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Šį sekmadienį, balandžio 
18 dieną, yra Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos globėjo, 
šv. Juozapo, šventė, kurią 
atskiros kuopos stengiasi į- 
vairiai paminėti, šios šven
tės proga, be abejonės, LDS 
vadovybė ir kuopos sustip
rins savo pasiryžimus atei
ties darbams.

LDS praeity yra nuveiku
si daug vertingų darbų, ve
dant lietuvius darbininkus 
šviesos ir tiesos keliais, trau 
kiant juos iš komunizmo 
pragaištingų vilionių. Šiuo 
laiku LDS veikla daugiausia 
reiškiasi per organą, Darbi
ninką, einantį dukart į sa
vaitę.

Šios metinės šventės pro
ga palinkėtina LDS sustip
rintomis jėgomis, atnaujinta 
dvasia, dirbti savo kilnųjį 
darbą.

—o—
Praeitą sekmadienį komu

nistų laikraščio Laisvės ben
drovės nariai turėjo savo 
metinį suvažiavimą, kuris, 
žinoma, baigėsi skirtingiau, 
negu lietuviški suvažiavi
mai. Pačios Laisvės aprašy
mu, tas suvažiavimas baigė
si, kai jo „dalyviai skambiai 
sudainavo Internacionalą”.

Laisvės skiltyse dažnai 
pilna „malonių” įvairaus „at 
sidusėjimo” žodžių į „brolius 
lietuvius katalikus”, bet kur 
jos leidėjų lietuviškumas?

Kad komunistai dainuoja 
Internacionalą, nieko nuo
stabaus. Tačiau nuostabu, 
kai komunistų darbą remia 
įvairių profesijų ir amatų 
žmonės, duodami savo skel
bimus komunistų laikraščiui, 
priimdami komunistinius 
skelbimus per radio, užleis
dami savo įstaigose vietą į- 
vairiems plakatams išstaty
ti. Ir šie komunistų bendra
darbiai drįsta vadintis ge
rais lietuviais, tautininkais 
ir pan.

—o—
Sovietų Rusijoje komisarų 

tarpe nebėra galo įvairiau
siems „nesąžiningumams”, 
išdavystėms ir t.t. štai nese
niai suimtas susisiekimo ko
misaras Jagoda, tik ką pa
šalintas valstybinių ūkių ko
misaras Mozė Kalmanovič, į 
Uralą ištremta užsienio ko
misaro Litvinovo žmona, 
daugybė aukštų viršininkų 
laukia teismo ir pasisveiki
nimo su kulkomis.

Mūsiškiai komunistai nuo
latos rėkia apie kapitalisti
nių valstybių valdininkų va
gystes, žmonių skriaudas ir 
kitokius nepadorumus, bet 
tyli, ausis suglaudę, dėl savo 
„brolių” ir „draugų” iškry
pimo.
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Rusijos „bezbožnikų” są

jungos vadovybė pagaliau iš 
drįso viešai pasakyti, jog 
Rusijoje dar 50 procentų vi
sų gyventojų yra tikintieji į 
Dievą. Jei taip šneka bedie
vių lyderiai, tai aišku, jog 
tas procentas dar žymiai di
desnis.

Matydama savo propa
gandos baisų nepasisekimą, 
„bezbožninkų” sąjunga pra
dėjo organizuoti savo „misi
jų” mokyklas, kurių pirmu
tinė atidaryta Dnepropet- 
rovske, Ukrainoje; parinktu 
60 geriausių komunistų gru
pė po 3 mėnesių bus išsiųsta 
„misijonieriauti”.

Galima iš anksto tvirtinti,

E & PL1TZ 
[adison St., 
dyn, N. Y, 
enmore 5-8733

Teismo sprendimai
Vyriausmas Teismas ba

landžio 12 d. savo sprendi
mu, 5 balsais prieš 4, pripa
žino konstitucingu Tautinį 
Darbo Santykių Aktą, kurs 
yra Kongreso priimtas dau
giausia senatoriaus Wagne- 
rio pastangomis. Šis įstaty
mas leidžia darbininkams 
organizuotis į unijas, pripa
žįsta unijoms teisę atstovau
ti darbininkus prieš darbda
vius. Teismo narių dauguma 
aiškiai pabrėžė, jog darbinin 
kai turi teisę organizuotis ir 
pasirinkti savo atstovus tei
sėtiems reikalavimams ir 
kad tai tvarkyti konstituci
ja nedraudžia kongresui.
Streiko nuostoliai.

Apskaičiuota, jog Chrys
ler automobilių dirbtuvėse 
užsitęsęs per 30 dienų strei
kas kaštavęs apie 87 mili
jonus dolerių; šią sumą su
darą darbininkų prarastas 
atlyginimas, darbdavių pel
nas ir kitokios pajamos, ku
rios būtų buvusios gautos, 
jei ne streikas. Nuostolių tu
rėjęs ir Detroit miestas, ku
riam per tą laiką teko padi
dinti pašalpos išlaidas.
Ūkininkai prieš streikierius

Balandžio 7 d. Hershey, 
Pa., miestelis savo riaušėmis 
patraukė visos šalies dėme
sį — į Hershey šokolado 
dirbtuves įsiveržė kelių tūk
stančių ūkininkų minia ir 
pašalino užsidariusius „sė
dėjimo” streikierius. Dirbtu
vių darbo sustabdymą dau
giausia pajuto apylinkės 
ūkininkai, kuriems šokolado 
dirbtuvės yra pajamų šalti
nis — jie ten parduodavo di
delį kiekį pieno. f

Bilijoninis nedateklius
Senatorius King senate 

savo kalboje įrodinėjo, jog 
šiais metais valstybės iždas 
turės apie 4 ar 5 bilijonus 
dolerių nedatekliaus — defi
cito. Senatorius mano, jog 
mokesčiai turėtų būti pakel
ti, bet valdžios atstovai ne
patvirtina senatoriaus reiš
kiamos nuomonės ir tiki, jog 
valstybės iždo nedateklius 
bus žymiai mažesnis.
Brolis prieš brolį

Rumunijos karalius Karo
lis savo vieninteliui broliui 
Nikalojui atėmė kunigaikš
čio vardą ir pašalino jį iš 
karališkos 
damas už 
rališko” 
Nikalojus 
žmonos, 1 
bus ištremtas. Pats karalius 
Karolis jaunystėje buvo 
dęs paprastą merginą, 
liau persiskyręs ir vedęs 
goslavijos kunigaikštytę, 
kuria irgi persiskyręs.
Japonų lakūnai

Japonų lakūnai Jinuma 
Tsukagoshi balandžio 9 
atlėkė į Londoną orlaiviu 
Japonijos, atlikdami 9,800 
mylių kelionę per 94 valan
das, tuomi pasiekdami pa
saulinę pirmenybę. Lėktu
vas grynai japoniškos gamy
bos.

i šeimos, nubaus- 
vedybas su „neka- 
kraujo mergina, 
neatsisakė savo 

todėl veikiausiai
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jog iš tų „misijų” nieko ne
bus. Krikščionybės galia iš
mėginta!

Titaniko žuvimo sukaktis
Balandžio 15 d. sukako ly

giai 25 metai, kai nuskendo 
laivas Titanikas, kuris 1912 
mt. bal. 11 d. išplaukė iš 
Southamptono į New Yorką. 
Laivu vyko per 2200 asme
nų. Laivas tuo metu buvo 
didžiausias pasauly ir buvo 
anglų pasididžiavimas. Bal. 
14 d. prieš pat 12 vai. naktį 
laivas susidūrė su ledyno 
kalnu; vanduo pradėjo verž
tis į laivą ir už kelių valan
dų Titanikas nuskendo. Išsi
gelbėjo 336 moterys ir 315 
vyrų; nuskendo 103 moterys 
ir 1,347 vyrai. Išsigelbėju
sius laiveliais paėmė laivas 
Carpathia. Žuvusiųjų skai
čiuje buvo ir lietuvių kuni
gas J. Montvila, šaltinio re
daktorius, vykęs į Worces
ter, Mass.
Belgija demokratiška

Balandžio 11 d. Belgijos 
sostinės Briuselio gyvento
jai rinko atstovą į valstybės 
parlamentą — tautos atsto
vybę. Kandidatais buvo 
premjeras Zeeland ir fašistų 
partijos vadas Degrelle, ne
seniai suorganizavęs reksis- 
tų partiją. Premjerą rėmė 
katalikų, liberalų ir socialis
tų partijos. Rinkimus laimė
jo Zeeland, gaudamas 275,- 
840 balsų, o Degrelle surin
ko 69,242 balsus. Degrelle 
siekia diktatūros, žadėda
mas panaikinti visas parti
jas, eidamas Mussolinio ir 
Hitlerio pėdomis. Jo pralai
mėjimui žymiai prisidėjo 
Belgijos primatas, kardino
las van Roey, kurs prieš pat 
rinkimus išleido raginimą 
katalikams balsuoti už Zee- 
landą. Tas kardinolo ragini
mas nusvėręs premjero nau
dai apie 100 tūkstančių bal
sų.
Darbininkų susišaudymai

Galena mieste, Kansas vai 
stybėje, cinko ir kitokio me
talo kasėjai yra pasidalinę 
į dvi unijas — į nepriklauso
mą ir į CIO, tarp kurių kilo 
nesusipratimai. „Nepriklau
somieji” bal. 11 d. žygiavo 
į CIO būstinę iškėlę kastu
vus; juos pasitiko šūviai iš 
CIO būstinės ir 9 darbinin
kai sunkokai sužeisti.
Naciai teisia kunigus

Nacių (hitlerininkų)
tingas „liaudies” teismas na 
grinėja trijų katalikų kuni
gų ir 4 pasauliečių bylą, ku
rioje kaltinamieji laikomi 
Vokietijos išdavikais, nes 
jie drauge su komunistais 
norėję nuversti esamą dikta
tūrą. Svarbiausiu kaltina
muoju yra kun. Rossaint, ka 
talikų jaunimo grupės kape
lionas. Liudininkai teisme 
parodė, jog kun. Rossaint vi
są laiką buvo geriausias dar
bininkų draugas, užtarėjas; 
jo namuose beturčiai visados 
rasdavo prieglaudą, nakvynę 
ir paramą. Nors teismas ne
pasibaigė, bet kun. Rossaint 
ir jo draugai jau vadinami 
išdavikais ir jiems reikalau
jama didžiausios bausmės. 
Tuo pat laiku, kai teisme 
vyksta minėta byla, nacių 
spauda smarkiai puola kata
likų kunigus, kodėl jie nesi
veda ir nekuria „vokiškos 
šeimos”.

Cicero, III. — Balandžio 
10 d. į šio miesto mokyklų 
tarybą išrinktas lietuvis ad
vokatas N. Tumavick. Jis 
laimėjo 6,600 balsais.

Adv. Tumavick yra 29 me
tų amžiaus, baigęs De Paul 
universitetą.

Balandžio 12 d. 3 vai. po
piet turėjo būti perduodama 
vienos valandos muzikos pro 
grama iš Kauno, tačiau blo
gos oro sąlygos virš Atlanti- 
ko sukliudė.

Programa perduota tik a- 
pie S min. ir buvo galima 
spręsti, jog šį sykį Kaune 
buvo turiningai pasiruošta.

NEKATALIKŲ AUKA BE
TURČIŲ VALGYKLAI

Newark. — Prie pat kata
likų katedros yra įsteigta 
vargšams šelpti valgykla, iš 
kurios kasdien duodama šil
tų valgių įvairiems varg
šams ir šiaip beturčiams, ku
rie tik ateina.

Ši valgykla įsteigta prieš 
2 metus ir jau yra išdavusi 
apie du milijonus valgių at
skiriems vargšams bei jų šei 
moms.

Paprastai, kas savaitė ši 
valgykla sunaudoja 600 sva
rų jautienos, 2004svarų kiau
lienos, 700 sv. pupų, 200 sv. 
dešrelių, 600 sv. kopūstų, 
250 sv. makaronų, 350 dėžių 
pieno, 1,400 kepalų duonos 
ir daug svarų bulvių, svogū
nų ir įvairių daržovių.

Šią valgyklą išlaiko spe
ciali draugija, kurios paja
mos susidaro iš aukų. Šiomis 
dienomis draugijai viena ne- 
katalikų grupė įteikė 20 tūk
stančių dolerių dovaną.

28 MĖNESIŲ MERGAITĖ 
ŽINO 3,800 ŽODŽIŲ

ypa-

St. Louis. — Mary Chris
tine Dunn, 28 mėnesių am
žiaus, jau žino ir supranta 
per 3,800 žodžių ir moka a- 
pie 100 dainų.

Ši nepaprastai gabi mer
gaitė moka kiek paskambin
ti pianu ir gitara.

Gydytojai bei šiaip moks
lininkai stebi mergaitės au
gimą ir jos nepaprastus ga
bumus.

— Kovo 15 d. Baltijos jū
ros bangose nuskendo 4 žve
jai, išplaukę motorlaiviu žve 
joti.

labai

New 
vals-

Teisėjui 75 metai

Vyriausio Teismo pirmi
ninkui, teisėjui Charles E. 
Hughes, balandžio 11 d. su
kako 75 metai. Gimimo die
ną Hughes praleido 
kukliai.

Hughes yra buvęs 
York gubernatoriumi,
tybės sekretorių ir respubli
konų kandidatu 1916 mt. rin 
Rimuose prieš prezidentą 
Wilsoną; vyr. teismo pirmi
ninku yra nuo 1930 met. ir 
per tą laiką iki šiol nepra
leido nė vieno teismo posė
džio.

Berlynas. — Hitlerio vy
riausybė nusiuntė Popiežiui 
savo raštą, kuriuo mėgina 
atsakyti į Popiežiaus išleis
tą encikliką, perskaitytą Vo
kietijos katalikų bažnyčiose 
Verbų sekmadienį.

Savo rašte nacių vyriausy
bė aiškina, jog ji nustebusi 
Popiežiaus pareikšta kritika 
dėl Vokietijos vidaus reika
lų ir nurodo, jog dabartiniai 
Vokietijos valdovai yra daug 
gera padarę Bažnyčiai.

Raštas baigiamas pareiš
kimu, jog Vokietija norinti 
gerų santykių su Bažnyčia, 
tačiau tai priklausysią nuo 
Vatikano ir nuo kunigų.

Po šio atsakymo, Hitleris 
įsakė teismams atnaujinti 
sulaikytas bylas prieš kata
likų kunigus ir vienuolius, 
kurie kaltinami nusižengi
mais pinigų tvarkymo įsta
tymams.

BASKŲ PROVINCIJAI 
GRESIA BADAS

Bilbao. — Generolo Fran
co sukilėlių kariuomenė yra 
visai apsupusi Baskų pro
vinciją, kurios gyventojams 
gresia didelis badas. Anks
čiau maisto pristatydavo an
glų prekybiniai laivai, bet 
dabar sukilėlių laivai užblo
kavo privažiavimą.

Sukilėlių vadovybė kvie
čia baskus pasiduoti, bet šie 
narsiai ginasi. _

VIENUOLĖ IŠGELBĖJO 
18 KUNIGŲ GYVYBES

Sevilija. — Karmeličių 
vienuolyno viršininkė, sesuo 
Pilar, iš „bendrafrontinin- 
kų” kalėjimų yra išgelbėjusi 
18 kunigų, kuriems grėsė ne
abejotina mirtis.

Vienuolės karžygiški dar
bai neseniai sužinoti, kai į 
Malagos miestą įžygiavo ge
nerolo Franco kariuomenė.

Minėta vienuolė, bendra- 
frontininkams nepažįstama, 
buvo įstojusi į raudonąją 
miliciją ir taip jai pasisekė 
aplankyti kalėjimą 18-ka 
kartų ir kiekvieną kartą iš
laisvinti po vieną kunigą.

GEN. FRANCO VIETĄ 
UŽIMS KITAS?

Roma. — Čia pasklido ži
nių, jog Ispanijos sukilėlių 
vyr. vadas generolas Franco 
pasitrauks iš karo vadovavi
mo vietos ir pasiliks tik su
kilėlių vyriausybės galva.

Kas generolo Franco vie
tą užimtų, dar neskelbiama.

— Kauno senamiesčio Šv. 
Vincento Pauliečio skyrius 
suorganizavo vargšams pie
tus, kurie kaštuoja tik 5 
amerik. centus; pavalgyti 
gaunama visai sočiai. Šiais 
pigiais pietumis pasinaudoja 
ir neturtingi moksleiviai bei 
studentai. Kasdien išduoda
ma daugiau kaip 100 pietų.

— Krikščionių darbininkų 
s-gos suruoštose rekolekcijo
se Vytauto bažnyčioje lankė
si 500 vyrų.

— Jonišky • šv. Vincento 
Pauliečio draugijos skyrius 
pastatė 2-jų aukštų namus 
prieglaudai.

Vyskupas Reinys 
Džiaugsmingai Laukiamas

Jersey City. — Pas kun. 
S. Stonį įvykusiame Rytų 
Provincijos kunigų susirin
kime smulkiai aptartas J. E. 
vyskupo Mečislovo Reinio 
sutikimas ir paruošta jo sve 
čiavimosi tvarka.

Visi kunigai nuoširdžiai 
ir entuziastiškai laukia aukš 
tojo svečio.

Malonu pranešti, jog New 
York ir New Jersey Lietu
vių Dienoje, liepos 4 dieną 
vyskupas Reinys tikrai da
lyvaus. Tą dieną iškilmingą 
sumą jis laikys Apreiškimo 
par. bažnyčioje, 259 No. 5th 
St., Brooklyne.

Tikimasi, jog Lietuvių 
Dienoje gausingai dalyvaus 
New Jersey valstybės lietu
viai. Yra vilties, jog įvairių 
parapijų chorai pasirodys

savo atitinkamomis progra
momis.

Kaip jau anksčiau pra
nešta, vysk. Reinys į New 
Yorką atvyksta birželio 17 
d. ir tuojau pradės lankytis 
šioje apylinkėje. Pakvietimų 
labai daug 
ky to jams 
patenkinti, 
svečiuosis 
d.

Pirmutinė 
kuriai savo metiniame seime 
teks turėti garbingąjį sve
čią, bus L.D.S., nes jos sei
mas šaukiamas birželio 28 
— 29 d. Nashua, N. H.

Po Lietuvių Dienos iškil
mių, vysk. Reinys liepos 4 d. 
vakare išvyks į Marianapolį, 
kur liepos 5 d. įvyksta Nau
josios Anglijos Lietuvių Die
na.

LITVINOVO ŽMONA 
IŠTREMTA

PREZIDENTAS ĮSAKĖ 
SUMAŽINTI IŠLAIDAS

Sverdlovską, į 
900 mylių nuo

žmona palaikiu-

Geneva. — Čia gauta, ži
nių, jog Sovietų Rusijos už
sienio reikalų komisaro Lit- 
vinovo žmona ištremta iš 
Maskvos į 
Uralą, apie 
Maskvos.

Litvinovo
si labai artimus santykius 
su pasmerktojo Sokolnikovo 
žmona, todėl ji įtarta veiklo
je prieš Staliną.

Litvinovienė yra anglų kil 
mės, susituokusi su Litvino- 
vu 1916 mt. Londone.

GAUSINGAS SUSIRINKI
MAS KOVAI PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ

New York. — Didžiulėse 
Hippodrome patalpose balan 
džio 13 d. vakare įvyko gau
singas susirinkimas, kurį su
kvietė sąjunga kovai prieš 
komunizmą.

Daugiau kaip 4000 žmonių 
entuziastiškai išklausė buv. 
gubernatoriaus Alfred E. 
Smith, Amerikos Darbo Fe
deracijos vicepirmininko 
Mathew Woll, kun. Curran 
ir kitų kalbėtojų kalbų.

Susirinkime sudėta daug 
aukų, skiriamų plėsti viešą 
kovą prieš komunizmą.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt įsakė visiems 
vyriausybės departamen
tams peržiūrėti savo išlaidų 
sąmatas ir, kiek galima, pri
silaikyti didesnio taupumo.

Prezidentas išleido minė
tą įsakymą ryšium su mažė
jančiomis valstybės pajamo
mis, kurių buvo numatyta 
daug daugiai!, negu dabar 
gaunama.

Iki gegužės 1 d. departa
mentų viršininkai turės pra
nešti prezidentui, kur ir kas 
bus galima sutaupyti. Mano
ma, jog nemažai tarnautojų 
bus atleistų; taip pat būsią 
sumažintas pašalpų davi
mas.

Sausio mėnesį Roosevelt 
tikėjosi, jog iki birželio.30 
d. valstybės iždas turės val
stybinių pajamų beveik 6 
bilijonus dolerių, bet dabar 
atrodo, jog iki tos sumos 
truks apie 500 milijonų do
lerių.

NULINČIAVO DU 
NEGRUS

PEČIAUS SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ MOTINĄ IR 

SŪNŲ

Elizabeth, N. J. — Mažo 
anglimis kūrenamo pečiaus 
sprogimas užmušė Mary 
Munzing, 34 metų, ir jos sū
nų Harold, 7 metų.

Sprogimas įvyko nelai
mingųjų namo rūsyje.

PAGERBĖ MOKSLININKĄ

Duck Hill, Miss. — 200 
žmonių minia ištraukė iš po
licijos apsaugos du areštuo
tus negrus ir juos nulinčia- 
vo. Tai buvo balandžio 13 
dieną.

Abu negrai buvo kaltina
mi nužudę vieną prekybinin
ką, bet teisme jie gynėsi.

Vedant juos iš teismo į 
kalėjimą, užpuolė įkaitusi 
minia, išplėšė negrus, nusi
vedė už miesto, pririšo prie 
medžių ir ten kankindami iš 
gavo prisipažinimus.

Negrams prisipažinus, mi- 
žiauriai juos nužudė.nia

Villanova. — Villanovos 
kolegijos vadovybė šiemet 
svarbų Mendelio medalį pri
pažino kun. Dr. Pierre Teil
hard de Chardin, jėzuitui, 
kurs yra pasižymėjęs žmo
gaus kilmės tyrinėtojas.

Kun. Chardin gyvena Ki
nijoje ir šiuo metu yra atva
žiavęs į svarbų mokslininkų 
susirinkimą, vykusį Phila- 
delphijoj.

JUGOSLAVIJOJ 
STREIKAS

Belgradas. — Geležies ir 
plieno dirbtuvėje vyksta 
streikas -g- 5000 darbininkų 
išėjo į streiką, reikalaudami 
geresnio atlyginimo ir palan 
kesnių darbo sąlygų.

Minėta dirbtuvė yra vo
kiečių rankose ir gamina gin 
klus.

■■■
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O vis dėlto lietuvių katalikų visuomenė gali džiaugtis sa
vo stiprėjimu. Kad stiprėjame, kad turime drąsos, kad 
suprantame momento reikalavimus, aiškiai liudija tik ką 
išėjęs naujas savaitraštis — Lietuvių Žinios.

Laikraštį leidžia Lietuvių R. K. Literatūros Draugija, ne
seniai įsisteigusi Clevelande, Ohio. Laikraštis skiriamas 
Clevelando, Detroito ir Pittsburgho apylinkėms, kur yra 
tirštos lietuvių kolonijos, kurios iki šiol neturėjo savo 
laikraščio.

Laikraščio pirmas numeris pagauna dėmesį savo tvar
kingumu ir nepaprastu kuklumu. Galima sakyti, jog laik
raštis pirmoje eilėje užsirekomendavo savo lietuvišku ku
klumu.

Lietuvių Žinių redakcija savo įžanginiame žodyje pasi
sako, jog laikraštis tarnaus lietuvių visuomenei, skleisda
mas tikybinį, tautinį ir kultūrinį susipratimą, užpildyda- 
mas dideles spragas, kurios susidaro dėl katalikiškos ir 
tautiškos krypties laikraščių nepakankamo skaičiaus.

Pirmasis numeris nekelia jokių abejonių, jog laikraščio 
leidėjai rimtai pradėjo darbą ir jog jie pasiryžę savo užsi
mojimuose garbingai ištverti. Visi gerai žinome, jog lie
tuvių laikraščiams, norintiems tarnauti tiesai ir nedaran
tiems jokių kompromisų savo principuose, labai sunku lai
kytis, bet siekiamasis tikslas suteikia jėgų kliūtims nu
galėti.

Sveikindami Lietuvių Žinias, brangų, malonų ir gerbtiną 
spaudos šeimos naują narį, linkime ko geriausio pasiseki
mo ir ko palankiausios dirvos savo išganingam darbui 
Sveikiname ir džiaugiamės!

Ar ne keistas mūsų tautos likimas? Svetimiesiems ji 
yra buvusi ir tebėra įvairiausių įkvėpimų šaltiniu, o iš sa
vųjų sulaukė ir sulaukia didesnių ar mažesnių neištiki
mųjų.

Įvairūs mokslininkai stebėjosi ir stebisi nepaprastomis 
lietuvių dainomis, turtinga tautosaka. Kitataučiai profe
soriai yra lankęsi Lietuvoje ir iš kaimiečių lūpų užrašinė- 
ję lietuviškąją dainą.

Nemažai didžiųjų universitetų turi savo skyrius, ku
riuose nagrinėjama gražioji lietuvių kalba, be kurios žino
jimo nėra Įmanomas kalbų mokslas.

Pavartykim įžymųjį Webster žodyną — ir ten rasim 
daugybę aiškinimų, kurie rodo, kiek daug įvairių kalbų žo
džių savo pradžią turi lietuviškuose žodžiuose.

Valstybių politikams nelengva suprasti, kaip mūsų tau
ta, tiek daug metų vilkusi pavergimo jungą, galėjo atsi
kelti į nepriklausomą gyvenimą ir kurti nuolatos į priekį 
žygiuojančią savo valstybę.

Tiems dideliems ponams sunku išaiškinti, kaip tokia ma
ža valstybė gali jau 17-ti metai nepripažinti už save 14-ka 
kartų didesniam kaimynui teisės turėti užgrobtą teritoriją. 
Jie stebisi, o lietuviai galingai sako visam pasauliui: Mes 
be Vilniaus nenurimsim.

Štai, šiomis dienomis, paaiškėjo dar viena „keistybė”, 
kurią paskelbė Vilniui Vaduoti Sąjungos žurnalas Mūsų 
Vilnius (š. m. 7 nr.), atspausdindamas laikraštininko A. 
Poškos kelionės aprašymus.

Būdamas Indijoje, A. Poška turėjo laimės aplankyti ir 
kilnųjį indų tautinio judėjimo vadą Mahatmą Gandhi, kurs 
kovoja dėl Indijos nepriklausomybės.

Gandhi, po pasisveikinimo, Poškai taip pasakęs:
„Taip, aš esu daug skaitęs apie Lietuvą. Tai mūsų indų 

giminė, sugrįžusi į šiaurę. Heroiškai iškariavusi sau lais
vę iš dviejų milžinų kaimynų. Ji yra davusi ir Suvieny
toms Valstybėms laisvėm kariautoją Kosciušką. Perduok 
savo tėvynei linkėjimų nuo manęs ir pasakyk, kad aš daug 
esu pasimokęs iš jos dvasinės kovos su galingesniais prie
šais”.

Gandhi norėjo, Sad lietuviai žinotų, jog ir jam teko pasi
mokyti iš lietuvių tautos, kuri buvo priversta kovoti su 
daug už save gausingesniais priešais. Indų vadui Gandhi 
lietuvių kovos suprantamos, nes ir jam teko ir tenka ko
voti su galingu priešu, su Anglija.

Gandhi žodžiai turėtų gerokai sugėdyti tuos lietuvius, 
kurie abejoja savo tautos galia, kuriems nebrangi protėvių 
kalba, kuriems rūpi tik šiandie, kurie lietuviško rytojaus 
nepripažįsta.

Kilnaus proto žmogus bus vienodas laimėje ir nelaimėje. 
Jis niekuomet nepasikarščiuos, bet ir neleis save žeminti 
Nesididžiuos, turėdamas pasisekimą, bet nesijaus prislėg
tas nepasisekime. Nejieškos, bet ir nevengs pavojaus, ne
kalbės nei apie kitus, nei apie save. Nesistengs, kad jį kas 
girtų ir nenorės, kad peiktų kitus. — Aristotelis.

Sukūręs žmogų Dievas ap
dovanojo jį prigimtomis ir 
antprigimtomis malonėmis ir 
paskyrė jam dvejopą gyve
nimą. Taigi, žmoguje reiš
kiasi fizinė bei dvasinė gy
vybė ir gamtinė bei antgam
tinė gyvybė.

Aptemdytu protu ir su
silpninta valia dažnai žmo
gus nutolsta nuo Kūrėjo 
skirto jam aukštojo tikslo. 
Jam yra įgimta branginti 
tai, ką jis pažįsta. Kūnas 
jam matomas, apčiuopiamas 
daiktas. Kūnu jaučia skaus
mus, malonumus. Jo reika
lams, jo gyvybei palaikyti 
žmogus aukoja viską.

Dievas leidžia žmogui sa
vo reikalams pavergti gam
tą ir būti jos karaliumi. Įvai 
rūs išradimai, gyvenimo pa
togumai pareina iš gerojo 
Viešpaties rankų ir turi bū
ti panaudoti Jo garbei. To
dėl negalima išradimus par
duoti piktosios dvasios agen 
tams. Negalima talentus, pa
togumus, gyvenimo praban
gą sąmoningai panaudoti 
blogiems tikslams ir taip 
prieštarauti šventai Dievo 
valiai. Amžinai laimingas 
Dievas dėl to nenukenčia. 
Jis gali ir piktus žmogaus 
darbus apversti į gera. Bet 
žmogus pats save atskiria 
nuo Dievo. Tai yra nuodėmė. 
„Nuodėmė gimdo mirtį” 
(Jok. 1, 5). Kada siela gai
vina žmogaus kūną, sakome 
— jis gyvas. Kaip tik mirtis 
atskiria kūną nuo sielos, kū
nas nebeturi gyvybės. Mirš
ta. „Kuo “ siela kūnui, tuo 
Dievo malonė sielai; sielai 
išėjus iš kūno, kūnas genda; 
lygiai, kaip tik malonė palie
ka sielą, dvasia apmiršta. 
Dievas suteptoje sieloje jau 
neberegi savo paveikslo, nes 
sunki nuodėmė, protui prie
šinga, daro žmogų panašiu 
neišmintingam gyvuliui. Ne
apkenčia jo Viešpats Jėzus 
ir kartu visas dangus” (šv. 
Petras Chryzologas).

Dievo yra „pasigėrėjimas 
būti su žmonių vaikais”. Per 
Dievo malonę tampame Jo 
vaikais ir dangaus piliečiais. 
Išsižadėti taip gero Kara
liaus ir Jo karalystės turtų, 
o laisva valia susibičiuliauti 
su amžinuoju Dievo priešu 
ir eiti jam vergauti; turėti

gražiausią sielą ir užteršti 
ją bjauriais raupais; pamin
ti po kojų dorybes ir pamil
ti nedorybes — tai jau tik
rai beprotybė.

Lengva įsivaizduoti ūki
ninką, užvedantį sodą. Pri
sodinęs vaisinių medelių, ap
tveria jį tvora, kad gyvuliai 
jų neaplaužytų. Pačius me
delius priraišioja prie kuole
lių, kad vėjas neišverstų. 
Apkasinėja šakneles, nutrę- 
šia žemelę, išrauna piktžoles 
ir daboja, kad vabzdžiai bei 
kirminai nesunaikintų. Su 
pasigerėjimu žiūri į augan
čius medelius ir laukia vai
sių. Kaip skauda širdį ūki
ninkui, jeigu jo rūpestis nie
kais nueina! Kokia jam nau
da iš skarotų, lapuotų me
džių, jei nekrauna žiedų ir 
nemezga vaisių?! Ne tam jie
buvo sodinami...

Dievo garbei sutvertas 
žmogus nešioja savyje Dievo 
paveikslą ir panašumą sielo
je. Siela žmogus iškyla aukš
čiau visų žemiškų kūrinių. 
Kūnas be sielos benaudis 
baisus lavonas. Sielos vaid
muo nulemia žmogaus gyve
nimo darbų vertę.

Žmogų, lyg medelį, Dievas 
pasodino šioje ašarų pakal
nėje ir laukia iš jo atnešant 
vaisių. Pasodino tada, kada 
jau buvo gražiai prirengta 
dirva. Davė globėją angelą 
sargą. Palaistė savo prakai
tu ir net krauju. Nelaimės 
ištiktiesiems įkūrė Ligoninę. 
Jai pasiuntė prižiūrėtojų, gy 
dytojų ir suteikė stebuklin
gų vaistų. Joje ne tik ligo
niai, bet ir mirtinai sužeis
tieji gali likti sveikais. My
limiausioji 'motina nesirūpi
na tiek savo vaikeliais, kiek 
gerasis Viešpats savo žmo
nėmis.

Iš žmogaus Dievas turi tei 
sę reikalauti eiti ir nešti pa
siliekantį vaisių (Jono 15, 
16). Iš padžiūvusio, kirmino 
pagraužto medžio negi gali
ma tikėtis vaisių. Jeigu sie
la nesigaivina Dievo malo
nėmis, jeigu nuodėmės kir
minas ją graužia, jeigu ji, 
kaip kokia šakelė, yra at
skirta nuo vynmedžio — ji 
negali nešti vaisių.

Bevaisio figų medžio lau
kė kirvis ir krosnis. Kokia 
ateitis laukia sielos, kuri ne
neša vaisių tveriančių amži
nam gyvenimui?

tinanti komunistines idėjas.
Komunistų partijos vadas 

Wm. Z. Foster yra šiaip pa
sakęs: „John Lewis organi
zuodamas C.I.O. unijas, dir
ba istorinį darbą; ko grei
čiau darbininkai stos po C. 
I.O. vėliava, tuo lengviau 
bus komunistams savo sie
kius įvykdyti šioj šalyje”.

1930 mt. Lewis yra išva
dinęs išdavikais, melagiais 
ir kitokiais vardais tokius 
asmenis, kaip Brophy, Hap- 
good ir Germer, kaip komu
nistus, o šiandie jie arti
miausi Lewis bendradar
biai: Hapgood — C.I.O. or
ganizatorius, socialistų par
tijos valdybos narys; J. Bro
phy — C.I.O. organizatorius, 
aiškių komunistinių pažiū
rų; Germer — C.I.O. patarė
jas ir drauge socialistų par
tijos sekretorius.

Štai kiti Lewis patarėjai 
bei artimi draugai:

M. Sugar — komunistų 
advokatas Detroite; Lee 
Pressman — komunistas ad
vokatas; Walter Victor ir 
Roy Reuter — C.I.O. orga
nizatoriai socialistai; Roger 
N. Baldwin — komunistams 
auginti organizacijos „Civil 
Liberty Union” direktorius; 
Robert M. Lovett, komunis
tas, Chicagos universiteto 
profesorius; Leo Krzycki — 
C.I.O. unijos patarėjas, vie
nas iš socialistų partijos 
valdybos narių; Frank X. 
Martel — Amer. Darb. Fed. 
Wayne County, Mich, vadas 
ir komunistų geras draugas; 
Wm. Weinstone — Michigan 
valstybės komunistų parti
jos sekretorius; John W. 
Anderson — C.I.O. organiza
torius ir komunistų vadas 
Mich. valstybėje.

Ir dar daug kitų 
Lewis C.I.O. unijos 
lų”, kurie, kaip iš 
taip viduryj, kaip kūnu, taip 
siela yra komunistinėje įta
koje. Darbininkai, jieškoda- 
mi sau geresnių darbo sąly
gų, turi apsižiūrėti, kad ne
susilauktų blogesnio likimo. 
O kas labiausia baisu, kad 
darbininkai, sekdami tuos 
vadus, kurie daugumoje yra 
ne darbininkais ir ne jų kla
sės, bet norį vien vadovauti 
ir iš jų sau duoną pelnyti, 
nenueitų tais keliais, kokiais 
nuvedė Rusijos komunistai.

Taigi, darbininkams rei
kėtų paklausti savo vadų, 
kur jie juos veda ir kokių 
idėjų žmones sau pagelbinin- 
kais renkasi? Ar John L. 
Lewis supranta, kaip ir su 
kuo darbininkams vadovau
ja ir kur juos veda?

Regina Budriene

Moteris Lietuvoje
Manau, kad skaitytojams 

bus įdomu nors trumpai iš
girsti kaip gyvena, ką vei
kia, kuom įdomaujasi lietu
vė moteris.

Lietuvė moteris, kuri dar
buojasi savo šeimoje, kaip ir 
kiekviena moteris apskritai, 
per ištisą dieną atlieka daug 
darbų bei darbelių, kurie, ki
to akimis žiūrint, gal ir ma
žai pastebimi bei įvertinami. 
Jos namai — tai avilys, ji 
pati tai — bitė karalienė, 
drauge ir darbininkė. Ji rū
pestingai tvarko tą savo avi
lį, palaikydama jame tvarką, 
švarą, priduodama jame jau
kumo, šilumos.

Iš ryto ji ruošia vyrui ir 
vaikams pusryčius, išleidžia 
vyrą į darbą, o paaugusius 
vaikus į mokyklą. Berėdyda- 
ma vaikus, motina išklauso 
ir įvairius jų reikalus ir nuo ; 
slenksčio dar primena vai
kams ir jų užduotis tai die
nai mokykloje. Pasilikusi 
tvarko butą, apsiperka kas 
reikia šeimininkavimui ir 
kiek atlieka visokių savo šei 
mai darbelių, taisydama, siū 
dama — tai vis jos rūpestis. 
Ruošia pietus, kad grįžusi 
šeima galėtų jau ir valgyti. 
Tokie visos šeimos bendri 
pietūs praeina labai gyvoje 
nuotaikoje, šeima dalinasi 
savo reikalais, įvykiais, vai
kai pasakoja apie savo dar
bą mokykloje. O motina, sek 
dama savo vaiko — mokinio 
darbą namie, kur reikia, 
kiek galint, padėdama jam 
nes ji įdomaujasi jo darbu, 
jo draugais, jo palinkimais, 
draugiškai jam patardama, 
pakreipdama jį tinkamon pu 
sėn, per tai tampa ir toliau 
surišta su savo vaiku ir jam 
beaugant. ’

Tokiu atveju mokykla ne
atitolina vaiko nuo motinos. 
O kaip tas yra svarbu ir 
brangintina kiekvienoje šei
moje, kur visi jos nariai su
rišti viens kito interesu, kur 
visi gyvena tartum vieno 
pulso mušami, tai tokioje 
šeimoje išaugę vaikai ir gy
venime parodo daug susi
klausymo bei supratimo. 
Kiekviena šeima tai yra lyg 
kokia valstybėlė, kuri pati

tvarkosi, savo nariais rūpi
nasi, juos auklėja. Tėvas ir 
motina — jos vadai. 0 mo
teris — motina, drąsiai gali, 
ma sakyti, yra tos šeimos 
dvasios, jos papročių ugdy
toja. šeima yra vaikams pir
mas šaltinis, iš kurio jie se
mia gyvenimo pažinimą, 
džiaugsmus, pergyvenimus ir 
tą šeimos dvasią, kuri lydi 
žmogų per visą jo gyvenimu

Dabartinės lietuvės — mo 
tinos vaikai auginami gry- 
nai lietuviškoje sąvokoje. 
Nuo pat mažens, šeimoje ir 
mokykloje ugdomas juose 
prisirišimas ir meilė savo j 
tautai, savo valstybei.

Po pietų visa šeima skir
stosi kas sau, prie savo dar
bų. Vakaras poilsiui. Kas pa
silikęs namie skaito, arba 
laiks nuo laiko eina į kokią 
pramogą, vyresni vaikai šeš
tadienio vakarais į savo mo
kyklų ruošiamus vakarėlius, 
ar tai pritaikintus jiems 
koncertus ar tai vaidinimus.

Kiek išsilavinusi moksle 
moteris nesiriboja vien tik 
darbu savo šeimoje — ji da
lyvauja ir visuomeniniam 
gyvenime. Jų rūpesčiu veda- I 
mas „Lopšelis”, kur prižiū- ’ 
rimi visai neturtingų motinų j 
kūdikiai bei našlaičiai. Kiek 
yra visokių labdaringų drau
gijų bei organizacijų, per 
kurias lietuvė — moteris §

kontinentą, kuris tik tarės niūmav 
tolino

faiml 
irioje i 

Aria 
srovei' 
vasaros 
Kranjn 
tomnai 
kas 0

InidT.WiiBte,®-

U ras toje h# ® 
dapsw)tėviskės,graaai 
irraftipi^otoiO

riji Miroje kitos tokios 
nėra. Ii te padaryti m- 
abejota įto ne tik į 
piiraWw ptak 

daug savo jėgų padėjo, savo (totamha, bet ir j 
— -.................................. ja..natto tačiau dar
sumažindama! Be to, ji dar- | stiliaus neto- 
buojasi beveik visose prote- Jr® J™® ( 
sijose, o ypač didelė atsako- UteralBB kraikai uedvi-j 

sišventė jaunos kartos auk- 2*fa-totas ir lie-

’neatsimi

Kaip jis 
Tai merj 
nele,sui 
ne laikai 
nosinuką 
Matė būt

Įėjimo darbe. „Lietuvos Vai- kalbos 
ro” draugijos skyriai yra M 

bemaž visuose Lietuvos mie
steliuose, kur „vaikų darže
liuose” dirba specialiai tam 
darbui pasiruošusios mote
rys. Tuose darželiuose gra
žiai prižiūrimi vaikučiai, mo-

Rhvimii 
M biriems 

komi visokių darbelių, žaidi- “'•daaHta
I "i,!’»*i3Įidė-

SŽ

Paskutiniuoju laiku vyko 
daug „sėdėjimo” streikų, 
kuriuos organizavo ir globo
jo C.I.O. — industrinių orga
nizacijų komitetas — su 
pirmininku John L. Lewis 
priešaky.

Nei vienas darbininkų 
draugas nėra ir negali būti 
priešingas darbininkų orga- 
nizavimuisi ir darbininkų 
teisėtiems streikams, bet 
svarbu, kad darbininkams 
vadovautų tikrieji jų drau
gai, o ne išnaudotojai. Svar
bu, kad darbininkų vadovy
bei rūpėtų darbininkų reika
lai, kad darbininkai būtų ve
dami tiesiu keliu į jų gerovę.

Dabar labai pagarsėjo 
John L. Lewis, kuriam pa
vyko suorganizuoti automo
bilių darbininkų didžiulius

streikus ir juos užbaigti su
tartimis su darbdaviais. Bet 
kas gi yra tas Lewis ir jo 
artimiausi bendradarbiai?

Seniau Lewis buvo anglia
kasių unijos pirmininku ir 
priklausė Amerikos Darbo 
Federacijai, kuri nuo senų 
laikų stovėjo ir stovi prieš 
komunizmą, tačiau kuriai 
nepavyko suorganizuoti po 
savo vėliava didžiųjų 
ninku masių. Įvykus 
pratimams su darbo 
cijos pirmininku
Lewis atsiskyrė ir pradėjo 
organizuoti C.I.O.

C.I.O. vadams jau pavyko 
sutraukti daug unijų, bet vi
sa nelaimė, jog Lewis pagel- 
bininkai yra didelėje komu
nistų įtakoje. Lewis organi
zacija yra pripažinusi The 
Trade Union Educational 
League, kuri yra grynai ko
munistinė organizacija, pla-

Michigan ežeras yra 
džiausiąs ežeras Jungtinėse 
Valstybėse.

San Bernardino apylinkė 
Californijoj yra keturis kar
tus didesnė už Connecticut 
valstybę.

Pasaulio plotas susideda 
iš 49,461,679 ketvirtainių my 
lių.

Prieš pasaulinį karą Mus
solini buvo socialistas, o 
dabar jo socialistai neapken
čia.

Suomija yra vienintelė ša
lis, kuri sumokėjo karo sko
lą Jungt. Valstybėms.

„Ponny Express”, laiškų 
pervežimo paštas, tarp St 
Joseph, Missouri, ir Califor- 
nijos truko 8 dienas. Tas pa
tarnavimas turėjo 3,000 sto
čių laikytojų ir 190 stočių 
su 400 arklių ir 80 vežėjų.

J. K. M.

Be valios, mokslas ir tikė
jimas yra tik bejėgis svajo
jimas. — Foersteris.

Žmogaus sielai valia taip 
reikalinga, kaip kūnui rei
kalingi kaulai.

— M. Pečkauskaitė.
Susirasiu kelią, ar jį pra- 

siskinsiu. Nebuvo tokios die
nos, kuri nebūtų davusi pro
gos padaryti ką gera; kas 
lig šiol negalėjo būti pada
ryta, ir vėliau nebus padary
ta. — H. Burleigh.

Šio pasaulio įstatymai ne
sikeičia, kol juos pakeičia.

— Garfieldas.
Ne kiekviena nelaimė, ku

ri mus sutinka yra smūgis, o 
anksti sutikdamos mus sun
kenybės dažnai esti palaimi
nimu. Nugalėtos sunkenybės 
ne tik moko, bet parengia 
mus į būsimas kovas.

— Sharpe.
Tikriausias protingumas 

yra padarytų sprendimų ne
keitimas.

— Napoleonas.
Žmonėms pajėgų netrūks

ta — jiems trūksta valios.
— Victor Hugo.

mų, juose auklėjama kas ge
ra, kilnu. Darbininkei — mo
tinai tai didelis palengvini
mas, iš ryto eidama į darbą 
atveda vaiką darželiu, o grįž 
dama užeina savo vaiko par
sivesti.

Yra daug ir tarnaujančių 
moterų, tiek privačiose, tiek 
savivaldybių bei valdiškose 
įtaigose. Yra ir tokių, ku
rios drauge su vyru kasdien 
išeina tarnybon, kiekvienas 
į savo įstaigą. Ką padarysi, | 
gal ir jiems geriau būtų, 
kad tarnautų tik vyras, bet ’ 
aplinkybės taip verčia. Bū
dami neturtingų tėvų, susi
pažino moksle ar darbe, ap- 
si vesdami neturėjo susitau- • 
pę, o mūsų tautoje dar sve
timas tas, kas pas vokiečius, 
bent buvo, kasdieninis reiš
kinys — ilgus metus būti su
žieduotas, kol susitaupys lė- I 
šų savo židiniui įtaisyti.

Sutinku pažįstamą, nese
niai vedusią, porą; abu bai
gę universitetą, ten jie ir su
sipažino. Jaunutė ponia pa
sakoja, kad dar neturi buto, 
gyvena viename kambary 
sako, su laiku abu su vyru 
bedirbdami, prasigyvensime 
nusipirksime kas reikia bu
tui bei šeimininkavimui, o1 
dabar... mes esame labai lai
mingi ir viename kamba
ry!... Ir nuėjo sau linksmi.

Praeis keli metai, toji jau- | 
na moteris gražiai šeiminin
kaus savo šeimoje, rytais iš
lydės vyrą į darbą, o dar vė
liau ir savo vaikučius į mo
kyklą.

(Bus daugiau)
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Ištautėjimo Klausimu
(Keletas nuotrupų)

LIUTIKAS, ROKAS,

pa-

bū-

o katalikų
iuoti, reikalavo, kad jo var-

:s-

LIETUVOS PILIEČIAMS
PASAI NEMOKAMAI

klaidžiojo giriose, 
dienų avietynuose, 

nudvelkė vėsus ma- 
Vaikinas atsiminė, 
jo artėja: anoji

Gautomis žiniomis iš Lietu
vos Generalinio Konsulato 
New Yorke, Lietuvos pilie
čiai, gyveną nuolatinai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse,

giniais parapijos reikalais 
Įpats mažai rūpindavosi, o 
pavesdavo juos Komitetui. 
Be to, Komitetui pavedė ir

losi, savo nariais rūpi- 
juos auklėja. Tėvas ir 

na — jos vadai. 0 mo- 
— motina, drąsiai 

lakyti, yra tos keimos 
lios, jos papročių ugdy. 
. šeima yra vaikams pi- 
šaltinis, iš kurio jie |

taip 
kad 
Ko-

Klaidų darome kiekvienas, 
bet klaidos yra ir atitaiso
mos, todėl taisykime, kol 
dar nevėlu. Vyturys.

!S 
a

Mūsų ir Lietuvos spauda 
dažnai kebą labai gyvą 
klausimą lietuvybės išlaiky
mo reikalu. Diskutuoja mū
sų laikraščių redaktoriai,

šų savo židiniui ;
Sutinku pažįstam 

niai vedusią, porą; $ 
gę universitetą, ten jM 
sipažino. Jaunutėj 
sakoja, kad dar neto11, 
gyvena viename

savo mintyse.
jisai

Begiua Budrienė

tuvoje

4. Tyla prieš audrą
Jaunas, ramaus būdo lite

ratas kunigas tik žiūrėjo.
su Dembs- 

(Šliupas 
vaistinę, o 

jo pardavė-
Jie viliojo ir kiršino 

Šliupas, kaip Šliu-

nuo šnekamosios sakinio, — 
tai tikra Dievo malonė, todėl 
būtinai turėtume įsigyti Vai
čiulaičio „Valentiną” ir tol 
skaityti, kol nė skutų neliks.

is
e-

jemaž visuose lietumi mums’ kurie skęstame ligi 
sieliuose, kur „reikli M gy v0 
liuese” dirba speciali zarg,°De’_ kurle

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai

Jie ap- tantis, buvo įsteigtos ir pir- 
tardavo einamuosius parapi- raoSios lietuvių katalikų 
jos reikalus ir patvirtindavo draugijos. Tvarkėsi jau pir-

(1893-VII-30), šv. 
ir Povilo, šv. Kaži-

įdžlo 16 d., 1937 m.
Balandžio 16 d., 1937 m.

Valentina

Perskaitęs A. Vaičiulaičio 
tikrai žymų į kasmet vis 
gausėjantį mūsų grožinės li
teratūros lobyną indėlį, ver
tingą ir galingą savo sinte
zėje, tariau pats sau:

Tu atvykai iš tėviškės, vi
sa jos kvapsnimi pakvipusi, 
pakvipusi jos girių, laukų, 
pievų, upių, sodų ir bičių su
nešto ir aviliuose sudėlioto 
medaus kvapsnimi.

Iš tavo veido, iš tavo akių 
— iš visos tavęs dvelkia ma
no tėviškė. Mane nuo tėviš
kės atskyrusios buvo tirštos 
laiko miglos, bet tu mus vėl 
suartinai.

Kone kiekvienas amerikie
tis lietuvis, gimęs ir savo 
gyvenimo pavasarį praleidęs 
anapus Atlanto vandenyno, 
bet likimo atblokštas į šitą 
kontinentą, kuris tik turės 
laimės skaityti Antano Vai
čiulaičio „Valentiną” (ilius
travo T. Kalakauskas, išlei
do Sakalas, 224 psl., kaina 3 
lt.), ras toje knygoje nors 
dalį ir savo tėviškės, gražiai 
ir subtiliai pavaizduotos. O 
estetinė knygos kryptis ? Tuo 
atžvilgiu, rodos, mūsų groži
nėje literatūroje kitos tokios 
nėra. Ji turės padaryti ne
abejotinos įtakos ne tik į 

urias lietuvė - motai pradedančius Lietuvos plunk 
aug savo jėgų padėjo, ai 
dvynėje skurdo bei ašį 
mnažindama! Be to, ji b 
įuojasi beveik visose put 
lijose, o ypač didelė almi 
nybė tenka toms, kurioj 
atšventė jaunos kartos sė 
įėjimo darbe. „Lietuvos h 
ko” draugijos skyriai ]

ugsmus, pergyvenimus ii 
ieimos dvasią, kuri lydį 
>gų per visą jo gyvenimą 
dabartinės lietuvės — mo 
>s vaikai auginami gry.

lietuviškoje sąvokoje, 
3 pat mažens, šeimoje į 
tykioje ugdomas juo® 
sirišimas ir meilė saw 
itai, savo valstybei. 
?o pietų visa šeima & 
įsi kas sau, prie savo Ja- 
. Vakaras poilsiui. Kas pj. 
ikęs namie skaito, arba 
ks nuo laiko eina į kokią 
amogą, vyresni vaikai H' 
iienio vakarais į savo mo
kių ruošiamus

tai pritaikintus jiems 
ncertus ar tai vaidinimu 
Kiek išsilavinusi moksle 
oteris nesiriboja vien iii 
irbu savo šeimoje — ji da- 
vauja ir visuomenintu 
genime. Jų rūpesčiu veda 
.as „Lopšelis", kur prm 
mi visai neturtingų mota 
ūdikiai bei našlaičiai Kia 
ra visokių labdaringų dm 
ijų bei organizacijų, p

Štai keletas nuotrupų iš 
„Valentinos”, kurios nors 
šiek tiek skaitytoją supažin
dins su pačiu veikalu ir, gal
būt, paskatins jį tą veikalą 
įsigyti. Didelė pagunda gun
do mane duoti skaitytojui 
ko daugiausia ištraukų iš 
„Valentinos”, bet nepalanki 
ilgiems rašiniams redakto
riaus plunksna nuo tos pa
gundos sulaįko.

snos darbininkus, bet ir į 
jau rašančius, tačiau dar 
aiškaus savito stiliaus netu
rinčius. Lietuvos grožinės 
literatūros kritikai nedvi
prasmiai pasako, kad A.

l Vaičiulaitis — estetas ir lie
tuvių literatūrinės kalbos 
gaivintojas. Todėl ypač

kaulo įkyrėjusiame 
’: mirkstame 

smulkutės kasdienybės visai 
nublukusių pavaizdavimų 
baloje, — kurių kiekvienas 
ne tik šnekamosios kalbos 
sakinys nesvietišku girgždė-

iarbui pasiruošusios md 
rys. Tuose darželiuose f 
žiai prižiūrimi vaikučiai,® 
komi visokių darbelių,^ 
mų, juose auklėjama km ..
ra, kilnu. Darbininkei-i Jimu rėzla aus!' bet lr raš°- 
tinai tai didelis patap mosi?s kalbos ne toli bėgęs 

mas, iš ryto eidama į M i 
atveda vaiką darželiui 
dama užeina savo vaiko
sivesti.

Yra daug ir taw 
moterų, tiek privačiose,* 
savivaldybių bei vaB 
įstaigose. Yra ir toką1 
rios drauge su vyrukas 
išeina tarnybon, kiekde 
į savo įstaigą. Ką p^
gal ir jiems geriau
tad tarnautų tik ^Jįajp taikiai sugyventų. Pini- 
aplinkybės taip vertu- 
darni neturtingų tėvų,1 
lažino moksle ar dark j, 
sivesdami neturėjo SR
pę, o mūsų tautoje rt^aUgeĮį Į^tų parapijos admi- 
timas tas, kas pas '^jnistracijos dalykų, pavyz- 
bent buvo, kasdienį ėdžiui net velykinės išpažin- 
kinys —ilgus metus Rties kortelių žmonėms išda- 
žieduotas, kol susita^jlinimą.

1899 — 1900 m. buvo pa
matytas bažnyčios viršus su 
>okštu, kaip šiandie ji atro- 
lo. Statyba kaštavo $22,000. 
?iek pinigų nebuvo. Reikėjo 
įaskolos. Jos prašė Scranto- 
lo vyskupą, kuriuo tuomet

sako, su laiku sh*',uv0 Mykolas Hoban- Vys‘ 
bedirMami, prašilk ‘upa3’ kaiP, sąlygą paskolai 

nusipirksime kas ‘ — „
tui bei šetaia*'* !uJ’utl! .P8™™08 

dabar... mes esame 
mingi ir viename n 
ry!... Ir nuėjo sau

Praeis keli metai, 
na moteris gražiai^ 
kaus savo šeimoje, T 
lydės vyrą į darH ° * 

. liau ir savo vaikui

kyklą.
(Bus daugiai

iurto nuosavybės aktas 
j deed) ir pats vyskupas bū
tų parapijos trustee. Sąlygos 
buvo priimtos ir paskola 
jauta.

1900 m. sausio m. 1 d. nau 
ą bažnyčią vyskupas M. Ho- 

j lan pašventino. Kaip anks- 
I iau rūsies, taip dabar baž-

„Giedriam aukštumų rė
žyje, iškilę į pačias padan
ges, du gandrai suko ratą — 
du juodi taškai, be sparnų, 
be kaklo; tik retkarčiais, kai 
jie pasvirdavo, saulėje žyb
telėdavo šviesūs jų gūžiai. 
Ir rodės, lyg girdėtum, juosi 
ten, šalia šėmo debesėlio, 
švilpiant ir kalenant, o čia 
jiems štai atliepė tyli ir nu- 
tysusi daina: kairėj pusėj 
susėdęs kaimiečių būrelis 
niūniavo liūdnai, linguodami 
visu liemeniu, kaip valtinin
kai ant irklų didelėje ir ra
mioje upėje.

Antanas davėsi nešti šitai 
srovei ir 
vasaros 
Krauju 
lonumas. 
kas prie 
mergaitė, kurią jis prieš ga
vėnią matė baliuje, toji ne
pažįstama ir neprašnekinta. 
Daug lengvų žingsnių tada 
prabėgo pro šalį, ir kodėl tik 
ji viena liko?... Liko jo jau
nystėje, atselindama į jį čia 
darbo valandoj, tarsi išspru
kusi iš knygos raidžių... Be
veik nusigandęs jis stengėsi 
atsiminti, kaip ji atrodo, bet 
neatsiminė. Pro šalį slinko 
daug matytų bruožų, bet nė 
vienas nebuvo panašus į ją. 
Kaip jis galėjo ją pamiršti? 
Tai mergaitė su rusva suk
nele, su rankomis, ties krūti
ne laikančiomis sugniaužtą 
nosinuką ten salės kertėje. 
Matė būtybę artimą ir drau
ge nesugaunamą, matė mo
terį beveik kaip kokią idėją, 
nenumaldomai tau kuždan
čią ir tvinksinčią tavo gys
lose, bet stovinčią toli ir sa
vo alsavimu atliepiančią 
tūkstančiuos širdžių — visų 
vyrų apmastymuos ir troški-

muos atliepiančią. Antanas 
suprato, kad tai buvo visuo
tinė ir gera jėga, tačiau jam 
dabar reikėjo tik vienos, tos 
vienos mergaitės. Ir jis jieš- 
kojo jos, net apatinę lūpą 
prikandęs,
Džiaugsmo nešamas, 
taip stipriai atsidūsėjo, kad dvasios vadai, pasauliečių in 
krūptelėjęs paraudo. Kaimio- teligentija ir ateities vadai, 
čiai niūniavo kaip niūniavę Atvažiavusiems iš Lietu 
begalinę savo dainą... Susi- vos tai labai rimtas klausi- 
tikęs ją kelyje — pažintų, mas ir suka jis mums galvą, 
išskirtų ją iš visų kitų būrio, nes mes sudėjome čia daug 
Bet ar lemta jam kada nors turto, steigdami parapijas, 
bus ją surasti, o gal tą vaka- statydami bažnyčias, įkur- 
rą taip ūmai, vos spėta pa-’darni mokyklas vien tik tuo 
matyti, ji visam laikui, vi- tikslu, kad mūsų jaunimas 
soms dienoms ir visiems me- ! 
tams pražuvo jam iš tako...

Atsiminė seną žvejų dai
ną, atsiminė toj dainoj gie- 

!damą vardą ir ryžtingai nu
sprendė :

— O jos vardas bus Mary
tė.

Ir jam palengvėjo, kad da
vė jai vardą.

Tomas Žiobras — paskuti
nis didžiosios, pasiaukoju
sios ir mus prikėlusios kar
tos vyras. Kiti jį šaukė pro
fesorium, nors jau penkti 

. metai jis nuo šio darbo bu
vo pasitraukęs. Antanui pa
tiko paprasta, tiesi, bet drau 
ge gudri ir subtili profeso
riaus dvasia.

Antanas nejautė . jokio 
skirtumo tarp savęs ir Ma- 

■ rytės, kuri du sykius jį susi
tiko. Pamiršęs šitą kambarį, 

, jis leido tai mergaitei girios 
: taku eiti, leido šarkoms ir
• geniams plasnoti tarp šakų... 
, Viešpatie, koki jos pečiai,
• koks žingsnių eiklumas!...

— Debesyse, broleli, vaik
štai, — senelis profesorius 
šaukė jį.

Slėpdamas savo sumiši
mą, Antanas vertė storo są
siuvinio lapus ir įsižiūrėjo į 
aiškią, ramybės pilną rašy
seną paskutiniuose pusią-' 
piuose:

— Be manęs dirbot? — 
klausė Antanas.

— Klebonas man atvedė 
tokią žebenkštukę...

Senelis juokėsi ir gudriai 
stebėjo Antaną.

— Ji ne iš Kirbynės, o iš 
Griežės kaimo — ten prie 
įlankos.

Vaikinas pritarė galva: 
taip, tegu bus iš Griežės.

galėtų didžiuotis ir džiaug
tis tais darbais, kuriuos at
liko jų tėveliai, norėdami, 
kad vaikai pasiliktų garbin
gi lietuviai ir žinotų, kad jų 
gyslose teka drąsaus lietu
vio kraujas.

Senesnis lietuvis, žiūrėda
mas šiandien į gyvenimą, 
klausia savęs ar tiktai nebus 
pervėlus susirūpinimas savo 
tautybės, o svarbiausia savo 
tėvų kalbos išlikimu šioje 
šalyje. Tiesa, parapijos įstei
gtos gan anksti ir laiku, bet 
mokyklos buvo įsteigtos gal 
jau gerokai suvėluotai. Gali
ma tvirtinti, kad tose para
pijose, kur įsikūrė mokyk
los kiek anksčiau, ten ir jau
nimas gerai lietuvių kalbą 
vartoja, ją mėgsta. O kur 
kiek vėliau, ten tos meilės 
nėra, ten vyrauja anglų kal
ba. O ką besakyti apie tas 
lietuvių kolonijas, kurios ir 
šiandien dar neturi savo lie
tuviškos mokyklos.

Amerikoje įvairių tautų 
ištautėjimas eina labai greit 
ir atrodo, kad šios šalies pa
pročiai ir kalba yra meiles
ni už savus. Kraštuose, kur 
ištautinimo darbas per prie
vartą varomas, ir atsispyri
mas yra didesnis, nes atro- 

■ do, kad kas yra draudžiama, 
tai turi būti ir ginama.

Kai prie Rusijos carų lie
tuvių spauda buvo draudžia
ma, močiutė prie ratelio,

— Skaudvilytė... Gal 
žįsti?

— Ne.
— Kad aš jaunesnis 

čiau!
(Bus daugiau)

Julius Baniulis.

J. Mikštas-Karvelis

kiek pati mokėjo, mokė savo 
vaikučius ir jie tą mokslą 
gerbė, tąja savo kalba di
džiavosi ir ją užlaikė. Knyg
nešiai nešė knygas ir laikra
ščius iš Vokietijos, išstaty- 
dami savo gyvybę į pavojų 
ir ne vienam iš jų teko savo 
gyvybę padėti ar būti ištrem 
tam į tolimus Sibiro tyrus, 
bet jie vistiek džiaugėsi! Kai 
buvo persekiojama mokslei
vija, einanti aukštesnius 
mokslus, ne vienam jaunuo
liui teko bėgti iš tėvynės, 
nebaigus savo mokslo ir ken 
tėti skausmus svetimame 
krašte, bet jie nepakeitė sa
vo lietuviško nusistatymo. 
Jie steigė slaptas draugijas 
ir visokiais būdais priešino
si persekiotojams; baigę 
mokslus pasiliko vadais, 
trokštančiais savo tėvynei 
laisvės ir savo kalbą statė 
pirmutinėje vietoje.

Šioje šalyje, kur niekas 
nepersekioja, viskas priešin
gai. Čia ir tėveliai, atvažia
vę iš tos šalies, kur Nemu
nas teka, pramokę kiek sve
timos kalbos, kad ir labai 
klaidingu žargonu, jau ban
do ir tarp savų vartoti sve
timą kalbą.

Mes nesame persekiojami, 
galime laisvai vartoti savo 
kalbą, skaityti savo kalboje 
leidžiamus laikraščius, bet 
ar mes tai darome. Turbūt 
lietuviui reikia priespaudos, 
kad užlaikytų savo tautybę 
ir savo kalbą, nes laisva va
lia jis to nenori daryti. Bet 
ko norėti iš paprasto žmoge
lio, kuriam nebuvo laimės 
pasiekti aukštesnio mokslo, 
jei ir mūsų vadai inteligen
tai tą pat daro. Laikraščiuo
se rašo, prakalbas sako, šau
kia, kad ištautėjame, o savo 
kasdieniniame gyvenime ki
taip elgiasi. Seserys moky
tojos savo tarpe vartoja an
glų kalbą, nors moka lietu
viškai; jaunieji dvasios va
dai, širdyje lietuviai, lietu
vių kalbą gražiausiai moką, 
savo tarpe šnekasi kita kal
ba. Tai vis blogi pavyzdžiai. savo kalbos ir neigiame sa- 
Jeigu patys savo namuose'vo, kas yra tikrai mūsų, 
ar savo susirinkimuose, po
sėdžiuose vartojame svetimą 
kalbą, ko jau benorėti iš mū
sų suaugančios jaunuomenės,

PAVAARIS IR TAU IŠAUŠ!...

Į Vilnių skrenda mūsų mintys lakios. 
Į Vilnių tiesiame rankas.
Ir ilgesio kupinos mūs akys... 
Mes Vilniaus žygiui kaupiame jėgas. 
O Vilniau, Vilniau, mūs tautos šventove, 
Tu kaip gyvybė mums brangus esi!... 
Tavy juk glūdi Lietuvos garbinga praeities senovė 
Karžygių vardais plačiam pasaulyje garsi. 
Pavasaris štai žydi mūsų giriose, laukuose... 
Pavasariu mes džiaugiamės karštai...
Bet tu brangusis, Vilniau, kuo šiandieną pasiguosi, 
Kai laisvės saulėto pavasario dar nematai? 
Nenusimink vergijos pančiais surakintas, skurdo 

(nukamuotas! — 
Jei ne šiandieną, tai rytoj pavasaris ir tau išauš. 
Tu švęsi pergalės — triumfo džiugią puotą, 
O baltas aras kruvinų nagų neteks, sparnus palauš.

kuri, matydama vyresnių pa 
sielgimus, seka jų pėdomis? 
Kokį grūdą sėjame, tokį 
vaisių ir pjausime

Štai ir kyla klausimas, ko
dėl mes taip darome? Ar ga
lėtų būti, kad mes dar tebe
nešiotume vergijos pančius 
ir bijome, kad caro žandaras |
neužgirstų mus lietuviškai Lietuvos užsienio pasus gau- 
šnekant tarpe savęs? į

Bet dar nėra vėlu taisyti ( 
klaidas. Galime ir turime 
pasirodyti, kad esame gerais 
lietuviais, gerbiančiais savo 
tėvų kalbą ir papročius, kuo 
galime didžiuotis ir prieš ki
tataučius. Tuo būdu parody
sime pavyzdį savo jaunimui, 
kurs, esu tikras, paseks mū
sų pėdomis ir brangins savo 
kalbą, tautą ir papročius. 
Kaip mes sekėme pėdomis 
savo tėvų Lietuvoje, kur gy
vavo priespauda, taip mūsų 
jaunimas paseks mūsų pėdo
mis šioje laisvės šalyje, kur 
nėra priespaudos. Pataisius 
savas klaidas, daromas kas
dieniniame gyvenime, ne
reiks bijoti ateities, grasi
nančios mūsų tautos ir kal
bos mirtimi Amerikoje. Prie 
šingai, lietuvybė gyvuos ir 
atneš daug garbės mūsų 
tautai ir Lietuvai.

Veltui steigiame parapi
jas, kolegijas ir seminarijas, 
jeigu patys ne varto j ame 
Dievo suteiktos dovanos —

(na nemokamai; jie gaunami 
Lietuvos konsulatuose. Lie
tuvos užsienio pasui gauti 
reikalingi toki pat dokumen
tai, kaip ir pirma.

„PENKIUKES” TUOJ BUS 
MILIJONIERĖMIS

Toronto. — Garsiosios Ka
nados Dionne „penkiukės” 
seserys smarkiai turtėja — 
Kanados vyriausybės suda
ryta globos komisija įgijo 
joms turto jau už 600 tūks
tančių dolerių; per sekan
čius dvejus metus numatoma 
tikrai gauti 400 tūkst. dole
rių.

Šios didelės pinigų sumos 
gaunamos iš judomų paveik
slų gamintojų, skelbimų 
kompanijų ir t.t.

dirbęs kur tai anglių kasy
klose ir miręs 1914 metais, o 
gal ir 1911 mt. Kas žino, kur 
jis (kokioj parapijoj) miręs, 
prašoma laišku pranešti Lie
tuvos Gen. Konsulatui New 
Yorke, 46 Fifth Ave. Para
pijų klebonai irgi prašomi 
patikrinti savo knygose.

(nyčios šventinimo iškilmėse 
dalyvavo, be vietinių, ir dau
gelis aplinkinių lietuvių ko
lonijų draugijų ir šiaip apy
linkės lietuvių gausingos mi
nios.

Viskas, rodos, sklandžiai 
vystėsi. Dėka ramiam, tai
kiam klebono būdui jokių ne 
susipratimų su žmonėmis ne 
buvo, nors žmonės dažnai 
klebonui skųsdavosi parapi
jos Komitetu, kad netvarkin 
gai vedąs piniginius parapi
jos reikalus.

5. Kovos pradžia
Kasmet būdavo šaukiami 

du parapijos visuotiniai su
sirinkimai (mitingai): metų 
pradžioje ir viduje.

pajamų ir išlaidų apyskaitą.
Taip ramiai sau plaukė 

parapijos gyvenimas iki 
1906 metų. Tais metais se
nieji parapijonai prieš visuo
tinį susirinkimą pareikalavo 
kleboną labiau žiūrėti para
pijos ekonominių reikalų, 
nes Komitetas yra įtariamas 
nekartą patiekęs susirinki-

mams suklastotas apyskai
tas. Klebonas tad turi reika
lauti visuotinį susirinkimą, 
kad išrinktų naują parapijos 
Komitetą.

Klebonas susirinkime 
ir padarė: jis pareiškė, 
daug kas nusiskundžia
mitetą eikvojant parapijos 
pinigus; reikalavo rinkti nau 
ją; Velykų išpažinties korte
les, sakė, pats toliau žmo
nėms išdalysiąs.

Tokis klebono pranešimas 
ir reikalavimas lyg į širšių 
lizdą būtų pataikęs. Komite
tas jautė savo jėgą ir nema
nė nusileisti.

Kad geriau paaiškėtų, 
kaip Komitetas įsigalėjo, su
minėsime kai kurias palan
kiai jam susidėjusias sąly
gas.

Parapijos gyvenimui vys-

miau įkurtoji šv. Juozapo 
Draugija. Naujai įsikūrė to
kios pat susišelpimo šv. Sta
nislovo 
Petro
miero (1888-VI-27) draugi
jos. Jų visų tikslas šelpti li
gonius, pavargėlius, rūpintis, 
kad nariai uoliai atlikinėtų 
katalikų pareigas, būtų ak-

tingi savo parapijos žmonės, 
visi gyvai dėtųsi prie bažny
čios išlaikymo. Veikė šiuo 
metu jau ir 30-toji Susivie
nijimo kuopa.

Bet ir Šliupas 
kiu nesnaudė. 
Scrantone laikė 
Dembskis buvo 
jas),
žmones, 
pas, bene galėjo būti ramus, 
matydamas, kaip nauja 
Scrantono lietuvių parapija 
vystosi ir stiprėja. Jo de- 
struktyvinis genijus turėjo 
rasti sau darbo šioje gražiai 
besitvarkančioje lietuvių ka
talikų kolonijoje. Ir rado.

Rodos, 1903 m. katalikų 
draugijų susirinkimuose ki
lo naujų įstatų (konstituci
jų) klausimas. Senieji kai 
kurių draugijų įstatai žuvo; 
reikėjo nariams parūpinti 
kitus naujus išleisti.

Naująsias konstitucijas 
spausdino Plymouthe „Vie
nybės Lietuvninkų” spaustu
vėje. Konstitucijos išėjo vi
sai kitokios, kaip seniau bu
vo: išbraukta iš jų viskas, 
kas lietė religines narių pa
reigas, jų prievoles Bažny
čiai. Daug kas protestavo. 
Bet draugijų valdybos uoliai 
gynė naująsias, ir jos buvo

priimtos. Įstatų nekeitė tiki Parapijos surinktus pinigus 
šv. Petro ir Povilo Draugija.

Grįšime į visuotinį parapi
jos susirinkimą, kurį laiki
nai palikome. Sunku apsaky
ti, koks buvo Komiteto ir jo 
šalininkų įsiutimas, kai ku
nigas Kaupas viešai iškėlė jo 
darbus.

Čia reikia pastebėti, kad 
prie aukščiau suminėtų drau 
gijų priklausė bemaž visa 
Scrantono parapija. Tad tie, 
kurie taip atsidėję stengėsi 
aprūpinti draugijas naujo
mis suklastotomis konstitu
cijomis, matomai tą darė 
sąmoningai: pramatytai ko
vai iš anksto ruošė tinkamą 
ginklą — ištikimai nuo reli
ginio elemento apvalytas, sa 
kyšime, pilnai sekularizuo- 
tas draugijų konstitucijas, 
'kuriomis galėtų remtis prieš 
Bažnyčios reikalavimus.

Susirinkimas dėl kun. 
Kaupo priešininkų sukelto 
triukšmo pairo. Klebonas 
per bažnyčią sušaukė kitą 
susirinkimą. Jame buvo iš
rinktas naujas Komitetas, 
susidedantis iš žmonių, pa
lankių klebonui ir parapijos 
reikalams. Komiteto pirmi
ninkas buvo pats klebonas, 
jo pagelbininku Kazimieras 
Mikutas, sekr. Račinskas.

sutarta tuoj dėti į banką ir 
jame laikyti. Tą atliks kle
bonas. Tad iždininko nerei
kėjo.

6. „Parapijiniai” ir 
„kuniginiai”

Senasis Komitetas neno
rėjo nusileisti ir naujojo ne
pripažino. Parapija suskilo į 
dvi priešingas partijas. Se
nasis Komitetas su savo ša
lininkais išdidžiai vadino sa
ve „parapija”. Naująjį Ko
mitetą ir jo šalininkus pra
vardžiavo „kuniginiais”. Kur 
tik kokiais reikalais kreip
davosi senasis Komitetas, ar 
į teismą, ar į vyskupą, visur 
garsinosi parapijos vardu: 
„parapija nori, parapija nu
tarė” ir t.t.

„Parapijos” Komiteto pir
mininkas buvo Jonas Apo- 
nas, kuris nemokėjo nė ra
šyti, nė skaityti. Tik vėliau, 
reikalų prisipirtas, šiaip taip 
išmoko savo pavardę pasi
rašyti. Bet jis buvo vyras 
apsukrus, su pinigais... Saliu 
nuošė dažnai mesdavo savie
siems ant baro po dešimtinę. 
„Gerkit, broliai, tik manęs 
klausykit”, sakydavo Apo- 
nas. Iždininkas buvo Pranas

Palutis. Laikė tuomet pas 
save $1,500 parapijos pini
gu-

Tad parapijoje buvo du 
Komitetai. Senasis kaltino 
kunigą Kaupą apgaviku, me- 
lagium, skųsdavo jį vysku
pui ir reikalavo, kad, kaip 
kenksmingą „parapijai”, ki
tur iškeltų. Tačiau vyskupas 
vienais Komiteto žodžiais 
netikėjo, o reikalavo įrody
mų. Kadangi „parapijiniai” 
jokių kaltinimų negalėjo įro
dyti, tai vyskupas jų ir ne
klausė. Tuomet, turbūt Šliu
po patariami, jie kreipėsi'net 
į lenkų nezaležnikų vyskupą 
Hodurą, į tą patį, kuris iki 
šiai dienai Scrantone gyve
na. (Hoduras pasimetęs ka
talikų kunigas, nezaležnikų 
lenkų išrinktas vyskupu). 
Pasitarę su nezaležnikų „pa
rapijiniai” sutarė vyskupą 
M. Hobaną nubausti: atimti 
iš jo parapijos nuosavybės 
dokumentus (deed). Pradžio
je mėgino kalbėtis su vysku
pu geruoju. Nuėję jam sakė, 
kad „parapija” savo susirin
kime nutarė reikalauti vys
kupą atiduoti parapijai dee- 
dą. Jeigu vyskupas to nepa
darys, tuomet eisią į teismą.

(Bus daugiau)
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Balandžio 16 d., 1937 m.

atliko mūsų gabios jaunos 
dainininkės ir dainininkai.

Seniai lauktoji parapijos I Po programos buvo šokiai, 
vakarienė įvyko bal. 11 d. ir 

ta dvi naujos narės: A* Mai-PraJ° dideliu pasisekimu, 
laite ir Al. Pūkenytė. Žmonių buvo tiek daug, kad 

r, v, , ... j visos vietos buvo užimtos irPranešta, iog apskrities ..., v . v .. visi jautėsi labai geroje nuo-sporto švente įvyks birželio I ., . r \ 
n j at 4. x x • j-,, taikoje. Neatvykus Amen-6 d. Nutarta tuojau pradėti L , ,, . . , ,

. . j . .. TZ kos redaktoriui pasakyti kairengtis toj dalyvauti. Kuopa L 1 . / _ .v. .. . - bą, programa susidarė isgalutinai susitarė su Moterų , . °~ , , , . dainų, „tap dance , kuriuosSąjungos 29 kuopa bendrai r ’
minėti Motinų Dieną, sekma- 
dienį, gegužės 9 d. Iš ryto vi Jasmuntis 97

Maspeth. — Bal. 11 d.
Klasčiaus salėje 
vytiška šventė, 
apylinkės vyčių 
stebėti krepšinio 
tarp Great Necko vyčių ir 
Brooklyn Liths, tarp Maspe
tho vyčių ir Waterburio 
(Conn.) vyčių. Baigėsi mūsų 
vyčių naudai.

Didžiulė Klasčiaus salė 
nrigužėjo jaunimo apie 800. 
Pirmos rungtynės prasidėjo 
Great Necko ir Brooklyn si bendrai eis prie Komuni-|T. Barkauskas 
Liths žaidimu. Pirmas svie- jos ir bus bendri pusryčiai, 
dinį išmetė kun. J. Aleksiu-i o vakare bus teatras su pra

kalbomis ir šokiais. Progra
mą išpildys Vyčių Dramos Paterson 
ratelis, kurs suvaidins dvi Merins 
komedijas: „Mirta činčibe- Stanis 
raitė” ir „Namų židinys”. Noreika 

Pasitarta ir naujų narių Ba-iloms 
vajaus reikalu. Posėdžiui už-Į Lakavicius 
sibaigus visi nariai turėjo 
užkandžius ir gražioj nuotai
koj visi vyko į namus.

_0_  I Waterbury, Conn. — Ba
ll-os kuopos veikimas Įa- lan(džio 17 d., šį šeštadienį, 

bai pagyvėjo. Ypač visi pa- Elton patalpose įvyk- 
tenkinti kiekvieno ketvirta- s^a E- K. Studentų ir Profe- 
dienio vakaro suėjimais, kur si°nahj sąjungos pirmas ba- 
kuopos nariai linksmai pra- ^us vakarienė ir šokiai, 
leidžia savo laiką, žaidžiant Baliaus pagrindiniu kalbė- 
bilijatdus, stalo tenisą ir t.t., t°Ju pakviestas sąjungos 
po ko būna užkandžiai, garbės pirmininkas, adv. 
Daug narių susirenka ir kas Ant. Mileris.
pirmadienis. Baliaus rengimo komisijo-

—o— j e uoliai dirba Dr. Aukšta-
Balandžio 10 d. įvyko kuo- kalnis, komp. Al. Aleksis, 

pos aštuntas metinis paren- centro vicepirm. N. Plangy- 
gimas — pusiau formalūs šo tė, kuopos pirm, ir centro 
kiai, kurie labai gražiai pra- narė J. Stulginskaitė, kuo- 
ėjo. Svetainė buvo gražiai iš- pos vicepirm. A. Stasiliūnai- 
puošta ir užpildyta rinktiniu tė, Jakštaitė, V. Urbonas, 
jaunimu, dauguma vyčiais iš Klimas ir Jakutis.
įvairių kuopų, k.a. Maspe- Į balių laukiama svečių iš 
tho, Newarko, Kearney, Jer-| įvairių vietų, 
sey City, Great Necko ir ki
tur. Visi atsilankę buvo la
bai patenkinti. Taurę už gau 
singiausią dalyvavimą lai-| Parapijos choras balan- 
mėjo Apreiškimo par. klu-1 džio 4 d. suruošė kortavimo 
bas.

Šių šokių surengime 
salėje daug 
Adomaitis, 
Mažeikienė, 
zas, Albina, 
ter Gerdvilai, A. Kainauskai- 
tė, A. Pūkenytė, A. ir V. 
Pečkaičiai, V. Vaičiulevičius, 
A. Šimiliūnaitė, V. Jakaitis.

XX.

buvo tikra 
Dauguma 
suvažiavo 
rungtynių

Balandžio 8 d. 41 Vytauto 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Į kuopą priim-

nas. Rungtynės baigėsi 
greatneckiečių naudai — 
24:22. Pertraukomis grojo 
Avižonio orkestras ir jauni
mas šoko.

Antros rungtynės prasidė- 
io 9:30 vai. Pirma Angelų 
Karalienės par. vaikų benas 
pademonstravo. Jaunieji ne
sigailėjo pagyrimų benui. 
Didžiules rungtynes pradėjo 
kun. J. Balkūnas, išmesda
mas sviedinį. Ir šios baigėsi 
mūsiškių vyčių naudai — 
35:24. Reikia pabrėžti, kad 
waterburieciai puikiai žaidė 
maspethiečiai jautė anų ga
lią. Žinoma, susirinkęs jau
nimas džiaugėsi saviškių 
abiejų komandų laimėjimais.

Jaunimas ligi vėlumos šo
ko. Šioki vakarai įtekmingi 
jaunimui. Lietuviškos spor
to komandos ir draugiškas 
rimtas žaidimas sutraukia 
daug jaunuolių. Maspethie
čiai šiuo laimėjimu įgijo 
Queens County krepšinio 
čempijonatą. Sveikiname.

Buvęs.

Plaidis 158
V. Barkauskas

157

151
147
108
130
174

124
171

160
137

173 148

138
126
125
156
140

110
162
170
161
155

griežiant dviem orkestrams. 
Klebonas, trustisai ir komi
tetas yra labai dėkingi vi
siems atsilankiusiems, o la
biausiai šeimininkėms ir 
jaunoms mergaitėms, kurios 
gabiai patarnavo prie stalų 

—o—
Šv. Jurgio šventė

Par. globėjo šv. Jurgio 
šventė bus minima balandžio 
25 d. šv. Jurgio draugijos 
nariai organizuotai dalyvaus 
per sumą. Dr-jos pirm. p. P. 
Norkeliūnas įspėjo narius 
būtinai dalyvauti iškilmėse. 
2-rą vai. popiet draugija tu
rės savo parengimėlį, į kurį 
kviečiami ir nenariai, kurie 
bus su meile priimti.

—o—
Koncertas

Parapijos choras, vadovau 
jant muz. K. Baziui, rengia
si labai gražiam koncertui, 
kuris įvyks gegužės 2 d. 
Muz. Bazys užtikrina, kad 
tai bus vienas iš geriausių 
koncertų; visi kviečiami tą 
dieną pasižymėti savo kalen
doriuje.

Aukštas svečias
Gautas pranešimas, 

prekybininkų sąjungos 
rengime gegužės 9 d. daly
vaus Lietuvos generalinis 
konsulas, p. Budrys. Roches- 
teriečiams bus labai didelė 
garbė priimti aukštą svečią, 
pasižymėjusį Lietuvos lais
vės kovose, aktyviai dalyva
vusį Klaipėdos išlaisvinime, 
buvusį Klaipėdos gubernato
rių. Visi turėtumėm išgirsti 
šį svečią, nes nedažnai turi
me laimės tokių svečių susi
laukti. Vyturys.

Kryger 
Augustinas 
Blecka 
Mein 
Valvano 
Laukaitis

Joyce 
Jazelunas 
Ferrie 
Swasey 
Boley 
Hudanco 
Huey 
Faleufas

L. Kat. Studentų ir Profesijonalų sąjungos baliaus rengimo komisija. Sėdi iš kai 
rėš į dešinę — N. Plangaitė, J. Stulginskaitė, Al. Stasiliūnaitė, Jakštaitė; stovi: V, 
Urbonas, komp. Al. Aleksis, Dr. Hill-Aukštakalnis, Klimas ir Jakutis. Balius įvyks
ta šį šeštadienį, balandžio 17 d., Elton viešbutyje, Waterbury, Conn. Dalis šios gru
pės asmenų su komp. Al. Aleksiu priešaky atvyksta balandžio 25 d. į Brooklyną ir čii 
išpildys Amerikos pavasario baliaus nepaprastai įdomią programą.

mis, Rūkas bene daugiausia 
„triksų” yra sukūręs.

— Parapijos naudai ruo
šiamas didelis darbas, kurs 
gali suteikti daug laimės 
vienam laimingajam — ko
dėl nepabandyti savo 
mės?

Atvyksta Katkauskaitė
Gegužės 1 d. Civic operoje 

dalyvauja Metropolitan ope
ros artistė Ona Katkauskai
tė (Anna Kaskas), kuri dai
nuos operoje „Ca Valeria 
Rusticana”.

Vietos profesionalų būre
lis su muz. Br. Nekrašu ruo
šia bankietą p. Katkauskai- 
tei pagerbti. Bankietas įvyks 
balandžio 30 d. Statler Ho
tel.

Praeitame Amerikos nu- nepabaigsim savo 
mų apie tą gražią 
vynę.

DULR pasirodo mums H įįn. Juozas La«b, 
bai prielanki. Stengiasi, h K J, Mušta, 
tik gali, mums patarnal ^MPitaytė, ižiAnt 
Net pageidavo, kad ir (k j 
giau Seselių mokytojų ate 
tų į Lietuvą studijuoti, a 
sako, nuo Jūsų priklaus| 
laikymas 
Amerikos 
tarpe”.

Lietuvos prezidentas, • 
Smetona, aplankė „Mote ■...

mery kun. Dr. J. Navicko 
straipsny „Kilnios širdies 
Netrūksta”, per korektūros 
neapsižiūrėjimą, išskaičiuo
tų Kolegijos geradarių sąra
še praleista viena eilutė: 
„4. Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.”.

vakarą, davusį gražaus pel- 
ir I no.

Kovo 30 d. choro nariai 
susipažino su Metropolitan 
operos artiste O. Katkaus- 
kaite, kuri visiems padarė 
puikaus įspūdžio. M. M.

— Valio mūsų vyčiams. 
Vyčių basketball tymas nu
galėjo B’klyn Liths — 24:22. 
Žaidimas įvyko Klasčiaus 
salėje bal. 11 d. 8 vai. vaka
re. Nuvyko žaidimo žiūrėtų 
daug jaunimo. Publikos sa
lėj buvo apie 800. Brooklyn 
Liths turi gerą komandą ir 

nugalėti greatnekie-

Viso
Teisėju buvo Bonavalanta.
Tai jau antrą sykį Maspe- juos 

tho vyčiai nugalėjo Water- čąiams didelė garbė, 
bury vyčius.

Maspetho komandos vedė-’pavasario šokiams geg. 8 d. 
jas Jurgis Bleka ir parengi- Community salėje. New 
mo komisija nuoširdžiai dė- York ir New Jersey vyčių 

apskritis užkviesta dalyvau
ti. Dalyvaus apylinkės jau
nimas.

Parapijos choras išsirinko 
naują valdybą: pirm. K. Li- 
zūnas, vicepirm. A. Gruns- 
kis, sekr. Eug. Sinkiūtė, ižd. 
J. Baltaitis, iždo globėjai J. 
Januška ir M. Laukaitis, 
koresp. A. Pociūnas, M. Vaz- 
nis ir Aid. Mailaitė.

Choras rimtai ir energin
gai dirba. Chore puikus en
tuziazmas. Nutarta suruošti 
koncertinį vakarą labai įdo
mia programa.

Bal. 11 d. mūsų vyčiai ka
muolių žaidėjai (bowling 
team) nugalėjo Patersono 
vyčius trijuose žaidimuose. 
Kurios kuopos norėtų žaisti 
su mūsų komanda, prašom 
kreiptis tokiu adresu: Adam 
Bieksha, 78 Houston St., 
Newark.

Štai kaip žaidimas buvo:
Newark

Banis 
Grim

186 178 182
151 166 142 pas.

— Vietos vyčiai suruošė 
puikų vakarą — minstrel 
show. Salėje neužteko sėdy
nių susirinkusiems. Per dvi 
valandas visiems buvo gra
žiausių juokų. Vyčius paruo
šė varg. Burdulis ir J. Gau- 
čas. Kleb. kun. J. Ambotas 
džiaugėsi vyčių darbštumu. 
Svečių buvo ir iš New Bri
tain, Waterbury ir Bristol.

— Staksonis, gyv. Wind
sor Locks, gavo dovaną iš 
Sporting Show komisijos už 
gražų paukščių ir žvėrelių 
odų iškimšimą.

— Žinoma kamuolių mė- 
tytoja šimkiūtė su Aetna 
apdraudos komanda išvyko 
žaisti į Virginijos valstybę.

— Pr. Morkus pasižymėjo 
kamuoliais žaidėjų tarpe.

— Ristikas Bartuška (Bill 
Bartush) aną vakarą čia pra 
laimėjo vienas ristynes.

— Balandžio 9 d. par. mo
kyklos salėje įvyko parapi
jos vaikučių gimnastikos 
vakaras, praėjęs didžiausiu 
įvairumu. Mokykla puikiai 
vedama ir visų lietuvių pa
ramos verta.

— Kiekvieną ketvirtadie
nį 8 vai. vak. mokyklos kam
bary būna jaunimui skiria
mos lietuvių kalbos pamo
kos, kurias veda kun. J. Kri-

— Bal. 11 d. šv. Vardo vy
rai ėjo prie Komunijos ir 
klausė mišių, aukotų už ku
nigus.

— Bal. 10 d. Lietuvių sve
tainėje rodyti judami pa
veikslai iš Lietuvos. Parapi
jos salėje nebuvo dabar ro
doma panašių paveikslų, tad 
nemažai parapijiečių lankosi 
į Liet. salę.

— Minėtos svetainės ben
drovės valdyba pagarsino 
plakatais apie „dirmavoji- 
mą pirmo salės baro”. Toks 
skelbimas yra tikras pasity
čiojimas iš Sutvirtinimo sa
kramento ; tokių garsinimų 
rašytojai parodo savo vai
kiškumą ir neišmanymą.

— M. Čižauskienės mote
rų choras stropiai ruošiasi 
koncertui, įvyksiančiam ba
landžio gale. Turėsime džiu
ginantį lietuviškų dainų va
karą, kurio laukiam su išsi
ilgimu. J. K.

— Balandžio 8 d. buvo Vii 
niui Vaduoti skyriaus susi
rinkimas. Nutarta bal. 18 d. 
turėti kortų balių. Jei galės 
laiku atvykti p. Uždavinys, 
manoma ruošti vakarienę.

— Šiomis dienomis įsistei
gė South Windsor klubas, 
kurio pirm. Br. Matulis. Tu
ri apie 150 narių. Toje apy
linkėje yra stambių lietuvių 
ūkininkų.

— Magikas J. Rūkas važi
nėja po įvairius miestus ir 
rodo savo '„štukas”, turėda
mas gerą pasisekimą. Per
nai, magikų žurnalo žinio-

—o—
Mines M. Petrauską

Miręs komp. M. Petraus
kas yra gyvenęs ir Detroite. 
Jo mirties minėjimas bus 
sujungtas su Katkauskaitės 
priėmimu, suruošiant jo kū
rinių programą.

Rengime dirba p.p. Krata- 
vičienė, Steponauskienė, mu
zikas B. Nekrašas ir kiti.

Norintieji dalyvauti pra
šomi kreiptis pas rengėjus.

— Bal. 24 d. Federacijos 
skyrius ruošia pasilinksmi
nimo vakarą Kasmočių salė
je. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
apylinkės ir tolimesnių Long 
Island miestelių lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Šo
kiams gros geras orkestras.

Balandžio 16 d., penkta
dienį, šv. Vardo dr-jos sve
tainėje, 6 Davis Ave., Kat. 
Susivienymo 165 kp. ruošia 
brolių Motuzų judomų spal
vuotų Lietuvos paveikslų ro
dymą.

Rodoma du sykiu: 5 ir 
7:30 vai. Įžanga suaugu
siems 35 et., vaikams 15 et.

Paveikslai labai gražūs, į- 
domūs. Visiems verta ateiti.

Komitetas.

„Motinėlės” dr-ja 
džiaugiasi, kad Lietuvos val
džia ir visuomenė įvertina 
mūsų pastangas ir jie mūsų 
stipendininkus-es remia. Mi- 
nisterių Kabineto sprendimu 
ir Švietimo Ministerijos pa
rėdymu „Motinėlės” stipen- 
dininkai-ės yra atleisti uni
versitete nuo mokesčio už 
mokslą; Dr-ja Užsienio Lie
tuviams Remti (DULR) pa
sižadėjo mūsų stipendinin- 
kams-ėms parūpinti nemo
kamai butą ir kitą paramą. 
„Motinėlės” dr-jos stipendi
ninkės Sesutės Pranciškonės, 
Sės. M. Felicija ir Sės. M. 
Imelda šiaip aprašo savo gy
venimą Lietuvoj:

„Labai džiaugiamės, nes 
susipažinome su visa tuo, 
kas lietuviška. Vasaros me
tu, pakviestos Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti, 
lankėme Lietuvių kalbos kur 
sus Palangoje, skirtus užsie
nio lietuvėms mokytojoms. 
Šiuos kursus lankė aštuonios 
mokytojos iš Latvijos, dvi iš 
Anglijos ir šešios iš Ameri
kos. Kursai buvo labai su
maniai vedami ir pritaikyti 
užsienio mokytojoms.

Taip pat, dr-jos lėšomis 
visos mokytojos ir profeso
riai specialiu autobusu buvo 
vežiojami po Žemaičių ir 
Klaipėdos kraštus. Ekskur- 
savome net tris dienas, su
stodami tai šen tai ten, pa
žiūrėti senus istoriškus pi
liakalnius, kurie daug mums 
papasakojo apie žemaičių di
džią ir garbingą praeitį. 
Taip pat ir senose bažnyčio
se apžiūrėjome daug užsili
kusių senobinių liekanų — 
paveikslų, statulų ir t.t. Ap
lankėme ir įdomesnius mies
telius bei dvarus. Lietuvos 
gamta vasaros metu nepa
prastai graži. Važiuoji ar 
eini, ir kiekvienas kilomet
ras atskleidžia tau nuosta-

— Vaikai, gimę kitose ša
lyse, iki 21 metų automatiš
kai tampa Jungtinių Valsty
bių piliečiai, jei jų tėvai yra biai margų gamtos dovanų

sklidiną vaizdą. Taip esame

ies” dr-jos stipendininkes į I teito ^inukmą ^ 
drauge nusifotografavu Iii •
tuvos nuoširdus palankoj tearėLj.
Amerikos lietuviams itį| teiuss K B
skatina uoliau dirbti tearo galu, pgj
tamprius su jais santyki ir pareiškė

Motin® feį ui didelį pasi-

stipendininkų^ —. L

- *•

palaikyti. Tikiu, „ 
dr-ja šiais mokslo meti 
daugiau 
pasiųs į Lietuvos Univer 
tetą aukštiems mokslams ii AVBftj 
ti. Valdybos narys

Meksika. — Socialistų js 
tija įteikė prezidentui, atste 
vų rūmams ir gubernato 
riams protesto raštus, fe 
riuose griežtai reikalauji 
neatsižvelgti į katalikų prt wrį 
šymus ir neleisti atidaryk

į bu

Paryžius. — Madrido® 
dicinos akademijos virsi® 
kas, prof. Gregorio Man 
non, laikraščiui Petit Pat 
sien aprašė apie Ispanija į 
paskutinius įvykius.

Prof. Maranon anksčiai 
priklausė kairiųjų partijl 
grupei, dabar labai apgaili 
stauja savo praeitį ir reiškU 
didžiausią norą, kad laimės L 
generolo Franko vedai! | 
kariuomenė.

Savo aprašyme prof. iii | 
ranon papasakoja jo paH 
matytus žiaurumus, kuri? 
vykdė raudonieji bend! 
frontininkai.

Skaitykite ir plati) 
savaitraštį Ameriką.

pailsę^

h

&•is; >«V
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LANKĖSI KUN. P. JURAS

BALTIJOS VAKARAS

10 d. Tarptaut. Insti- 
341 E. 17 St., New 
įvyko Balti jos-Ameri-

TAUPYMO SĄSKAITOS 
DIDĖJA

Balandžio 13 d. Amerikos 
redakcijoje lankėsi kun. Pra
nas Juras, Lawrence, Mass., 
lietuvių parapijos klebonas, 
Kunigų Vienybės ilgametis 
centro sekretorius.

Kun. Pr. Juras buvo atvy
kęs pas kun. J. Balkūną ir 
dalyvavo Rytų Provincijos 
kunigų susirinkime, kuria
me tartasi J. E. vyskupo 
Reinio priėmimo ir kitais 
svarbiais reikalais.

Kun. Pr. Juras yra nuo
širdus Amerikos bičiulis, jos 
nuolatinis bendradarbis; re
dakcijai buvo džiugu nors 
trumpai valandėlei turėti 
savo patalpose garbųjį sve
čią.

New York valstybės 134 
taupymo bankai šiemet per 
pirmuosius 3 mėnesius pri
ėmė 35 mil. 543 tūkst. dole
rių į taupymo sąskaitas. 
Šiuo laiku minėtuose bankuo 
se yra žmonių taupmenų pa
sidėta daugiau kaip 5 bilijo
nai dolerių, kurie priklauso 
šešiems milijonams taupyto
jų.

AMERIKA

Šermukšnines Pabiros

alinus rengimo komisija.
J. Stasiliūnaitė, Jakštu J 
mis, Klimas ir Jakutk^u 
je, Waterbury, Conn. JįC 
ksta balandžio 25 d. į Bnxfc-J

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS PRADĖJO 

DARBĄ

ISYMAS visakuo

jrikos nu- ^pabaigsim 
L Navicko 
s Širdies 
korektūros 
išskaičiuo- 
iarių sąra- 
na eilutė:

apie tą gražią g 
vynę.

DULR pasirodo J 

bai prielanki. Stam 
tik gali, mums J 
Net pageidavo, it 
giau Seselių mokytu

’ tų į Lietuvą riį 
sako, nuo Jūsų prth 
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Amerikos lietm 
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atleisti imi- 
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SOČIAI# 
PROTESTO 

BAŽNYČIĄ 4

ruošti ko-
9 d. Ame- 
patalpose

Lietuvių Dienai 
mitetas balandžio 
rikos redakcijos 
turėjo savo pirmą susirinki
mą, kuriame aptarti ruoši
mos! darbai.

Susirinkimas išrinko ko
miteto prezidiumą tokio są
stato: pirm. Juozas Laučka, 
vicepirm. K. J. Krušinskas, 
sekr. Al. Pūkenytė, ižd. Ant. 
J. Mažeika, reikalų vedėjas 
Kazys P. Vilniškis. Prezidiu
mui pavesta paruošti Lietu
vių Dienos programos pro
jektą, kuris bus apsvarsty
tas sekančiame komiteto po
sėdyje, įvyksiančiame balan
džio 30 d.

Į komiteto susirinkimą 
buvo pakviesti ir atsilankė 
buvusio Amerikos bazaro 
darbininkai, kuriems K. Vil
niškis pranešė bazaro galu
tinius davinius ir pareiškė 
padėkos žodį už didelį pasi
darbavimą.

Bal. 
tute, 
York, 
kos draugijos koncertas —
balius. Programą vykusiai 
išpildė „Lietuvos Daina” 
(priversta papildomai dai
nuoti dvi dainas), tenoras 
K. Hofmanas, smuikininkas 
Raišys (susilaukęs nepapra
stų ovacijų), latvių šokėja 
P. Zenovaitė, T. Dzinters, L. 
Van Ostendyke Sparinie- 
nė, Valia Bušmanienė, estų 
šokėjų grupė, vadovaujama 
p. A. Zimmermann ir cho
ras, vedamas ponios Olly 
Kukepuu.

Apie trečdalį publikos su
darė lietuviai. Rudenį ruo
šiamas didesnis koncertas.

RUOŠIASI DIDELIAM 
PARENGIMUI

J. Ginkaus radio progra
ma savo didelį, viešą paren
gimą turės spalių 17 d. 
Grand Paradise salėje.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą p. Ginkus pasiryžęs 
turėti ko įdomiausią paren
gimą, pilną įvairumų.

— Kaune šiuo metu yra 
28 tūkstančiai butų, kas yra 
trim tūkstančiais daugiau 
kaip pernai.

— Palanga smarkiai kyla; 
bus statomas didelis moder
niškas restoranas — viešbu
tis ir plaukiojimo baseinas, 
kas kaštuosią apie pusę mi
lijono litų.

— Kariuomenės teismas 
kai kuriems suvalkiečiams 
ūkininkams sumažino baus
mes po to, kai Vyr. Tribuno
las buvo grąžinęs bylą per
svarstyti.

— Pernai Kovarsko kle
boną apvogę plėšikai Dron- 
seika ir Dranovas nubausti 
sunkiųjų darbų kalėjimu vi
sam amžiui. Abu plėšikai jau 
buvo anksčiau bausti.

— Mažeikių apskrity 20 
metų jaunuolis Ružė pasmau 
gė savo patėvį Juozą Švažą, 
buvusį amerikietį.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje buvę 2,526,535 gyven
tojai, iš kurių 1,216,779 vy
rai, 1,309,756 moterys. Pra
eitais metais Lietuvoje pri
augo 27 tūkst. ir 6 gyvento
jai; vestuvių buvo 18,943. 
Daugiausia gyventojų yra 
Šiaulių apskrity — 210,079, 
mažiausia Klaipėdos apskri
ty — 33,111; Kauno mieste 
dabar yra 106,794 gyvento
jai, Klaipėdos mieste — apie 
60 tūkst.

— Kovo mėnesio 'gale Lie
tuvoje lankėsi anglų admiro
las sir Herbert Richmond.

— Kovo 18, 19 ir 20 d. 
Įgulos bažnyčioje buvo su
rengtos vyrams rekolekcijos, 
kurių klausyti bažnyčion su

sirinkdavo per 5000 vyrų, 
tarp kurių matėsi ministe- 
rių, generolų, daug karinin
kų ir kitų profesijų žmonių. 
Rekolekcijų pamokslai per
duoti ir per radio.

— Kaune yra 21 katalikų 
bažnyčia.

— Skautų brolijoje yra 
7,314 skautų.

— Grupė Lietuvos studen
tų lankėsi Švedijoje ir turėjo 
ilgą ekskursiją įvairiose apy 
linkėse.

— Miškų urėdijos šiemet 
yra paruošusios daug sėklų; 
apie 120 svarų pušinių sėklų 
siunčiama į Daniją, nes da
nų ūkininkai yra pareiškę 
noro išsiauginti lietuviškų 
pušų.

— Kai kurios ekonominės 
organizacijos rimtai galvoja 
steigti kur nors prie Nemu
no naują medžių apdirbimo 
fabriką. Šiuo laiku toks 
fabrikas tėra Klaipėdoje, 
kur dirba per 900 darbinin
kų.

— Paryžiaus tarptautinė
je meno ir technikos parodo
je dalyvaus apie 30 lietuvių 
dailininkų. Parodos daiktai 
vaizduos visą Lietuvą, pajū
rį, bus lietuviškas kryžius, 
lėlėmis atvaizduotos lietu
viškos vestuvės ir t.t.

— Lietuvos 55 dailininkai 
išstatė savo 217 kūrinių Ry
gos miesto muziejaus rūmuo 
se; parodos atidaryme daly
vavo Latvijos prezidentas, 
užsienio atstovai su monsin
joru Arata priešaky, profe
soriai, menininkai ir šiaip 
visuomenė.

Motina sūnui: Kaziuk, tu 
negali žaisti tuo plaktuku — 
savo pirštus nusimuši.

Kaziukas: O ne, mamyte. 
Sesutė laikys vinis.

—o—
Tėvas ir sūnus vaikšto po 

laukus. Tėvas sako:
— Tik įsivaizduok, sūnau: 

buvo laikas, kai šie laukai 
buvo jūra ir žuvys plaukė 
šioje vietoje, kur dabar sto
vime.

— Taip, tėveli, — atsakė 
staiga sustojęs sūnus — žiū
rėk, net tuščia šprotų dėžu
tė užsiliko!

—o—
Konduktorius: Tamsta tu

rėsi du sykiu 
kol nuvažiuosi 
gho.

Keleivis: O, 
tik vienas kelines pasiėmiau.

—o—
Direktorius: Ar Tamsta 

žinai, ką aš darau su moki
niais, kurie meluoja?

Komercijos studentas: 
Taip, Tamsta juos padarai 
prekybos agentais.

—o—
Daktaras: Tamstai reikia 

būtinai imti elektros vonias-.
Ligonis: Jokiu būdu nesu

tinku. Pernai mano dėdė pri
gėrė tokioj vonioj Sing-Sing 
kalėjime.

persimainyti, 
iki Pittsbur-

Jackau! Aš

AR GAUSIM LITUANICA 
AVENUE?

Meksika.-S’ 
įgiamės, neS|tiHteik* 
su visa tuo,K 

Vasaros me- ™ Pr0 J 
JraugiioBVž-PT.S 

ams Remti, 
ių kalbos kur n 
skirtus užsie-p^18, 
mokytojoms. v_akė astuonios ^“*1 2es 1 d- 

atvijos, dvi iš ptų nus^J 
jios iš Ameri-pškiems elM 
uvo labai su- J
j ir pritaikyti J

tojoms. 
lr-jos lėšomis! 
jos ir profeso- 
autobusu buvo 'Jį 

Žemaičių irr6“108 ,

Pagal vietos lietuvių visuo 
menės prašymą, 35-tos apy
linkės aldermanas M. Callan- 
drillo įteikė miesto tarybon 
rezoliuciją, kuria siūloma

i Grand St. Extension pava
dinti Lituanica Ave. Petici- 

I ją pasirašė 984 asmenys, 
į kurių tarpe veik visi Grand 
L St. Ext. gyventojai. Alder- 
į manas pasižadėjo rezoliuciją 

karštai ginti, nepaisant ma- 
į yoro priešinimosi gatvių 
| vardų keitimui. Rezoliucijos 
į likimas paaiškės prieš gegu-

NUSIKALTIMŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA

Praeitais metais

A. L. R. K. Federacijos New Yorko Apskritis
POLICIJOS PATARIMAI

ŠEIMININKĖMS (Iš Centro Raštinės, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.)

1) Nedėk į laiškų dėžę jo
kių pastabų, kad nesi namie 
ar ilgai namie nebūsi, nes 
jas vagys moka perskaityti.

2) Nepalik naktį namo be 
šviesos.

3) Neišeik ilgesniam lai
kui iš namų, nepranešus po-

4) Išeidama nepalik pieno 
bonkų ar laikraščių prie 

Visuomet juos paimk.rų.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖ

du

Tėvas: O, aš ir pamiršęs 
buvau! Nuo šiol to meilužio 
nei dulkių čia nebus!

—o—
Mylimasis: — Aš tau pa

dovanosiu bučkį, kurio tu il
gai nepamirši.

Mylimoji: — Tą pat tu 
sakei, kai paskutinį sykį bu
čiavai.

Mylimasis: — Na, matai, 
kaip neužmiršai!

—o—
— Sakyk, kas, verčia tave 

vengti mokyklos ir sėdėti 
namie? — klausia socialis
tas tėvas savo sūnaus.

— Nekentimas klasės, tė
veli, — atsako sūnus.

Vaikas: Mamyt, ar man ir 
vėl reikia praustis?

Motina: Taip, vaikeli. O 
kodėl klausi?

Vaikas: O, aš maniau, kad 
aš galiu tik pudros užsidėti, 
kaip tu darai.

BŪK LINKSMAS!

tris dienas, su- n0D>lai^ . 
en tai ten, pa-pn 

istoriškus pi- 
ne daug mums 
pie žemaičių di- Į priklausė 
bingą praeitį, grupei, dsb^ 
enose bažnyčio- ptanja 
ne daug užsili- didžiausi! Jį! 
nių liekanų - generolo 
atulų ir t.t. Ap- kariuoni^ 
lomesnius mies- Savo si^' 
/arus. Lietuvos ranon 
iros metu nepa-matytos 
ži. Važiuoji ar vykdė $ 
vienas kilomet-1 fronting 
šia tau nuosta-- - - - - - f <
gamtos dovanų Skaitą 
sdą. Taip esame sau *

New 
York valstybėje buvo 41,646 

j didesnių nusikaltimų, vadi- 
\ naši, kasdien įvyko po 114 
[ didesnių nusikaltimų, kas y- 
ra 9 procentais mažiau, ne- 

, gu 1935 metais.
Suimtų žmonių buvo 506,- 

794, iš kurių 35,109 moterys.
Vagysčių skaičius žymiai 

sumažėjo, tačiau padidėjo 
lytinių nusikaltimų skaičius

Praeitą savaitę New 
ke automobilių nelaimėse už
mušta 17 žmonių; užpraeitą 
savaitę — 13.

Šiemet per pirmąsias 14- 
ka savaičių automobiliai už
mušė 250 žmonių; pernai tuo 
laiku — 191.

Vairuotojai prasižengia 
važiavimo taisyklėms ir vis 
sulaukiam šiurpių nelaimių.

Prct. 92,

Yor-

NAUJAS JAMAICA 
TRAUKINYS

Bal. 24 d. bus atidaryta 
nauja Queens apylinkės po
žeminių traukinių linija, 
veiksianti nuo Kew Gardens 
iki 169-tos gatvės, Jamaica.

Mitria

LATVIŲ KLUBO 
KONCERTAS

Latvių operetės artistė 
[New Yorko latvių parapijos 
[solistė p. Valia Bušmanienė 
t ruošia savo koncertą, Latvių 
Klubo globoje, Tarptaut. In 
stitute, 341 E. 17 St., New 
York, šeštadienį, bal. 17 d.

ir

Šioje linijoje įruoštos 4
naujos stotys: Van Wyck
Blvd., 
169 St.

Sutphin, Parsons ir

Per praeitas 4 savaites
New Yorke buvo 8,127 gimi
mai, kas yra 289 daugiau, 
negu pernai tuo laiku.

Mirimų per tą laiką buvo 
1,727, kas yra 47 daugiau, 
negu pernai tuo laiku.

Federaijos kongresas
Šiemet įvyks Federacijos kon

gresas. Jis bus Lawrence, Mass. 
Centro Valdyba nutarė jį laikyti 
Naujoj Anglijoj. Naujosios Ang
lijos lietuvių katalikų konferen
cijos metu (vasario 22 d.) kun. 
Pr. Juras pakvietė kongresą į sa
vo vadovaujamą šv. Pranciškaus 
parapiją, Lawrence, Mass. Atsi
žvelgiant į tai, kad šiemet yra 
Lietuvos krikšto -550 metų jubi
liejus, dėl to šių metų Federaci
jos kongresas bus pavestas iškil
mingam to reikšmingo jubilie
jaus paminėjimui. Iš anksto apie 
tai pranešame, kad apskričiai ir 
skyriai sudarytų galimybės pri
siųsti į Kongresą savo atstovus. 
Kongresas įvyks rugpjūčio 24, 25 
ir 26 dienomis.

Paremkime kilnųjį darbą
Prašoma atkreipti dėmesį į tai, 

kad šiuo metu yra vedama rink
liava Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčiai baigti statyti. Stengia
masi koplyčią ko greičiausia į- 
rengti, nes birželio 6 d. rengia
mas jos pašventinimas. Apskričiai 
ir skyriai prašomi šį reikalą pa
remti. Aukas reikia siųsti: St. 
Mary’s Seminary, Hinsdale, Ill. 
Šv. Kazimiero Seserys pradėjo 
fondą Mergaičių Akademijos nau 
jiems rūmams statyti, nes senie
ji rūmai mokinių nebesutalpina. 
Ir šiam tikslui vedama rinkliava. 
Ir šį reikalą paremkime. Aukas 
reikia siųsti: Sisters of St. Casi
mir, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago, Ill.

Leonardas Šimutis,
Ceųtro sekretorius.!

— Klausyk, drauge, ar ta
vo laikrodis eina?

— Taip, jis eina.
— Tai kaip tu jį nešioji, 

jei jis eina? ~
—o—

Tėvas: Einu žemyn ir pa
sakysiu Stasės meilužiui, 
kad jam jau laikas į namus 
kraustytis.

Motina: Bet, Petrai, atsi
mink, kai mes myluodavo- 
mės...

ATITAISYMAS

Amerikos Nr. 10 (158) 
neužsimokėjusių Federacijos 
Apskričiui nario mokesčio 
draugijų sąraše per klaidą 
paminėta Apreiškimo par. 
Gyv. Rožančiaus draugija. 
Šios draugijos minėtą mo
kestį buvo užmokėjusi O. 
Stagniunienė.

Sekretorius.

kraujas geriau cirkuliuoja, 
ir visi kūno svarbieji orga
nai geriau atlieka savo už
duotį. Kūnas, kuris „juoku 
supasi”, vers protą juoktis 
taipgi.

Valgymo laikas kiekviena
me privalo būti labai links
mu ir maloniu laiku. Links
mumas prie valgio tau ge
resnis, negu visokios pilulės. 
Išmok juoktis. Nuplauk ry
tinį piktą jausmą maudynė
je ir linksmai eik prie pus
ryčių. Nusišypsojimas yra 
užkrečiamas, tuojau paste
bėsi, kad visa tavo šeimyna 
šypsosi ir juokas neužilgo 
seka nusišypsojimą.

Vidurdienį pasirink 
mą draugą praleisti 
minutes. Matysi, kaip
mai visa diena prabėgs.

Pietus irgi linksmai pra
leisk. Kad nors ir ant stalo 
nėra daug maisto, lai kam
baryje būna daugiau links-* 
mumo.

Dėl geresnės sveikatos — 
juokis.

Dr. John L. Rice

links- 
kelias 
links-

Vasario mėn. pajamos

Vasario menesį į Federacijos 
centro iždą įplaukė šios pinigų 
sumos: Federacijos 52 sk., Pitts
burgh, Pa. draugijų mokesčiai — 
$13.00; Federacijos sk., Norwood, 
Mass., Vilniaus lietuviu našiai- 
čiams — $10.44; šv. Petro ir Po
vilo par., West Pullman, Ill., Vil
niaus vadavimo reikalams — $23.- 
75; Federacijos 12 sk., Cicero — 
$13.50; Apaštalystės Maldos dr- 
ja šv. Jurgio par., Philadelphia, 
Pa., Apaštališkojo Delegato rū
mams statyti — $10.00; Federaci
jos apskritis, Brooklyn, N. Y., 
dr-jų mokesčiai — $6.00. Surink
tas aukas Vilniaus reikalams tuoj 
prašome siųsti į Federacijos cen
trą. Jau laikas organizacijoms ir 
draugijoms užsimokėti savo duo
kles į Federacijos centrą už 1937 
m. Laikantis mūsų konstitucijos 
dėsnių, duoklės turi būti sumokė
tos metų pradžioje.

BALSAI, KURIE PASILIEKA ATMINTYJE

DIDELES operos, suderindamos 
pačią geriausią poeziją ir muziką, 

jei perstatomos tikrų artistų, visada 
žavi muzikos mylėtojus. Tokio per
statymo atsiminimas, nors tik ir vie
nos arijos, sudainuotos dainininko tu
rinčio puikų balsą, pasilieka ilgam, 
ilgam laikui. Tokie balsai kartą išgir
sti—niekuomet nepamirštama.

Kiekviename laikotarpyje palygina
mai tik mažas tokių balsų skaičius yra 
randama. Tokius balsus iškelti reika
linga ir didelių natūralių talentų, ir 
ilgo studiiavimo ir lavinimosi. Tokie 
tai balsai taipgi ir turi būti labai

rūpestingai saugojama.
Neseniai operos, scenos, filmų 

radio artistai, kurių balsai yra 
vieninteliu turtu pareiškė, jog iš ci- 
garetų jie labiausiai mėgsta lengvą 
užsirūkymą, kuris yra švelnus jų 
gerklėms. Todėl, pasiremdami tuo, 
jie ir rūko Lucky Strike cigaretus. 
Luckies, langvas užsirūkymas, laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemai
šų. išvalytų išimtino "It’s Toasted” 
proceso, suteikia jums lygiai tokią pat 
gerklės apsaugų, kokia yra teikiama 
garsiems artistams, kurie visais gali
mais būdais turi saugoti savo balsu*-

ir 
j u

Kiekviena tauta reikalin
ga sveiko juoko prie kiekvie
no valgio, ir daugiau links
mumo tarp valgių. Linksmu
mas labai svarbus sveikatai, 
o mes apie tai visai nė ne
mąstome. Žmonės-į tai visai 
nekreipia atidos. Kiek daug 
pažįstamų, giminių nuolat 
susiraukę, retai šypsosi, o 
juokas jiems beveik visai 
nežinomas daiktas.

Linksmas žmogus retai 
dejuoja kokia nors pilvo li
ga, jis retai serga.

Juoko pradžia yra susi
jaudinimas, ir kada mūsų 
palinkimas juoktis sujudin
tas, tai tas tuojau palinks
mina protą. Linksmumo pa
sekmė pasiekia kiekvieną kū 
no dalį. Žmogaus protas ir 
nervų sistema kontroliuoja 
žmogaus kūną, sąmoningai 
ar nesąmoningai. Kontrolė 
yra sąmoninga, kai mūsų va 
lia veikia. Tokiu būdu, mes, 
kada norime, judiname savo 
muskulus, verkiame, vaikš
čiojame, šnekame, geriame, 
valgome, net galime sulaiky
ti ir kvėpavimą. Galime pa
sijuokti.

Juokas linksmina žmogų. 
Linksmumas nušviečia akis, 
išvaizda tampa raudonesnė, 
žengimas tampresnis, visos 
vidujinės jėgos sujudintos,

iTel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

!STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine. 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas :

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NUSIŽUDĖ INŽINIERIUS

Jesse Grabowsky, 50 mt. 
amžiaus, inžinierius, nusižu
dė Times Square viešbuty.

Paliktame laiške inž. Gra
bowsky atsiprašo viešbučio 
savininko už nesmagumą, pa 
lieka 3 dol. už kambarį ir 
patarnavimą, o nusižudymo 
priežastis'— nedarbas.

TRUPINIAI
<

— New York ir Washing
ton valstybėse daugiausia iš-, 
auginama obuolių.

— Kiniečių kalba vartoja
ma didžiausio žmonių skai
čiaus pasaulyje.

— Baltųjų Namų sode ve
lykinis kiaušinis pirmą sykį 
paridentas 1887 mt.

J. K. M.

Jei žmogaus ranka nėra 
sužeista, ji gali paliesti gy-~“ 
vatės nuodus, — nuodai ne
pavojingi sveikai rankai, bet 
tik tam nekengsmingi blogi 
darbai, kas pats jų nedaro.

— Budos išmintis

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais 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
Namas 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'



Pavasario Baliuje
Artistai iš 

Waterbury, Conn 
VAIDINS 

Amerikos

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

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

;ę-

Balandžio 16 d., 1937 m

KOMP. A. J. ALEKSIS IR

JO VADOVAUJAMI ARTISTAI-DAINININKAI,

MUZIKANTAI IR ARMONISTAI

PALINKSMINS BROOKLYNĄ

TIKIETAI PLAČIAI 
PARDUODAMI

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

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

Ave., 
Tru-Ember Coal Co 

Grand St.
Maspethe

Kun. J. Balkūną, 
Kun. P. Lekešių, 
M. Norkevičių, 
V. žemantaųską, 
Mrs. Nedinskienę, 
Muz. P. Dulkę, 
Mrs. Paulauskienę, 
Milchus Shoe Shops, 66-31 

Grand Ave.,
Wm. Rosenberg, 558-14 — 

58th Ave.
M. Bagočiūnaitę. 
A. Pažereckienę,
P. Šimkienę, 
P. Kubilių,

< Taipgi tikietų galite gauti 
visose klebonijose ir Ameri
kos redakcijoj. Įsigykite 
juos iš anksto.

APREIŠKIMO PARAPIJA

485

S. Cerebiejų.
Blissville, N. Y.

Alex Grigaliūną,
Mrs. Balčiūnienę, 
P. Mackevičių.

Richmond Hill
S. Subatienę.

Port Washington, N. Y.
Pas p. Rusus, 9 Charles 

St.

Nors kun. N. Pakalnis čia 
klebonauja dar tik treti me
tai, bet per tą laiką įvyko 
daug permainų ir naujybių. 
Bažnyčia labai gražiai iš
puošta, didysis altorius at
naujintas, klebono sumany
mu ir prašymu, suaukotu ne
vartojamu auksu ir pinigais. 
Parapijiečiai aukojo pagal 
savo išgales. Greitu laiku at
naujintas altorius, dabar at
rodąs lyg vien iš aukso. At
naujinti ir šoniniai altoriai. 
Labai gražiai didįjį altorių 
puošia Švč. Panelės statula, 
papuošta žaliu vainiku, kurs 
taip apšviestas, jog atrodo 
ugniniais žiedais žydįs, o. 
virš spindi užrašas „Aš esu 
Nekaltas Prasidėjimas”. Sta 
tūla apšviesta melsva ir rau
sva šviesa.

Šone bažnyčios šv. Antano 
koplytėlė ir šv. Antano labai 
graži statula, kuriai nupirkti 
aukojo viena šeima; koplytė
lė įgyta geros valios auko
mis, kurios nesiliauja plau
kusios. Bažnyčioje visos sta
tulos atnaujintos iš aukų. 
Aukojo daugiausia atskiri 
asmenys . Šv. Onos statula 
taip pat geros valios žmonių 
aukomis nupirkta. Klebono 
rūpesčiu įsteigta amžinoji 
riovena prie Švč. Panelės, o 
dabar neseniai įsteigta šešta 
dienio rytais 9 vai. amžina 
novena prie Stebuklingo Me- 
daliko; abi novenas gausin
gai lanko tikintieji. Mūsų 
gražiai išpuošta bažnyčia ža 
vėją žmones ir kelia širdis 
prie Dievo ir švč. Panelės.

Parapija labai didžiuojasi 
savo pradžios mokykla, ku
rią veda seselės dominiko- 
nės. Mūsų parapija turtinga 
įvairiomis draugijomis: šv. 
Vardo draugija, vyčiai, gy
vojo ir amžinojo Rožančiaus 
draugijos, tretininkai, soda- 
lietės, sąjungietės, Vaikelio 
Jėzaus draugija, choras ir 
kitos.

Minėtos draugijos daug 
veikia ir smarkiai remia pa
rapiją. Mūsų choras, muz. 
Jankaus vedamas, gerai išla- ' 
vintas, perstato didelius vei-

kalus.
Parapijiečiai džiaugiasi tu 

rėdami gerus ir mylimus 
dvasios vadus: kleboną kun. 
N. Pakalnį ir vikarą kun. J. 
Kartavičių, kurie rūpinasi 
parapijiečių dvasiniais rei
kalais, nenuilstančiai dirba 
įvairiose srityse. Klebono rū 
pėsčiu įsteigta vakarinė mo
kyklėlė suaugusiems pra
mokti anglų kalbos ir prisi
ruošti pilietybei įsigyti.

Žodžiu, parapija gražiai 
laikosi ir, sumanaus vado 
vedama, žygiuoja į priekį.

M. Mykolaitis.

— Geg. 16 d. Queens coun
ty Šv. Vardo paradas bus 
Forest Parke. Į priruošimo 
komitetą, giesmių komisijon, 
išrinktas mūsiškis Ed. Ku
ras.

— Šv. Petro ir Povylo 
draugija iš Blissvillės turės 
šokius parapijos salėje šeš
tadienį, bal. 24 d.

— Gegužinės rekolekcijos 
angliškai nebus geg. 2 — 9 
d. vedamos, bet geg. 16 — 24 
d. Ves kun. George I. Frey, 
C. M.

GENERALINIO KONSU
LATO INFORMACI
NIS PRANEŠIMAS 

No. 2
Mergaičių orkestras

Jau daug girdėjome apie 
mokyklos vaikų beną, bet 
dar ne visi žino, kad yra ir 
mergaičių orkestras, kurį 
neseniai suorganizavo sese
rys dominikonės. Orkestro 
muzikantes moko jaunuolis 
Levandauskas. šiuo laiku 
dar nėra pasiryžusios imtis 
visų instrumentų, bet reikia 
manyti, kad su laiku suge
bės sudaryti tikrą orkestrą.

—o—
Kun. J. Bružikas, S. J.

Šio pirmadienio vakare 
misijonierius kun. Bružikas 
pradės misijas moterims ir 
merginoms. Tėvas Bružikas 
veikiai grįš į Lietuvą, todėl,i Draugiją Užsienio Lietu- 
visos parapijos moterys ir 
merginos ruošiasi uoliai lan
kyti šias misijas, pasiklau
syti gal paskutinį kartą Tė
vo Bružiko labai naudingų 
ir iškalbingų pamokslų.

—o— 
Mokykla

Parapijos mokykloje 
durmečio egzaminai praėjo 
labai sėkmingai. Seserys do
minikonės labai džiaugiasi, 
kad šiemet mokiniai ypatin
gai gerai pasižymėjo moksle. 
Aštunto skyriaus mokinių 
didelis nuošimtis, užbaigęs 
šią mokyklą, rengiasi eiti į 
katalikų aukštesnes mokyk
las. Gražus reiškinys.

Spindulys.

Į Lietuvos Konsulatus da
žnai kreipiasi žmonės įvai
riais turto reikalais Lietu
voje.

Daugely atsitikimų admi
nistracija mažai ką gali pa
dėti, čia geriau atliktų koks 
sąžiningas asmuo, ar dar 
geriau, visuomeninė organi
zacija, kuri būtų kaip ir iš
eivių interesų globėja: suži
notų viską, ištirtų, sutvar
kytų taikingu būdu, o tik už
tikus blogą valią perduotų 
advokatui.

Gen. Konsulatas kreipėsi

kursus, gali vykti į Lietuvą. 
Pareiškime privalo nurodyti 
gimimo metus ir vietą, ko
kius mokslus yra išėjęs, ko
kioje mokykloje dirba ir ku
rias kalbas moka. Kursų 
pradžia liepos m. pirmose 
dienose.

Visokiais būdais ir kaip 
galime ir mokame mes mez
game ryšius su mūsų išei
viais. Tuos ryšius ieškome 
ne tik per lietuvių organiza
cijas, bet juos palaikome ir 
su paskirais asmenims, štai 
su Jūsų nurodytais Guboje 
gyvenančiais lietuviais jau 
vedame plačią koresponden
ciją ir jau kelis kartus esa
me jiems pasiuntę lietuviš
kų knygų ir laikraščių.

DULR pirm. R. Skipitis 
Reik. Vedėjas Vilkaitis”.
Taigi, ir šiais kursais A- 

merikos lietuviai galėtų pa
sinaudoti ir geriausiu laiku 
liepos mėnesį, pagyventi 
Lietuvos pajūry.

AUDRA SUGADINO TRIS 
KARO LAIVUS

vi-

MASPETHO ŽINIOS

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET Šventadieniais suMtanu 

Tel.: Evergreen 8-9299

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir Pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108

S

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

Persikėle naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, Y,

VALANDOS:
1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:

Tel. EVergreen 8-702?
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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.

— Sodalietės išleido savo 
mėnraštį ,,0ur Sodality”. 
Mėnraštis išeis reguliariai 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį. Skiriamas visoms 
parapijos merginoms ir lei
džiamas tiktai anglų kalba. 
Lauksime antro numerio.

— Sodaliečių susirinkime 
bal. 13 d. kalbėjo kun. J. 
Laurynaitis. Sodalietės turė
jo ir užkandžių. Kiekviena
me susirinkime jos turės 
svetį kalbėtoją ir užkan
džius.

— Vyčiai parapijoje gra
žiai pasirodė praeitą sekma
dienį Klasčiaus salėje. Abie
jų kuopų krepšinio koman
dos supliekė oponentus: 
Greatnekiečiai laimėjo prieš 
Brooklyn Liths, maspethie- 
čiai — prieš Waterburio 
(Conn.) vyčius. Bravo.

— Choras ruošiasi 
certiniam vakarui birž. 
Lenkų tautinėj salėj, 
dainų ir vaidinimas. 
Visminas pasirodys pirmą 
kartą.

— Į Lietuvos sportininkų 
priėmimo komitetą iš Mas- 
petho įėjo P. Šlapikas ir A. 
Pociūnas.

kon-

Bus 
Muz.

viams Remti (Kaunas, Ne
priklausomybės aikštė Nr.3) 
sutrumpintai DULR vadina
ma, ar ji sutiktų būti tokia 
Amerikos lietuvių interesų 
globėja.

Į tą organizaciją įeina vi
suomenės veikėjai, advoka
tai, gydytojai, ir ji turi po 
visą Lietuvą savo skyrius, 
per kuriuos ir galėtų veikti. 
Ta Draugija už savo darbus 
jokio atlyginimo neims, 
žinoma, jei su tuo nebus 
rišta kokių išlaidų.

DULR sutiko ir štai 
atsakė:

„Tamstos laiške iškel
tiems klausimams mes visiš
kai pritariame ir jau kaip 
ką iš jų nuo seniau vykdo
me. Į mus iš visų kraštų 
svetur gyveną lietuviai krei
piasi su įvairiais klausimais 
ir patarimais. Mes kaip ga
lime ir mokame, jiems pa
tarnaujame. Visais tais at
sitikimais, kur susiduriama 
su teisės klausimais, kur rei
kalingas juridinis patarna
vimas, aišku, kad toksai pa
tarnavimas galimas tik už 
pinigus. Tokiais atvejais už- 
interesuotiems mes reko
menduojame mums patiki
mus advokatus. Jie čia ta
riasi betarpiai. Draugija Už
sienių Lietuviams Remti tu
ri visuose Lietuvos dides
niuose miestuose savo sky
rius, taigi, ko negalime at
likti Kaune, kreipiamės į 
mūsų skyrius.

Šia proga pranešame, kad 
ir šiais metais bus Palango
je suruošti užsienių lietu
viams mokytojams lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos 
30 dienų kursai. Kursantai 
nemokamai laike 30 dienų 
gaus butą ir valgį. Kelionės 
išlaidas dengia kursantai iš 

Isavo lėšų.
Norį stoti į kursus turi 

iš anksto paduoti DULR pa
reiškimą. Gavę teigiamą at
sakymą apie jų priėmimą į

Jungtinių Valstybių laivy
no 3 naujausi laivai, Mahan, 
Reid ir Cummings, savo pir
muose bandymuose smarkiai 
audrų sugadinti.

Šie laivai naikintojai, pa
statyti praeitą rudenį, kašta
vo apie 11 milijonų dolerių. 
Dabar jie yra Brooklyno uo
ste ir taisomi.

Laivų taisymas kaštuosiąs 
apie 75 tūkstančius dolerių.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lletuvittą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią iletuvlfiką duoną, keiksiu 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir i kitus miestus.

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

NOTARY PUBLIC ĮTel. NEwtown 9-4464

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N, F,

tik
su-

ką

— Detroite pernai telefo
nas įvairiems pasikalbėji
mams panaudotas 440 milijo 
nų kartų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7409 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 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7432 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 36 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7463 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 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MILLIE BROOKS & HARRY MAZURSKY 

(Bushwick Bar and Grill)
527 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 23 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 Foot of East 96th St.. Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY
Foot of East 96th St., Canarsie Shore, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7410 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 196 Johnson Ave., and 147 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI
(Rex Tavern)

196 Johnson Ave., A-K 147 Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOHN ENGLISH and CICERO BUFORD 

(Queen’s Palace)
609 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4741 hus been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUTS FALCIONE
388 Ridgewood Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINO BARONE
2186 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 996 has be< n 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 I
(Lafayette Bar and Grill)

957 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AI8KRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS ifi geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALIN SKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodum 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8587

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už 52.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

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

S1VAGE & PLATZ 
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

Plan)

'Standard"

įlftao Naujam 
įletai (to nepradėjus

jaute (todėjo brazde- 
jins, toto dalyvavo da-

fįtaiis žiniomis, pa 
npjoje vyrauja visiška 
teh; kieta gražiai pri- 

tikintiesiems bažny- 
taje sekmadieniais 

pMjpb žmonių.
Bavę nemalonūs įvykiai1 

togptonkė lietuvių var- 
daiLtoigaila, jog netruko 
R testytojų, kuriems 
lijpbtalikybės ir ne 
lietayia reikliai. į katali
ku bandė kištis ir 

laikraš-, 
įitoMnesvarbu

Norime palinkėti Scranto- 
i lietuviams garbingai ir 

su savo va- 
taip, kaip jie dirbo 

■ta.kun.Kuru priešaky, 
budint katalikybės 

k Betiivybės reikalų sargy-

t araitę Maskvoje teat- 
susilaukė nepa- 

lapenos, Komu- 
iki šiol savo

kvietė į 
revoliuciją. Bet 

“MiMask- 
latre suvaidinta 

mitalas „Ona

hfepą
. teatre rusai ma- 

™ ® mūšius, gatvių
'° ūabar gėrisi ro-

■■ J °®s scenomis, ca- 
į Ros armijos uni-
I m. apskritai, senų 

^enhu.

paskutiniai įvy- 
į Rusijoje vyks- 

T^mas dvasinis per- 
■ aiškiausiai pasi-

I ketoje kryptyje, 
f ? daugiau ir dau- 

J^stama apie mter- 
^Movietojtokal- 

i Japieruso genialumą, 
^dvasiosstiprybę ir

ilJ nepaprastai 
l kraštutinumus

J^apiem-
N rašytojas Me-

Ij8 siais žodžiais:
sunku įjudinti, 

. k įjudinti, mes vis-

išmintyje ir


