daugiau)

Tikėjimo Nauda
mus, kas yra reikalinga mū
sų amžinajai ir laikinajai 
laimei. Kristus yra tai „pa
saulio šviesa”. „Kas seka 
manimi, nevaikščioja tamsy
bėse”! Kas Jo mokslo nepri
pažįsta, tas yra lygus tam
suoliui, kad ir būtų buvęs 
mokyčiausis! Tiktai Jo mok
slas, kurį skelbia R. K. Baž
nyčia, yra tikrasis kelrodis 
šio gyvenimo jūrų audrose!

Tiktai tikėjimas sustipri
na mūsų valią ir verčia ją 
daryti gera, pasiaukoti už 
kitus, saugotis pikta, nepasi
duoti piktosios dvasios, pa
saulio ir kūno pagundoms. 
Tik prisiminkime kankinius,
misijonierius ir įvairių įvai- mų, sutvarko žmonijoje sa- 
riausius šventuosius ir did- vitarpius santykius, sutvar- 
vyrius, kurie, atsižadėję sa
vęs, buvo ir yra pasiaukoję

Ne tik iš laisvamanių, bet 
ir iš šiaipjau šiaudinių kata
likų tenka išgirsti, jog esą 
tikėjimas tai tik privatus 
dalykas, jog tikėjimo moks
las esąs mažiau svarbus ir 
mažiau reikalingas už kitus 
mokslus. Ne vieną nubaido 
nuo tikėjimo ir tie varžtai, 
kuriuos tikėjimas uždeda 
ant mūsų pojūčių ir užgaidų 
palinkimų. Gi tikėjimas lie
pia mylėti Dievą už visa la
biau, tinkamai atlikti savo 
pareigas iš atžvilgio į tėvy
nę ir artimą. Taigi, labai 
pravartu išgvildenti klausi
mas: ar apsimoka būti tikru 
kataliku ir tautiečiu? Gi 
kiekvienas darbininkas ver
tas savo užmokesčio. Štai ir 
pagvildensime.

Be tikrojo tikėjimo žmo
gus vaikščioja lyg patam- Dievui, tėvynei ir visai žmo- 
siais. Paklausk ar senovės, nijai. Kas jiems suteikia ši- 

■ ar dabartinių išminčių (filo- tokio stiprumo ir ištvermės 
sofų): kam mes atsiradome 
šiame pasauly, kur nueisime, 
kas laukia po mirties, kas 
daryti laimei pasiekti, kur 
tikroji tiesa? Išgirsi tik tiek 
šimtų šimtais įvairiausių, 
vienas kitam priešingų spė
liojimų, kad pasijusi lyg pa
gautas priešingybių verpeto 
ir įtrauktas dar gilesnėn 
tamsybių sietuvon! Dėlko?
Dėlto, kad vien tik iš Jėzaus 
Kristaus mokslo teka ana 
tikroji šviesa, kuri moko

—!■ ""J. ..... . ■■ !S -.....=

Gi pagal R. K. Bažnyčios, gėlių, našlių ir našlaičių, 
mokslą Dievo akivaizdoje n 
visi esame lygūs; „visi to pa 
ties Jėzaus krauju esame at
pirkti” ; „vieno Tėvo vai
kai”; „Viena šeima”; „visi 
broliai Kristuje”; „atiduok, 
kas ciesoriaus ciesoriui, kas 
Dievo Dievui”; „darbininkas 
yra vertas savo užmokes
čio”; „kas nesirūpina savai
siais, o ypač namiškiais, tas 
piktesnis už stabmeldžius”; 
„moterys, būkite paklusnios 
savo vyrams”; „vyrai mylė
kite savo žmonas, kaip kad 
Kristus yra pamylėjęs savo 
Bažnyčią” ir tt. ir tt.

Argi dar galima kur rasti 
geresni obalsiai (šūkiai), ge
resnis sutvarkymas? Tikra
sis tikėjimas sutvarko šei-

Dėlko? Dėlto, kad tikras ti
kėjimas sulaiko nuo piktų 
darbų, o ragina prie gerų, 
kadangi tikėjimas aiškiai 
sako, jog Dievas yra teisin
giausioj! Būtybė, kuri bau
džia už pikta, o šimteriopai 
apmoka už gera. Gyvojo ti
kėjimo žmogus nereikalin
gas policijos, kadangi gyvas 
tikėjimas geriau už ją palai
ko tvarką visuomenėje — 
tikrasis tikėjimas ir vien tik 
jis išauklėja dorus piliečius, 
pilnus pasiaukojimo savo tė
vynės labui.

Todėl mes ir matome (pa- 
statistikos davinius), 
didžiausioji prasižengi- 

dalis tenka tiems, kurie 
išauklėti be tikėjimo, ar

gerame? Gi ne kas kita, kaip 
tik tikėjimas: jie žino, kad 
atsižadėjimas savęs patinka 
Aukščiausiam Kūrėjui, kur
sai šimteriopai atlygins 
jiems už jų pasiaukojimus, 
jiems numirus.

Tik tikėjimas išriša ko tin 
kamiausiai socialinį klausi
mą. Jei pasaulis laikytųsi 
katalikų tikėjimo, įvykdytų 
R. K. Bažnyčios Galvos nu
rodymus ir patarimus, tai 
visi būtų buvę patenkinti.

ko valstybių vidujinį gyve
nimą, visus ragina sąžinin
gai atlikinėti savo pareigas, 
pradėjus nuo aukščiausio 
valdovo, baigus menkiausiu 
valdininkėliu ir piliečiu, 
draudžia ne tiktai liesti, bet 
ir geisti, kas svetima, įsako 
bendrą meilę kits kitam, pa
siaukojimą artimui, o ypač 
tėvynei. „Vaikeliai, mylėki
te kits kitą!”

Ką regime ten, kur nėra 
tikėjimo? Ten tik žiaurumai 
ir neapykantos, apgaulės.

Antrą vertus, kur gyvas 
tikėjimas, ten meilė, nuolai
dumas, susitaikinimas, išti
kimybė, aprūpinimas pavar-

gal 
jog 
mų 
yra 
buvo jo nustoję. Tikėjimas
įrodo, jog nuo Dievo nepasi
slėpsi: gali išsisukti iš poli
cijos, išsimeluoti teisme, ap
gauti valdžią, tačiau iš Die
vo nepabėgsi! šis įsitikini
mas geriau apsaugo nuo pra 
sižengimų, kaip kad mikliau
sioji pasauly policija!

Veltui kai kurie tvirtina, 
jog esą ir be tikėjimo gali
ma išauklėti vaikas, kad jis 
nedarytų bloga, įkalbant 
jam iš mažens, kad dėl pikta 
jis nustosiąs žmonių pasiti
kėjimo, garbės, pateksiąs ka 
lėjiman ir t.p. — Gyvenimo 
prityrimas prirodo, jog pir
moji smarkesnė pagunda ne
sulaiko betikybiškai išauklė
to žmogaus. Snaudalis.

Janet Gaynor sako
wVadovaujanti filmų artistai labiausiai

mėgsta Luckies”

L

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

Neseniai buvo padaryta

1-

Didesnę metų dalį aš gyvenu pajūry, ir 
beveik nėr,a tos savaitės galo, kad neužsuktų 
keletas draugų. Suprantama, svečiams aš 
laikau namuose kelių rūšių cigaretų, bet 
Luckies išnyksta pirmiausiai. Aš manau, jog 
tai nieko nepaprasto, kad Luckies yra 
mėgiamiausiais, kadangi dauguma filmose 
mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 
filmavimo valandos studijoj gerklę labai 
apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la
biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 
užjaučiančiu jauslias gerkles, užsirūkymu."

DAVID O. SELZNICK’O SPALVOTOS 
HLMOS “A STAR IS BORN” ŽVAIGŽDE

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Gaynor, 
kaip ir 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 erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga 

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright ItfS? rhe American Fohacco Cocnpw



Balandžio 9 d., 1937 m.
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JA UNIMO BROAD WA Y
STUDENTŲ BALIUS IŠ SPORTO

Waterbury, Conn. — Ba
landžio 17 d., kitą šeštadienį, 
Hotel Elton patalpose įvyk
sta L. K. Studentų ir Profe
sionalų sąjungos pirmas ba
lius — vakarienė ir šokiai.

Baliaus pagrindiniu kalbė
toju pakviestas sąjungos 
garbės pirmininkas, adv. 
Ant. Mileris.

Baliaus rengimo komisijo
je uoliai dirba Dr. Aukšta
kalnis, komp. Al. Aleksis, 
centro vicepirm. N. Plangy- 
tė, kuopos pirm, ir centro 
narė J. Stulginskaitė, kuo
pos vicepirm. A. Stasiliūnai- 
tė, Jakštaitė, V. Urbonas, 
Klimas ir Jakutis.

Į balių laukiama svečių iš 
įvairių vietų.

Tamulis paskirtas prie 
Newark Bears

Vytautas Tamulis vėl lai
kinai paskirtas žaisti sviedi
nį su Newark Bears. Tai be 
abejo nemažas nusivylimas 
Vytautui. New York Yan
kees vedėjas pareiškė, kad 
jis nenorįs keisti tų žaidikų, 
kurie pernai laimėjo koman
dai pasaulinį čempionatą, to
dėl ir paliko visus senuosius. 
Bet kuriam nors metikui su
silpnėjus, Tamulis gali būti 
tuoj pašauktas žaisti su Yan 
kees.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

—o—
Sirutis laimėjo nuosprendį
Holyoke, Mass., įvykusio

se kumštynėse Justinas Si
rutis iš New York laimėjo 
Edie Winston. Pastarasis y- 
ra geras kumštininkas. A.

vas ir įdomus. Vyčiai juodu
kus nuveikė santykiu 27:19. 
Po to sekė linksmi šokiai.

—o—
Sąjungiečių vakaras

Bal. 4 d. bažnytinėj salėj 
įvyko sąjungiečių suruoštas 
vakaras. Jame Norwoodo so- 
dalietės suvaidino trijų veik
smų veikalėlį „Motinos išsi
žadėjimas”. Nors vaidino vi
sos čia gimusios ir augusios 
mergaitės, bet labai puikiai 
vartojo lietuvių kalbą. Vai
dinimas buvo įspūdingas. 
Tai vis, kiek teko sužinoti, 
kuklių ir darbščių Jėzaus 
Nukryžiuoto seselių iš Cam- 
bridgeiaus darbas. Jų vado
vybėje veikalas perstatytas. 
Vakarą vedė kun. K. Urbo
navičius. Protarpiais nor- 
woodietes padainavo keletą 
dainelių. Žmonių buvo vidu
tiniškai.

Biručių ir frankliniečių 
koncertas

BALTIMORE, MD.

KUN. BRUZIKAS KRISTAUS VYNUOGYNE

CHICAGIŠKIAI SPORTI
NINKAI IŠVYKO Į 

LIETUVĄ

po pamaldų įvyko 
pusryčiai, kuriuos 
vietos klebonas ir 

dvasios vadas

Paterson, N. J. — Balan
džio 4 d. čia įvyko N. Y. ir 
N. J. L. vyčių apskrities su
važiavimas.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
rytą įvyko iškilmingos mi
šios, kurių išklausyti suva
žiavimo dalyviai organizuo
tai atvyko į bažnyčią, pasi
puošę vyčių ženkleliais ir gė
lėmis.

Mišias atlaikė ir atitinka
mą pamokslą pasakė kun. 
Ig. Abromaitis, lasalietis. 
Pamaldų metu bažnyčioje 
buvo du monsinjorai, kurių 
vienas po mišių suteikė pa
laiminimą švenčiausiuoju.

Mišių metu suvažiavimo 
atstovai, svečiai ir vietos 
kuopos nariai priėmė Komu
niją.

Tuoj 
bendri 
pradėjo
apskrities 
kun. J. Kinta malda. Į pus
ryčius atsilankė miesto ma- 
yoras, valstybės legislatures 
vienas narys, vietos keli įžy
mūs asmenys, kun. Ig. Abro
maitis, salezietis kun. J. Sta
šaitis, centro pirm. inž. A. 
Mažeika, vicepirm. Pr. Raz- 
vadauskas ir keletas kitų 
svečių.

Pusryčių metu pasakyta 
daug sveikinimo kalbų. Pro
gramą vedė kuopos pirm. 
Ed. Stanulis, kurio pastan
gomis šis suvažiavimas su
silaukė žymių svečių ir pla
čių Patersono spaudos ap
rašymų.

Suvažiavimo posėdy pasi
tarta įvairiais apskrities 
veiklos reikalais; posėdį ve
dė apskr. pirm. L. Ketvirtis. 
Sveikintojų tarpe buvo kun. 
M. Kemežis ir salezietis 
kun. J. Stašaitis. Posėdyje 
aktyviai dalyvavo apskr. 
dvasios vadas kun. Kinta.

Suvažiavime buvo apie 80 
dalyvių iš 8 kuopų: Brook
lyn, Maspeth, New York, Jer 
sey City, Newark, Kearny- 
Harrison, Bayonne ir Pater
son.

Vakare įvyko draugiškas 
• pasilinksminimas, į kurį ap
silankė daug vietos ir apy
linkės jaunimo.

Šis suvažiavimas praėjo 
visais atžvilgiais labai sėk
mingai. B. K.

Balandžio 7 d. 2 vai. 
piet laivu Queen Mary į Lie
tuvą išvyko Feliksas Kriau
čiūnas ir Pranas Talzūnas, 
kuriuos pakvietė Kūno Kul
tūros Rūmai, šie gabūs spor 
tininkai prabus Lietuvoje a- 
pie 2 mėnesius ir grįš į Ame 
riką drauge su atvyksian
čiais Lietuvos sportininkais.

Fel. Kriaučiūnas yra bai
gęs De Paul kolegiją, kurio
je pasižymėjo įvairiose spor
to srityse; žaidė L. Vyčių ir 
Kolumbo Vyčių komandose; 
paskutiniu metu buvo spor
to mokytoju Šv. Marijos ko
legijoje, Minnesotoj, kur jo 
brolis Edvardas yra futbolo 
mokytojas ir vadas.

Pr. Talzūnas yra baigęs 
Morton Junior College, ku
rioj pasižymėjo kaip geras 
sportininkas; veikliai daly
vavo L. Vyčiuose ir vysku
pijos katalikų jaunimo orga
nizacijose. 4 metus žaidė Ci
cero vyčių kuopos krepšinio 
komandoje.

NEWARK, N. J.

SVEČIAI IŠ BOSTONO

N. Y. ir N. J. apskrities 
vyčių suvažiavime, bal. 4 d. 
Patersone, N. J., dalyvavo 3 
svečiai iš Bostono: vyčių 
centro I vicepirm. Pr. Razva- 
dauskas ir L. V. 17-tos kuo
pos nariai V. Averka ir J. 
Leščinskas,

po-

Vietos vyčių kuopa balan
džio 17 d. šv. Jurgio salėje, 
180 New York Avė., ruošia 
puikius metinius šokius, ku
riems gros J. Mack ir jo Ro
yal Commanders.

Į šį vakarą pakviestos vi
sos apylinkės vyčių kuopos. 
Iš anksto parduota tikietai 
rodo, jog vakaras bus tikras 
pasisekimas.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus Amerikos skaityto
jus atsilankyti ir visiems už
tikrina įdomų pasilinksmini
mo vakarą. Komisija.

SO. BOSTON, MASS.

Bal. 4 d. Lietuvių salėje 
„Šešios Birutės” ir Franklin 
vyrų choras iš Brocktono 
turėjo koncertą. Nors visi 
programos dalyviai čia augę 
jaunuoliai, bet programą iš
pildė vien tik lietuviškai. 
Tai pagirtina. Protarpiais, 
programą paįvairino solistės 
Julė Metrikaitė iš Worces
ter, Zosė Vaitkiūtė iš Mon
tello ; smuikininkas Longin 
Buinis jr.; saksofonistas Jo
nas Česnulevičius ir pianis
tės L. Zabarauskaitė ir V. 
Minkienė paskambindamos 
piano duetą. Koncertas pa
darė gerą įspūdį.

— Velykų antrą dieną 
par. salėje įvyko jaunimo 
balius, kuriame jaunimas 
gausingai dalyvavo.

— Velykų trečią dieną Fe
deracijos skyrius suruošė 
vakarienę artistei O. Kat- 
kauskaitei pagerbti. Valdy
ba stropiai nėrėsi iš kailio 
viešnią tinkamai sutikti sto
tyje, kur buvo nuvykus au 
tomobilių grupė. 8 vai. vak 
viešnia su palydovais atvyko 
į salę; du skautai nešė Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas 
Orkestras pagrojo himną 
Gaila, jog p. Čižauskas dėl 
kokio tai nuovargio atsisakė 
su choru dalyvauti, nors 
choristai ir norėjo pagerbti 
žinomą dainininkę.

Buvo šaukti draugijų at
stovai linkėjimams pareikš
ti. Visų vardu sveikinimo 
adresą, nupieštą p. Norkaus, 
viešniai įteikė kun. Dr. Men- 
delis. Viešnia pareiškė savo 
dėkingumą.

Kadangi vakarienė ruošta 
labai skubomis, todėl nebu
vo galima daug žmonių su
traukti.

— Mirė A. Stasinauskie- 
nė; jos šeima visa išmirusi.

— Sidaravičieneiligoni
nėje nupiauta koja. J.

mą. Per visas tris dienas iš
kilmingi mišparai su pamok
slu ir palaiminimu 7:30 vai 
vak., rytais gi mišios 6 ir 9 
vai. Išpažintys vakarais po 
pamaldų, rytais prieš mišias. 
Pamokslus sakys geriausieji 
apylinkės pamokslininkai.

40 vai. atlaidai yra tai 
Kristaus pagarbinimo Švč. 
Sakramente šventė. Per juos 
Kristus parodo ypatingą sa
vo gailestingumą ir gausiau
siai išlieja savo malones vi
siems atsilankantiems. Tai
gi, nuoširdžiai kviečiu visus 
Jersey City ir kitų apylinkės 
kolonijų lietuvius atsilanky
ti į atlaidus ir pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

Klebonas kun. S. Stonis.
—o—

Vedybos
Par. bažnyčioje balandžio
d. moterystės Sakramentą

priėmė Jonas Lipinskas ir 
Anastazija Stulpinaitė. Liu
dijo Jonas Žvirblis ir Marė 
Stulpinaitė. Abu jaunave
džiai priklauso parapijos 
chorui, karšti lietuviai ir ge
ri parapijos darbuotojai. 
Linkime kilniems jaunave
džiams ilgo ir laimingo gy
venimo.

—o—
Krikštas

Balandžio 3 d. pakrikštyta 
Zigmo Sarošinsko ir 'jozefi- 
nos Janušytės duktė vardu 
Darata. Linkime sveikai aug 
ti ir sveikiname jaunus 
tėvelius, susilaukusios pir
mos dukrelės.

3

K.

MT. CARMEL, PA.

WORCESTER, MASS.

Skrodeniui.
suvaidino:

išnyktų, išpūtų iš 
širdžių kerų, jei 

jų negaivintų, ne
dvasinio šaltinio

Buvo atostogose
Žinoma jaunimo tarpe vei

kėja, veikli sodalietė, seniau 
daug dirbusi chore, p. Elena 
Podelytė prieš Velykas buvo 
išvykusi dviejų savaičių pa
vasario atostogoms, kurias 
praleido kelionėje laivu į 
Bermudą, Nassau ir Havaną.

Iš kelionės p. Podelytė grį
žo gražiai nudegusiu veidu 
ir pilna jaunatviškos energi
jos. Ž.

L. Vyčių 26 kuopa balan
džio 4 d. vakare, šv. Kazi
miero par. salėje suvaidino 
3 veiksmų komediją „Elgetų 
gudrumas”. Vaidintojus pa
ruošė kun. Pranas Skrode
nis, kuopos dvasios vadas. 
Labai gražus žmonių būrelis 
dalyvavo. Visais atžvilgiais 
teatras buvo sėkmingas ir 
davė nemažo pelno, skiriamo 
parapijai. Padėka priklauso 
kun. Pr.

Labai gerai 
Vincas Kereišis, Marijona 
Tamošiūtė, Ona Jagminaitė. 
Teofilija Aukštikalnytė, Mal 
vina Ambrazavičiūtė, Adelė 
Štreimikytė, Jonas Bučins
kas jr., Karolis Kulikauskas, 
Ona Lukoševičiūtė, Ona Ce- 
lesiūtė, Adomas Taparaus- 
kas ir Pranciška Paulauskai
tė.

Programą įvairino Pr. 
Šimkus savo dainomis ir 
akordianu, o Vincas Luko- 
vičius savo dainomis. Pr. 
Šimkus pernai lamėjo Major 
Bowes mėgėjų kontestą. 
Mums malonu kuopoje turė
ti gabų narį.

Šio teatro pasisekimas 
duos mūsų jaunimui daugiau 
drąsos ir toliau dirbti tautai 
ir Bažnyčiai. Keli iš minėtų 
vaidintojų nemokėjo gerai 
lietuviškai kalbėti, bet jie vi 
sas kliūtis nugalėjo. Garbė 
šiai kuopai, kad stengiasi 
savo tėvų kalbos neužmiršti. 
Lai tas pavyzdys paskatina 
ir kitus prisirašyti prie Vy
čių. Turėdami mūsų prieša
kyje gerą dvasios vadą, ir 
toliau stengsimės lietuvišku
mą palaikyti. X.

—o—
Krepšinis ir šokiai

Bal. 3 d . įvyko L. Vyčių 
17-tos Algirdo kuopos krep
šinio žaidimas su juodukais 
ir šokiai. Vyčių prietelių ir 
rinktinio jaunimo buvo per
200. Žaidimas buvo labai gy- ko j imą.

Plikis kirpėjui: Aš turiu 
labai mažai plaukų ant gal
vos, tad turi man už nukir- 
pimą pigiau imti.

Kirpėjas: Negalima, šiuo 
atsitikimu neskaitau už kir
pimą, tik už plaukų sujieš-

Bazaras — karnavalas
Šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapija turės bazarą — kar
navalą balandžią 11 — 18 d. 
Pelnas parapijos skolai su
mažinti. Kovo 21 d. ir balan
džio 4 d. įvyko dr-jų atstovų 
ir karnavalo darbuotojų su- 1 
sirinkimai, kuriuos vedė 
kleb. kun. dr. J. B. Končius ■ 
ir suteikė naudingų patari
mų; susirinkimų sekretorė 
išrinkta M. Leskauskaitė. 
Karnavalo reikalų vedėjas 
bus P. Bieliauskas, kurs vi
sais svarbesniais reikalais 
tarsis su klebonu arba su vi
karu, kun. J. Klimu. Gene
ralinis kasininkais išrinktos 
mokytojos E. Kelminskaitė 
ir N: Klemaitė; jos pardavi
nės ir įžangos tikietus. Bus 
toki skyriai:

1. Gyvojo Rožančiaus dr 
ja — rankų darbų ir kitų į- 
vairių dalykų; 2. Sodalietės 
— religinių dalykų ir gražių 
darbelių dalykus; 3. Sąjun
gos dr-ja — valgomų dalykų 
ir kumpių; 4. Šv. Vardo dr- 
ja — įvairių įdomių žaidi
mų; 5. Chorai — įvairumų 
ratą; 6. Vyrai — laimės ra
tas ir gėrimai; 7. Mokyklos 
vaikučiai — „fishing pond”; 
8. Gyv. Rož. dr-ja parūpins 
valgius ir užkandžius.

Supirkti dalykus reikalin
gus bazarui pavesta: P. Bie* 
liauskui, A. Giedraičiui, O. 
Vasiliauskienei ir M. Siga- 
raitienei. Kiekvieną vakarą 
bus speciali programa, pav. 
japoniškas restoranas, kūdi
kių paroda, kumštynės „pie- 
eating contest”, ir tt. Įžanga 
5 et.

Klebonas ir karnavalo dar 
buotojai nuoširdžiai kviečia 
visus Mt. Carmel ir apylin
kės lietuvius atsilankyti.

Reporteris.

Iškerojęs, išsišakojęs nuo
dėmėmis pilkas pasaulis. Bet 
dvasinė saulė raičiojasi niū
riam horizonte ir tiesia spin
dulius apleistiems, užmirš
tiems, nykstantiems Kris
taus vynuogynuos. Gal žmo
nijos dvasiniai vynuogynai 
išdžiūtų, 
atšalusių 
nuolatos 
laistytų
vandenys... Žmonijos dvasi
niai vynuogynai apleisti... 
Gaila...

Šiandien žiūrima keno aš
tresnis kardas... Keno dau
giau kariuomenės, keno ka
riniai laivai patvaresni, keno 
plieninių paukščių sukasi 
daugiau virš debesų, keno 
fabrikų, dangoraižių, monu
mentų brangesnių pristaty
ta... Keno suknia puikesnė, 
keno veidas gražiau nudažy
tas, keno „iškurlinta” puoš
niau galvutė, — bet dvasinis 
pasaulis, dvasiniai vynuogy
nai, neišravėti, neišpurenti, 
užmiršti, apleisti...

Jei vietoj kardo skelbia
ma dvasinis žodis — išjuo
kiama... Mindžiojame lyg pa
mestą perlą... Jei šiandien iš 
sitariama 
Kristaus, 
beginklių 
mą, apie
apie išsigimimą, apie Tėvy
nės vaikų skaičiaus nykimą 
— tas viskas-sumaišoma su 
purvais... Vadinama bepro
tiškumu. Jaunoji karta taip 
ir vadžiojasi porelėmis, išsi
žadėdama šeimos — vaike
lių. O sugrūsti žudymo pa
būklai palovėmis, ar 
nekalba gniaužiamoms 
nėms ?!

Šiandien žmonijos
laivą neša piktoji banga...

apie dauginimą 
kariuomenės, apie 
vaikelių nežudy- 
abortų baisumą,

JERSEY CITY, N. J.

WATERBURY, CONN.

L. Vaizbos buto ruošiami 
švietimo bei auklėjimo vaka
rai sutraukia daug žmonių; 
jie įvyksta 48 Green St.

Iki šiol kalbėjo kun. Ed. 
Gradeckis, Dr. V. Mikolainis, 
J. Stokes, M. Jokubaitė, M. 
Zailskienė, Dr. M. Colney. 
Muzikalę programą atliko 
ponai Snyder ir p. N. Plan- 
gytė. Vedė Dr. Stanislovai- 
tis.

Sekantis vakaras bus ba
landžio 25 d. 7:30 vai. vak. 
Visi kviečiami. Įžangos nė
ra.

nieko 
sąži-

sielų

THOMPSON, CONN.

Medžioklėje lengvai susi
žeidė kun. A. Švedas. Jis per 
sišovė ranką. Sužeidimas ma 
žas 
bus

ir kun. švedas veikiai 
visai sveikas.

CAMDEN, N. J.

Jurgio par. bažnyčiojeŠv. 
balandžio 11 d. prasidės 40 
vai. atlaidai su iškilminga 
procesija po sumos. Yra 
prašyta svečių kunigų, 
mokslus sakys žinomas 
vas Bublys, marijonas.

Kviečiami visi atsilankyti 
ir pasinaudoti Dievo malonė
mis.

Kun. B. S. Verbickas, 
Klebonas.

už- 
Pa- 
Tė-

SEMINARIJOS KOPLY
ČIOS STATYBA

Šv. Onos par. bažnyčioje, 
Grand St. ir Manning Ave., 
40 valandų atlaidai bus 11, 
12 ir 13 d.; prasidės balan
džio 11 d. 10:30 vai. per su-

Mirus pirmosios Amerikos 
lietuvių seminarijos pirma
jam rektoriui, a. a. kun. V. 
'Kulikauskui, dėl ištuštėjimo 
statybos iždo, koplyčios sta
tyba buvo sustabdyta. Kai 
visuomenė patyrė keblią pa
dėtį ir i 
siau aukų, koplyčios statyba 
iš naujo pradėta.

Statybos fondo būkle
Marijonų darbų rėmėjai

Dieve, neša... Ar maža 
yra verkiančių! Tik dėl n 
dernizmo, paisant pajuoks 
paisant pašiepimo, plautį
nekaltų širdžių milijonu 
Broli, sesute, sustok! žįg 
Modernizmas dar ne vi^ 
Nebijok būt išjuoktas, paį 
mintas... Išsiskleisk dvas 
nes būręs Kristaus laiveli,

Nors milijonai plienu 
paukščių skraidytų virstu 
žemės, nors fabrikai |į 
dieną ir naktį nešdami j 
milijonus — viskas jį 
niek... Iškilk virš dangoj 
žiu, virš momentų savo gu! 
be ir turtais — viskas tį 
laikina ir tuščia... Siela ta 
sotė, beribiais troškimais 
veržiasi iš sąžinės retėaid 
Kyla virš turtų, virš 
bės... Siekia Amžino, Nepsį 
sotinamo Ilgesio, iš Kūra
kilus, ir į Kurį turi vėl m taną paruošė pat 
ti... das, kun. J. Laurynai

Dvasiniai vynuogynai r Dabar benas turi d 
dien mažai kam suprantam pakvietimų dalyvau 
Dorybių kekės neišnokę m hose iškilmėse, 
skintos, sutryptos.:. Sutrypi koncertas
tos dar tėvelių guštoj... Į didžiojoj
nuodytos taurės už motn| ir 14 st . k 
stalo velnio apaštalų syvai; ę^oklyne. 
Neviena motina kraipo bi# k 
tą prieš įnamį, kurs jos b į 
djes šakoms vaikeliams J

kėlimą. Geriausios jau 
dm kun. Lauryi 
sėkmės.

ANGELU KARAI 
BENO LAIMĖJ

Angelų Karalienės 
jos berniukų benas 
d. buvo pakviestas 
ti tani veteranų 541 
to suruoštame benų 
te, kuriame dalyvav 

ŪQ.

Teisėjų sąstatą sui 
viskiai ir civiliniai ži

Kouteste dalyvav? 
tavo anksčiau pasižj 
seniai organizuoti. 
Karalienės par. ben 
jauniausias, tačiau k 
rai pasirodė ir laimėj 
vietą. Pirma vieta 
Ridgewood veteranų 
antra - Bay Ridge 
bį klubui.

Kontestui Angelų

gausiai prisidėjo prie semi
narijos koplyčios statymo. 
Gauta bent kiek aukų iš kiek 
vieno kampelio, kur tik gy
vena lietuviai. Tėvai Marijo
nai ir seminarijos auklėti
niai iš to daro išvadą, jog 
Amerikos lietuviai įvertina 
jų nelengvą darbą. Už tai vi
si Marijonų Vienuolijos na
riai nuoširdžiai dėkoja ir 
kasdien meldžia Aukščiau
siojo gausių malonių vi
siems, kurie savo pinigėliu 
prisidėjo prie šio švento dar
bo.

Pavarčius lietuvių Ameri
koje gyvenančių surašus, 
randame, kad vos saujelė 
prisidėjo prie lietuvių semi
narijos koplyčios statymo, o 
yra gyvas reikalas, kad visi 
sukrustume ir tą paminklinį 
Amerikos lietuvių darbą gar 
bingai užbaigtume.

Tėvo Jakaičio žodis
Mirus mylimajam Tėvui 

Kulikauskui, Tėvui Jakaičiui 
teko atsakominga pareiga 
prižiūrėti statybos darbus ir 
juos užbaigti. Tėvas Jakaitis 
praneša, jog statybos iždas 
apytuštis. Tat kreipiasi į vi
sus geruosius rėmėjus, kad 
ir tie, kurie jau aukojo, bet 
dar išsigalėtų daugiau pagel 
bėti, yra labai nuoširdžiai 
prašomi skubiai ateiti į tal
ką. Tie lietuviai katalikai, 
kurie prie šio garbingo dar
bo dėl nepalankių aplinkybių 
ligi šiol negalėjo prisidėti, 
dabar labai nuoširdžiai yra 
kviečiami prisidėti. Tikima
si, kad šis Tėvo Provincijolo 
žodis ras atgarsio ne vieno

Angelų Karalienės 
taus nuoširdžiai sv<

pija Markso ar Lenino ida 
lūs... O jai vargšei siunti 
apgaulingus, veidmainingi 
šypsnius... Motina! Mielo, 
motina, ar tu tai jauti?.l . 
jauti, brangioji... Ne. KH 
justum, kiek žalos kartaį < 
sėjama tavo šeimos dvasi ‘ 
vynuogyne — j 
Rastum išeitis. Iššluotum P 
vo namus, išvalytum. G | 
žiose akyse įžiūrėtum prast 
rą, o „aukso” žodžiuose < 
rastum purvą.

Ir štai, kai daržininkasi 
gaivina apleistą gėlę, išv fe 
sodą nuo kenkėjų, atitli 
apleistą platų vynuogji I 
pražydina : 
kliombus, išaugina 
gojus, aptaiso, apkarpo b 
džiūvusias šakeles, išugfc 
gražiausias spurgas — la| & Krušinskas 
dvasinį apleistą vynuogyn| Šertvytien*

kad jis suklestėtų savo gn 0. Stagniūr 
žumu — montrealiečiai Ė A. Spaičy
sikvietė uolų, kruopštų,! M^kas, M. Brangait 
nuilstantį Kristaus vyną * Sninskieiiė, Bartulienė 
gyno daržininką — Tėvą Nį 
sijonierių kun. J. Bružiką.I

Audringai besikivirčija 
čioj Montrealo lietuvių SVEČIAS K PEABO 
Kazimiero parapijoj, Tėv® ------ .
Misijonieriui teko pakliūti §a savaitę Maspethe 
kaip į nykstantį, džiūstantį sėjo kum Jonas Skala 
mirštantį vynuogyną... W,Peabody, Mass., ki 
apsiviję dvasinių vynuoglyrašv. Jono airių par.' 
šakos nuodingiausiais tame mieste ir apyli 
jokliais... čia prerija, kr*' 
dažnas dvasinis keleivis m 
ilsęs žūsta piktų šliūžių M 
ruošė, čia žliūgės ir usnj 
apviję žmonių pėdas, suaių 
su širdgėlinga kančia, katį^ 
tu, nepasitikėjimu. Tokiai' 
tai darželin pateko Misija 
nierius Tėvas Bružikas. & 
jis įsisuko su savo tuririį 
gų, įdomių pamokslų žirkt 
mis karpyti sudžiūvusiai 
apleistas dvasines šakas, K 
nenuostabu, jog pasijjlU g 6

grandine keiksmų! Kai J# m
dėjo rauti žliūges, usn»' 
pikti gyliai kirto j jo r® Į 
kas... O gal labiau į ™ 

i nes per dvi savaites likom 
gyvu šešėliu...

Ir vistik vienu užsimofiį 
mu, vienu atsilankymu, daf w 

1 dvasinių vynuogių kerų F1 
1 ruošta gražiam sielų pavatf Ą

UETUVIŲ DIENI
KOMITETO POSĖI

Šį penktadienį, balan
pabūgtu įad<kvieč 

--------- . lietuvių Dienos K01 
posėdis, įvyksiąs Amt 
redakcijos patalpose.

Posėdis labai svarbu 
dėl visi komiteto naria: 
m atsilankyti, 
į posėdį kviečiami ši 

menys: M. Norkevičiei
suskundė & Cerebiejus 
ina graži ^eD®> A. Pociūnas 

Žemantauskas, J. Myl 
fy A Pažereckienė, V.

K. Vilnis!

’■lyra nemažai lietuvių, 
■tos kun. Skalandis m 
taauja.
įU J. Skalandis apl: 
brikos įstaigą ir užsii

TSIAS ŽMOG1
LESIAME LATV

lūžiausias žmogus pa 
yra Robert Wadlow 

amžiaus vaikinas,

suskubo siųsti gau- širdyj. Prašome aukas siųsti rio sprogimui: Velykų ryt 1 
tkų, koplyčios statyba sekančiu adresu: Kun. J. J. prie Dievo stalo būreliaisey

Jakaitis, Marian Seminary, suorganizuotos šeimos pi 
Hinsdale, Ill. bendros Komunijos. Bait5 

(Tęsinys 5 psl.)

V

An 
Pavasai
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Meve, tKša_. Ar

lernizmo, paisant pajuokos, 
įaisant pašiepiu, 
lekaltų širdžių 
Broli, sesute, sustok’, 
Modernizmas dar ne 
Nebijok būt išjuoktas, P&, 
įmintas... Išsiskleisk 
nes bures Kristaus laivelj 

į Nors milijonai plienį 
I paukščių skraidytų viri w
• žemės, nors fabrikai M
• dieną ir naktį nešdami J 
įmilijonus — viskas J 

i-l niek... Iškilk viršdaj 
i-lžių, virš momentų sav^ 
i-be ir turtais-visku; 
tol laikina ir tuščia... Siek į 
silsotė, beribiais trd 
io veržiasi iš sąžinės ng, 
u- Kyla virš turtų, vid p, 
y- bes... Siekia Amžino,Nej 
lė, į sotinamo Ilgesio, iš 
iy-Įkilus, ir į KuijtorireJgp

nisl Dvasiniai
gy- įdien mažai kam 5^ 
nti, Dorybių kekės nebtyt

Į skintos, sutryptos.; M 
bia- tos dar tėvelių gustojl 
juo- nuodytos taurės už J 
; pa- stalo velnio apaštalų^ 
;n iš Neviena motina kraipo! 
ūmą tą prįeš įnamį, kurs jos 
apie dies šakoms vaikeliam 
ndy- pija Markso ar Lenino i 
ūmą, lūs... O jai vargšei s 
Kvy- apgaulingus, veidmaid 
kimą šypsnius... Motina! d 
ia su motina, ar tu tai jai 
epro- jauti, brangioji.,, k I 
, taip justom, kiek žalos q 
(išsi-| sėjama tavo šeimos 
vaike-
10 pa- 
nieko

oš- ti.
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ANGELŲ KARALIENĖS
BENO LAIMĖJIMAS

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Angelų Karalienės parapi
jos berniukų benas kovo 31 
d. buvo pakviestas dalyvau
ti karo veteranų 546-to pos
to suruoštame benų kontes- 
te, kuriame dalyvavo 15 be
nų.

Teisėjų sąstatą sudarė ka
riškiai ir civiliniai žmonės.

Konteste dalyvavę benai 
buvo anksčiau pasižymėję ir 
seniai organizuoti. Angelų 
Karalienės par. benas buvo 
jauniausias, tačiau labai ge
rai pasirodė ir laimėjo trečią 
vietą. Pirma vieta atiteko 
Ridgewood veteranų postui, 
antra — Bay Ridge berniu
kų klubui.

Kontestui Angelų Karai, 
par. beną paruošė pats jo va 
das, kun. J. Laurynaitis.

Dabar benas turi daugybę 
pakvietimų dalyvauti įvai
riose iškilmėse.

Minėtas koncertas įvyko 
kareivinių didžiojoj salėje, 
8 Avė ir 14 St . kampas, 
Brooklyne.

Angelų Karalienės par. 
benas nuoširdžiai sveikinti
nas už gražų lietuvių vardo 
kėlimą. Geriausios jam ir jo 
vadui, kun. Laurynaičiui, 
sėkmės.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO POSĖDIS

Iš Tėvų Žemes

sielų 
anga...

semi- 
atymo. 
iškiek 
tikgy-

vo namus, 
šiose akyse įžfti 
rą, o „aukso" R 
rastum purvą.

Ir štai, kai™ 
gaivina apleistą ji 
sodą nuo kenkėju

pražydina 
kliombus, išaugiu'

Marijoj * *“ * 
džiūvusias saB 
gražiausias sp 

įrattaal ** 

štai vi-, 
lijos na-’ 
koja ir, ... 
ukščiau- nuilstantį Kristei 
,nių vi- a™ d**'. 
pinigėliu sijomeriątalį 
entodar- Audringai

čioj Montrealo u

auklėti-!
idą, jog 
į^lkadj^ 

Lijos na- F™ ~ “fį 
v™ sikvietė uolų,DW

Šį penktadienį, balandžio 9 
d., 7:30 vai. vak. kviečiamas 
Lietuvių Dienos Komiteto 
posėdis, įvyksiąs Amerikos 
redakcijos patalpose.

Posėdis labai svarbus, to
dėl visi komiteto nariai pra
šomi atsilankyti.

Į posėdį kviečiami šie as
menys: M. Norkevičienė, P. 
Kubilius, S. Cerebiejus, O. 
Petrulienė, A. Pociūnas, V. 
Žemantauskas, J. Mykolai
tis, A. Pažereckienė, V. Dau
baras, K. Krušinskas, A. 
Bačiuška, O. šertvytienė, Al 
Pūkenytė, O. Stagniūnienė, 
A. Mažeika, A. Spaičys, M. 
Kučinskas, M. Brangaitienė, 
Slivinskienė, Bartulienė, Pr. 
Kizis.

K. Vilniškis.

SVEČIAS IŠ PEABODY

Šią savaitę šis milžinas y- 
ra New York cirke; jis pa
norėjo pamatyti pasaulio di
džiausią laivą, Queen Mary. 
Jo noras buvo patenkintas 
ir balandžio 6 d. didžiausias
žmogus aplankė didžiausią 
laivą ir jame truputėlį pabu
vo.

IEŠKO DAILININKO

New York policija ieško 
dailininko — skulptoriaus 
Robert Irwin, 29 metų am
žiaus, kuris įtariamas trily
pėje žmogžudystėje, įvykdy
toje Velykų rytą, 316 E. 50 
St. .

Minėtas dailininkas seniau 
yra gyvenęs nužudytosios 
Gedeon ir jos dukters bute; 
praeitų metų birželio mėnesį 
jis išėjo iš bepročių ligoni
nės, kur išbuvo 3 metus. 
Paskutiniu laiku lipdęs įvai
rias stovylas ir studijavęs 
protestantų dvasinėje semi
narijoje.

Ne auklėjimas ar išsilavi
nimas pastato tave ant pasi
sekimo kelio. Tiesa, tas pa
deda, bet kas svarbiausia 
tam yra, tai toji Dievo dova
na, vadinama kūrybine vaiz
duote !

Tu turi tą dovaną. Tad 
vartok ją! Lai kiekvienas 
faktas, kiekviena dinktelė- 
jusi mintis, atneša tau pel
no. Padaryk, kad ji tau dirb
tų ir neštų vaisius. Galvok 
apie dalykus ne kokie jie 
yra, bet kokie jie turėtų bū
ti. Padaryk juos realius, pil
nus gyvybės ir įdomius. Ne 
vien tik svajok — bet kurk! 
Vartok savo vaizduotę tai 
kūrybai žmonijos naudai — 
ir kartu sau pačiam.

— R. Collier.
Kiekvienas išminčius turi 

savo žinias ne sau vienam 
laikyti, bet platinti jas žmo
nėse. Lao-Tse.

Gyvenimo, kalbos ir pap
ročių prastumas
tautai galybę, o gyvenimo 
prabanga, dirbtinas kalbos 
kilnumas ir papročių lepu
mas stumia į silpnybę ir pra
žūtį. — John Ruskin.

Didžiausias kiekvieno žmo 
gaus priešas — tai jo paties 
ydos ir geiduliai. Todėl bū
tinai reikia juos nugalėti. 
Kam tai pasiseks, tam ir 
gyvenime seksis. — Harvey.

Energija ir tvirtas priža
das stebuklus daro.

— Dickens.

VOKIETIS IŠDAVĖ 
VOKIETĮ

Amityville vienos valgy
klos savininkas, Frank Am- 
baum, išdavė imigracijos vai 
dininkams savo tarnautoją 
Hans Goepel, 27 metų amž., 
kurs supykdęs savininką sa
vo dideliu palankumu vienai 
tarnautojai.

Suimtasis Goepel nugaben 
tas į Ellis salą, kur jo lau
kia išsiuntimas į Vokietiją. 
Goepel atvyko, pabėgęs iš 
vokiečių laivyno; jis sakosi 
bijojęs nacių arešto, nes jo 
motina žydė.

KUN. BRUŽIKAS KRIS
TAUS VYNUOGYNUOSE

JAUNIMO VAKARAS

Šį šeštadienį, bal. 10 d., 
Apreiškimo par. salėje, įvyk
sta L. Vyčių 41-mos kuopos 
rengiami metiniai šokiai, į 
kuriuos laukiama daug jau
nimo iš plačiosios apylinkės.

Vyčiai yra gerai pasiruošę 
visus svečius priimti ir kvie
čia ne tik jaunimą, bet ir vy
resniuosius atsilankyti į šį 
vakarą.

SUNKIAI SERGA
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Šia savaitę Maspethe vie
šėjo kun. Jonas Skalandis, 
gyv. Peabody, Mass., kur jis 
yra šv. Jono airių par. vika
ru; tame mieste ir apylinkė
je yra nemažai lietuvių, ku
riems kun. Skalandis mielai 
patarnauja.

Kun. J. Skalandis aplankė 
Amerikos įstaigą ir užsisakė 
Ameriką. %

Amerikos skaitytojas St. 
Pocius, gyv. 398 So. 1st St., 
Brooklyne, sunkiai serga 
plaučių uždegimu. Ligonis 
yra Greenpoint ligoninėj.

FEDERACIJA REMIA
AMERIKOS BALIŲ

DIDŽIAUSIAS ŽMOGUS
DIDŽIAUSIAME LAIVE

Didžiausias žmogus pašau 
ly yra Robert Wadlow, 19 
metų amžiaus vaikinas, ku
rio ūgis yra 8 pėdos ir 6 co
liai, o svoris — 450 svarų; 
jo batai — 36 colių ilgio.

K. Federacijos apskrities 
mėnesiniame susirinkime vi
si dalyviai nuoširdžiai pri
tarė pranešimui apie laik
raščio Amerikos ruošiamą 
balių, kurs įvyks balandžio 
25 d. 5 vai. popiet Grand Pa
radise salėje, 318 Grand St., 
Brooklyn.

Įvairių draugijų atstovai 
paėmė daug tikietų paplatin
ti.

Baliumi susidomėjimas la
bai didelis. Yra žinių, jog ir 
iš tolimesnių vietų daug sve
čių bus.

(Pradžia 4 psl.) 
čia sausakimšai prisirinkusi 
beveik vienų lietuvių. Nesu
tikusieji stovėjo už durų be
veik ligi gatvės. Komunijų 
išdalinta 1400 ir 164 davė 
pasižadėjimus per pirmus 
mėnesius 9 penktadienius ei
ti išpažinties ir Komunijos. 
Misijas lankė gana gausūs 
būriai vyrų, moterų, jauni
mo ir vaikų. Pamokslai bu
vo tikri perlai beriami... Juo 
klausai, juo giliniesi, vis ran 
di save, save... Taip ir lauki, 
kad tavo siela ilgiau su savi
mi kalbėtų, rodos, per virš- 
gamtiškas lūpas.

Velykų šventėse Tėvo 
Bružiko vardas skambėjo 
Montrealo lietuvių namuose. 
Tikintieji neatsidėkoja. Lai
svieji stebisi, iš kur tiek 
jausmo, žodžių ir patvaros! 
„Tai kad jis čia pasiliktų!” 
— kalba 
sūnų. — 
zuotojai 
kos”.

Tėvui
jant, būreliai apstojo jį, dau
guma šluostosi ašaras... Vie
ni kitiems kalba: „Paliks 
mus vėl kaip našlaičius... Tė
veli, pasilik pas mus!..” Bet 
juodas automobilis pasišoki
nėdamas per pavasario čiur
lenančius vandenis, nunešė 
susikaupusį, tylų dvasininką 
į kitus Kristaus vynuogynus.

Misijų Dalyvė.

— Vyriausias Tribunolas 
panaikino Apeliacinių Rūmų 
sprendimą, kurs buvo išteisi
nęs buvusį Maisto bendrovės 
pirmininką Joną Lapeną ir 
jo bendradarbius. Byla grą
žinta Apeliaciniams Rūmams 
persvarstyti iš nauja.

— Susisiekimui po Kauną 
užsieny nupirkta 12 didelių 
autobusų.

— Botanikos sode Kaune 
manoma pastatyti paminklą 
garsiam augalų tyrinėtojui 
kun. A. Pabrėžai. Paminklu 
rūpinasi gamtininkai.

— Telšiuose per gavėnią 
vysk. P. Būčys turėjo inteli
gentams paskaitas tikybi
niais klausimais.

— Kovo mėnesį per pir
mas 2 savaites į užsienį iš
vežta 265,240 kiaušinių.

— Klaipėdos muzikos mo
kyklos direktorium paskir
tas komp. J. Karosas.

— Studentai ateitininkai 
pradėjo leisti studentams

suteikia [skiriamą dvisavaitinį laik
raštį Studentų Dienos.

— Keli seimo nariai patei
kė seimui savo parengtą 
draugijų įstatymo pakeiti
mo pasiūlymą.

— Kovo 13 d. arkivysku
pas Karevičius įšventino 24 
naujus subdijakonus.

— Kauno laisvamaniai ga
vo leidimą steigti savo kapi
nes Raudondvario valsčiuje, 
netoli Kauno.

— Šiuo metu Lietuvoje 
vedama smarki kova prieš 
keikimąsi ir gyvulių kanki
nimą.

— Kauno kapinės artimu 
laiku bus uždarytos; naujos 
kapinės bus Petrašiūnuose.

— Šiomis dienomis Vilniu
je mirė generolas Rom. Ja- 
sienskis, kilme lietuvis. Ru
sų-japonų kare užėmė svar
bią vietą. Iš Japonijos ne
laisvės buvo atvykęs į Ame
riką, kur kurį laiką dirbo 
paprasto darbininko darbą. 
Mirė dideliam neturte.

— Praėjusią žiemą Klai
pėdos krašte aukščiausias 
bedarbių skaičius buvo 2412. 
Bedarbius šelpė miesto savi
valdybė ir privačios organi
zacijos. Miestas bedarbiams 
šelpti išleido apie 6 tūkst. 
dol.
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Artistai iš
Waterbury, Conn.

VAIDINS

Amerikos
Pavasario Baliuje

— Seirijų valsčiuje, Vove
rių kaimo gyventoja Amšie- 
jienė pagimdė tris kūdikius: 
2 berniukus ir 1 mergaitę.

— Vytauto D. universite
to organizacijos susitarė su
daryti Studentų Atstovybę, 
kuri neturėjo normalaus vei
kimo jau per kelis metus.

— Lietuvoje šiuo laiku y- 
ra 729 bažnyčios ir 1,231 ku
nigas. Pernai mirė 22 kuni
gai.

— Žeme ir pašalpomis ap
rūpinti 11,103 savanoriai.

— Lietuviškos Enciklope
dijos jau išleista penki to
mai; apskaičiuojama, jog 
enciklopedijos leidėjams vie
nas jos puslapis kaštuojąs 
apie 45 dolerius.

— Lietuvos operos artis
tas Kučingis (bosas) Čeko
slovakijos ir Austrijos ope
rose dainavo didžiausiu pa
sisekimu.

— Jonavos miesto bur
mistru išrinktas vietos kle
bonas, kun. Petras Vaitekū
nas.

— Kaune organizuojamas 
amerikiečių lietuvių moterų 
skyrius.

VILNIUJE UŽDARINĖJI
MAMS NĖRA GALO

Vilniaus Rytojus 22 nr. 
paskelbė lietuvių šv. Kazi
miero draugijos 1936 m. 
gruodžio 3 d. Vilniaus vaiva
dos sulaikytų ir 1937 m. sau
sio 27 d. vidaus reikalų mi
nisterijos sprendimu sulai
kymų patvirtintų skyrių ilgą 
sąrašą.

Vilniaus - Trakų apskrity
je, be anksčiau to apskrities 
atskirai Storastos sprendi
mais sulaikytų ir uždarytų 
lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos 26 skyrių, dabar tos 
draugijos skyrių veikimas 
sustabdytas šiose vietose: 1) 
Sarčiuose, 2) Bucvidonyse, 
3) Biekšiuose, 4) Čebato- 
riuose, 5) Čižiūnuose, 6) 
D’ziegcioriuose, 7) Dainavo
je, 8) Drucminuose, 9) Dali
no je, 10) Giražeryje, 11) 
Gervėčiuose, 12) Gienūnuo- 
se, 13) Grybasėje, 14) Gie- 
liūnuose, 15) Jurkionyse, 
16) Jasausčiznoje, 17) Kal
viuose, 18) Kamorūnuose, 
19) Kuršiuose, 20) Kaniū-

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.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

’’FARMERIAI MIESTE”
Sekmadienį, Balandžio 25 d., 1937 m.

GRAND PARADISE SALĖJ, 318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kuose, 21) Kazikonyse, 22) 
Krokšlyje, 23) Kaniaukoje, 
24) Kašėtose, 25) Kaniavoje, 
26) Klepočiuose, 27) Krūk- 
liuose, 28) Ūtoje, 29) Leipū- 
nuose, 30) Lynažeryje, 31) 
Matuizose, 32) Mančiagery- 
je, 33) Mergažeryje, 34) Mi- 
štūnuose, 35) Mikalčiūnuose, 
36) Mielioniškėje, 37) Na
miškyje, 38) Noškūnuose, 
39) Palkabalyje, 40) Paba- 
ronėje, 41) Pašalčiuose, 42) 
Panočėje, 43) Papiškėje, 44) 
Pučkornėje, 45) Rudnioje, 
46) Senkonyse, 47) Slučaju- 
je, 48) Tiltuose, 49) Ulbinuo- 
se, 50) Vorviškėje, 51) Vide- 
niuose, 52) Vaikšteniuose, 
53) Varėnoje, 54) Žiūriuose.

Švenčionių apskrityje, be 
anksčiau sulaikytų 156 sky
rių, dabar sulaikyti lietuvių 
šv. Kazimiero draugijos sky
riai šiose vietose: 1) Ado- 
miškėje, 2) Antagavėje, 3) 
Andrikave, 4) Aučinoje, 5) 
Bieciūnuose, 6) Bikėnuose, 
7) Beržinykuose, 8) Buckū- 
nuose, 9) Davaisiuose, 10) 
Daubariškėje, 11) Dvarykš- 
čiuose, 12) Grybėnuose, 13) 
Grygiškėje, 14) Gailiūšuose, 
15) Grigaliūnuose, 16) Jan- 
čiūnuose, 17) Kiniūnuose, 
18) Kaneišiuose, 19) Kukiš- 
kėje, 20) Kavaltiškėje, 21) 
Katinautiškėje, 22) Krautiš- 
kėje, 23) Lazdiniuose, 24) 
Medinose, 25) Moliakalnyje, 
26) Makniulaukėje, 27) Na
vikuose, 28) Piršteliškėje, 
29) Rimkonyse, 30) Rasciū- 
nuose, 31) Svilionyse, 32) 
Seniškėje, 33) Smilginiškėje, 
34) Stijotiškėje, 35) Trebu- 
čiuose, 36) Upytėje, 37) Ur
veliuose, 38) Vilėkose.

Breslaujos apskrityje, be 
anksčiau sulaikytų tame ap-

i skrityje 33 skyrių, dabar nu- skrityje).

ASMENINIAI LYDIMOS

■ g

NEWYORK-KLAIPEDA 
per, Gothenburgą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko j Klaipėdą 

Laivo nemainant

Šve-
Kal- 
Ma-

» Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba S. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

DROTTNINGHOLM — BALANDŽIO 17
GRIPSHOLM-------------------GEGUŽĖS 1
DROTTNINGHOLM-------- GEGUŽĖS 15
KUNGSHOLM------------------ BIRŽELIO 5

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave., New York, N. Y.

stojo veikę ir du paskutinie
ji lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos skyriai: Apse ir 
Varniškėje.

V. Ž. 13 nr. praneša, kad 
Švenčionių apskr. Storasta 
uždarė „Kultūros” skyrius 
Pečiurkose, Tverečiuje ir 
Krikonyse (Švenčionių ap-

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(PrleSals Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(WiHiamsburgh Bridge Plaza'

KOMP. A. J. ALEKSIS IR

- JO VADOVAUJAMI ARTISTAI-DAINININKAI, 

MUZIKANTAI IR ARMONISTAI

PALINKSMINS BROOKLYN^



Natalija Plangaite, L. K. 
Stud, ir Prof, sąjungos vice
pirmininkė, veikli Waterbu
ry kuopos narė, pasižymėju
si choro dainininkė ir scenos 
mėgėja, balandžio 25 d. vai
dins Marytės vaidmenį įdo
mioje komedijoje „Farme- 
riai Mieste”, kurią išpildys 
Waterbury, Conn., vaidinto
jai, dainininkai ir Melodians 
orkestras kompozitoriaus Al. 
J. Aleksio vadovybėje.

PAGERBĖ KUN. JUOZĄ 
ALEKSIŪNĄ

Angelų Karalienės par. 
draugijų rengta klebonui 
kun. J. Aleksiūnui pagerbti 
vakarienė balandžio 4 d. pra 
ėjo dideliu pasisekimu: Kla- 
sčiaus salėn prisirinko apie 
400 žmonių, nors tikietai bu
vo net po $1.50.

Ši vakarienė skyrėsi nuo 
kitų tuo, kad programos ve
dėjas, kuriuo buvo kun. J. 
Laurynaitis, pakvietė tik 2 
kalbėtojus, kurie gražiai api
būdino kun. J. Aleksiūno, 
kaip klebono, kaip lietuvio 
kataliko ir kaip visuomeni
ninko gabumus ir palinkėjo 
jam toliau taip sėkmingai 
darbuotis. Pirmuoju kalbėjo 
N. Y. Federacijos apskrities 
pirm. kun. N. Pakalnis, ant
ruoju — Kunigų Vienybės 
Centro pirm. kun. J. Balkū- 
nas.

Draugijų atstovai, grojant 
uniformuotų berniukų orkes
trui, įteikė dovanas savo kle
bonui.

Vakarienės metu scenoj ir 
viduryj salės mažos mergai
tės pašoko plastiškus šokius. 
Programą atidarė par. cho
ras, ved. muz. P. Dulkės.

Šeimininkės davė tikrai 
pinigo vertus pietus. Vaka
rienė buvo visai sėkminga 
ir parapijiečių parodytas pa
lankumas klebonui kun. J. 
Aleksiūnui tikrai galėjo su
teikti noro dar daugiau dirb-

ti šioje parapijoje, į kurią MASPETHO ŽINIOS 
jis atvyko prieš 2 metus. Per 
tą laiką atliko daug pataisy
mų ir pagerinimų. O dabar, 
kaip jis pastebėjo per vaka
rienę, pradedama rengtis ki
tų metų įvykiams, kai ši pa
rapija minės 50 metų sukak
tį. B. R.

JAU GALIMA GAUTI

Didžiuliam Amerikos ba
liui, kuris įvyksta sekmad., 
balandžio 25 d., Grand Para
dise salėj, jau galima gauti 
tikietų pas šiuos veikėjus, 
mūsų savaitraščio bičiulius:
Brooklyne

Alice Pūkenytę, 
M. Brangaitienę, 
Mrs. Tvaskienę,
L. Žemeckienę, 
K. Masaitį,
St. Pusvaškį, 
Simą Aleksiūną, 
P. Baleiką,
M. Skruodenį, 
V. Kivytą,
G. Lauciuvienę, 
P. Montvilą,
J. Butkų,
K. Dumblienę,
A. Majauskienę, 
M. Butauskienę,
B. Radzevičienę, 
O. Daubarienę,
O. Ražickienę, 
E. Vaitekūnienę, 
V. Baltrūnienę,
J. Ginkų, 495 Grand St., 
Ig. Pečinską, 404 Dythe

Avė., 
Tru-Ember Coal Co 

Grand St.
Maspethe 

M. Norkevičių, 
V. Žemantauską, 
Mrs. Nedinskienę, 
Muz. P. Dulkę, 
Mrs. Paulauskienę, 
Milchus Shoe Shops, 66-31

Grand Ave.,
Wm. Rosenberg, 558-14 — 

58th Ave.
Blissville, N. Y.

Mrs. Balčiūnienę,
P. Mackevičių.

Richmond Hill
S. Subatienę.
Taipgi tikietų galite gauti 

visose klebonijose ir Ameri
kos redakcijoj. Įsigykite 
juos iš anksto.

— Vyčiai šį sekmadienį 
susitiks su Waterburio vy
čiais. Klasčiaus salėje bus 
krepšinio žaidimas. 7:30 vai. 
vak. vietinės vytės žais su 
Great Necko vytėmis. Devin
tą valandą bus svarbiausias 
žaidimas.

— Blissvillės šv. Petro ir 
Povylo dr-ja turės balių bal. 
24 d. parapijos salėje.

— Šia savaitę vietinės so- 
dalietės išleidžia mėnesinį 
biuletenį „Our Sodality”. 
Leis kas mėnesį.

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

;moji vieta pripažinta Alber- amžiaus; jis buvo apkaltin- 
tui Čižauskui, lankančiam tas leitenanto O’Connell pa- 
Bishop Laughlin Memorial 
High mokyklą. Jis laimėjo 
25 dolerius ir jo rašinys at
spausdintas minėtame laik
rašty.

Šis kontestas dar sykį liu
dija apie lietuvių gabumus 
ir darbštumą. Dažnai mėgi
nama sakyti, kad kitataučių 
vaikams sunku anglų kalbą 
gerai mokėti; bet ir šis Či- 
žausko laimėjimas rodo, kad 
tokia nuomonė klaidinga — 
ko daugiau kalbų mokėsi, 
tuo geriau ir anglų kalbą ži
nosi.

Sveikindami Alb. Čižaus- 
ką, linkime jam gražiausios 
sėkmės moksle.

grobime 1933 mt.
Minėtas leitenantas buvo 

pagrobtas 1933 mt. birželio 
10 d. ir paleistas, kai tėvai 
sumokėjo 40 tūkstančių do
lerių.

GRAŽINS IR DIDINS
PARKUS

Miesto parkų ir žaidimo 
vietų vadovybė šiais metais 
pasiryžusi padidinti ir pa
gražinti esamus parkus.

Už dviejų savaičių bus ati
darytas 
parkas ;
Sunset,
Head ir
mo vietos.

Prospect parke daromi į- 
vairūs pagražinimai, kur į- 
rengiamos naujos sėdynės 
pertaisoma ežero užtvara.
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BALTIJOS VAKARAS

Baltijos draugija šį šešta
dienį, bal. 10 d., Internatio
nal Institute patalpose, 341 
E. 17 St., New York, turi 
koncertą ir šokius. Bus dai
nuojamos lietuviškos, latviš
kos ir estiškos dainos ir šo
kami tautiški šokiai.

Bufetas atdaras nuo 5 
vai., o koncerto pradžia 7:30 
vai. vak.

KADA MĄSTAI APIE GERUS ČEVERYKUS, IR TIKRAI 
TEISINGĄ PIRKINIO VERTĘ,

MĄSTYK APIE MILČIŲ
Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
yra tokia: vyrams, pirmos rū
šies — RackOak padai, Am-0- 
Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo 
arba Calf. Odos viršeliai ir stip
riai pasiūti.

Moterims bateliai madni, gra
žūs, su arch support ir ,Air-Tred’

ir minkšti kaip zomčius, tokius čeverykus avėdamas kojos 
niekuomet nežinos — corns, calouses, bunions ir daugel ki
tų kojų nesmagumų.

„Bonnie Laddie” — bateliai — jaunuolių augančiom ko
jom, stiprūs ir geri kokybe. Avalinės reikale prašome ko
operuoti lietuvio S. A. Milčiaus krautuvėse:

‘Milelius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue..................................Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue....................................  Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue......................................Maspeth, L. I.

KUN. DR. MYKOLO RA
ŽAIČIO MISIJŲ EILĖ

Balandžio 12 — 18 d. —
119 Temple St., Nashua, N.

Adams St., Newark, N. J.
Gegužės 17 — 23 d. — šv.

Kazimiero parapijoj, St 
Clair, Pa.

Birželio 4 — 13 d. — 213
South 4th St., Brooklyn, N.

Balandžio 26 d. — gegužės
m. 2 d. — 1703 Jackson St., 
Scranton, Pa.

Gegužės 3 — 16 d. — 207 savaitraštį Ameriką.

Bendra Komunija
Šį sekmadienį per 9 

mišias Šv. Vardo draugija 
priims bendrai šv. Komuni
ja. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

MIRĖ

vai. BUS DIDELIS PARADAS

naujas Fort Green 
baigiama įruošti 

Red Hook, Betsy 
McCarren plaukioji-

Kovo 28 d. mirė Ant. Zor- 
skis, 48 metų, gyv. 42 North 
St., Great Neck, L. I. Palai
dotas šv. Marijos kapinėse 
kovo 31 d. Laidotuvėmis rū
pinosi graborius B. P. Sha- 
lins (Šalinskas).

Nuliūdime liko 
duktė ir sūnus.

Gegužės 16 d. Brooklyno 
ir Long Island vyrai katali
kai turės didelį paradą, ku
riame dalyvaus apie 125 
tūkst. vyrų.

Paradą ruošia Šv. Vardo 
draugija.

SODINA PARODOS
MEDŽIUS

PADARYTA OPERACIJA

ir

žmona,

MARGUČIŲ VAKARAI

Balandžio 4 d. Maspetho 
par. salėje sąjungietės turė
jo sėkmingą margučių vaka
rą. Dovanas laimėjo S. Moc
kevičius ir p. Balkūnienė.

Dovanas aukojo V. Vyš
niauskienė, F. Kurienė, M. 
Adomaitienė ir J. Ginkus 
(gražų šokolado kiašinį, ku
rį laimėjo M. Balčiūnienė).

Visiems atsilankiusiems, 
aukotojams ir darbuotojams 
lietuviškas ačiū. O. P.

—o—
Balandžio 3 d. šv. Jurgio 

par. salėje smagų margučių 
vakarą turėjo 35 kp. sąjun
gietės. Už įdomiausius mar
gučius dovanas laimėjo M. 
Brangaitienė, L. Kazlauskai
tė ir M. Levanavičienė. Mar
gučių lenktynėse laimėjo K. 
Vilniškis, kuris pralenkė 8 
„konkurentus”.

Sąjungietės dėkingos kun. 
Pauloniui už garsinimą ir 
darbininkams: B. Mieželie
nei, T. Jekupčionienei, S. 
Jankauskienei, M. Kučinskie 
nei, J. Brangaičiui, A. Brau- 
nig ir P. Rugieniui. Visiems 
atsilankiusiems nuoširdus 
ačiū.

Kuopos susirinkimas bus 
šį sekmadienį, 4 vai. popiet.

EXTRA SUSIRINKIMAS

Moterų S-gos 29 kp. eks
tra susirinkimas svarbiems 
reikalams aptarti įvyksta 
trečiad., balandžio 14 d. 8 
vai. vak. Apreiškimo par. sa
lėj. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

ALB. ČIŽAUSKAS
LAIMĖJO DOVANĄ

Brooklyno vyskupijos lai
kraštis The Brooklyn Tablet 
buvo paskelbęs vyskupijos 
aukštesniųjų mokyklų moki
niams kontestą parašyti at
sakymą į klausimą: „Kodėl 
Brooklyn Tablet turi būti 
skaitomas?”

Konteste dalyvavo keli 
šimtai moksleivių, kurie ban 
dė savo laimę ir savo gabu
mus.

Teisėjų komisija šiomis 
dienomis paskelbė, jog pir-

Grybaitei - šaltenienei pa
daryta sunki kojos operaci
ja. Ligonė yra Brooklyn 
Jewish Hospital. Ja rūpinasi 
jos artimos draugės Ražic- 
kienė, Baltrūnienė ir kitos.

DAR ATSIMENA BAZARĄ

Nuoširdus Amerikos skai
tytojas P. Miltinis praeitą 
savaitę, užėjęs į administra
ciją užmokėti už prenumera
tą, pareiškė savo didelį pa
sitenkinimą laikraščiu ir į- 
teikė vieno dolerio dovaną 
buvusio bazaro sąskaiton.

P. Miltinis taip pareiškė: 
bazare negalėjau būti, todėl 
savo pareigą nors dabar at
lieku, nes kiekvieno skaity
tojo pareiga remti visas 
Amerikos pramogas.

IEŠKO ŪKIO GYVULIAMS

Pasaulinei parodai, įvyk
siančiai 1939 metais New 
Yorke, smarkiai ruošiamasi. 
Paroda bus įruošta Flushing 
Meadow, Queens. Parodos 
vietoje bus pasodinta 10,000 
medžių.

Šiomis dienomis parodos 
vietoje pasodinti pirmieji 
trys medžiai, atgabenti 
Hand, Pa.

MAŽIAU NELAIMIŲ

iš

Praeitą savaitę New York 
miesto ribose turėta auto
mobilių 428 nelaimės, kurio
se 11 žmonių užmušta, 485 
sužeisti, bet tai yra žymiai 
mažiau, negu pernai tą savai 
tę, kai buvo 535 nelaimės, 
kuriose 16 žmonių užmušta, 
630 sužeistų.

Nelaimių skaičiaus suma
žėjimas priklausąs nuo ge
resnio gatvių judėjimo tvar
kymo, bet vairuotojai ir pės
tieji vis dar per mažai at
sargūs. Prct. 92.

Jungtinėse Valstybėse pir
mas aliejaus skylės išgręži
mas buvo 1859 mt. rugp. 28 
d. Titusville, Pa.; gilumas 
siekė 69% pėdos; duodavo 
aliejaus 400 galionų per die
ną.

ZVerynO uzprotesta- NOTICE is hereby given that License No.

Brooklynietis Stephen Ma- 
ssula, gyv. 16 Clinton Ave., 
yra nepaprastas gyvulių mė
gėjas — prie savo namo jis 
laiko 60 kralikų, 5 vištas, 3 
antis, 10 ožkų, 3 arklius ir 1 
mulą.

Tačiau prieš jo laikymą 
tokio
vo kaimynai ir skundas pa
siekė teismą, kurs įsakė 
„žvėryno” savininkui iki ba
landžio 19 d. iškraustyti sa
vo gyvulius kur nors į ūkį ar 
parduoti.

Dabar Massula ieško kur 
nors pigaus ūkio, nes su gy
vuliais jis nenori skirtis.

DUMČIAUS VAKARAS

Balandžio 4 d. Jonas Dum
čius savo vedamos radio pro 
gramos 5 metų sukaktį pa
minėjo suruoštu pasilinksmi
nimo vakaru, įvykusiu pilie
čių klubo salėje, į kurį atsi
lankė per 200 asmenų, nuo
širdžiai remiančių J. Dum
čiaus pastangas išlaikyti 
švarią, kultūringą ir tikrai 
lietuvišką radio programą.

Dumčiaus radio programa 
būna kiekvieną šeštadienį 10 
vai. 15 min. rytą iš WMBQ 
stoties. Iš jo programos daž
nai girdėti įdomių žinių ir 
gražių eilėraščių, perskaito
mų iš savaitraščio Ameri
kos.

PASIKORĖ ŽMOGVAGIS

Utica kalėjime pasikorė 
Francis L. Oley, 29 metų

RL 7430 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 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOHN J. REILLY & THOMAS ROBINSON 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7394 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 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS GALLAGHER
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7441 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar and Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK and JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MISLICK
43 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER CAMPISI
2720 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 996 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK FENTON 
(Lafayette Bar and Grill)

957 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

Balandžio 9 d., 1937 m.

Skaitykite ir platinkite

viliok
Ad<

p^bi-
i

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI Į

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

šventadieniais sualtarus 
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 i
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

&

i Tel. EVergreen 7-1312 |
į Dr. H. MENDLOWITZ |
? Persikėle naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.|

: VALANDOS:
į 1 iki 3 ir nuo SekmadienĮ:
: 7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryf
| FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.
f/2~2Y7222?ZZ2Y7£2222222227 o Y72222£l27Z tYZ7?Z???ZZ?7.VP?777f77fY?7????V7Y???777??????????????????????l?V

F
■**

Tel. EVergreen 8-7027

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 į 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. YJ

Tel. STagg 2-2306

i SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

? Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

> AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
I bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
5 J. GINKUS
>495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ■

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(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

Apkaimioja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARU AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

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 n>- 
kuom. Tik pašaukite ar para, 
šyklte adresuodami:

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

Tel. GLenmore 5-8733
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