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Šio mėnesio 17 dieną Kat. 
Susivienymo organas, savait 
rastis Garsas, sulaukė 20 
metų sukakties, kurios pro
ga Garso 19-tame numery 
suminėta laikraščio atsiradi
mo istorija.

Garsas per 20 metų ne tik 
buvo katalikų tvirtovės — 
Susivienymo — viešuoju at
stovu, bet užėmė svarbiau
sias katalikybės ir lietuvy
bės reikalų gynimo pozici
jas.

Amerikai, kaip šios apy
linkės laikraščiui, tenka ypa 
tingu malonumu sveikinti 
Garsą, kurs gimė šioje apy
linkėje ir per daug metų tar
navo šios apylinkės visuo
menei.

Garso ilgametis redakto
rius nuo 1918 mt. iki 1926 
mt. buvo dabartinis Susivie
nymo pirmininkas ir dienraš 
čio Draugo redaktorius L. 
Šimutis, o nuo 1926 m. Gar
są sėkmingai redaguoja Ma
tas Zujus.

Nuoširdžiai sveikiname 
Garsą ir jo redaktorių, lin
kėdami išbandytos ištvermės 
gražiausiai ateičiai!

Suomijos socialdemokra
tų partija šiomis dienomis 
pašalino kraštutinius savo 
narius, kurie reikalavo „ben
dro fronto” su komunistais 
pagal Maskvos įsakymą. 
Suomijos socialistai, kaip ir 
Švedijos, Norvegijos ir Da
nijos jų bendraminčiai, ne
pritardami „bendram fron
tui”, parodo sveiką suprati
mą, jog komunistai negali 
būti joki demokratijos drau
gai-

Komunistai žiauriai apga
vo Rusijos socialistus, jie 
įmurgdė Ispaniją į dabartinę 
tragediją, jie nė kiek geres
nės valios nėra parodę ir ki
tur, todėl tikrai keista, jog 
amerikiečių lietuvių socialis- 
stus atstovaujančios Naujie
nos užsimerkusiai seka Mas
kvos parėdymus, o ne Skan
dinavijos prityrusių socialis
tų rodomą pavyzdį.

—o—
Kovotojų prieš komuniz

mą atsiranda įvairių rūšių. 
New Yorko miesto tarybos 
narys Harvey bando įrodyti, 
jog jis turįs geriausių prie
monių komunizmui „iššluo
ti”. To kovotojo priemonės 
— guminės lazdos ir kitokį 

-jėgos pabūklai.
Keista, jog toks kovoto

jas, kaip Harvey, turi drą
sos paminėtas priemones siū 

'lyti katalikų organizacijų su 
sirinkimuose net ir po to, 
kai katalikų darbininkų laik
raštis Catholic Worker pa
reiškė griežtą nepasitenkini
mą dėl tokių „kovotojų” 
priemonių.

Kiekviena jėga gimdo jė
gą, kiekvienas smurtas iš
šaukia smurtą. Ponas Har
vey tikrai pasitarnautų ka
talikybei, jei jis tylėtų ir rū
pintųsi su kitais miesto ta
rybos nariais, kad miesto 
varguomenė nekęstų skurdo, 
kad mokyklose nebūtų sklei
džiama komunistinė propa
ganda, kad viešajame gyve
nime būtų vykdoma krikščio 
niška meilė.

Sugrįžęs iš atostogų pre
zidentas Roosevelt karingai 
pareiškė, jog jis savo pasiū
lyto Vyriausio Teismo padi-

SAVAITES ĮVYKIAI
Gerovč už 20 metų

Viešų darbų administrato
rius H. L. Hopkins pareiškė 
savo įsitikinimą, jog šioje 
šalyje už 20 metų nebus jo
kio skurdo; tam pradžią pa
dariusi dabartinė vyriausy
bė; turės būti įvesta našlių, 
senių ir paliegėlių pensijos, 
vaikų aprūpinimas mokyklo
mis, nors jų tėvai būtų ir 
neturtingi. Taip kalbėjo Hop 
kins mokytojų kolegijos sa
lėje.
Naciai uždarė seminariją

Hitlerininkai uždarė Hei- 
ligenstadto katalikų kunigų 
prirengiamąją seminariją. 
Policija seminarijos uždary
mo priežastimi nurodo semi
naristų „nepadorumą”. Lau
kiama ir daugiau panašių už 
darymų, nes šiuo metu na
ciai veda ypatingą puolimą 
prieš katalikus, jų įstaigas 
ir kunigus. Šiomis dienomis 
vyriausybė oficialiai pripaži
no generolo Liudendorfo 
skelbiamą pagonišką „vokiš
ko dievo” tikybą.
Padidino algas

Waterbury, Conn, vario 
dirbtuvių 15,000 darbininkų 
šią savaitę sulaukė padidin
tų algų — po 5 centus kiek
vienai darbo valandai; pana
šaus džiaugsmo sulaukė ir 
Elizabeth, N. J., Singer ma
šinų bendrovės 3,500 darbi
ninkų, kuriems - algos padi
dintos 10 procentų.

Rusų paveikslai Berlyne
Sovietų Rusijos karo at

stovas Berlyne suruošė kitų 
valstybių karo atstovams 
malonų vakarą, kurio pro
gramos' svarbiausia dalimi 
buvo sovietų raudonosios 
armijos manevrų parodymas 
judomuose paveiksluose. Pa
veikslų žiūrėjo ir vokiečių 
kariuomenės atstovai. Rody
ti manevrai vyko Minsko 
apylinkėje, artimiausiame 
kariniame centre prie Vokie
tijos sienų.

dinimo sieks be jokio kom
promiso — be nuolaidos. Ta
čiau tenka pažymėti, kad 
valstybiniame gyvenime 
kompromisų nepripažįstama 
tik diktatūrinėse bei pilnai 
monarchinėse ' valstybėse. 
Demokratinės valstybės val
dymo santvarka neįmanoma 
be kompromisų. Demokrati
ja nepripažįsta pritarimo; 
joje reikia susitarimo.

Gegužės 19 d. New Yorke 
įvyko masinis parengimas 
Ispanijos civilinio karo nu- 
kentėjusiems sušelpti. Ren
gėjai skelbė, jog gautas pel
nas pirmoje eilėje skiria
mas Ispanijos sukilėlių už
imtos teritorijos gyvento
jams. Tam parengimui pri
tarė ir New Yorko kardino
las Hayes.

Komunistų Laisvei to už
teko, kad ji galėtų nepraus- 
taburniškai pavadinti kardi
nolą fašistu ir visaip pasi- 
skėrėčioti. Laisvei nesvarbu, 
jog sukilėlių užimtoje terito 
rijoje gyvena irgi žmonės, 
kurie irgi reikalingi duonos 
ir drabužio. Jos šūkis: kas 
ne komunistas, tegu miršta!

Mussolini už savarankumą
Fašistinių korporacijų su

sirinkime Mussolini pareiškė 
jog Italija nepasitrauks nuo 
savo pasirinkto kelio būti 
ekonominiai savaranki ir 
tuo būdu jai nesvarbu turėti 
ekonominį bendradarbiavi
mą su kitomis, valstybėmis. 
Mussolini pasidžiaugė italų 
anglių, geležies, aluminijaus 
gamybos padidėjimu. Be to, 
Mussolini pasidžiaugė, jog 
italai turės užtenkamai savo 
kavos, vilnų, mėsos, įvairių 
metalų ir net aukso? žodžiu, 
Mussolini . norėjo pasigirti, 
jog Italija gali laikytis ir be 
kitų valstybių.
Katalikų spaudos 
suvažiavimas

Gegužės 20 — 22 d. Ro
chester, N. Y., vyksta kata
likų spaudos atstovų 27-tas 
metinis suvažiavimas, kurio 
metu pirmą sykį suruošta 
katalikų spaudos paroda.
Konstitlcijos priėmimo 
sukaktis

Lygiai prieš 150 metų, ge
gužės 14 d. į Philadelphiją 
susirinko 12-kos valstybių 
atstovai į specialų susirinki
mą Jungtinių Amerikos Val
stybių konstitucijai paruoš
ti. Ši sukaktis dabar paminė 
ta Philadelphijoj, miesto vir 
šininkui paskambinus lais
vės varpą trylika sykių; va
kare įvyko įvairių iškilmių.
Prašo atidaryti bažnyčias

Meksikos kelių valstybių 
katalikai, vyriausio teismo 
palankaus sprendimo padrą
sinti, įteikė vidaus reikalų 
ministeriui prašymus atida
ryti bažnyčias. Vera Cruzo 
valstybėje praeitą savaitę 
atidaryta katedra ir 14-ka 
bažnyčių.

Ieško kolonijos žydams
Lenkija išsiuntė 3 žmonių 

komisiją į prancūzų valdo
mą Afrikoje Madagaskaro 
salą, kur lenkai nori suorga
nizuoti žydų koloniją. Len
kai rimtai susirūpinę kur 
nors iškraustyti didelį žydų 
skaičių iš Lenkijos, kur jų 
yra per 3 mil.

Praeitos savaitės gale dau 
gely Lenkijos miestų buvo 
žiaurios riaušės prieš žydus 
po to, kai Lietuvos Brastos 
mieste vienas žydas mėsi
ninkas mirtinai sužeidė len
ką policininką. Žydai labai 
nukentėjo.

Pagerbs švedus
Pennsylvanijos atstovų rū 

mai paskyrė kitų metų ba
landžio 8 dieną švente, pa
minint švedų atvykimo 300 
metų sukaktį. Sukakties mi
nėjimo reikalais pasitarti 
cepelinu „Hindenburgu” vy
ko švedų laikraštininkas Dr. 
Brinck, kurs cepelino nelai
mėje užmuštas.

Susprogdino karaliaus 
stovylą

Airijos sostinės Dublino 
sode gegužės 13 d. iš gra
žios ir didelės anglų kara
liaus Jurgio II stovylos liko 
tik skeveldros — ją susprog
dino airių kraštutiniai res
publikonai, norėdami paro
dyti prisiartinusį momentą 
Airijai visiškai atsiskirti 
nuo Anglijos.

ISPANIJOJ SUDARYTA 
NAUJA VYRIAUSYBE

KARD. MUNDELEI
PASMERKĖ NACIUS

Valencia. — Kraštutinio 
socialisto Caballero „bendra- 
frontininkų” ministerių ka
binetas atsistatydino dėl į- 
vairių partinių ginčų. Prem
jerui Caballero naujos vy
riausybės nepavyko sudary
ti, nes komunistai pasiprieši
no jo norui būti ir karo mi
nister) u.

Naują vyriausybę sudarė 
Dr. Juan Negrin, socialistas. 
Jo kabinete 3 socialistai, du 
komunistai, 3 respublikonai 
ir 1 baskų nacionalistas. 
Anarchistai į vyriausybę ne
įleisti.

Chicago. — Chicagos ar
kivyskupijos kunigų susirin
kime kardinolas Mundelein 
savo kalboje pasmerkė dik
tatorių Hitlerį ir jo nacius.

Kardinolas drąsiai pažy
mėjo, jog naciai vykdo savo 
žiaurią programą, naudoda
miesi nepaprastu šnipinėji
mu, pilietinių laisvių panie
kinimu ir kitomis nežmoniš
komis priemonėmis.

RUSIJOJ ĮSTEIGTOS 
KARO TARYBOS

Vokiečiai Neužmiršta _ 
Klaipėdos Krašto

Danų karaliaus sukaktis
Danijos karalius Kristijo

nas gegužės 15 — 16 d. mi
nėjo savo karaliavimo 25 me 
tų sukaktį, kuri atitinkamai 
paminėta visoje Danijoje. Į 
iškilmes buvo atvykęs jo bro 
lis Haakonas, Norvegijos ka
ralius ir artimas giminaitis 
Gustavas, Švedijos karalius. 
Kristijonas labai mėgiamas 
visoje Danijoje. Jis. gerai su
pranta demokratinės valsty
bės siekius ir pats visą laiką 
buvo ištikimu demokratybei, 
nesikišdamas į valstybės 
valdymo reikalus.
Nelaimės kelionėje

Geg. 15 d. greitasis Wa
shington© traukinys susidū
rė prie Milton, Vermont, su 
lengvuoju automobiliu, ku
riuo važiavę keturi vaikai ir 
šoferis užmušti. Tą pat die
ną didelis sunkvežimis susi
dūrė prie Cromwell, Conn., 
su automobiliu; nelaimėje 
sužeista 18-ka keleivių. Prie 
Hamilton, Ohio, traukiniui 
užvažiavus ant automobilio, 
žuvo automobiliu je važia
vus motina ir trys vaikai ir 
du vaikai sunkiai sužeisti. 
Gegužės 16 d. Longhorne, 
Pa., automobilių lenktynėse 
įvyko šiurpi nelaimė: vie
nam lenktyniuojančiam au
tomobiliui paslydus, užmuš
ta 3 žiūrovai ir 3 sužeisti.
Darbo įstatymo 
suvienodinimas

Švedijos, Norvegijos, Da
nijos ir Suomijos darbininkų 
sąjungų atstovų suvažiavi
me Kopenhagoje tartasi su
vienodinti Skandinavijos vai 
stybių darbo įstatymus. Ati
tinkamus planus paruošti pa 
vesta švedų darbininkų at
stovams, nes sekantis suva
žiavimas bus Švedijoje. Nu
tarta vieningai dalyvauti 
tarptautinio darbo biuro su
važiavime Ženevoje.
Prancūzijoj gimimai mažėja

Ką tik paskelbti statisti
kos daviniai rodo, jog pernai 
Prancūzijoj sumažėjo gimi
mai ir vedybos, o padidėjo 
persiskyrimai. Pernai gimė 
630,059 vaikai, o 1935 mt. — 
640,527. Vedybų buvo 279,- 
743, o 1935 mt. — 284,895. 
Pernai Prancūzijoj mirė 
599,896 žmonės.
Nori kaizerio žemių

Nacių vienas laikraštis pa 
reiškė pageidavimą, kad bu
vęs kaizeris savo žemes ati
duotų valstybei, kuri išda
lintų bežemiams ir mažaže
miams. Kaizeris ir jo kara
liškos giminės žmonės valdo 
apie 13 milijonų akrų žemės.

Maskva. — Komisarų va
dovybė pertvarkė kariuome
nės santvarką taip, jog kiek
vienoje karinėje apygardoje 
įsteigta karo taryba iš 3-jų 
narių, kurių skaičiuje bus ir 
apygardos viršininkas.

Karo tarybos bus atsakin
gos tik karo komisarui; 
joms suteikta daug teisių ir 
nekarinėse srityse, pav. pri
žiūrėti tiltų statybą.

Manoma, jog kiekvienos 
tarybos du nariai rūpinsis 
daugiau politika, saugodami 
komunistų partijos reikalus. 
Bet koki apygardos koman
da galios tik tada, kai įsaky
mą bus pasirašę du tarybos 
nariai.

Rusijos kariuomenėje da
bar yra apie 1,300,000 karei
vių, kurių veik visi vyriau
sieji viršininkai yra komu
nistų partijos nariai.

PASITRAUKĖ TEISĖJAS 
WILLIS VAN DEV ANTER

Dienraščio XX Amžiaus 
pranešimu, Tilžės knygynuo
se neseniai pasirodė prieš 
Lietuvą nukreipta brošiūra 
„Klaipėdos kraštas — vienos 
vokiečių pasienio žemės liki
mas”. Brošiūra išleista Leip- 
zige ir skiriama „praktiniam 
mokyklų darbui”. Nors joje 
ir nieko naujo nepasakyta, 
bet tuo momentu, kai kalba
ma ir spaudoje rašoma apie 
santykių tarp Vokietijos ir 
Lietuvos pagerėjimą ir jų iš
lyginimą, jos pasirodymas, 
mažų mažiausia, yra nesu
prantamas. Argi galima pa
siekti santykių išlyginimą, 
kai Lietuvos pasienyje varo
ma Lietuvos valstybei ne
draugiška propaganda, kai 
kišamasi į Lietuvos vidaus 
reikalus ir kai kiršinami 
prieš Lietuvos vyriausybę 
Klaipėdos krašto gyvento
jai?

Brošiūra pradedama 
straipsniu „Svetimas jungas 
slegia Klaipėdos kraštą”. 
Straipsnis baigiamas R. Pre- 
gelio (mokyklų patarėjo Me- 
yerio) eilėmis: „Vokiška kai 
ba, vokiški papročiai, vokiš
ka širdis, protas ir rankos. 
Todėl tu tiek kentėjai, Klai
pėdos krašte, tu vokiečių že
me. Teisės ir įstatymų ryšiai 
sutraukyti. Svetimas jungas 
slegia Klaipėdos kraštą; 
tark, brolau, kaip ilgai taip 
dar bus”.

Washington. — Vyriausio 
Teismo teisėjas W. Van De- 
vanter atsisakė nuo savo pa
reigų. Jo pasitraukimas iš 
teismo įsigalios birželio 2 d.

Teisėjas Van Devanter, 78 
metų, išbuvo vyr. teisme 26 
metus; visą laiką jis buvo 
žinomas kaip nuolatinis kon
servatorius.

Nuo birželio 2 d. teisėjas 
Devanter apsigyvens savo 
ūkyje ir gaus valstybės pen
siją. Jo pasitraukimo jau 
buvo laukta kiek anksčiau.

Manoma, jog netrukus pa
sitrauks ir teisėjas Brandeis, 
80 metų amžiaus.

FORD PRIEŠINASI 
DARBININKŲ UNIJAI

Detroit. — Automobilių 
darbininkų sąjunga pasiryžo 
suorganizuoti unijas ir For
do dirbtuvėse, kur darbinin
kai neorganizuoti.

Ford išleido savo atsišau
kimą, pažymėdamas, jog jis 
darbininkų niekados ne
skriaudė ir jog jis visai ne
pritaria unijoms.

70 JAPONŲ ŽUVO LAIVO 
NELAIMĖJE

Hongkong. — Japonų lai
veliu važiavo apie 100 žmo
nių pasižiūrėti kiniečių apy
linkės. Staiga laive įvyko pe
čiaus sprogimas.

Sprogimas buvo toks 
smarkus, jog artimoje apy
linkėje manyta žemės drebė
jimą įvykus. Iš važiavusių 
užmušta 70 japonų, kiti su
žeisti. Kai kurių japonų kū
nai į gabalėlius išmėtyti.

Toliau eina Klaipėdos kra
što istorinė apžvalga, kurio
je norima įrodyti, kad Nemu 
nas niekados nėra buvęs Vo
kietijos valstybės siena.

Straipsnyje „Gyventojų 
kilmė” stengiamasi skaity
tojus įtikinti, kad Rytprū
sių krašto lietuviai yra at
ėjūnai.

Knygutės antroje dalyje 
yra tokie straipsniai: „Lie
tuvių prievarta”, „Popieri
nės teisės klaipėdiečiams”, 
Klaipėdos kankinys Širma- 
nas” ir t.t.

Brošiūra pabaigiama dviem 
himnais: „Giesme apie Klai
pėdą” su gaidomis ir „Nesi
leiskime svetimiems tarnau
ti”.

Ta brošiūra skiriama Vo
kietijos pradžios mokyk
loms, taigi, ja vos paaugu
siems Vokietijos jaunuo
liams jau skiepijamas ne
draugiškas nusistatymas 
prieš Lietuvos valstybę. 
Kaip gi galima užmegzti kul 
tūrinį ar kitokį bendradar
biavimą, kai lietuvių tautai 
ir Lietuvos valstybei Vokie
tijos jaunime iš mažens ke
liama neapykanta, kai Lie
tuva šmeižiama?

Taigi, Lietuvai ir viso pa
saulio lietuviams tenka stro
piai budėti Klaipėdos krašto 
sargyboje, nes vokiečiai į 
ten turi nukreipę savo gro
buoniškus troškimus.

SENATO KOMITETAS 
NEPALANKUS 
PREZIDENTUI

Washington. — Senato tei 
šių komitetas 10 balsų prieš 
8 pasisakė prieš Roosevelto 
pasiūlymą padidinti Vyriau
sio Teismo teisėjų skaičių, 
jei nepasitraukia teisėjai, 
sulaukę 70 metų amžiaus.

Prieš prezidento siūllymą 
balsavo 7 demokratai ir 3 
respublikonai. Prezidento 
siūlymo priešininkai mano, 
jog ir visas senatas pasisa
kys prieš prezidento siūly
mą.

SUSEKĖ APDRAUDOS 
BENDROVIŲ APGAVIKUS

New York. — Federalinės 
valdžios agentų slaptas tyri
nėjimas išaiškino, jog ap- 
draudos bendrovės smarkiai 
apgaudinėjamos ir tai daro
ma organizuotai, kam vado
vauja raketyrių gauja.

Šiomis dienomis suimta 
14 asmenų, jų skaičiuje du 
advokatai ir vienas gydyto
jas, kurie kaltinami apgau- 
dinėję apdraudos bendroves 
ir apgaulingu keliu išreika
laudavę milžiniškas pinigų 
sumas.

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ

Stratford, Conn. — Radio 
inžinierius G. S. Bell, 26 me
tų, nušovė savo žmoną, pra
nešė apie tai savo kaimy
nams ir po to pats nusišovė.

— Vidaus reikalų ministe
rijoj organizuojamas darbo 
departamentas.

ITALIJOS KARALIUS
LANKOSI VENGRIJOJE

Budapeštas. — čia atvyko 
Italijos karalius su žmona ir 
užsienių reikalų ministerių 
Ciano. Visa Vengrija paruoš 
ta svečiams iškilmingiausiai 
priimti.

Lankymosi tikslas pažy
mėti Italijos ir Vengrijos ar
timus santykius ir bendrus 
siekius tarptautiniame gyve
nime.

BILBAO GYNĖJAI 
RUOŠIASI BĖGTI

Bilbao. — Sukilėlių kariuo 
menei vis artėjant prie bas
kų sostinės Bilbao, Prancū
zijoj sužinota, jog baskų pre 
zidentas ir kiti vyriausybės 
nariai pasiruošę išvykti į 
Angliją, jei sukilėliai užimtų 
Bilbao miestą.

Bilbao gynėjų viltys su
mažėjo, kai generolo Molą 
vedama kariuomenė užėmė 
Am'drebieta miestą, nuo ku
rio iki Bilbao tik 9 mylios.

KUNIGAIKŠČIO
VESTUVĖS

Tours. — Windsor© kuni
gaikštis, buvęs karalius Ed
vardas VIII, pranešė, jog jo 
vedybos su ponia Wallis 
Warfield (Simpson) įvyks 
birželio 3 d. Vedybos bus ci
vilinės.

Niekas iš Anglijos karališ 
kos šeimos nedalyvaus, nors 
Edvardas ir labai norėjo, 
kad atvyktų jo sesuo ir jau
niausias brolis. Tačiau tam 
pasipriešino vyriausybė.
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Paštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam ti kslui neprislunčiama pašto ženklų.

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

ŠĮ sekmadienį, gegužės 23 dieną, Lietuvoje minima ypa
tinga šventė — kariuomenės ir visuomenės susiartinimo 
šventė. Ši šventė įvesta grynai privatine iniciatyva tik 
prieš kelis metus, o jau tapo visos tautos priimta ir nuo
širdžiai laukiama.
' Kariuomenė, ar karo ar taikos metu, tautoje turi didžios 
ir sveriančios reikšmės. Kariuomenė tautos gyvenime nė
ra tik valstybės nepriklausomumo ir jos ribų saugotoja bei 
gynėja. Kariuomenė yra ir stambi jaunuomenės auklėto
ja, garbingų papročių kūrėja ir tautinės kultūros nešėja.

Lietuvos nepriklausomai valstybei atsteigti lietuvių ka
riuomenė įsirašė į tautos istorijos knygą gražiausius la
pus, geriausių tautos vaikų krauju užantspauduotus. Lie
tuvių kariuomenė ir šiandie garbingai stovi valstybės ne
priklausomybės sargyboje.

Susiartinimo šventės tikslas yra labiau suįdominti visą 
visuomenę savo kariuomenės gyvenimu, jos veikla, sie
kiais, idėjomis. Ta šventė yra geriausia proga visuomenei 
arčiau susipažinti su savo kariuomene, kuri kilusi iš tos 
pačios visuomenės.

Minėta šventė jau yra davusi gražių vaisių. Jos minėji
me dalyvauja visos visuomenės grupės, kiekviena iš jų pa
sistengdama ko geriausiai parodyti tautos pagarbą drąsie
siems tėvynės sargams.

Ypatingoje nuotaikoje ši šventė minima laikinoje sosti
nėje, kur iškilmėms nepaprasto entuziazmo suteikia stu
dentų organizacijų dalyvavimas, šias eilutes rašančiam 
nepaprastai malonu prisiminti aktyvus studentiškas daly
vavimas tos šventės minėjime. Džiugu kelti ovacijas žy
giuojančios kariuomenės būriams ir drauge studentijai su
silaukti tokių pat nuoširdžių ovacijų iš kariuomenės.

Tą dieną visose bažnyčiose būna kariuomenės intencija 
pamaldos, o po to bendros vaikštynės. Visuose miestuose, 
kur tik yra karių, visos kareivinės atdaros visuomenei, ku
rios būrių- būriai užplūsta karines patalpas', apžiūri kari
nius pabūklus ir net naudojasi ko nors paragauti iš karių 
virtuvės katilo.

Ta šventė praleidžiama nuoširdžiausioje ir lietuviškiau
sioje nuotaikoje, sudedant gilius pasiryžimus būti artimuo
se santykiuose su kariuomene. Tą dieną irgi prisimenama, 
jog ne viskas atsiekta, jog krašto tikroji sostinė — Vil
nius — dar grobikų rankose.

Lietuvišku nuoširdumu sveikindami garbingąją Lietuvos 
kariuomenę ir ją įvertinančią visuomenę, reiškiame ko ge
riausius linkėjimus. Ši susiartinimo šventė tegu būna tik
ras kariuomenės ir visuomenės glaudaus susiartinimo 
simbolis. - 1

Lietuvių trockininkų savaitraštis Naujoji Gadynė dažnai 
puola savo buvusių draugų Laisvę dėl šios skelbiamų ne
teisybių, šmeižtų ir pan. Tačiau tenka pasakyti, jog ir N. 
G. neina geresniu keliu. Vilkas, kad ir pabėgęs iš miško, 
vis į mišką žiūri.

Mūsų straipsnis apie demokratijos pardavikus baisiai 
nepatiko ir N. Gadynei. Negalima gi norėti, jog visiems 
viskas patiktų ar visi vienos nuomonės būtų.

Nenorime, kad N. Gadynės vyrai pritartų Amerikos min
tims, bet vis dėlto norim, kad jie nešnekėtų nesąmonių ir 
negrūstų keistų išvedžiojimų tam, kurs jų visai neskelbė.

N. G. sugalvojo, jog Amerikos redaktorius aiškina de
mokratiją „kaip tokią tvarką, kur kunigas dar esti ir val
donas, nuo kurio priklauso šalies tvarka”. Kur ir kada 
Am. redaktorius paskelbė tokią nuomonę?

N. G. nueina taip toli, jog net skelbia, kad „Ispanijoje 
visą eilę bažnyčių sudegino patys kunigai arba jų pasam
dyti niekšai”. Jeigu žmonės skelbia tokias nesąmones ir 
tokius melus, ar galima su jais ginčytis bent kiek rimtes
niu klausimu?

Dar sykį pasitvirtina nuomonė, jog komunistai visi vie
nodi. Nesvarbu, ar jie kloniojasi Maskvai, ar Trockiui. 
Visų jų priemonės vienodos — meluok, šmeižk ir savo tiks^ 
lo siek per kitų lavonus. ' ’

Katalikų Bažnyčia vadina
ma Mistiniu Kristaus Kūnu, 
kurio nariais mes esame. 
Kiekvienam Bažnyčios na
riui Dievas lėmė atlikti tam

tikrą veiklą. Įpareigojo rū
pintis ne tik savo, bet ir ar
timo reikalais, ypatingai jo 
religiniu bei doriniu gyveni
mu.

Šv. Povilas Apaštalas Mis
tinio Kristaus Kūno narius 
labai gražiai palygina su

žmogaus kūno nariais. „Nes 
kaip kūnas yra vienas ir tu
ri daug narių, visi gi kūno 
nariai, nors jų yra daug, ta
čiau yra vienas kūnas, taip 
ir Kristus. Nes mes visi esa
me pakrikštyti vienoje Dva
sioje, kad būtumėm vienas 
kūnas... Akis negali sakyti 
rankai: Aš tavo patarnavi
mo neprivalau; taip pat ir 
galva kojoms: Man jūsų ne
reikia!” (1 Kor. 12).
Sunegalėjęs, nebeveikiąs vie
nas kūno narys paliečia visą 
kūną. Jei kam suskauda gal
vą bei akis, veikiai bando
ma gydyti, nes ta liga truk
do kitiems kūno nariams at
likti skirtą pareigą.

Per krikštą žmogus tampa 
Bažnyčios nariu, dangaus pi
liečiu. Įstoja į Kristaus ka
riuomenę. Kiekvienas Bažny 
čios tarnas, ištikimas Kris
taus kareivis, privalo uoliai 
ir sėkmingai pildyti ne savo, 
nė valdovų, griaunančių 
Kristaus Karaliją, bet Dievo 
valią. Jo laimei į pagelbą at
eina Dievas — šventoji Dva
sia. Ji apšviečia jo protą, su
stiprina valią, žodžiu, apgin
kluoja ir sustiprina jį gyve
nimo kovai. O kadangi Šv. 
Dvasios dovanos gaunamos 
priimant Sutvirtinimo sakra 
mentą, tad šis gyvųjų sakra
mentas dažnai yra vadina
mas Katalikiškos Akcijos 
Sakramentu.

Nuo pat Bažnyčios pra
džios drauge su kunigais 
apaštalavo pasauliečiai. At
gimę iš šv. Dvasios, jie ėjo 
pas žmones, nepalankius 
Bažnyčiai, nebeklausančius 
ir nebesuprantančius sąži
nės balso ir gyvenančius ne
teisybėje. Juos mokė Vieš
paties kelio ir savo gražiu 
gyvenimu ragino garbinti 
Tėvą dvasioje ir tiesoje.

Ir mūsų laikais piktos 
dvasios pavergtų žmonių y- 
ra apsčiai. Ypač vadovaujar 
čių tarpe. Trečiasis Švenč. 
Trejybės asmuo — Šv. Dva
sia jiems „Nežinomas Die
vas”. Jos dovanos jiems sve
timos arba ignoruojamos. Ir 
tuos, kurie nemokėjo bran
ginti to, kad turi Dievo pa
žinimą, taip Dievas juos pa
davė į peiktiną išmanymą, 
taip kad jie daro tai, kas ne
dera. Jie pilni visokios ne
teisybės, piktybės, godulys- 
tės, vyliaus, nelabumo, pik
to išradėjai, be meilės, be 
gailestingumo... (Rom. 1, 
28).

Dievas nenori jų mirties, 
bet gyvenimo. Siunčia apaš
talus, kad juos perspėtų, pa
mokytų. Neprisileidžia. Ne
klauso. Tada Išganytojas sa
vo vietininko lūpomis šau
kia pasauliečiams į apašta
lavimo darbą.

„Šitame nuomonių tvane, 
Bažnyčios misija saugoti 
tiesą ir išrauti klaidą iš sie
lų, ir šitą misiją ji turi pil
dyti šventai ir kasdien, nes 
jos apsaugai liko patikėta 
Dievo garbė ir žmonių išga
nymas. Bet kai aplinkybės 
tai padaro reikalinga, tai 
tuomet ne tik prelatai priva
lo budėti įstatymo sargybo
je, bet, kaip sako šv. Tomas: 
„Kiekvienas privalo viešai 
reikšti savo tikėjimą ar tai 
tam, kad pamokytų ir padrą 
sintų kitus tikinčiuosius, ar 
tam, kad atmuštų priešų 
puolimus”, sako popiežius 
Leonas XIH. „Trauktis nuo 
priešo ir tylėti tuo metu, kai 
iš visų pusių girdėti šauks
mai prieš tiesą, tai požymis 
žmogaus be charakterio, ar
ba to, kurs abejoja savo ti
kėjimo tiesomis. Abiem at
vejais toks elgesys yra gė-

i Ką tik išleista oficiali kny 
ga rodo, jog šių metų pra
džioje Jungtinėse Am.

1 tybėse buvo 20,959,134 
likai, kas yra beveik 
milijono daugiau negu 
mt. Per paskutinį dešimtme
tį katalikų skaičius padidėjo 
dviem milijonais. Dvasinin
kų skaičius tokis: 4 kardino
lai, 14 arkivyskupų, 107 vys
kupai ir 31,649 kunigai. Baž
nyčių yra 18,526. Kunigų se
minarijų 205 (pernai įsteig
ta 12 naujų), kurias lanko 
21,877 klierikai '(1,702 ma
žiau negu 1935 mt.). Parapi
nių mokyklų yra 7,445 su 2,- 
170,065 mokiniais (39,608 
mažiau negu 1935 mt.). Ka
talikų kolegijų bei universi
tetų vyrams yra 199, mergi
noms — 669 (kolegijos ir 
akademijos). Aukštesnių mo 
kyklų (high schools) yra 
1,179 su 207,767 mokiniais 
(20,819 daugiau negu 1935 
mt.).

Katalikai išlaiko 325 naš- 
aitynus su 44,520 našlaičių, 

senelių prieglaudų — 170, li
goninių — 672.

Daugiausia katalikų Chi- 
cagos arkivyskupijoje — 1,- 
?59,390; po to Bostono arki- 
vysk. — 1,142,860.

New Yorko arkivyskupijo
je — 1,100,000 kat. (50,000 
mažiau, negu 1935 mt.); 
Brooklyn© vyskupijoje — 
1,136,415 (16,519 daugiau ] 
negu 1935 mt.).

Plačiai kalbama apie Itali
jos diktatoriaus įpėdinį. Kas 
valdytų Italiją, jei Mussolini 
mirtų? Mussolinio du vyres
nieji sūnūs jau suaugę, bet 
nė vienas iš jų nėra parodęs 
ypatingų gabumų. Fašistų 
partijoj nėra labai iškilusių 
žmonių, nes Mussolini pri-

dingas ir įžeidžia Dievą, jis 
yra nesuderinamas su kiek
vieno ir visų išganymu; jis 
tėra naudingas religijos 
priešams, nes niekas taip ne 
padrąsina piktuosius, kaip 
gerųjų silpnumas”..

Popiežius Pijus X yra pa
sakęs, kad „Katalikiškoji ak 
ei j a, siekianti viską atnau
jinti Kristuje, yra tikras 
apaštalavimas paties Kris
taus garbei. Tam gerai atlik 
ti reikalinga Dievo malonė; 
apaštalas gi jos visiškai ne
gauna, jei jis nėra vienybė
je su Kristum. Tik įgyvendi
nę Jėzų Kristų mumyse, mes 
galėsime lengviau Jį grąžin
ti šeimoms, visuomenei. Dėl 
to, visi tie, kurie yra pašauk 
ti vadovauti arba kurie pa
siaukoja katalikiškai akci
jai, turi būti išbandyti kata
likai, savo tikėjime įsitikinę 
pagrindiniai susipažinę su re 
ligi jos dalykais, Bažnyčiai 
nuoširdžiai paklusnūs, o ypa 
tingai tai aukščiausiai apaš
tališkai katedrai ir Jėzaus 
Kristaus vietininkui žemėje; 
jie turi būti tikro dievotu
mo žmonės, tvirtos dorybės, 
grynų papročių ir taip šva
rų gyvenimą vesti, kad jie 
taptų visiems naudingu pa
vyzdžiu”. Toks gyvenimas y- 
ra viršgamtinis, o jis neįma
nomas be pagelbos iš aukš
tybių. Reikalinga Šventos 
Dvasios septyneriopa dova
na. p. M. J.

Gegužės 21 d., 1937 m.

APŽVALGA
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NEBYLIŲ VAIKAS 
IŠMOKO KALBĖTI

pažįsta tik save.
Plačiajam pasauliui jau 

buvo gerai žinomas užsienio 
reikalų ministeris Dino 
Grandį. Kai tik jis pasiekė 
visuotinio susidomėjimo laip 
snio, Mussolini atleido jį iš 
ministerio pareigų ir pasky
rė Italijos atstovu į Londo
ną.

Kitas žmogus, prasiveržęs 
į visuotinį susidomėjimą, bu
vo maršalas Balbo, kurs 
1933 mt. vadovavo italų or
laivių kelionei į Chicago ir 
atgal. Sugrįžęs į Italiją mar
šalas Balbo buvo paskirtas į 
Afrikos dykumas, italų Ly
bi jos kolonijos gubernato
rium.

Šiuo laiku neabejotinai po 
Mussolinio žymiausią vietą 
užima užsienio reikalų mi
nisteris grafas Ciano, dar 
tik 34 metų amžiaus. Tai 
jauniausias Europos užsie
nių reikalų ministeris.

Tačiau Ciano iškilimo pa
slaptis, daugelio nuomone, 
glūdinti ne jo gabumuose bei 
sumanume, bet jo žmonoje. 
Ciano žmona yra Mussolinio 
vyresnioji duktė Edda, ku
rią diktatorius nepaprastai 
myli, gerbia ir net garbina.

Grafas Ciano vedė Eddą 
1930 mt. ir nuo to laiko jo 
žvaigždė smarkiai kilo. Ed- 
dai tėvas parūpino geriausią 
auklėjimą. Jos protas ir kū
nas nepaprasto tvirtumo. Ji 
nepasižymi gražumu, bet y- 
ra patraukli. Jai 26 metai 
amžiaus, bet atrodo kiek vy
resnė.

Yra rimtų žinių, jog Mus
solini tiesiog aklai klausąs 
Eddos patarimų. Net mano
ma, jog Mussolini palanku
mas Hitleriui pasireiškė tik 
po to, kai jo duktė Edda jį 
taip įtikinusi.

Kur tik viešai Edda pasi
rodo ji sutinkama labai iš
kilmingai, o laikraščiai apie 
visa tai daug rašo, nes taip 
nori diktatorius, šiuo laiku 
Edda yra įtakingiausia ir po 
puliariškiausia moteris Itali
joje.

Jeigu Mussoliniui tektų 
susitikti su mirtimi, tai ne
abejojama, bent šiuo momen 
tu, jog jo įpėdiniu būtų gra
fas Ciano, per kurį Italijos 
valdymo vairas iš tikrųjų 
būtų Mussolinio dukters Ed
dos

Šiuo laiku Jungt. Valsty
bėse lankosi lordas Melchett, 
Anglijos stambus pramoni
ninkas, žydas, kurs rūpinasi 
šioje valstybėje sukelti pus
penkto milijono dolerių fon
dą Palestinos žydų reika
lams. Tie pinigai skiriami 
Vokietijos, Lenkijos ir kitų 
Europos valstybių tremti
niams žydams įsikurti Pa
lestinoje.

Lordas Melchett pranašau 
ja, jog žydų Palestina duos 
daug gera pasauliui, nes Pa
lestina geriausia vieta žy
dams gyventi.

Cornell universitetas turi 
vieną kiaulę, kuri susirgo 
nervų liga. Ji susirgo ne be 
priežasties. Profesoriai norė
jo ištirti ar kiaulės gali su
sirgti nervų pakrikimu.

Bandymui paimtas stam
bus kuilis, Achilas, kurį no
rėjo išmokyti tvarkingai ir 
gražiai suėsti obuolį. Achi
las taip išvargintas, jog jo 
nervai pairo ir jis dabar vi
siškai nerviškas ligonis. Da
bar rūpinamasi jo gydymu.

Anksčiau Cornell univer
sitete mėginta avį apsirg- 
dinti nervų liga. Avis daug 
veikiau susirgo, negu kiaulė.

Šiuos bandymus moksli
ninkai daro, norėdami sura
sti geriausias priemones nėr 
vų ligoms gydyti.

Anglijos karaliaus vaini
kavimo iškilmės kainuoja 
milijonines išlaidas. 1911 mt. 
karaliaus Jurgio V vainika
vimo iškilmėms valstybė iš
leido milijoną dolerių. Tai 
skaityta labai didelėmis, iš
laidomis.

Tačiau dabartinio kara
liaus, Jurgio VI, vainikavi
mo iškilmių išlaidos nepa
prastai didelės. Jos sieks de
šimtis milijonų dolerių, nors 
dar ir nepaskelbta, kiek iš
leista. Žinoma, daug išleista, 
bet gal daug daugiau gauta, 
nes nepaprastai daug žmo
nių suvažiavo ir visi paliko 
dideles sumas.

Apskaičiuojama, jog į1 iš
kilmes buvo atvykę apie 25,- 
000 amerikiečių, kurių kiek
vienas turėjo praleisti vidu
tiniškai po 400 dol.

Naujausios sveikatos 
saugojimo priemonės pagel
bėjo sumažinti džiovininkų 
mirtingumą. Prieš 30 metų 
New Yorko valstybėje iš 100 
tūkstančių gyventojų mir
davo 150 džiovininkų; dabar 
gi mirimų skaičius nukrito 
iki 50.

Džiovos liga daugiausia 
pasireiškia neturtingųjų šei
mose. Šiuo laiku Jungt. Val
stybėse yra apie 600,000 
džiovininkų, iš kurių šiemet 
mirs apie 65,000. Pernai mi
rė apie 75,000 džiovininkų.

Arkansas valstybėje Geo. 
W. Burnett, 91 metų am
žiaus senis, vedė trečią sy
kį. Jo žmona, irgi našlė, 75 
metų amžiaus. Jaunavedis 
savo vedybų priežastį aiškina 
taip: yra įrodyta, jog vedę 
žmonės gyvena daug ilgiau, 
todėl ir jis, norėdamas pra
ilginti savo amžių, dar sykį 
einąs į moterystės luomą.

Amerikiečių laikraštinin
kų pranešimu, baskams pa
vyko pašauti vieną sukilėlių 
orlaivį, kurs buvo priverstas 
nusileisti netoli Bilbao mies
to. Orlaivio valdytoju buvo 
vokietis lakūnas J. H. Wan- 
del, kurs 
savanoriu 
Italiją.

Baskų
priversti lakūną pasisakyti, 
jog jį siuntusi vokiečių vy
riausybė, tačiau lakūnas tai 
griežtai užginčijo. Lakūnas 
pareiškė savo nuomonę, jog 
civilinis karas užsibaigs, kai 
Anglija nustosianti siųsti 
pagalbą.
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Važiuodama Clevelande 
tomobiliu, Darata Bolick, 
metų amž., pagimdė dvinu- 
kus — berniuką ir mergaitę. 
Motina ir vaikai sveiki.

Tennessee valstybėje tūli 
gyventojai Payne, vyras ir 
žmona, yra nebyliai ir kurti- 
niai. Jie visai negirdi ir ne
gali kalbėti. Abu susilaukė 
sūnaus, kurs išmoko kalbėti 
tik pirštų pasirodymo ženk
lais.

Minėtas berniukas, nese
niai sulaukęs 6 metų am
žiaus, drauge su tėvais atvy
ko į Knoxville miestą, kur 
berniuką pastebėjo kapito
nas Thom ir. tuojau paėmė į 
savo globą. Pasirodė, jog 
berniukas nėra kurčias ir 
tuojau buvo nusiųstas į mo- 
kyklą, kur jis išgirdo pir
muosius . kalbos žodžius ir 
dabar jau moka kelis šimtus 
žodžių.

Prekybos departamento 
komisijos tyrinėjo dviejų di
delių orlaivių žuvimo prie
žastis. 1936 mt. gruodžio 27 
d. nukrito keleivinis orlaivis 
netoli Newhall, Calif, ir už
simušė 12 žmonių. Šiemet 
sausio 12 d. žuvo kitas orlai
vis netoli San Diego ir užsi
mušė 5 žmonės.

Komisija pareiškė savo 
nuomonę, jog dėl šių nelai
mių kalti orlaivių lakūnai, 
kurie skrido kalnų apylinkė
je žemiau, negu galima.

Šv. Kazimiero Draugija 
Kaune leidžia geras ir įdo
mias katalikiškas knygas. 
Tas knygas Šv. Kazimiero 
Draugija platina kasmet 
siųsdama savo nariams, Žy
giai jas pardavinėdama kny
gynuose. šiais 1937 metais 
Šv. Kazimiero Draugija vi
siems savo
nantiems Amerikoje, 
10 knygų, kurių 
X0 et.

Dabartiniai 
spaudos laikai,
koše bus spauda, to rankoje 
bus galybė. Taigi, visų kata
likų didelė ir šventa parfeiga 
platinti katalikiškąją spau
dą. Norėdamas prie to kil
naus darbo prisidėti, pats 
skaityk ir tarp kitų platink 
geras knygas bei laikraš 
čius.

Įsigyti- knygų Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams pa
togiausias ir lengviausias 
būdas yra įsirašyti į Šv. Ka
zimiero Draugijos narius. 
Būti tos draugijos nariu mo
kestis yra nedidelis: metinis 
narys moka $2.65, amžinas 
— $60.00 tikrasis — $85.00 
ir garbės $170.00. Jeigu nori 
tapti tos draugijos nariu, iš
sirink kokiu nariu nori būti, 
už tiek nupirk money order 
ir pasiųsk jį, draug su savo 
vardu bei pavarde ir adresu 
Šv. Kazimiero Draugijos 
Įgaliotiniui Amerikoje: Rev. 
S. Stonis, 337 Woodward St. 
Jersey City, N. J. ir į porą 
ar trejetą mėnesių gausi 
knygas iš Lietuvos. Skaity
si, džiaugsiesi ir kitiems pa
tarsi tą patį padaryti.

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 
Įgaliotinis Amerikoje

Nuo geg. 31 iki birž. 4, —
260 Main St., Amsterdam,

- (Pakai; 
KrikščioniŲ 

Pakrikštytieji 
ruošiamieji kati 
turi laikytis Baž 
ny. Kiek kart 
čiam teko bartis 
jog negaliu dt 
kol jaunoji ne 
jaunasis 16 met 
pasitaiko, kad 
vedės tėvai grįš 
džių tikėjimą, k 
durtų savo dul 
progai pasitarki 

Jei atsitinka,

veninio draugė 
nėj, tuomet atei 
jonierių ir praš 
rasti. Nesvarbu 
vienintelis rūpi 
nebūtų perdaug 
lybos misijonii 
lengvas ir pa 
kas: užtenka p 
kiąnors seseli
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misijose salezie 
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nnolyno viršii 
jonierių pakla 
renka kandid? 
j reikiamą vie- 
kite, koks lips 
dūkių panelių 
kei, nes 
geresnes 
greičiau
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mane vieno n 
mo mokytoja 
Jonas ir sake 
lianam seija 
džiadi irrukai 
norėčiau vest 
pačios, tamsta 
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ra, kad tik nei 
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dar nebuvo galu 
klotas. Kas pusm 
būti šaukiamas 
parapijos susirinl 
name tokiame n 
pasiūlyta išrinkti 
Klebonas protes 
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Tennessee valstybėje. 
gyventojai Payne, 
mona, yra nebyliai ų 
liai. Jie visai negirdi įj 
jali ^kalbėti. Abu sn^ 
sūnaus, kurs išmoko h 
;ik pirštų pasirodymo j 
ais.

Minėtas berniukas, į 
liai sulaukęs 6 metę 
siaus, drauge su tėvais; 
jo į Knoxville miests 
įerniuką pastebėjo į 
įas Thom ir. tuojau pjį 
savo globą. Pasirodė, 
berniukas nėra kurį 
tuojau buvo nusiųstas; 
kyklą, kur jis išgirį 
muosius kalbos žodį 
dabar jau moka kelis į 
žodžių.

ORLAIVIAI ŽUVO JI 
LAKŪNŲ KAL!$

Indijos Moteris
(Iš kun. A. Sabaliausko, Indijos misijonieriaus, raštų)

Prekybos departs 
komisijos tyrinėjo dvk 
dėlių orlaivių žuvimi 
žastis. 1936 mt. gruodi! 
d. nukrito keleivinis oi j 
netoli Newhall, Calif, u 
simušė 12 žmonių. į 
sausio 12 d. žuvo kitas? 
vis netoli San Diego h 
mušė 5 žmonės.

Komisija pareiškė i 
nuomonę, jog dėlšip 
mių kalti orlaivių laki 
kurie skrido kalnų apjt 
je žemiau, negu galimi

PLATINKIME KAMI
KIŠKAI SPAUDI

Šv. Kazimiero Dnr 
Kaune leidžia geras ir į 
mias katalikiškas b,r 
Tas knygas Šv. Ka® 
Draugija platina kas 
siųsdama savonarim 
giai jas pardavinėdama: 
gynuose. šiais 1931 e 
Šv. Kazimiero Drauįjn 
siems savo nariams,^ 
nantiems Amerikoje, f 
10 knygų, kurių verteli; 
10 et.

'Dabartiniai laikai J 
spaudos laikai. Kienon 
koše bus spauda, to net 
bus galybė. Taigi, visų t 
likų didelė ir šventa^ 
platinti katalikiškąją ? 
dą. Norėdamas prHE 
naus darbo prisidėti, F 
skaityk ir tarp kitų [fc 
geras knygas bei 
čius.

Įsigyti’knygų 
gyvenantiems lietuviai 
togiausias ir lengvi 
būdas yra įsirašyti į N 
zimiero Draugijos 
Būti tos draugijos uiti1 
kestis yra nedidelis: # 
narys moka $2.65, & 
— $60.00 tikrasis 
ir garbės $170.00. W 
tapti tos draugijos nu
sirink kokiu nariu non- 
už tiek nupirk money7 
ir pasiųsk jį, draugu 
vardu bei pavarde k 
Šv. Kazimiero 1$ 
Įgaliotiniui Amerikoj*1 
S. Stonis, 337 Wood^ 
Jersey City, N. J. k i 
ar trejetą mėnesių ? 
knygas iš Lietuvos. $ 
si, džiaugsiesi ir kitiem 
tarsi tą patį padaryti.

Kun. S. Stoni51 
Šv. Kazimiero M 
Įgaliotinis Am^1

KUN. J. BRUŽIKV 
ADRESAI:

Nuo geg. 24 iki 30^ 

E. Falls St,
N. Y.

Nuo geg. -31 iki 
260 Main St,

(Pabaiga)
Krikščionių vedybos

Pakrikštytieji ar krikštui 
ruošiamieji katalikai, aišku, 
turi laikytis Bažnyčios kano
nų. Kiek kartų ir man pa
čiam teko bartis beaiškinant, 
jog negaliu duoti „šliūbo”, 
kol jaunoji nesukaks 14, o 
jaunasis 16 metų. Ne kartą 
pasitaiko, kad ypač jauna
vedės tėvai grįžta į stabmel
džių tikėjimą, kad tik ištek- 
dintų savo dukterį pirmai 
progai pasitaikius.

Jei atsitinka, kad katali
kas jaunikaitis neranda gy
venimo draugės savo gimi
nėj, tuomet ateina pas misi- 
jonierių ir prašo jam ją su
rasti. Nesvarbu kokia ji bus; 
vienintelis rūpestis, kad tik 
nebūtų perdaug juoda. Pirš
lybos misijonieriui tai gan 
lengvas ir paprastas daly
kas: užtenka parašyti į ko
kią nors seselių prieglaudą.

Madraso arkivyskupijos 
misijose salezietės vienuolės 
turi didelę mergaičių moky
tojų seminariją. Vedėja man 
pasakojo, jog jos visų auk
lėtinių bendra svajonė — tai 
ištekėti už pirmojo jų ran
kos paprašiusio vyro. Vie
nuolyno viršininkė, iš misi- 
jonierių paklausimų, laisvai 
renka kandidates ir siunčia 
į reikiamą vietą. Įsivaizduo
kite, koks lipšnumas tų juo- 
dukių panelių savo viršinin
kei, nes 
geresnes 
greičiau

Vieną 
mane vieno mano misijų kai
mo mokytojas Arrulapan — 
Jonas ir sako: „Jenakau ka
ljanam seijavendum, pan- 
džiadi irrukadu — Tėveli, 
norėčiau vesti, bet nerandu 
pačios, tamsta parūpink”.

— Kokios maždaug norė
tum? — paklausiau.

— Nesvarbu, kokią Tams
ta paskirsi, tokia ir bur ge
ra, kad tik nebūtų perdaug 
juoda. 1,1 *4<*

— Puiku. Matysi, kaip bū
si patenkintas, — atsakiau.

— O kada norėtum kelti

vestuves?
—Deva Mada Paraman- 

dalangaluku j ertu kondu ti- 
runal irrukumbodu — per 
Žolinę.

Kaip sakyta taip ir pada
ryta. Parašiau sesučių virši
ninkei, prašydamas sutartos 
dienos rytą atsiųsti misijos 
stotin vieną pasiruošusią te
kėti mokytoją.

Žolinės dieną, saulei te
kant, jaunoji, įsisupusi į pla
čią naują skraistę, kitos apy 
senės moters lydima, ateina 
prie 
taip 
Vis 
da.

nuo jos priklauso 
ir pavyzdingesnes 

ištekdinti.
dieną ateina pas

mano klebonijos (jei 
ją galima pavadinti).

dėlto buvo gerokai juo- 
Kad mano mokytojui

pirmutinė prie altoriaus sa
vo žmonos pažintis nesuga
dintų linksmos vestuvių nuo
taikos, liepiau mano vietinei 
gaspadinei pabaltinti jauną
ją. Ta jau įgudusi (nes vi
sos mamos, vesdamos savo 
dukteris prie pirmos Komu
nijos, vis užeidavo pas ją jas 
pabaltinti) tuoj apsidirbo. 
Laimingai surišau jaunąją 
porą. Rodos, abu buvo pa
tenkinti.

Didelės išlaidos
Niekas Indijoj nekreipia 

dėmesio į vestuvių išlaidas. 
Nesvarbu, ar piniginė išsipū
tusi ar supliuškusi, vestuvės 
turi būti vestuvės, kaip rei
kiant. Būtinai reikia užlai
kyti dastur (paprotį). Var
gas būtų tam, kas nukryptų 
nuo bočių tūkstantmetinių 
tradicijų. Ta proga visas 
kaimas turi
siems reikia duoti nors po 
lėkštę ryžių (lėkštės pigiai 
kainuoja, nes iš vieno bana
no lapo jų/. padaroma 12). 
Be to, visą sodžių reikia pa
vaišinti įvairiais, iš ryžių 
miltų keptais, saldumynais ii 
kas nori gali išgerti toddy, 
t. y. baltakės, kuri gana stip 
ri ir gaminama iš palmės 
raugintos sulos. Jei kas ne
turi pinigų, eina pas maha- 
džianą, kuris ką nors užsta
čius noriai skolina, nes iš to 
verčiasi. Ne viena šeimyna 
po vestuvių įpuola į tikrą 
medžiaginį skurdą ir dažnai

linksminti: vi-

Užrašė kun. Dr. M. Ražaitis

Kun. J. Kuro Atsiminimai
(Tęsinys)

21. Nauja tvarka
Žmonės džiaugėsi į savo 

bažnyčią sugrįžę ir uoliai ją 
lankė. Bet senasis raugas 
dar nebuvo galutinai sunai
kintas. Kas pusmetis turėjo 
būti šaukiamas visuotinis 
parapijos susirinkimas. Pir
mame tokiame mitinge vėl 
pasiūlyta išrinkti Komitetą. 
Klebonas protestavo. Jis 
griežtai pabrėžė, kad, kas to 
nori, vėl turbūt laukia, kad 
bažnyčia būtų uždaryta, kad 
lietuviams po svetimas rūsis 
reikėtų lindoti. Klebonas sa
kė sugalvojęs ką geresnio už 
Komitetą. Komitetas — vi
sa parapija. Kiekvienas pa- 
rapijonas gali ką tik nori 
sužinoti; teateina į raštinę, 
klebonas viską parodys, vis
ką paaiškins. Klebono pasiū- 
mas visiems patiko. Nuo to 
laiko tokia tvarka ir laikosi. 
Parapijos pajamų ir išlaidų 
apyskaitos kasmet raštu pa
ruošiamos ir žmonėms išda
linamos. Iki šiai dienai dėl 
finansų nebuvo nė mažiau
sio nesusipratimo.

Keletą žodžių apie garsiuo 
sius trustistus. šiandie jų 
yra gyvi tik Jonas Aponas ir

visą gyvenimą neišmano nė 
xaip verstis bemokant aukš
tus procentus.

Vestuvės, apskritai, visoj 
Indijoj visiems ir širdyje ir 
ant liežuvio: — tai papras
tas visų pašnekesių argu
mentas, tai svarbiausias gy
venimo įvykis, į kurį nu
kreipti visi rūpesčiai ir pri
siminimai.

Plačiaisiais žilų amžių ir 
ūksmingais vieškeliais nuola 
tos matyti keliaujančius į vai 
riomis linkmėmis ištisus 
žmonių būrius, šeimynas su 
vaikais ir visa savo manta į 
kurio nors savo giminaičio 
vestuves. Tos kelionės kar
tais užtrunka net po keletą 
savaičių. Bet gudresnieji 
(indai gi, sako, visi gudrūs), 
anglų valdžiai nutiesus 
traukinius; rado patogesnį ir 
kiek greitesnį susisiekimo 
būdą. Visur neaptvertų sto
čių peronuose pastebima a- 
pie traukinius besigrūdan
čių žmonių būriai. Trauki 
niui sustojus, ypač labai 
daug kemšasi į trečiąją kla
sę. Bevažiuojant ateina kon
trolierius patikrinti bilietų 
ir rastus „zuikius” išlaipina 
sekančioje stotyje, kur jie 
tikrai indiškai, nuduodami 
nieko nežiną, laukia kito 
traukinio. Tuo tarpu džiau
giasi galėję gerą galą dykai 
pavažiuoti. Laiko Indi j o; 
niekas labai nebrangina.

Vienas geležinkelio sto
ties viršininkas man pasako
jo, jog daugelis fakirų ir 
šiaip maldininkų tokiu būdu 
apvažiuoja ir aplanko 
Indijos žymesniąsias 
tykias.

Giminės, susirinkę 
javedžių namus, ten „uliavo- 
dami”’ geria ir valgo, kol po 
keletos savaičių ar net mė
nesių atėjęs šeimininkas ne
pareiškia, kad jau neturįs 
ryžių. Tuomet visi skirstosi 
į savo namus — ar eina į ki
tos giminės vedybas.

Vedybų išvakarių popietę 
prie jaunavedžių namo pra
deda dundėti būgnai ir bliau
ti ilgas, riestas ragas. Pava
kare sužieduotinis, visų kai
mo vyrų ir to keisto orkest- ar krikščionių namus, net ir 
ro lydimas, eina pas misijo- į inteligentiškas šeimas, 
nierių su dovanomis. Atėję tiek kartų pastebėjau mote-

visas 
šven-

i nau-

ties misijonieriaus namo lan ] 
gaiš dar smarkiau pradeda i 
būgnais gausti, ragais bliau- ; 
ti ir dainuoti. Po kiek laiko 
reikia išeiti į kiemą ir atsi
sėsti ant žemės, čia jauna
sis, pagal vietos papročius, 
žemai nusilenkdamas pa
sveikina misijonierių, užka
bina jam ant kaklo keletą 
storų iš kvapių jazmino žie
delių nupintų vainikų, dova
nas (du koko riešutus, porą 
banano vaisių, kavos pupe
lių, cukraus, kvepiančių san
dalo medžio dulkių, tabo
kos) ir vėl žemai nusilenkęs 
laukia dovanų iš misijonie
riaus. Tuo tarpu šeši būgni
ninkai įšilę, kraipydamiesi 
ir šūkaudami įvairiais rit
mais lupa kiek įmanydami 

; savo instrumentus ir sustoja 
■ tik tada, kai misijonierius iš 
i meta jiems „ant alaus”. Jau

navedžiui, be to, reikia do
vanoti kokį šventą paveiks
lą, rožančių, vestuvinius 
marškinius ir duoti platų 
„abrūsą”.

Vestuvių dieną, ryto me
tą, ta pati scena kartojasi su 
jaunąja ir visomis jos drau
gėmis: čia vėl muzika, svei
kinimai, vainikai, dovanos.

Iš bažnyčios jaunavedžiai, 
jaunų ir senų lydimi, abu 
kartu traukia į jaunojo na
mus. Čia parvestoji marti 
atsisėda ant žemės tam tyčia 
iš mango medžių šakų išpin
toje padangoje, kur visi gi
minės ir vestuvių dalyviai 
eina badyti jos rankas ir pe
čius spilgomis ir adatomis ir 
barstyti aplinkui žalius ir 
virtus ryžius, linkėdami su
silaukti gausios šeimos. Kas 
kraštas, tai mada. Čia toks 
paprotys; prie jo misijonie- 
riai kantriai turi prisitaiky
ti- ' . * # > i < 4 M*.

Keistas mandagumas
Moteriai niekad neleidžia

ma valgyti kartu su savo 
vyru ar eiti su juo pasivaikš 
čioti. Didžiausias nemanda
gumas būtų užkabinti mote
rį gatvėje. Kelionėje, žmona 
sekdama savo vyrą, nieka
dos į jį neprabyla. Kiek kar
tų man teko užeiti į pagonų

ris bėgant pasislėpti ar į ki-< 
tą kambarį ar net į kitus 
namus. Jei kuri kartais atei
na pas misijonierių „ant po
terių” prieš užsakus, pakal
binta visuomet nusisuka į 
kampą ir užsidengia savo 
sariu (skraiste) veidą.

Vyras niekada nekalba a- 
pie savo žmoną, o žmona a- 
pie vyrą. Vieną kartą, kai 
dar nežinojau tų jų neman
dagumo taisyklių, ėmiau ir 
paklausiau vienos mokyto
jos, kur esąs jos vyras, ką 
gero įstengiąs ir t.t. Bet tuoj 
nustebau pamatęs ją užpy
kusią nusisukant kiton pu
sėn ir nė žodžio man neatsa
kant. Gerai, kad mano sena
sis, juodasis katekistas tuoj 
man prancūziškai paiškino 
to priežastį.

Moteris, būdama pripratu
si gyventi nuolatos ujama ir 

. už nieką laikoma, nustemba 
ir net užpyksta, jei jos vy-‘ 
ras prabyla į ją švelnesniu 
balsu.

Vieną sykį atėjusi viena 
juoduke ponia man guodėsi, 
kad jos vyras net viešai man 
dagiai į ją kalbąs. „Tokiu 
savo elgesiu, sako, jis mane 
tiesiog gėdina. Dėl jo aš nie
kur negaliu nė akių parodyt. 
Kada gi kas nors matė mū
sų kartos vyrą panašiai el
giantis? Gal jau jis bus ta
pęs Feringhi (europietis) ir 
gal jis mane laiko to krašto 
begėdiška moterim?”

Vyras niekados nevadina 
savo žmonos vardu, bet to
kiais žemais ir storais žo
džiais, kurie rodo kiek ji 
jam brangi. Tarnaite, verge, 
kvėša ir t.t. — tai kasdieni
niai jos girdimi vardai.

Moteris gi, priešingai, sa
vo vyrą vadina — mano po
ne, mano viešpatie ir net ma 
no dieve!

Rusų prekybos firma So- 
juznef neseniai pastatė ir iš 
dalies atpirko iš privačių 
asmenų ir kitų firmų žibalu 
tankus Klaipėdos uoste. Tuo 
būdu įgijo milijoninių verty
bių. Dabar rusai šį biznį lik
vidavo. Tankus ir visą kitą 
turtą, tinkamą žibalo preky
bai, nupirko Lietūkis.

Vytautas Sirijos Gira
SAVANORIŲ MOTINOS
Žaliąjį gegužį, kvepiantį gegužį 
Išlydėjo sūnų moteris sulinkusi, 
Kai aplink dundėjo duslūs šūvių dūžiai 
Ir kaimų pakluonėse savanoriai rinkosi...

Akys neberauda, tik širdis apmirus, 
Kai sūnus išėjo su granatų puokštėm. 
Šūviai — bitinėliai sudūzgia po girią, 
O genelis — šūvis užu sodo pokši...

Bėga trumpos naktys, ilgos dienos slenka, 
Savanorių kraujas šaltinėliais teka...
Žlugo mūsų žemėj vokietis ir lenkas, 
Ir sūnaus namuosin neberanda tako...

Žiūri vis pro langą motina išvargus, 
Vis į dangų siunčia savo maldą karštą... 
Vis dažniau aplanko josios kiemą vargas, 
Sielvartas erškėčiais seną širdį varsto!.. ■

Ar ten šūviai trata? Tai genelis pokši... 
Kas ten užu miško taip dusliai surinka?.. 
Skuba pasitikti prie sruvaus upokšnio 
Savo brangų sūnų motina sulinkus...

Kodėl šaltinėlis šiandien toks paraudęs, 
Kodėl vandenėliai taip krauju patvinę? 
Ir suprato močia šaltinėlio raudą, 
Kad sūnus padėjo galvą už tėvynę...

Žaliąjį' gegužį, kvepiantį gegužį
Šalį atvadavo moterys sulinkusios.
Kai aplink dundėjo duslūs šūvių dūžiai, 
Su granatų puokštėm močių sūnūs rinkosi!

(Iš Trimito)

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Dėl meilės, duonos ir val
džios žmonija amžinai kovo
ja. - V. T.

Reikia, kad žmogaus siela, 
kūnas, širdis ir protas būtų 
įdėti į reikalą, nes tai yra 
kelias laimei surasti.

— Rotšildas.
Nelauk netikėto atsitiki

mo. Imk1 paprastą atsitiki
mą ir padaryk jį netikėtą.

— S. Marden.
Kas niekada į save neįsi

gilina, kas niekada apie sa
ve nei apie kitus atsidėjęs 
nepamąsto, tas yra kaip tas 
laivas, kurs klaidžioja aud
ros varomas, sudraskytomis 
burėmis, be vairo — ir nie
kas nežino, kur jis nuplauks 
ir kur susidaužys į druzge- 
lius. — Dr. F. Foersteris.

Mokėti patikti kitiems y- 
ra tai, kad mums patiems pa 
tiktų kiti ir kad tai duotu- 
mėm jiems suprasti. Būti 
meiliam reiškia būti paten
kintam pačiu savim ir kitais.

— Hazlittas.
Nepastovių žmonių gamta 

nepakenčia kaip vėliavos ant 
stogo. Nieko nepasieks tas, 
kas neturi stipraus, nekeisti
no tikslo ir lygiai tvirto įsi
tikinimo, jog gali prieiti prie 
tikslo. Tegu tik vieną kartą 
pakryps kairėn ar dešinėn, 
— jau galima sakyti, jog į- 
žengė į nepasisekimo kelią.

O. S. Marden.
Tas, kurs kas rytą apgal

voja dienos reikalus ir prisi
laiko to apgalvojimo, turi 
siūlą, kuriuo eis per darbš- 
čiausio gyvenimo labirintą.

— Victor Hugo.

Antanas Siaurukas. Abu jo
kiai parapijai nepriklauso. 
Kiti mirė kaip katalikai, iš
skyrus Joną Jurkų, kurį pa
laidojo protestonų pasto
rius. Vienas jų, Antanas 
Mieldažis, dar prieš bylos pa 
baigimą viešai atsiprašė 
žmones, kad jis juos klaidi
no, ir atsisakė iš trustistų.

22. Mokykla
1914 metų rudenį pradėta 

mokyklos statyba. Sunkus 
darbas tų mokyklų staty
mas, nes iš viso maža kur 
Amerikos lietuviai savoms 
mokykloms pritaria. Jiems 
atrodo, kam ta mokykla lie
tuviams reikalinga, kai yra 
tiek viešųjų mokyklų. Tad 
kokis vargas ir čia buvo žmo 
nes įtikinti, kad jie mokyk
lai bent nebūtų priešingi, 
nors ir neremtų jos finansi
niai.

Iš laikinosios bažnyčios 
grįždama parapija parsinešė 
$20,000 grynų pinigų. Mitin
ge klebonas užsiminė apie 
mokyklą. Žmonės rėkė, kad 
čia jos nereikia. Klebonas 
nenusileido ir ragino, kad 
pirma išklausytų jo išvedžio
jimų, o paskui spręstų ar 
mokykla reikalinga, ar ne.

Klebonas sakė, kad jie, pa- 
rapijonai, žino, jog jis, klebo 
nas, turi $20,000 parapijos 
pinigų. Kas būtų, jeigu kle
bonui pareitų į galvą tuos 
pinigus pasiėmus pabėgti? 
Kad ramiai visi galėtų mie
goti, ar ne geriau juos ap
vertus mokyklos statybai. 
Kleboną uoliai parėmė var
gonininkas A. Sodeika. Žmo
nės pritarė.

Padaryti planai, surastas 
rangovas. Laikas statybai 
buvo labai patogus. Tad mo
kyklos namas už mažus pini
gus buvo pastatytas. Pra
džioje išvesti tik du aukštai. 
Vaikų tiek daug buvo, kad 
visi netilpo. Mokytojomis pa 
kviestos šv. Kazimiero se
sers. Mokslą pradedant jų 
buvo tik trys ir viena moky
toja ne vienuolė.

1919 m. sudegė mokyklos 
viršus. Už metų laiko namas 
buvo atstatytas, bet jau tri
jų aukštų, kaip yra dabar. 
Telpa 600 vaikų.

Mokyklos ugniapi.nigių bu 
vo gauta $15,000. Jų užteko 
tik vietą trečiam aukštui pri 
ruošti. Visas mokyklos at
statymas kaštavo $47,000. 
Penkiolika tūkstančių pasko 
los iš 3 proc. gauta iš vieno 
parapijono, kuri per dvejus 
metus išmokėta.

Kai visose kitose lietuvių

mokyklose pastaraisiais me
tais vaikų skaičius mažėja, 
kai ir gimimų yra mažiau, 
šv. Juozapo parapijos mo
kykloje šiemet rekordinis 
vaikučių skaičius — 450. Tai 
nuopelnas nenuilstamos dar
bininkės, vietos šv. Kazimie
ro seserų viršininkės, sesers 
Imakulatos. Be to, čia gal 
vienintelė mokykla, kur se
sers namie tarp savęs ir su 
vaikais kalbasi tik lietuviš
kai. Net malonu, kokį vaiku
čiai turi gražų, gryną lietu
višką tarimą. Tą pastebėjo 
visi atsilankiusieji Scranto- 
ne Lietuvos svečiai, pav.: 
dr-as Leimonas, redaktorius 
Laučka, kun. d-ras Ražaitis 
ir kiti. Čia vėl sesers Imaku
latos, na ir klebono kun. Ku
ro dvasia. Jis nuo pat pra
džios mokyklos gyvavimo 
buvo griežtai nusistatęs, kad 
mokykla būtų tikrai lietuviš
ka, ir tokį nusistatymą lai
ko iki šiai dienai.

Kartu su mokykla buvo 
pastatytas ir seserų namas. 
Jis kiek per mažas. Nema
nyta, kad tiek bus vaikų, jog 
reikėtų net kelioliką seserų 
prie mokyklos laikyti. Jų da
bar yra 14.

23. Ir vėl neramumai
Parapijoje sklandžiai plau 

kė gyvenimas, kol 1918 m. 
valdžia pradėjo imti vyrus į

kariuomenę. Buvo pašauktas 
ir šv. Juozapo varg. Antanas 
Sodeika. Jo visi gailėjosi, 
gražiai išleido. Išvykdamas 
vargonininkas klebonui pa
reiškė, kad jeigu nesugrįš 
po dviejų mėnesių, tai jau 
daugiau iš viso į Scrantono 
šv. Juozapo parapiją nebe
sugrįš, jeigu grįš anksčiau, 
tai ir toliau liks čia vargoni
ninkauti. Po 20 dienų Sodei
ka sugrįžo. Jis pastatė kle
bonui naujas sąlygas: parei
kalavo didesnės algos, ma
žiau dirbti, kur kada reikės 
išvažiuoti. Pradžioje geruoju 
su klebonu tuo reikalu tarė
si. Klebonas vieną kartą So
deikai pastebėjo, turįs ir jis 
naujų reikalavimų — kad 
vargonininkas nedalyvautų 
laisvamanių vaidinimuose ir 
koncertuose, nes tai jam, 
kaip šv. Juozapo parapijos 
vargonininkui, nepritinka. 
Sodeika nesutiko. Klebonas 
nenusileido ir griežtai pa
reiškė, kad jeigu vargoninin
kas jo reikalavimų nepaisys, 
turės pasitraukti. Sodeika 
atsikirto, kad jo nori žmonės 
ir kad jis vistiek būsiąs čia 
vargonininku. Klebonas pa
stebėjo, kad iš viso nemano 
šiuo reikalu su žmonėmis 
kalbėtis, kad pagaliau, jeigu 
žmonėms išdėstytų savo rei
kalavimus, vargonininkas ir

žmonėse turėtų pralošti.
Sodeika kreipėsi į parapi

ją. Pas kleboną atėjo keli 
parapijos vyrai reikalauda
mi sušaukti vargonininko 
reikalu mitingą. Klebonas 
jiems sakė, kad jam, kaip 
klebonui ir pasauliniai ir 
bažnytiniai įstatymai leidžia 
pasirinkti vorgonininką to
kį, kokį jis nori.

Sodeikos šalininkai nenu
sileido ir skelbimais (plaka
tais) susišaukė mitingą „Au
ditorium” salėje. Susirinki
mas buvo sekmadienį. Kle
bonas iš sakyklos paaiškino 
žmonėms už ką su vargoni
ninku eina ginčas. Mitingas 
įvyko. Advokatas Antanas 
Čerpauskas surašė mitingo 
nutarimus. Prieš kun. Kurą 
buvo pasiųstas vyskupui 
skundas. Skundė, būk ne
klausąs žmonių išpažinties, 
už didelius pinigus laidojąs 
ant katalikų kapų laisvama
nius, gerą vargonininką be 
jokios priežasties iš vietos 
šalina, bažnyčioje kolioja 
žmones arkliais ir mulais. 
Skundikai prašo vyskupą, 
kad tokį kleboną pašalintų ir 
paskirtų kitą. Skundą pasira 
še 3 ar 4 mitingo dalyviai.

Vyskupas gavęs skundą 
pasikvietė kleboną pasiaiš
kinti. Bylų įerzintas vysku
pas bijojo žmonių. Jau anks

čiau klebonas jį buvo įspė
jęs, kad dėl vargonininko 
gali kilti nesusipratimų.

Klebonas paaiškino, kad 
išpažinčių klauso, kad ant 
kapų palaidojo tik du laisva
manių vaikus, pačiam vys
kupui įsakius, kad vargoni
ninkas pats kaltas, kam su 
laisvamaniais- susideda, o 
žmonių nekoliojęs, tik žmo
nės klaidingai supranta, ar
ba iškreipia, ką kunigas sa
kykloje pasako. Štai ir pa
ties vyskupo neseniai pasa
kytą Pittstone kalbą, kaip 
jie suprato: vyskupas pami
nėjo šv. Rašto žodžius — 
„Nebūkite kaip arklys ir 
mulas, kurie neturi proto”. 
— Žmonės perpyko, kam 
juos vyskupas arkliais ir mu 
lais koliojęs, bepročiais vadi
nęs.

Vyskupas reikalavo raštu 
rašyto pasiteisinimo. Jį ku
nigui Kurui surašė pats vys
kupo brolis advokatas.

Sodeika nevargoninkavo. 
Buvo paimtas kitas. Du bro
liai Venckevičiai vis šaukda
vo mitingus Sodeikos reika
lu, daugiausia, žinoma, kad 
įkyrėtų klebonui. Jie girda
vosi, kad mitinguose susi
rinkdavę po 3 ir 400 žmonių. 
Ten fabrikuodavo prieš kle
boną visokius skundus ir 
siuntinėdavo vyskupui.
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JAUNIMO BROADWAY \ IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Gegužės 13 d. įvyko L. Vy 
čių 41-os Vytauto kuopos 
mėnesinis labai gyvas susi
rinkimas; aptarti įvairūs rei 
kalai, pranešta apie įvyku
sias pramogas ir pasitarta 
dėl būsimos veiklos.

—-O—
Rengsis sporto šventei

Nutarta visu smarkumu 
rengtis sporto šventei, įvyk
siančiai birželio 6 d. Wari- 
nanco parke, Roselle, N. J. 
Kadangi ši šventė dešimta 
iš eilės ir joje laimėję turės 
progos susitikti su Lietuvos 
sportininkais, tad visos šios 
apskrities kuopos dės pastan 
gas pasirodyti ko geriau
siai.

—o— 
Šeimyniška pramoga

Kuopa nutarė savo kamba 
riuose birželio 10 d. rengti 
įvairumų vakarėlį su šokiais. 
Įžanga bus 25 et. Vyčiai ti
kisi, jog ir ši pramoga bus 
labai sėkminga.

—°—
L. Vyčių naujų narių va

jus pratęstas iki liepos 15 
d. Iki šiol šis vajus turėjo 
gražių sėkmių ir reikia tikė
tis, jog ir daugiau naujų na
rių bus gauta.

Vyčių 41 kuopa turi savo 
pramogėles kiekvieną pirma
dienį ir ketvirtadienį; visi 
įdomaujantys vyčiais kvie
čiami atsilankyti ir susipa
žinti su vyčių veikla. Ypač 
ketvirtadieniais turima įdo
mios pramogos su žaislais ir 
užkandžiais. Be to, dar yra 
progos ir įdomaujantiems 
sportu įstoti į kuopą ir daly- 

į vauti vyčių sporto šventėj.

JERSEY CITY, N. J.

— Gegužės 16 d. par. baž
nyčioje, įvyko įspūdingos iš
kilmės — vainikavimas Šv. 
Panelės. Procesiją sudarė 
sodalietės, atitinkamai pasi
puošusios. Nešta tikėjimo, 
vilties ir meilės ženklais. Ge
riausioji sodalietė A. An- 
driuškevičiūtė išrinkta Ge
gužės Karaliene ir apvaini
kuota, kuri uždėjo Švč. Pa
nelei vainiką. Po procesijos 
buvo 9 naujų sodaliečių iš
kilmingas priėmimas. Visos 
ceremonijos sudarė žavejan
tį įspūdį. Garbė už tai soda- 
lietėms.

PATERSON, N. J.

Sporto Komitetas, kuris ren
gia Lietuvių Sporto Šventę 
ir rūpinasi Lietuvos sporti
ninkais. Chicagoje gyvena 
daug tūkstančių lietuvių, 
tad nėra abejonės, kad ten 
bus parodyta Lietuvos sve
čiams daug širdingumo ir 
jais pačiais susidomėjimo. 
Bet yra dar apie šimtas kitų 
žymių lietuviškų kolonijų, 
kuriose irgi gyvena tūkstan
čiai lietuvių. Ar jie priims 
Lietuvos svečius?

Man rodosi, kad Lietuva, 
siųsdama į čia savo sporti
ninkus, be abejonės nori A- 
merikos lietuviams parodyti 
savo gerą valią ir gerą norą. 
Ji į čia siunčia geriausius 
sportininkus pasveikinti sa
vo brolius ir seseris. Mes 
džiaugiamės gavę laiškus iš 
savo brolių kaipo naujieną. 
Dabar mums tenka visiems 
džiaugtis, laukiant atvažiuo
jančių Lietuvos sūnų.

Visose kolonijose reikėtų 
organizuoti sporto komite
tus, vietinius lietuvius spor
tininkus, kurių dabar visur 
yra nemažai, ir juos prireng
ti tinkamam Lietuvos sporti
ninkų priėmimui. Tai pada
ryti nesunku, nes mažai yra 
tokių kolonijų, kuriose lietu
viai sportininkai neturėtų 
savo organizacijas, ratelius, 
grupes. Tokioms organizaci
joms pagelbon galėtų ateiti 
senesnieji lietuviai veikėjai, 
kurie, be abejonės, visada 
parodys didelį susidomėjimą 
Lietuvos sportininkais, no
rės juos pamatyti, su jais 
pasikalbėti. O jaunesnieji 
lietuviai norės pamatyti, ką ! 
gali Lietuvos lietuviai ir no
rės su jais išbandyti savo j ė- 1 
gas.

Kas mėgsta sportą, tas ži
no, kad sportininkai greitai 1 
vieni su kitais užmezga ge

ltus, draugiškus santykius. 
Todėl, jei visose Amerikos 
lietuvių kolonijose bus suor
ganizuoti sporto komitetai 
ir suruoštos sporto rungty
nės Lietuvos sportininkams, 
Amerikos lietuvių jaunoji 
karta turės gerą progą su 
jais užmegsti draugiškus 
santykius.

Surengus sporto šventę 
Lietuvos sportininkams bent ' 
kurioje kolonijoje, būtų tai 
reikšmingas įvykis tos kolo
nijos gyvenime. Didesnės 
grupės svečių iš Lietuvos at
silankymas tai pirmutinis 
toks įvykis. Todėl dabar to
kios grupės Lietuvos svečių 
atvykimas yra labai svar
bus.

Amerikiečiams lietuviams 
reikįų sukrusti, nes jau pats 
laikas planuoti ir rengtis sve 
čių priėmimui. Juk mes visi 
norime savųjų ir Lietuvos 
sportininkų rungtynėmis pa
sigėrėti. Mes pamatysime ką 

’ turi Lietuva, ir Lietuvai pa
rodysime, ką mes turime.

PO PHILADELPHIA
PASIBASČIUS 

(MOŠŲ SPEC. KORESPONDENTO)

Gegužės 21 (j

— Sodalietės. turėjo meti
nius Komunijos pusryčius. 
Bažnyčioje altorius išpuošė 
rožėmis. Per 50 sodaliečių 
priėmė Komuniją. Po pamal
dų salėje turėjo programėlę. 
Čia kalbas pasakė kun. J. 
Kinta, pirm. M. Aleksaitė ir 
kun. Jonkus.

— Vyčių 61 kuopa ir šie 
met turėjo savo metinį „May 
Ride”. Geg. 16 d. gražus bū
rys jaunimo išvažiavo auto-Į Pasekime Chicagos lietuvius 
busu į Bear Mountains. ir savo kolonijose renkimebusu į Bear Mountains.

Malonu, jog jaunimas lai-(sporto šventes Lietuvos sve- 
kos vienybėje ir nepamiršta 
savo tikybines pareigas. Vi
si susirinko į bažnyčią iš
klausyti pirmų mišių, o po 
to išvažiavo.

PRIIMKITE LIETUVOS 
SPORTININKUS

Kas laukia Lietuvos sve
čių Amerikoje? Kas pasitiks 
brolius sportininkus? Kas 
jiems pasakys, kad jie čia 
laukiami svečiai? Chicago j 
yra susiorganizavęs Lietuvių

čiams pagerbti. Tuom paro
dysime, kad įvertiname jų 
pastangas geresniems san
tykiams užmegsti tarp Ame
rikos ir Lietuvos lietuvių. 
Parodysime, kad Lietuvos 
svečias yra mums brangus 
ir tikras mūsų brolis.

P. Mačiulaitis.

— Vilniaus Geležinio Fon
do komitetas atspausdino 
specialius Vilniaus ženkle
lius amerikiečiams lietu
viams: po 5, 25 ir 50 et.

Sunku įsivaizduoti kokį 
džiaugsmą turėjo mūsų pir
masis ateivis, kada jis, neti
kėtai sutikęs lietuvį, galėjo 
atverti kelis mėnesius, lyg ir 
nebylio, užčiauptas lūpas. 
Galima tikėti, kad tokiam 
didesnė laimė negu nebyliui, 
nes, sakoma, kad yra skau
desnė nelaisvės našta tam, 
kuris jau buvo ragavęs lais
vės. Vienas senelis ateivis 
sako, kad jis klaidžiojęs tarp 
svetimųjų vienas apie du mė 
nesiūs ir neturėjęs progos 
su kuo nors pasikalbėti.

— Jaučiausi lavonu — sa
ko senelis — ir kad atsikra
tyčiau tos gyvos šmėklos, 
lyg ir pamišęs kalbėjau pats 
su savim. Kad tokiu manęs 
šeimininkė nelaikytų, jai įė
jus klaupiau ir balsiai mel
džiausi. Pirmojo ateivio 
draugai — ašaros ir malda... 
Sapnams aš netikiu, bet vie
ną sekmadienio rytą vis gal
vojau, kad tos nakties sap
nas ką tai nepaprasto reiš
kė. Nelaimės nesitikėjau, gy
venimas pasirodė nepaken
čiamas ir sakau sau: kas 
bus tas, eisiu į bažnyčią Die
vui pasiskųsti. Aš Tamstai 
pasakysiu, kad joj man ir 
mieliausia buvo, nes turėjau 
malonumo matyti tuos pa
čius šventųjų paveikslus, ku
riuos ir Lietuvoje mačiau. 
Kitokių pažįstamų veidų aš 
čia daugiau ir nemačiau.

Nemoku aš Tamstai ir pa
sakyti, kokis jausmas many 
buvo į juos žiūrint. Bažny
čia buvo netoliausia, tai ir 
nuėjau. Maldaknygės netu
rėjau, tik rožančių, kurį pa
ėmęs į rankas daugiau dai
riausi, nekaip meldžiausi. 
Netoli, gal ketvirtas nuo ma
nęs, stovėjo taip pat jaunas 
nusiminęs su rožančium ran
kose vaikinas ir dažnai mud
viejų žvilgsniai susidurdavo. 
Tamsta nežinai, kaip aš nu
sidžiaugiau, kad arčiau jo 
klūpodamas išgirdau lietu
viškus maldoje žodžius: 
„...vaisius žyvato Tavo Jė
zus”. Smagu buvo, bet nieko 
jam nesakiau, tik laukiau 
pamaldų galo. Aš niekados 
nebuvau tokiose ilgose pa
maldose kaip tada, nors jos 
buvo kaip visados. Pagaliau, 
išeinant iš bažnyčios, ėjau 
paskui ir stengiausi nieko 
tarpan neįleisti. Mano seka
masis nei minutėlei nestojęs 
skubėjo priešingon mano na
mų pusėn. Aš ir pats nesi
jaučiau, kaip, žaibo greitu
mu jį pasivijęs, truktelėjau 
už rankovės ir paklausiau ar 
jis lietuvis. Krūptelėjęs nu
stebimu linktelėjo galva ir 
netarė nei vieno žodžio. Abu
du sustingę stovėjome, iki 
apsiverkėme, tartum skau
džia nelaimę sužinoję. Aš 
nieko tuo momentu kalbėti 
negalėjau, nors labai norė
jau. Vėliau, kiek nusibraukę 
ašaras,, pradėjom eidami 
šypsotis ir kalbėtis. Nuo to 
laiko mano ir jo gyvenimas 
pasidarė visai kitokis ir ga-

VARGONININKAS
Šv. Trejybės parapijai rei

kalingas geras vargoninin
kas. Kreiptis raštu, su trum
pa autobiografija, šiuo adre
su:

Holy Trinity Church,
53 Capitol Ave., 
Hartford, Conn.

vę progos vienas kitą lanky
davom. Taip. Tai buvo lai
kas, kad lietuvis lietuvį pa
matęs verkė iš džiaugsmo, o 
šiandieną, Tamsta pažiūrėk: 
pavydas, apgaulė, šmeižtas, 
kerštas...”

Pas kitus pasiteiravęs ga
vau žinių apie pirmą lietuvių 
draugiją ir parapiją Phila- 
delphijoj, vėliau kitas, apie 
kurias pakalbėsiu atskirai.

Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija

Keleriems metams praslin 
kus, tie patys mūsų ateiviai, 
kurie verkė prie bažnyčios 
laiptų iš džiaugsmo, kad vie
nas kitą sutiko, susilaukė ir 
daugiau savųjų: vieni atva
žiavo kaip ir jie, o kiti jau 
pas gimines, pažįstamus ir 
1.1., kad jau susidarė kelių 
dešimčių ar šimto lietuvių 
būrelis.

1888 metais, smulkesnė da 
ta nesužinota, Užumeckio 
Julijono vardinėse susirinko 
keli jo draugai: Puzinas, 
Adolfas Daujotas, Antanas 
Mankevičius ir kiti, kurių 
nei vieno šiandieną jau nėra 
gyvo; besikalbėdami prie j c 
išvados, kad reikalinga lie
tuviams sudaryti kokį nors 
savųjų ratelį, draugiją ar ką 
nors panašaus, kad galėtų 
dažniau visi sueiti. Nutaria, 
kad būtų geriausia turėti 
savo parapiją. Bažnyčios pa
statymui reikia daug pinigų, 
o čia visi mažai teuždirbda
vo, bet vis tik randa išeitį ir 
nutaria pirmoje eilėje susi
organizuoti. Tą pačią dieną 
sumeta visi 20 dolerių pra
džiai ir pasižada raginti vi
sus lietuvius į kokią nors or
ganizaciją, kad lengviau su
keltų kapitalą. Tasai pasikal 
bėjimas ir 20 dolerių nenu
ėjo niekais: 1890 metais vi
si susiorganizuoja ir pasiva
dina šv. Antano draugija.

Per porą ar trejetą metų 
sukelia 3000 dolerių ir eina 
prie naujo klausimo: kur 
gauti lietuvį kunigą? Ko no
rėjo ir gavo. Philadelphijos 
arkivyskupas P. J. Ryan pa
taria pasikviesti kun. J. J. 
Kaulakį, kuris ką tik buvo 
baigęs mokslus Belgijoje. 
Kun. Kaulakis atvažiavęs ra 
do apie 60 lietuvių šeimų 
(pavienių apie 200). 1893 m. 
liepos 16 d. šv. Alfonso baž
nyčioje buvo jo primicija ir 
po to jis jau pradeda vado
vauti lietuvių katalikų būre
liui, kaipo klebonas. Pirmus 
šešis mėnesius lietuviams 
pamaldos būdavo šv. Alfon
so bažnyčioje, vėliau šv. Juo 
zapo jėzuitų bažnyčioje. 1894 
mt. lietuviai nusiperka prie 
5-tos ir Carpenter gatvių 
nuo protestonų bažnyčią už 
7,500 dolerių. Kadangi šv. 
Antano draugija bažnyčios 
įsigijimo reikalu visą laiką 
rūpinosi, todėl ir užprašyta 
tos draugijos vardu ir net 
jos vardas duotas parapijai. 
1896 metais baigta mokėti 
už bažnyčią skola ir pradėta 
rinkti daugiau aukų jau nau 
jos bažnyčios įsigijimo rei
kalui, nes, ilgainiui, lietuvių 
skaičiui augant, bažnytėlė 
pasirodė esanti per maža.

(Bus daugiau)
J. Uždavinys.

— Draugijų taryba at
spausdino anglų kalba už- 
kvietimus suvažiuoti savais 
automobiliais geg. 16 d 
prieš pietus pas lietuvių sa
lę; iš ten nuvažiavo į Anapo- 
lį apie 20 automobilių ap
lankyt Lietuvos Ąžuolą, ku
ris pernai atvežtas iš Lietu
vos ir pasodintas Maryland 
valstybės vasario 16 d. šven
tės pripažinimui atminti.

— Mirė dvi lietuvės — 
Survilienė, ilgai sirgusi ir 
Šarlakienė, staigiai supara
lyžiuota.

— Siuvėjų dirbtuvėse sa
vininkai buvo truputį su
stabdę darbą kol darbdaviai 
sutiko mokėt 12 nuošimtį 
(tai prasideda nuo geg. 17 
d.). Darbų maža, bet paS VI. 
Draiginą, kur unijos nėra, 
pilnai dirba, ir be jokio su
mišimo dirbtuvėje pranešta, 
jog nuo geg. 17 d. mokės 12 
nuošimtį. Darbininkai paten
kinti, bet unijos dirbtuvių 
darbininkai mokės savaiti
nes duokles po 50 et.; iki 
šiol mokėjo tik 35 et. Daug 
nepatenkintų — darbų ma
ža, o aukšta unijos duoklė. 
Tikras vargas siuvėjams dėl 
darbo trūkumų. J. K.

Ar žmogus pasensta?

PITTSTON, PA.

Geg. 16 d. pittstoniečiai 
iškilmingai minėjo šv. Kazi
miero par. klebono kun. J. 
Kasakaičio klebonavimo 25 
metų sukaktį.

Rytą buvo iškilmingos pa
maldos, o vakare įvyko pa
gerbimo bankietas, kuriame 
kalbas pasakė bankieto ve
dėjas, Wilkes-Barre klebo
nas, kun. J. K. Miliauskas, 
Pittstono miesto mayoras 
Langan, kun. šupšinskas, 
adv. Lopatto ir kiti.

Visus linksmino par. cho
ras, muz. J. Kudirkos veda
mas ir atskiri solistai.

Paskutinis žodį tarė pats 
kun. Kasakaitis, išreikšda
mas dėkingumą ir pasižadė
damas ir toliau dirbti Baž
nyčiai ir Lietuvybei.

N. B.

HARRISON-KEARNEY, 
N. J.

Parapijos choras, muz. F. 
Hodelio vadovaujamas, sek
madienį, geg. 23 d., 7 vai. 
vak., L. P. klubo salėje, 134 
Schuyler Ave., Kearney, N. 
J. ruošia metinį koncertą ir 
šokius.

Komp. J. Žilevjčius prane
šė, jog, vietoj prašytų solo ir 
dueto, choras nutarė visas 
atvykti ir pagelbėti mums 
programą išpildyti. Iš anks
to nuoširdus ačiū Elizabetho 
chorui ir jo vadui.

Po koncerto bus šokiai. 
Pelnas skiriamas parapijai.

Koresp.

JERSEY CITY, N. J.

BALTIMORE, MD.

— Geg. 16 d. įvyko para
pijos piknikas. Po pietų su 
sirinko gausingas būrys lie
tuvių pasilinksminti. Oras 
buvo palankus.

I Sakoma, jog, štai, žmogus kiekvieną pragyventą dieną 
_ jau paseno! nieko nebegali!

. Tikrenybėje žmogus niekada 
nepasensta. Vienas apsilei
džia tingiu, o kitas tik su- 
vargsta, pailsta nuo įvairių 
rūpesčių, kurių niekam ne
trūksta, kurie jį apsunkina, 
suvargina. Jis kenčia dvasi
nes kančias; jo visos mintys, 
jausmai nuvargsta, pailsta 
ir žmogus lieka tokiu sun
kiu. Kur kas matė, kad žmo
gus, kokių rūpesčių kanki
namas, eitų šoktų, dainuotų, 
ir būtų linksmu? Jei jis taip 
daro, tai iš kokios nors prie
vartos ir prieš savo valią. 
Žmogus nuvargsta, bet jo 
mintys niekados nepasensta, 
jo siela visados jausminga, 
jauna, norinti viską aprėpti, 
turėti ir t.t.

Kada jūs, mieli skaityto
jai, sapne buvote senais? 
Gal niekada, nors ir kažin 
kaip pagyvenę, bet sapne bū
nate jauni, energingi, sveiki 
ir greiti. Sapne veikia tik jū
sų mintis, jūsų siela, ji per 
tą trumpą laiką išsilaisvina 
nuo kasdieninių gyvenimo 
reikalų, vargų, juos palieka 
ir, gavusi laisvę, apkeliauja 
kartais visą pasaulį, visur 
dalyvauja, visur būna, viską 
sužino ir dažnai perspėja kū
ną nuo įvairių pavojų, nelai
mių.

Bet ar žmogaus kūnas 
klauso savo sielos perspėji
mų? Labai, labai retai ir to- 
.dėl žmogus puola į dar di
desnius rūpesčius kasdien, į 
dar didesnius apsunkinimus 
savo minties. Jei žmogus

apgalvotų rimtai, ką jis šian 
dien gera ar bloga padarė, 
kur kokias klaidas padarė 
ir paklausytų sielos balso, 
visai kitokiu taptų. Bet yra 
sakoma, kad žmogus už ark' 
lį daug kvailesnis. Arklys, 
jei juomi josi ar važiuosi per 
tiltą, kur jo koja buvo įlin
dusi, jokiu būdu neis, nes jis 
nenori padaryti kitą kartą 
tos klaidos, kurią jis pada
rė, kai nežinojo, jog tiltas 
įlūžęs.

Bet ką žmogus daro su 
savo klaidomis? Jei žmogus 
padarė dešimtį klaidų, jis 
daro lengvai vienuoliktą, 
dvyliktą ir t.t. Jis neklauso 
savo minties, savo sielos per 
spėjimų, patarimų, kas ir 
veda žmogų kasdien į sun
kesnius rūpesčius.

Jei žmogus saugotus klai
dų, mokytųs iš jų, tikrai bū
tų visados ramus, linksmas, 
kasdien eitų rimtyn, tobulyn, 
būtij linksmesniu ir jaunu 
visados drauge su savo min
timis ir sielos jausmais. Bet 
ar taip daug yra?

Pažiūrėkim į mūsų jauni
mą. Ar jie skaitosi su savo 
minties ir sielos perspėji
mais? Jiems nerūpi rytojus. 
Dažnai pačiame jaunystės 
žydėjime, per savo klaidas, 
jie pasidaro seniais, suvar
gusiais. Jei jaunimas iš jau
nų dienų saugotų savo jau
nystę nuo iškrypimų, tai tik
rai jie būtų visados jaunais, 
energingais ir daug galin
čiais visur ir visados.

J. K. M.

60,000 RATAL
PARAI

Praėjusį sekma 
lyno vyskupijos 
draugija buvo su 

. sį milžinišką ka 
paradą, kurio t 
pareikšti viešą

, Kristui ir Jo Baž 
Parade dalyvai 

! kaip 60,000 vyrų, 
čiuje gausingai 
Brooklyno ir Ma 
rapijų vyrai. Ap 
Angelą Karalienė 
vyrai žygiavo dr: 
vo par. berniukų

SVEIKINi
KUN. J. LAU]

Kim. Jonas 1 
Angelų Karaliene 
vikaras, šį peni

gystės penkerių i 
ties.

Kun. Laurynai 
karo veteranas, 
nigystę gerai j 
bandytas ir užg 
visą laiką duos 
nosi ir lietuvi 
reikalais, daugi: 
mas artimuose 
su jaunimu.

Nuoširdžiai 
kun. Laurynai 
brangios suka 

į linkime ištvern 
; kimo visuose d

KUNIGŲ

PATERSON, N. J. MOTINOS DIENOS 
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

— Rekolekcijos prasidėjo 
gegužės 16 d. Žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia. Reko
lekcijas veda Tėvas Jonkus, 
domininkonas. Tai jaunas, 
Amerikoj gimęs kunigas, bet 
gražiai lietuvių kalbą varto
jus ir gražius pamokslus sa
kąs.

— Parapija rengiasi visu 
smarkumu savo metiniam 
^piknikui, įvyksiančiam bir
želio 13 d. gražiam parke — 
Village Barn, Squaw Brook 
Road, N. Haledon, N. J.

Kviečiame visus apylinkės 
kaimynus atsilankyti.

— Šv. Kazimiero draugija 
savo 37-tą metinį pikniką tu 
rėš toje pat vietoje gegužės 
30 d. Prašom atsilankyti ir 
paremti draugiją.

Koresp.

EKSKURSIJA TIESIOG
Į KLAIPĖDA

— Parapijos metinė vaka 
rienė puikiai pavyko. Labai 
daug atsilankė svečių. Gry 
no pelno liko $216.00. Gali
ma tuomi net pasididžiuoti

— Gegužės 22 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje įvyksta 
vaikų teatrėlis ir šokiai. Nu
matoma graži programa. 
Kviečiama atsilankyti.

— Gegužės 30 d. 10:30 v. 
rytą šv. Onos parapijos baž
nyčioje įvyksta kun. A. Bu
bo primicija. Kun. A. Bubąs 
yra vietinis jersietis. Nors 
Jersey City nedidelė lietuvių 
kolonija, tačiau iš jos išeina 
antras kunigas. Garbė jer- 
siečiams.

Didžioji tiesioginė eksur- 
sija Švedų Amerikos Linija 
išplauks iš New Yorko gegu
žės 29 d. motorlaiviu Grips- 
holm, per Gothenburgą tie
siog į Klaipėdą, laivo nemai
nant.

Kas gali būti malonesnio 
kelionėje kaip įsėdus į laivą 
New Yorke išlipti iš to pa
ties laivo Klaipėdoj? Šią eks 
kursi ją lydės iš Klaipėdos 
atvykęs Švedų Amerikos Li
nijos skyriaus vedėjas p. Pr. 
Zaborskis.

Antroji ekskursija tam pa 
čiam motorlaivy išplauks lie
pos mėn. 2 d. iš New Yorko 
per Gothenburgą — Kalma
rą į Klaipėdą.

Anksčiau užsisakydamas 
laivakortę gali pasirinkti pa
togesnį kambarį ir turėti 
malonesnę kelionę.

VI. P. Mučinskas.

Ar kada nors saulutė bu
vo auksuotesnė, kaip šį ge
gužės mėn. 9-tos dienos rytą 
— neatsimenu. Gal užtad, 
kad šiandien Motinos Die
na... Ir ji man brangesnė už 
šį auksuotąjį rytą! Kaip sau 
lė erdvėje viena, taip viena 
neįkainuojamais turtais Mo
tina! Tik gaila, aš jos jau 
neturiu...

Nuplyšo mano visi gyve-, 
nimo takai, be Jos... Be jos 
Brangiosios!... Nekaišo ma
no gyvenimo Jos šventa esy
bė, Jos tylus, daug kalbąs 
šešėlis nelydi manęs gauruo
tais pasaulio takais... Bet ly
di Jos šventi įkvėpimai... Ji 
kužda man tyliai iš ten... Iš 
kukliai glūdinčio kapo... Ku
rio aš dar nemačiau!... Tik 
jaučiu kaip šventą relikviją, 
mano tėvų žemėj įamžintą...

Ach! Beržyne, šventasis 
Kūrėjo altoriau, leisk pri
klaupti mano sielai prieš šal
tų smilčių... Leisk lūpomis 
pajudinti žemę, kur Palai
mintosios pėdos mane išne
šioję nuėjo negrįžtamais am
žiaus vieškeliais...

Motuše Mieloji! Nejaugi 
Tavęs nėra žemėj!... Argi tik 
mano, našlaitės, akys Tavo 
palaimintą rūbą šermenų 
ašaromis spinduliuojantį nu
lydėjo su kalne sustojusių 
beržų mojavimais?... Taip... 
Tik beržai man patyviliuos, 
pašnarės Tavo poilsio angą 
apstoję... Aš tikiu sugrįžti į 
tą žemę, mūsų visų išeivių 
motiną, ir prie alyvomis ap
suktų sodų bent rasiu Tavo 
darbų pėdsakus...

Marija Aukštaitč.

— Lietuvoje yra apie 170,- 
000 bičių šeimų.

— Gegužės 15 d. studentai 
minėjo metinę pavasario 
šventę.

Gegužės 18• 
nybės Rytų 
tėjo savo posė 
Kelmelį News 
svečiai kūnų 
Ražaitis ir M. 
dabar yra Sės. 
kapelionas Nev

Posėdyje da 
tąsi J. E. vys 
tinkamo prieini

FEDERACIJOS

Šį trečiadienį, 
d., 8 vai. vak., 
par. mokyklos m 
įvyksta Feder: 
Yorko apskritie 
mas.

Visi draugijų i 
šomi atsilankyti, 
me, be įvairių re 
atymo, bus svarb 
redaktoriaus past

LIETUVIŲ D
KOMITETO NA

Lietuvių Dienos 
posėdis įvyks šį t 
gegužės 26 d., A 
par. mokyklos maž 
tuojau po Feder: 
Srities susirinkim

Visi komiteto m 
hi būtinai atsila

Pirmi

M7 NORI PHJE1

Balandžio mėnesį 
lyno 837 gyventojai 
norą būti šios gal 
Čiais. Tą mėnesį 24 
flys Wjo pilietybę.

3 VALSTYBĖS Rl
NEŠIKAI

Praeitą savaitę N 
*° valstybėje sulaik 

Melhurst, 25 
fcį 

valstybe 
jenoje jfc 
zmo^idybę.
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pasensta?
kiekvieną pragyventą^ f VIETOS ŽINIOS

LIETUVIS KAREIVIS 
PASKIRTAS Į FILIPINUS

DAR DĖL RADIO 
PROGRAMŲ
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r paklausytų sielos J 
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sakoma, kad žmogus ui J 
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ei juomi josi ar važiuosi), 
litą, kur jo koja buvo į 
iusi, jokiu būdu neis, nejj 
lenori padaryti kitą į 
tos klaidos, kurią jis 
?ė, kai nežinojo, jog 
Įlūžęs.

Bet ką žmogus daro) 
savo klaidomis? Jei 
padarė dešimtį klaidą. • 
daro lengvai vienuolį 
dvyliktą ir tt. Jis neiį 
savo minties, savo siekgį 
spėjimų, patarimų, hi 
veda žmogų kasdien į § 
kesnius rūpesčius.

Jei žmogus saugotąjį 
dų, mokytųs iš jų, tikrai 
tų visados ramus, links 
kasdien eitų rimtyn, tok 
būtų linksmesniu ir į 
visados drauge su savos 
timis ir sielos jausmais. J 
ar taip daug yra?

Pažiūrėkim į mūsą j® 
mą. Ar jie skaitosi sus

■ minties ir sielos psąĮ 
, mais? Jiems nerūpi ryfcg
■ Dažnai pačiame jais
■ žydėjime, per savo M 

jie pasidaro seniais, ®
3 gūsiais. Jei jaunimas ių
- nų dienų saugotų savoji
- nystę nuo iškrypimą, taiū
- rai jie būtų visados jis

60,000 KATALIKŲ VYRŲ 
PARADAS

Praėjusį sekmadienį Brook
lyn© vyskupijos šv. Vardo 
draugija buvo suorganizavu
sį milžinišką katalikų vyrų 
paradą, kurio tikslas buvo 
pareikšti viešą ištikimumą 
Kristui ir Jo Bažnyčiai.

Parade dalyvavo daugiau 
kaip 60,000 vyrų, kurių skai 
čiuje gausingai pasirodė ir 
Brooklyn© ir Maspetho pa
rapijų vyrai. Apreiškimo ir 
Angelų Karalienės parapijij 
vyrai žygiavo drauge su sa
vo par. berniukų benais.

Jaunas nusikaltėlis sulai
dytas drauge su jo mergina 
pavogtame automobiliu j e, 
kurs priklausęs nužudytam 
savininkui. Juodu važinėję 6 
savaites po įvairias valsty- 
3es, gyvendami iš plėšikavi
mo. Policija tvirtina, jog su
imtasis prisipažinęs trijose 
žmogžudybėse ir keliuose 
apiplėšimuose.

Abu suimtuosius guberna
torius sutiko išduoti Arkan
sas valstybei.

J. V-bių kariuomenės ka
reivis Ben Šimaitis šią savai 
tę, savo vyriausybės pasky
rimu, išvyko į Filipinų salas.

100,000 DOLERIŲ TREM
TINIŲ MOKYKLAI

SVEIKINAME
KUN. J. LAURYNAITĮ

FIFTH AVENUE — 
MOKESČIŲ ŠALTINIS

New Yorke yra politinių 
ir socialinių mokslų aukšto- 
;i mokykla, kurios profeso
riai daugumoje yra įvairių 
valstybių ištremti žymūs 
mokslininkai. Ši mokykla lai 
kosi jau ketvirti metai; ją 
lanko 274 studentai.

Šios mokyklos reikalams 
L. N. Littauerio fondas pa
skyrė 100,000 dolerių.
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Kun. Jonas Laurynaitis, 
Angelų Karalienės parapijos 
vikaras, šį penktadienį, ge
gužės 21 d., sulaukia kuni
gystės penkerių metų sukak
ties.

Kun. Laurynaitis, didžiojo 
karo veteranas, įstojo į ku
nigystę gerai gyvenimo iš
bandytas ir užgrūdytas. Jis 
visą laiką nuoširdžiai rūpi
nosi ir lietuviškos veiklos 
reikalais, daugiausia būda
mas artimuose santykiuose 
su jaunimu.

Nuoširdžiai sveikindami 
kun. Laurynaitį jam šios 
brangios sukakties proga, 
linkime ištvermės ir pasise
kimo visuose darbuose.

Garsiosios New Yorko 
Fifth Avenue ribose nuosa
vybės yra įvertintos apie 
pusantro bilijono dolerių, iš 
ko miestas šiemet gaus 35,- 
113,657 dolerius mokesčių.

TARPTAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS

23 NAUJI KUNIGAI

Šį šeštadienį, geg. 22 d., 
šv. Jokūbo bažnyčioje, prie 
Jay ir Chapel gatvių, vysku
pas Thomas E. Molloy įšven
tins 23 naujus kunigus.

Ateinantį sekmadienį visi 
šie naujieji kunigai laikys 
savo pirmąsias mišias.

Geg. 23 d. 8:30 vai. vak. 
socialinių mokslų mokyklo
je, 66 W. 12 St., New Yorke, 
bus tarptautinių šokių vaka
ras, kuriame bus demon
struojami švedų, škotų, lie
tuvių, portugalų, argentinie
čių ir amerikiečių tautiniai 
šokiai.

ŽMOGŽUDĖ MOTINA

KUNIGŲ POSĖDIS

Gegužės 18 d. Kunigų Vie
nybės Rytų Provincija tu
rėjo savo posėdį pas kun. Ig. 
Kelmelį Newarke. Buvo ir 
svečiai kunigai — Dr. M. 
Ražaitis ir M. Brundza, kurs 
dabar yra Sės. kazimieriečių 
kapelionas Newtown, Pa.

Posėdyje daugiausia tar
tasi J. E. vyskupo Reinio 
tinkamo priėmimo reikalais.

FEDERACIJOS NARIAMS

Šį trečiadienį, gegužės 26 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. mokyklos mažoje salėje, 
įvyksta Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas.

Visi draugijų atstovai pra 
šomi atsilankyti. Susirinki
me, be įvairių reikalų svar
stymo, bus svarbi Amerikos 
redaktoriaus paskaita.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO NARIAMS

PARDAVIMO MOKESČIAI
PALIKTI ,

Gubernatorius Lehman pa 
sirašė įstatymą, kurs New 
Yorko miesto ribose parda
vimo mokesčius palieka iki 
1938 mt. liepos 1 d. Perkant 
prekes reikės mokėti 2 cen
tu nuo dolerio. Pajamos iš 
šio mokesčio skiriamos pa
šalpai.

SAUGUS VAIKŠČIOJIMAS

Policijos surinktos žinios 
rodo, jog pernai 158 žmonės 
užmušti ir 2953 sužeisti, mė
ginant pereiti 
ves, nepaisant 
automobilių.

Savo gyvybei
apsaugoti visados reikia bū- 

atsargiam: šiandie, rytoj 
visados. Pct. 92.
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mintosios pėdos ^jskrities susirinkimo, 
šioję nuėjo negrįžtąjį y— p-omįteįo narįaį pra
šiaus vieškeliais.

Lietuvių Dienos Komiteto 
posėdis įvyks šį trečiadienį, 
gegužės 26 d., Apreiškimo 
)ar. mokyklos mažoje salėje, 
.uojau po Federacijos ap-

New Yorko atstovų rūmai 
priėmė šunų lenktynių įsta
tymą, kuris laukia guberna
toriaus parašo. Jei guberna
torius pasirašys, turėsime 
šunų lenktynes, kur minios 
žmonių lankysis ir dalyvaus 
lažybose, tikėdamiesi laimėti 
pinigų. Šio įstatymo pasiū- 
lytojai mano, jog iš šunų 
lenktynių valstybei būsią mi 
lijonas dolerių pajamų.

70 MIL. SVARŲ MAISTO 
KASDIEN
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lomi būtinai atsilankyti.
Į Pirmininkas.

847 NORI PILIETYBĖS
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suktų sodų bent 
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Marija Air

yno 837 gyventojai pareiškė 
torą būti šios šalies pilie- 
iais. Tą mėnesį 247 asme- 
įys įsigijo pilietybę.

3 VALSTYBĖS REIKA- 
UJA NUSIKALTĖLIO

Į New Yorką kasdien lai
vais, traukiniais ir sunkve
žimiais įvežama 70 milijonų 
svarų įvairaus maisto.

Daug daržovių ir vaisių į- 
vežama iš Pietų Amerikos, 
Europos ir Afrikos — apie 
40 milijonų svarų kasmet.

Miesto ribose kasmet pa
skerdžiama 1,250,000 gyvu
lių ir įvežama apie 653 mili
jonai šaldytos mėsos iš ki
tur.

Praėjusį' sekmadienį po
piet Long Island krūmuose, 
netoli Brookhaven, rasta 7 
metų mergaitės lavonas ir 
sunkiai sužalotas 4 metų 
berniukas. Mergaitės gerklė 
buvo perplauta, o kūnas ap
degęs nuo užlieto gasolino 
ant jos drabužėlių. Berniu
kui gerklė irgi perplauta, 
galva apdaužyta.

Policija suėmė našlę Helen 
Thiernan, 25 metų amžiaus, 
kuri pradžioje sakėsi, jog ją 
užpuolęs nežinomas vyras ir 
pagrobęs vaikus, jiems pra
dėjus šaukti. Vėliau policija 
priminė našlei, jog jos sūnus 
pasakęs, kad motina nužudė 
jo sesutę ir jį sužeidė. Tada 
moteriškė, kaip policija pra
neša, prisipažino.

Našlė Thiernan pasisakė 
gegužės 15 d. išvažiavusi su 
vaikais į Long Island neva į 
pikniką, bet aiškiu tikslu nu
žudyti vaikus. Ji buvo įsidė
jusi plaktuką, žirkles ir bon- 
ką gasolino. Krūmuose ji 
abiem vaikams perpiovė ger
kles ir, apliejusi jų drabu
žius gąsdinu, padegė.

Berniukas turėjo pajėgų 
nuropoti tolyn ir jo liepsnos 
nepasiekė. Jis išgulėjo visą 
parą krūmuose, kol buvo su
rastas. Gydytojai mano, jog 
mergaitė mirė ne dėl per
plautos gerklės, bet dėl ug
nies.

Žiaurioji motina aiškinasi 
jog vaikus žudė, norėdama 
ištekėti už graiko Christo- 
dulas, kurs nebūtų galėjęs 
išlaikyti visos šeimos. Ji už
dirbdavusi 27 dol. per savai
tę.

Našlės tėvas pasakoja, jog 
jo dukters motina per 20 
metų buvusi nesveiko proto 
ir prieš 8 metus mirusi be
pročių ligoninėje.

— Karininkų Ramovė įsi
gijo naujus rūmus, kuriuos 
pašventino arkiv. Skvirec
kas.

— Užsienio reikalų mi- 
nisteris, prieš išvykdamas į 
Londoną dalyvauti vainika
vimo iškilmėse, priėmė Po
piežiaus atstovybės 
Anglijos, Latvijos 
valstybių atstovus.

—Birželio 13 d.
įvyksiančioje tarptautinėje 
darbo konferencijoje bus 
stovaujama ir Lietuva.

— Greit bus pradėta 
maičių plento statyba;
svarbus plentas bus sujung
tas su Marijampolės ir Uk
mergės plentais.

— Nuo 1919 mt. Lietuva 
yra davusi studentų stipen
dijoms per 13 milijonų litų. 
Užsieny aukštiems moks
lams eiti stipendijomis pasi
naudojo 560 asmenų, o Lie
tuvoje 5,562 asmenys.

— Šiemet norima nusakin- 
ti apie 600,000 pušų; prie šio 
darbo dirbs apie 500 darbi
ninkų.

— Neseniai mirė kun. Si
monas Skinkis, sulaukęs 95 
metų. Tai buvo seniausias 
kunigas Lietuvoje.

— Karo Muziejuje taiso
mas gražus rūsys — kripta, 
kurios sienose bus įmūrytos 
juodo marmuro lentos, ku
riose auksinėmis raidėmis 
bus surašytos dėl Lietuvos 
žuvusiųjų vardai, laipsniai ir 
žuvimo laikas. Kriptos vidu
rinėje sienoje bus įtaisytas 
nušviečiamas šviesomis kry
žius, o prie jo knyga su met
rika visų žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės.

— Kauno Laisvės alėjoje 
tuščios vietos apsodintos

liepomis.
— Šilutėje kariuomenės 1 

komisija nupirko 63 arklius, i 
už kurių kiekvieną mokėjo i 
nuo 150 iki 300 dol. '

— „Drobės” fabrikas įsi
gijo naujų mašinų ir didina . 
savo patalpas. Fabrikas kas
met sunaudoja apie pusantro 
milijono svarų vilnų, kurių 
trys ketvirtdaliai superkama 
Lietuvoje.

— Pranciškonai uždarė 
savo vienuolyną Troškūnuo
se ir nori visas savo pajėgas 
daugiausia sutelkti į Kretin
gą, Pajūrį ir Kauną. Torškū- 
mj klebonu paskirtas kun. 
Ant. Juška, veiklus Panevė
žio senamiesčio vikaras.

— Džiovininkams yra 7 
sanatorijos su 400 lovų ir 
keletas ligoninių su 750 lovų. 
Ruošiamasi įsteigti apie 60 
naujų gydymosi vietų. Lie
tuvoj nuo džiovos kasmet 
miršta apie 5000 žmonių.

— Lietuvoj daugiausia ro
doma • amerikiečių gamybos 
filmos — judomieji paveiks
lai.

— Generolas Daukantas 
' paskirtas jūrininkystės in

spektoriumi ir apsigyveno 
Klaipėdoje.

— Pernai Kaune pastaty- 
, ta 560 naujų namų. Šiemet 
i naujų namų numatoma iki 
• 600.

— Nuo kitų metų pradžios 
kariuomenė turės naują uni
formą, kuri būsianti prak
tiškesnė, paprastesnė ir vi
sus karius labiau vienijanti.

— Klaipėdos krašte vei
kiai bus pradėti durpių duju 
gamyklos statybos darbai.

— Miškų želdymo fondui 
kasmet numatoma skirti po 
100 tūkstančiu dol.

A. L. R, K. Federacijos New Y or ko Apskritis

POPIEŽIAUS SUKAKTIS
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— Lietuvoje yfl* 
000 bičių šeimų. J

— Gegužės 15^ 

minėjo 
šventę,

metinę

Praeitą savaitę New Yor- 
o valstybėje sulaikyto Les- 
lr Brockelhurst, 23 metų, 
bikalauja Illinois, Arkan
as ir Texas valstybės, kurių 
įtek vienoje jis papildęs 
piogžudybę.

KUN. LAURYNAIČIO 
PASKAITA

Šį pirmadienį, geg. 24 d., 
1:30 vai. popiet, iš WMBQ 
radio stoties kun. J. Laury- 
naitis skaitys paskaitą jau
nimo reikalais.

Korporacijų patarėja — 
pagelbininke paskirta advo
katė Jane M. Bolin, negrė.

Tai bene pirmoji negrė 
New York valstybėje, gavu
si svarbų paskyrimą. Jos me 
tinė alga — 3,500 dol.

Gegužės 31 d. Jo Šventy
bei Popiežiui Pijui XI sukan
ka 80 metų. Šių sukaktuvių 
minėjimui rengiasi visas' 
krikščioniškas pasaulis. Ka
dangi Jo Šventybė yra vadi
namas Katalikų Akcijos Po
piežium ir kadangi Federaci
jos vyriausias tikslas yra 
plėsti katalikiškąjį veikimą 
Amerikos lietuvių tarpe, to
dėl apskričiai ir skyriai tu
rėtų pasirūpinti viešo pami
nėjimo surengimu. Visur 
reiktų surengti paskaitas ir 
iškelti Didžiojo Popiežiaus 
nuopelnus. Jis rūpinasi pa
saulio taika, socialinio tei
singumo vykdymu, misijo
mis, žmonijos dorove, moks
lu ir šimtais kitų dalykų, 
kurie daro pasaulį geresniu, 
saugesniu ir veda žmoniją iš 
ganingais keliais. Popiežius 
Pijus XI lietuviams ypatin
gai yra artimas: jis buvo 
Lietuvoj, jis, arkivyskupui 
Jurgiui Matulevičiui tarpi
ninkaujant, įsteigė atskirą 
Lietuvos bažnytinę provin
ciją. Ir mūsų Federacija ga
vo iš Jo Šventybės specialų 
palaiminimą. Susirinkę į ma
sinius mitingus, palinkėkime 
šv. Tėvui ilgiausių metų.

—o--

Federacijos 26-tas kongre
sas, kaip skelbta, įvyksta 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 dieno
mis Lawrence, Mass. Jame 
dalyvaus garbingas Lietuvos 
svečias, J. E. vyskupas M. 
Reinys. Ta pačia proga mi
nėsime Lietuvos krikšto 550 
metų sukaktį. Šiuo primena
me, kad neužmirštume ruoš
tis į kongresą. Be to, apskri
čiai ir skyriai yra prašoipi 
nominuoti kandidatus į Fe
deracijos centro valdybą. 
Nominuokite po 12 asmenų. 
Nominuotųjų vardus tuoj 
praneškit į centro raštinę. 
Iš jų kongresas išrinks 9 į 
centro valdybą. Apie kongre 
są ir valdybos rinkimą skai
tykite konstitucijos 11, 12 ir 
13 puslapius. Prašome at
kreipti į tai savo rimtą dė
mesį.

Amerikos 12-tame numery 
tilpo V. J. straipsnis „Dėl 
radio programų”, kuriam vi
sai pritariu. Teisybė, jog ra
dio šiandie užima svarbią 
vietą, bet taip pat teisybė, 
jog radio savo pareigas turi 
garbingai atlikti.

Lietuviškose radio progra
mose daug kas taisytina. La
bai nusibosta vienodumas; 
kasdien tas pat ir tas pat: 
raugyti agurkai, kumpiai, 
alus, degtinė ir t.t., o tos 
nuolatinės polkos irgi jokio 
jausmų pasigėrėjimo nesu
kelia, Labai nemalonu, kai 
programų veidėjai savitar
pius nesusipratimus pareiš
kia programose; be to, savo 
programų gyrimai irgi blo
gas paprotys. Patys klausy
tojai supranta ir įvertina, 
kas gražu ir gera.

Blogiausias lietuviškų pro 
gramų trūkumas — sudar
kyta lietuvių kalba. Per ra
dio privalo skambėti taisyk
linga lietuvių kalba, o ne su- 
kraipyta, keistų tarmių su
darkyta — tiesiog sunku 
klausyti. Atvykę iš Lietuvos 
radio pranešėjai vartoja 
jau išnykusias tarmes, o čia 
gimę ir augę taip iškraipo1 
žodžius, jog negalima ir su
prasti. Lietuvių kalbos dar
kymas labai skaudus ir vi
sai nepakenčiamas! Per ra- 

i dio kalbantieji pirmiausia
■ turėtų išmokti lietuvių kal-
■ bos.

Iš radio kalbėtojų turėtu
mėm visi pasimokyti gražios

■ lietuvių kalbos. Kaip malo
nu, kai išgirsti taisyklingą 
lietuvių kalbą per radio iš 
kurio nors mūsų šviesuome
nės kalbėtojo ar svečio iš 
Lietuvos!

Radio skelbimai ir galėtų 
būti geriau sutvarkyti. Aiš
ku, jog skelbimai radio pro
gramų vedėjams reikalingi, 
nes be jų nebūtų ir progra
mų, bet ar negalima skalbi
mus perduoti pranešimų, o 
ne įsakymų formoje?

Pageidautina daugiau į- 
vairumo, mokslo žinių, me
no, širdis gaivinančių dainų,

Šį mėnesį sukanka 46 me
tai nuo Popiežiaus Leono 
XIII enciklikos „Rerum No- 
varum” ir 6 metai 
piežiaus Pijaus XI 
kos „Quadragesimo 
paskelbimo. Labai

nuo Po- 
encikli- 
Anno” 

svarbu,

KAMBARYS
IŠNUOMUOJAMAS 

vyrui geroje vietoje, visi pa
togumai. Kaina prieinama, kad Federacijos skyriai pa- 
Sužinoti Amerikos adminis
tracijoje arba telefonu:

Stagg 2-2133.

sistengtų surengti eilę pa
skaitų apie minėtas encikli

kas.

Šį mėnesį kun. Ig. Albavi- 
čius, Federacijos centro iždi
ninkas, pasiuntė visokiems 
Vilniaus reikalams $405.49. 
(Vilniaus vadavimui ir Vil
niaus lietuvių našlaičiams 
$220.90, o už Vilniaus pasus 
ir ženklelius $184.59).

Neužmokėję savo mokes
čių į centrą už šiuos metus, 
prašomi tai padaryti, nes 
jau laikas.

Leonardas Šimutis, 
ALRK. Federacijos sekr.

Poetas pasiuntė redakto
riui eilėraštį „Kodėl aš gy
venu?”

Redaktorius grąžino eilė
raštį su prierašu: „Tu gyve
ni todėl, jog ne pats atnešei 
eilėraštį”.

Asmeniniai Lydimos

(A
p nuu

NEWYORK-KLAIPEDA
PER. (jOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

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

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

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

Laivo nemainant
Ekskursiją lydės p. PR. ZABORSKIS, 

Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus Vedėjas

iš Šve-
Kal*
Ma-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per

diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų j Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYR6 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

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

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

KUNGSHOLM----------------------- BIRŽELIO 5
DROTTNINGHOLM-------- BIRŽELIO 9
DROTTNINGHOLM-------------- LIEPOS 10
GRIPSHOLM ............................. Liepos 24

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

jautrių eilėraščių, vertingų 
paskaitų.

Žinoma, visa tai nelengva 
įvykdyti — reikia daug ben
dradarbių, patarėjų ir prita
rėjų; tačiau, jei bus gera 
nuotaika iš abiejų pusių, tai 
galima pasiekti ir tada 
džiaugsimės lietuviškomis 
radio programomis ir-jų ve
dėjų sumanumu.

Elva.

Keleivis: Tamsta čia iš
gyvenai net 20 metų ir neži
nai trumpiausio kelio į sto
ti7

Paklaustasis: Mat, visus 
tuos metus aš valdžiau taksi.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

((Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

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. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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AMERIKA Gegužės 21 d., 1937 m.

Aštuntoji Metine

LIETUVIŲ DIENA
Sekmad., Liepos - July 4, 1937

Klasčiaus Parke, Maspeth, N. Y.
ŠVENTĖJE DALYVAUS J. E. VYSK. M. REINYS

Dainų šventės programų sutiko išpildyti Apreiškimo, Angelų Karalienės, Maspetho ir Šv. Jurgio parapijų’ chorai, 
kurių vedėjai, muzikai J. Jankus, P. Dulkė, A. Visminas ir J. Brundza jau numatė įdomias dainas. Lietuviškos dai
nos skambės atvirame lauke. Šokiams groti nusamdyta didysis Juozo Avižonio orkestras. Dienos Rengimo Komi
tetas stengiasi paruošti ko daugiausia įdomybių. Visi žinokime, jog susitiksime Lietuvių Dieną.

KUN. N. PAKALNIO 
JUBILIEJUS

RUOŠIASI VEDYBOMS

kle- 
Pa-

Apreiškimo parapijos 
bonas, kun. Norbertas 
kalnis, šio mėnesio 27 d. su
laukia kunigystės 25 metų 
jubiliejaus.

Šiai reikšmingai sukakčiai 
paminėti, geg. 27 d. 10 vai. 
rytą par. bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios, kurių klau 
syti susirinks par. mokyklą 
baigusios sesutes vienuolės, 
daug kunigų, Jubiliato bi
čiulių ir t.t. Tikimasi, jog į 
pamaldas susirinks daug pa
rapijiečių, kuriems laikas 
leis tą dieną būti laisvais 
nuo darbo.

Tą dieną 8 vai. vakare pa
rapijos salėje mokyklos vai
kučiai rengia klebono pager-Į 
bimo įdomų vakarą, į kurį< 
visi kviečiami atsilankyti.

Jubiliato klebono pagerbi
mo didysis vakaras su turi
ninga programa įvyks birže
lio 6 d. Klasčiaus salėje. 
Parapijiečiai ir klebono 
čiuliai ruošiasi suteikti 
bonui daug džiaugsmo 
singai atsilankydami.

Plačiau apie kun. N. Pa
kalnį bus parašyta kitame 
Amerikos numeryje.

bi- 
kle- 

gau-

Angelų Karalienės bažny
čioj birželio 6 d. Pranas Ki- 
zis ir Adelė Jonavičiūtė pri
ims moterystės sakramen
tą. Abu pavyzdingi jaunuo
liai.

Pranas Kizis, praščiūnie- 
tis, prieš 8 metus grįžęs į 
Ameriką, visą laiką gyveno 
Brooklyne, dalyvaudamas ka 
talikiškose draugijose ir par. 
chore. Yra parodęs daug nuc 
širdumo laikraščiui Ameri
kai, veikliai prisidėdamas 
Lietuvių Dienų ir kitokių 
pramogų ruošime. Pranas 
labai malonaus, draugiško 
būdo.

Adelė Jonavičiūtė yra ilga 
metė Angelų Karalienės pa
rapijos choristė — solistė. 
Jos malonus soprano balse
lis mus dažnai žavi bažny
čioj ir parengimuose.

Linkime būsimiems jauna
vedžiams ir po vedybų būti 
aktyviais katalikiškai — lie
tuviško veikimo darbinin
kais.

MASPETHO ŽINIOS

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Choro pramoga
Parapijos choras, muz. P. 

Dulkės vedamas, šį sekma
dienį, geg. 23 d., Transfigu
ration salėje, kampas Marcy 
Ave. ir Hooper St., turės sa- 

. vo metinį koncertą, kurio 
programoje dainos, medinių 
kareivių šokis, vaidinimas ir 
kitoki įvairumai.
. Medinių kareivių šokį 
šoks 13-ka choristų, grojant 
Levandos orkestrui. Smuiki
ninkas Raišys pasirodys pas 
kutinį sykį šiemet Brooklyn 
ne, nes veikiai persikelia į 
Bostoną. Pianu solo skam
bins R. Kurdinaitis ir P. Žu- 
džiūtė. Įdomiai pašoks Dul
kės vaikai.

Choro nariai suvaidins į- 
domią komediją „Per meilę 
prie pažinties”. Choras pasi
ruošęs sudainuoti daugybę 
smagių dainų, kurių -skaičiu
je bus ir gražusis „Dunojaus 
valsas”.

Salės durys atdaros nuo 
4 vai. popiet, o programos 
pradžia lygiai 5 vai. Po pro
gramos šokiai.

— Geg. 9 d. Altoriaus 
jos suruoštame gražiame ir 
prašmatniame gegužinės va
kare gauta gražaus pelno al
toriams papuošti. Dr-ja turi 
per 5b narių. Geg. 10 d. susi
rinkime dalyvavo par. kuni
gai ir svečias kun. J. Ska- 
landis iš Peabody, Mass. Nu
tarta turėti išvažiavimą rug- 
piūčio mėnesį.

— Geg. 16 d. rožančinės 
turėjo sekminių vakarienę. 
Daug žmonių atsilankė. Pro
gramą išpildė A. Vismino 
rinktinis choras. Daugiausia 
pasidarbavo pirmininkė, val
gius aukojo narės. Gautas 
pelnas paskirtas naujiems 
bažnyčios rūbams. O. P.

dr-

dr-jos para- 
buvo didelis 
Tūkstančiai 
vaikštynėse.

— Šv. Vardo 
das sekmadienį 
ir įspūdingas, 
vyrų dalyvavo
Deja, lietuvių buvo tik apie 
160. Galėjo būti 500. Tik mū

JONAS GUTAUSKAS •

Į STALIORIUS 1
: Carpenter-Cabinet maker:

: Atlieku visokius stalerc-: 
kus darbus namuose ir 
-krautuvėse sąžiningai ir- 
įpigiai. Kreipkitės pas lie-: 
’tuvį staliorių: ;
: 101 Grand Street,
į (Top floor — left side) :
! (Nr. 31 (179)

siškiai nerangūs. Privačių 
automobilių nebuvo kam pri
pildyti. Gaila, kad tarp 60,- 
000 vyrų mažokai lietuvių 
dalyvavo. Kitataučiai religi
niai labiau susipratę.

— Šią savaitę lietuvių baž 
nyčioje laikoma novena prie 
Švč. Panelės Stebuklingo Me 
daliko. Būna dvejos pamal
dos: 7:15 vai. lietuviams ir 8 
vai. anglų kalboje. Lietuviai 
bažnyčios nepripildo, bet 
amerikiečiai pripildo (dides
nė pusė kitataučių). Kun. 
Frey C.M. yra geras pamoks 
lininkas, patraukia. Novena 
baigsis pirmadienio vakarą, 
geg. 24 d. ir nuo šiol bus lai
koma nuolatinė novena kiek
vieną pirmadienio vakarą 
tomis pačiomis valandomis 
— 7:15 ir 8 vai.

— Geg. 21 d. sodalietės tu 
ri šokius par. salėje.

— Vaikučiai jau dirba ir 
ruošiasi vasaros atostogoms 
vasarnamiuose.

— Liepos 25 d. ekskursi
jai ruoštis įvyks par. paren
gimų komiteto susirinkimas 
trečiadienio vakarą po pa
maldų.

— Geg. 16 d. susituokė 
Jonas Kučinskas su Teodo
ra Zaleskyte. Geg. 23 d. 
situoks Ona Stanionytė 
Stasiu Kralikevičiu.

Susirinkime buk išaiškinti 
nauji įstatymai ir projektai, 
kurie paliečia namų savinin
kus. Kalbės R. J. Schneider, 
adv. Cl. Voketaitis ir kiti. 
J. P. Mačiulis praneš apie 
įvykius Senato Salėje, Alba
ny, N. Y., kur jis atstovavo 
organizacijai Senato Komisi
jos posėdyje.

Labai svarbu visiems na
mų savininkams dalyvauti 
šiame susirinkime. Kviečia
mi nariai ir ne nariai. Įžan
gos nebus. Valdyba.

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI

Atrodo, kad šie metai bus 
gausūs vedybų skaičiumi. 
Daugelis lietuvių jaunuolių 
sukurs šeimos židinius! Mes 
visus juos sveikiname, linkė
dami geriausio šeimyninio 
sugyvenimo. Kartu primena
me, kad Amerikos spaustu
vėj galima užsisakyti vestu
vėms pakvietimų (wedding 
invitations). Darbas atlieka
mas pigiai, greitai ir puikiai. 
Turime didelį ir įvairų pasi
rinkimą. Labai žemos kainos 
vadinamiems „process en
graved”.

RADIO PRAMOGA

su
su

V. UŽDAVINYS VILNIAUS 
VAKARE

J. Ginkaus vedamos radio 
programos vieša pramoga 
įvyks spalių 17 d. Grand Pa
radise salėje. Pirmą sykį 
Brooklynan atvyks vaidinto
jų grupė iš Amsterdamo su 
J. Olšausku priešaky ir su
vaidins puikų veikalą. Bus 
ir vietinių vaidintojų — dai
nininkų. V. Ubar.

SUSIRINKIMAS IR 
PRAKALBOS

Lietuvių Namų Savininkų 
or-jos svarbus susirinkimas 
ir prakalbos įvyks šį penk
tadienį, gegužės 21 d. 7:30 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje.

Gegužės 23 d., sekmadienį, 
5 vai. vak. Apreiškimo par. 
salėje įvyksta Vilniaus Va
karas, kuriame dalyvaus ir 
Vilniaus vadavimo s-gos at
stovas V. Uždavinys.

Pačiam atstovui rekomen
davus, L. Meno teatras su
vaidins nepaprastai įdomią 
dramą „Sulaužyta priesai
ka”. Be to, bus suvaidinta ir 
komedija „Spąstai”.

Šį gražų gegužės — Vil
niaus — mėn. p. Uždavinys 
baigia savo misiją ir grįžta 
į Lietuvą. Tad ši proga ge
riausia su juo atsisveikinti 
ir paremti Vilniaus vadavi
mo darbą. Gausingu atsilan
kymu sustiprinsime šūkį 
„Vilniaus nepamiršk lietu
vi!” M. Juozapaitytė.

H’-'’ ■

patenkinti. Kodėl jums nepa 
sekti jų pavyzdžiu.

M.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

NEPAPRASTAS
IŠPARDAVIMAS

Piliečių Klubo bazar as jau 
pasibaigė. Liko dar labai ge
rų daiktų, pav. vyrų kostiu
mai, gerų laikrodžių, krėslų 
ir kitko. Tie likę daiktai bus 
parduoti iš varžytynių.

Gegužės 21 d. 7:30 vai. 
vak. klubo salėje prasidės 
varžytynės. Bus muzika ir 
šokiai. Jokios įžangos nebus. 
Tai vienintelė proga įsigyti 
gerų daiktų pigiausia kaina.

Visi laimėtojai prašomi 
atsiimti laimėtus daiktus.

Bazaro rengimo komisija 
dėkoja visiems aukojusiems 
visokius daiktus, pinigus, vi
siems prisidėjusiems darbe 
ir publikai, kuri lankė mūsų 
bazarą.

Bazaro Komisija.

MARIJONŲ NAUJI 
LEIDINIAI

1. Kun. J. Aleksa MIC, MARI
JOS MĖNUO. 164 psl. Kaina 1 
lt. (Lietuvoj).

Gražūs gegužės mėnesio pamal
dų pamokslėliai. Pereitais metais 
jie buvo transliuojami per radio. 
Knygoje yra daug gražių ir ma
žai kam žinomų pavyzdžių.

2. Juozas Grigaitis MIC, RA
DIO BANGOMIS. 176 psl. Kaina 
Lietuvoje 2 lt. 50 et. Viršelį piešė 
V. Z. Stančikąitė.

Lietuvos Valstybės Radiofone 
skaitytų pasaulėžiūros klausimais 
paskaitų rinkinys.

3. Prof. Dr. J. Totoraitis MIC, 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 76 psl. 
Su 5 paveikslais ant kreidinio 
popieriaus. Kaina 1 litas (Lietu
voje).

Visoj Lietuvoj garsios Marijos 
Šventovės — Žemaičių Kalvarijos 
plati istorija.

4. Ag. Šidlauskaitės versta iš 
italų kalbos MAŽUOJU KELIU. 
(Baigiama spausdinti).

Marijos Filippeto biografija 
vaikams. Iliustruota ir su spalvo
tu viršeliu.

5. Ad. Kuraitis MANO PASA
KĖČIOS. (Baigiama spausdinti). 
Vaikams skaityti pasakėčių rin
kinys.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7580 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 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 38 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 918 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ARCADIA BALLROOM COMPANY, INC. 

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7658 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 110 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT CAFE, INC.
110 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 'under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP. 
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

JACK SELTZER 
(Parkway Delicatessen)

492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENZO MONTEFORTE
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed pn the 
premises.

LONE STAR CAFETERIA 
Michael Savas and Vassio Kyriazos

375 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 15597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IVAN O. ZELEZ
1647 East 96th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 679 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5407—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
(Third Avenue Liquor Store)

5407—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD OTTERSLEDT
1819 E. 92 St., Grooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
County of Kings, to be consumed on the 
Golden City Amusement Park, Canarsie 
Shore, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THERESIA MOSE
Golden City Amusement Park 

Canarsie Shore Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENNY LEVINE and MARY BELLER 
586 Hendrix Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givtn that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE 

d-b-a HUBERT IMGRAM and 
HERBERT E. BERRY

1436 Norstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOIICE is hereby givtn that License No. 
RL 7683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 242 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

LAUKIA AUKSO

Šią savaitę New Yorko fe
deralinis rezervo bankas lau 
kia 4 milijonų dolerių aukso, 
atsiunčiamo iš Anglijos. Pra 
eitą savaitę į New Yorką į- 
vežta aukso iš Anglijos už 
24 mil. dol., Japonijos 5 mil. 
ir Indijos 4 mil.

AL SMITH Į EUROPĄ

Alfred E. Smith, buvęs 
New Yorko gubernatorius, 
geg. 15 d. išvyko kelių savai 
čių atostogoms į Europą. Tai 
pirmutinė jo kelionė į užsie
nį. Pirmiausia Smith aplan
kysiąs Popiežių, o po to vyk
siąs į Paryžių, Londoną ii 
Dubliną. <

ŠTAI KAI

Reikšmingas ji 
Musę pasididzi 
Tautos entuzia 
Baskai miršta. 
Skrybėlės ir M

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte r

7 1—2 P. P.
' 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

, VALANDOS:
F 1—2 p. p.
1 6—8 vak.

r Ir pagal sutarti
Tel.: MAnsfleld 8-8787

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET l

• VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

Kun. Norbertas 
vienas iš šio laikr 

! mę steigėjų ir da, 
leidėjų vadovybės 
savaitę sulaukė k 
25 metų jubiliej 
proga laikraštis 
Brangiam Jubiliati

kingumą ir' džiai 
linkėjimus.

Ad maltos anuos

' AAAAAAAAAAAAWCKAAAAAAAAAAXXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXM.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/i'WjmAM/AAAWJJ

^Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
Persikėle naujon vieton, tai yra:

522 Bedford Avenue, Brooklyn, N, Y.
VALANDOS:

5 1 iki 8 Ir nuo 1 Sekmadieni:
( 7 - 8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryte
$ FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

į

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės tod&l, kad Jie valgo tikrą Lletuvlfikf) 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią HetuvlAką duoną, kelksua 

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

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

Šio puslapio sk 
nepaprastai malon 
geros valios lietuvi 
_ Connecticut Sei 
pažino Marianapoli 
ji tinkama aukštą) 
įstaiga ir suteikė 
duoti savo auk 
mokslo laipsnius.

Valstybinės vy 
pripažinta Mariana 
legija dabar galės i 
plėstis dar štai 
žingsniais, Connec 

■ riausybės žygis lyg 
vo garbingojo Kole; 
tariaus, kun. Dr. J. 

pastangas sukurti 
dams lietuviams 
mokslo ir auklėjim 
tari jau dabar yr 
garbė, pasigėrėjimi 

, ffiavimas.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. TJ

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
> GERIAUSIOS RŪŠIES
< Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
š PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
1 AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių
> bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prlelnąmos

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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 ŠIL

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para, 
šyklte adresuodami:

Standard"

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

Tel. GLenmore 5-8733

E Lietuvos ats 
kai ir laikraščiai 
liudininkai to i 
tautinio entuzia: 
visoje tautoje su 
vos krepšinio žaii 
tarptautinėse va 
kovota Europos ] 
Jaunuoliai sportii
tai verti nuoširda 
nimo, nes jie isjud 
lietuvą į sveiką eni 
rirs būtinas kūryba 

Rygoje pasiektas 
m paragins lieti

Ispanijos sukilėliai 
Augiausia sukaupę ss 
ps prieš baskus, kuri 
laikomi paslaptinga 
Dabar baskų skaitomi 
^0)000. Nėra atsaky 
kausimą, iš knr ir ka

Minė neišaišl 
feniai prancūzų p 
^ris Milašius pareišk 

’j Momonf, jog lietuvis 
®*§hiningi baskams, 

tai tik spėliojimai, 
^ionybei baskai 

’'fetų įkūrėją! šv. I; 
* ir daugybę i 

W Šiandie jie tra 
’ ®iršta kovoje br

M, svajodami a 
’priklausomybę.

> diktatorius A 
. tvarkyti net 
L žmonių ka 
. gyvenimo smulkm

i jis u 
^i^y 

lain ° ni<

L-v. . .
'll rtf.,
*.& ..originalu

halė ma
‘l C'*’»svies 
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