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Tarptautinėje teisėje bu
vo įsigyvenę papročiai, jog 
tarptautiniuose ginčuose j ė- 1 
ga vartojama tik po to, kai 
vienos susiginčijusios ar 
„nuskriaustos” šalies reika
lavimai nepatenkinami, nors 
ir buvo daryti įvairūs tyri
nėjimai, pasitarimai, siūly
mai ir t.t.

Šios savaitės pradžioje 
Vokietijos naciai parodė, jog 
tokie tarptautiniai papro
čiai tik sapnas. Jie dėl bom
barduoto jų laivo nesikreipė 
į tarptautines įstaigas, ne
reikalavo iš Valencijos vy
riausybės jokio pasiaiškini
mo, bet patys pasiskelbė ir 
kaltintojais ir teisėjais.

Tokie elgesiai pripažįsta
mi tik gaujose, kurios neži
no jokių teisės nuostatų. 
Gaujos teisė tikra žmonijos 
gėda.

A.L.R.K. Kunigų Vienybės 
metinis seimas šaukiamas š. 
m. liepos 28 d. Seserų Pran
ciškonių vienuolyne, South 
Hills, Pittsburgh, Pa.

Seime dalyvaus garbinga
sis svečias, J. E. vyskupas 
Mečislovas Reinys.

Seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis 9 vai. ry
tą. Visiems seimo dalyviams 
nakvynės ir valgis parūpin
ta ten pat vienuolyne.

Visi kunigai kviečiami da
lyvauti šiame svarbiame sei
me.

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

KUN. J. BALKONAS LAN
KĖSI WASHINGTONE

Kunigų Vienybės centro 
pirmininkas, kun. Jonas Bal- 
kūnas, birželio 1 — 2 d.d. 
ankėsi Washingtone J. E. 
vyskupo M. Reinio priėmi
mo reikalais.

Kun. pirmininkas lankėsi 
katalikų akcijos sekretoria
te, Popiežiaus Delegato įstai
goje, Katalikų Universitete 
ir pas Lietuvos atstovą, mi
nister}, P. Žadeikį.
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Tautų Sąjungos posėdyje 

įgaliojimų komisija pranešė, 
jog posėdyje nedalyvauja 
Etiopijos neguso atstovai 
Posėdyje įsiviešpatavo tyla, 

. bet ją tuojau sudrumstė Len 
kijos atstovas Komarnickis 
kuris pašoko iš vietos ir pa
reiškė Lenkijos vardu pasta
bą, jog Etiopijos klausimas 
laikomas baigtu.

Lenkija ir Vilniaus reika
lą laiko „baigtu”, bet tai ne
reiškia, jog plėšikai visados 
galės vieni kitus užtarti.

—at—
Neseniai nuskambėjo kar

dinolo Mundelein žodžiai, pa- 
smerkią nacių šlykščias prie
mones jų kovoje prieš kata
likus. Naciams baisiai nepa
tiko ir tie kardinolo žodžiai, 
kuriais jis priminė, jog jų 
vadas buvo popierių lipinto- 
jas, ir dar gi prastas.

Naciai baisiai įtūžo ir jv 
protestai pasiekė Vatikaną. 
Bet ne vieni naciai protes
tuoja dėl kardinolo kalbos. 

. štai, Philadelphijos popierių 
lipintojų sąjunga paskelbė 
savo rezoliuciją, kurioje pro
testuojama prieš pavadinimą 
Hitlerio popierių lipintojų, 
nes Hitleris tokio „garbingo 
titulo” visai nesąs vertas.

Šiuomi skelbiu, kad šiais 
metais Vargonininkų Sąjun
gos Seimas \ įvyksta liepos 
6 — 7 dd., South Boston, 
Mass. Seimas prasidės iškil
mingomis mišiomis Šv. Pet
ro bažnyčioje, 50 West Fifth 
St. Posėdžiai bus parapijos 
salėje, 492 East Seventh St.

Šis seimas bus nepapras
tas tuomi, kad turėsime sa
vo tarpe Didžiai Garbingą 
Svečią iš Lietuvos J. E. vys
kupą Reinį. S-gos narių pa
reiga gausingai suvažiuoti į 
šį seimą, kad Didžiai Gerb, 
Lietuvos Svečias išsivežtų 
gerus įspūdžius iš ALRK. 
Vargonininkų S-gos seimo.

J. Kudirka, 
Centro Pirmininkas.
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Komunistai visur šūkauja, 
jog „draugas” Stalinas ne
paprastai mylimas Rusijoje, 
kur jis vadinamas darbinin
kų draugu, tėvu ir vadu. 
Bet kaip tas vadas tikrai 
„mylimas”?

Kai Stalinas iš savo būsti
nės vyksta į' Kremlių (apie 
28 myl. nuo jo gyv. vietos), 
jį lydi 4 šarvuoti automobi
liai su 15 komunistų, kurie 
apsirengę lygiai taip, kaip 
ir „mylimas vadas”. Be to, 
Stalinas nuolat keičia sėdėji
mo vietą.

Į mūsų atsišaukimą dėl 
pagalbos Kubos lietuviams 
pirmas atsiliepė gerb. kun. 
J. Balkūnas. Jis aukojo pats 
ir dar surinko sekančias au
kas:
Kun. J. Balkūnas — 5 dol. 
Adv. R. Jurevičius — 5 dol. 
Simas Balkūnas------ 2 dol.
Katryna Balkūnaitė — 2 dol.

Po 1 dol.: kun. P. Lekėšis, 
Ks. Strumskis, Ad. Budrai
tis, Kazys Vilniškis, Kostas 
Vaitelis, Juozas Garšva.

Viso 20 dolerių.
Prie to pridedu savo 5 dol. 
Anicetas Simutis — 2 dol

Po 1 dol.: Ona Gudauskai- 
tė, I. Staknytė, Pranas Za- 
borskis, A. Abelsonas.

Taigi, turim 31 dol.
Dar pora aukotojų, ir ga

lėsime pasiųsti Kubos lietu
viams kiek maisto. Parody
kime, kad mes savo tautie
čius, atsidūrusius nelaimėje, 
nepamirštame.

Lietuvos Generalis
Konsulas.

Chicago. — Plieno dirbtu
vių darbininkų streikas ge
gužės 30 d. davė liūdnų vai
sių. Įvykusiame streikininkų 
su policija susirėmime pa
leisti šūviai, nuo kurių žuvo 
6 darbininkai ir daug sužei
stų. Nušauti darbininkai: 
Alfred Causey, 43 mt.; Ken
neth Reed, 23 mt.; Earl 
Hanley, 40 mt.; Joseph 
Rothmand, 47 mt; Sam Po
povich; šešto vardas dar ne
žinomas.

Policija aiškina, jog pir
mas šūvis paleistas iš strei
kininkų, tačiau nė pas vieną 
suimtą streikininką nerasta 
ginklų. Darbininkų sąjunga 
reikalauja griežčiausios bau
smės Chicagos policijai.

Streikininkai reikalauja, 
kad dirbtuvė pripažintų jų 
uniją ir su ja pasirašytų su
tartį dėl visų darbo sąlygų.

Streikas yra palietęs vi
sas Republic korporacijos 
dirbtuves, kuriose dirba apie 
75,000 darbininkų.

Žuvusieji iškilmingai pa
laidoti birželio 3 d., dalyvau
jant tūkstantinėms darbinin
kų minioms.

SUOMIJA VĖL MOKĖS 
SKOLĄ

Washington. — Suomijos 
vyriausybė pranešė, jog bir
želio 15 d. ji sumokės savo 
skolos dalį — 163,143 dol.

Šiemet birželio 15 d. Jung
tinių Valstybių iždas iš sko
lingų valstybių turėtų gauti 
daugiau kaip pusantro bili
jono dolerių, bet gaus tik 
Suomijos skolos mokestį.

Kitos valstybės, kurios 
skolingos, bet nemoka, yra: 
Belgija, Čekoslovakija, Esti
ja, Prancūzija^ Anglija, Ita
lija, Vengrija, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, Rumunija ir 
Jugoslavija.

MEKSIKOJ ATIDARYTA 
DAUG BAŽNYČIŲ

Centralinės rabinų sąjun
gos suvažiavimas praeitą 
savaitę pasisakė už Ispani
jos bendrafrontininkus ir 
pasmerkė sukilėlius. Jie savo 
nutarimą remia žmoniškumo 
vardu, bet įdomu, kad tie 
rabinai tylėjo, kai pernai 
nuo vasario iki liepos mėne
sio bendrafrontininkų ele
mentai degino bažnyčias, žu
dė kunigus, kankino vienuo
lius ir grasino mirtimi vi
siems savo politiniems prie
šams. Tie rabinai taip pat 
nepasakė užuojautos žodžio

Meksikos katalikams, kai 
šie žiauriai persekioti.

Anglijos tautos atstovų 
rūmai, vyriausybės siūlymu, 
opozicijos vadui paskyrė 10,- 
000 dolerių metinės algos. 
Už tą algą vyriausybė nelau
kia opozicijos vado palanku
mo, bet pagrįstos, rimtos 
kritikos.

Demokratinė vyriausybė 
nebijo kritikos; priešingai, 
ji net ieško naudingos kriti
kos, kad galėtų dar geriau 
tarnauti savo valstybei ir vi
sai žmonijai.

J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys, 
Vilkaviškio vyskupas — koadjutorius, šių metų bir
želio 17 d. atvykstąs į New Yorką ir visą vasarą pra- 
leisiąs pas amerikiečius lietuvius. Liepos 4 d., New 
York ir New Jersey Lietuvių Dienos iškilmes J. E. 
vyskupas pradės iškilmingomis pamaldomis Apreiš
kimo par. bažnyčioje. Vyskupo gyvenimo aprašy
mas pradedamas spausdinti šio Amerikos numerio 
trečiame puslapy.

Roosevelt įspėjo mokečių 
apgavikus

Prezidentas Roosevelt la
bai griežtai įspėjo tuos tur
tuolius, kurie naudoja įvai
riausias priemones išsisukti 
nuo mokesčių mokėjimo val
stybės iždui. Tokie apgavi
kai valstybei padarą milijo
nus dolerių nuostolių. Ruo
šiamas naujas įstatymas, ku 
ris numatys geresnes prie
mones kovai prieš valstybės 
iždo skriaudėjus.
Franco paleido lietuvius

Ispanijos sukilėlių vadas 
gen. Franco savo noru palei
do 45 užsieniečius belaisvius.

- Nogales, Meksika. — So- 
noros provincijoj katalikai 
birželio 1 d. sulaukė didelio 
džiaugsmo — 16-kos miestų 
bažnyčios atidarytos ir pa
vestos kunigams.

Bažnyčių atidarymo pro
ga įvyko didžiulės procesi
jos, kuriose dalyvavo vaikai, 
moterys, vyrai, įvairūs pre
kybininkai. Gatvės buvo pil
nos ir klūpančių žmonių.

Sonoros provincijoje visos 
bažnyčios buvo uždarytos 
nuo 1934 metų.

Boston. — Vyriausias tei
smas pasmerkė Frank Di 
Stasio ir jo sūnų Antaną 
mirti elektros kėdėje už nu
žudymą jų kaimyno.

Vokietija Atkeršijo Už 
Bombardavimą Laivo

.Smith pas Popiežių
Alfred E. Smith, buvęs 

New Yorko gubernatorius, 
dabar lankosi Europoje. At
vykęs į Romą tuojau nusi
skubino į šv. Petro baziliką, 
o iš ten atsilankė pas Popie
žių Pijų XI, su kuriuo turėjo 
ilgoką pasikalbėjimą. Popie
žiui Smith padovanojo aukš
čiausio pasauly namo auksi
nę stovylėlę.
Europoj ginklų prekyba

Ir praeitą savaitę Europo
je smarkiai vystėsi ginklų 
prekyba. Rusija yra užsisa
kiusi Italijoje didelius lai
vus — naikintuvus. Italai be

Gegužės 29 d., šeštadienį, 
Ispanijos bendrafrontininkų i 

du orlaiviai numetė dvi bom- i 
bas į vokiečių karo laivą 1 

„Deutschland”, stovėjusį 
prie sukilėlių Ivizos uosto. 
Bombų sprogimas buvo la
bai smarkus, jos užmušė 24 
jūrininkus ir keliasdešimt 
sužeidė.

Gegužės 31 d. vokiečių pen 
ki karo laivai prisiartino 
prie Almerios uosto apie 7 
myl. ir paleido iš kanuolių 
200 bombų, kurios sunaikino 
Almerios uosto pakraščius, 
užmušė per 30 žmonių ir 
daugybę sužeidė.

Po šio žygio vokiečiai iš
leido oficialų pranešimą, jog 
jie tai padarė atsilygindami 
už bendrafrontininkų „kri
minalinį žygį”. Be to, Vokie
tija tuojau pranešė tarptau
tinio nesikišmo komitetui 
Londone, jog ji išstoja iš ko
miteto ir atsisako saugoti 
Ispanijos pakraščius nuo 
ginklų įvežimų tol, kol netu
rės garantijų, kad jos laivai 
galės laisvai plaukioti Ispa- 

, nijos’pakraščiuose.

Vokietijos žygiui pritarė 
Italija, kuri tuojau irgi atsi
sakė iš tarptautinio nesikiši
mo komitetu), kuriame dabar 
liko Anglija, Prancūzija, Ru
sija ir Portugalija.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Eden tuojau ta
rėsi su Prancūzijos ir Vokie
tijos atstovais, kviesdamas 
vadovautis šaltu protu, o ne 
jausmais. Visoje Europoje 
paskutiniai įvykiai priminė 
1914 metų Sera j e vo nelai
mę ir staiga padidėjo naujo 
karo galimumai.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių užsienių sekretorius 
Hull pasikvietė Vokietijos 
atstovą ir jam priminė rei
kalą daryti viską, kad būtų 
išvengta naujo karo.

Italijos vyriausybė prane
šė, jog jos karo laivai sto
vės Ispanijos pakraščiuose ir 
griežtai saugos, kad nebūtų 
įvežami ginklai. Šis italų vy
riausybės pareiškimas ypač 
paliečia Rusiją, kurios lai
vai daugiausia plaukia tuo
se vandenyse, kur italų lai
vai saugos. Italai palieka 
sau teisę pavartoti jėgą, jei 
rusų laivai atsisakys sustoti.

Birželio 2 d. į Romą atvy
ko Vokietijos karo ministe
ris gener. Blomberg, kurs 
turi pasikalbėjimus su Mus
solini ir jo artimiausiais pa- 
gelbininkais. Ryšium su šiuo 
vokiečių generolo atsilanky
mu, aiškiai ryškėja nepapra
stas Italijos ir Vokietijos 
bendradarbiavimo suartėji
mas.

MIRĖ PRIE ŽMONOS | LIETUVIS SLAPTAI 
ĮVAŽIAVOKAPO

Jersey City. — John Mc
Mullen, 77 metų amž., staiga 
mirė bepuošdamas savo žmo 
nos kapą.

Velionis senelis nuolat 
lankydavo savo žmonos ka
pą ir parūpindavo jam pa
puošti gražiausių gėlių.

Quebec, Kanada. — Imi
gracijos biuro pranešimu, į 
Kanadą anglų laive zuikiu 
iš Southampton© įvažiavo 
Venčislavas Lepskas, 24 me
tų amžiaus.

Lepskas pasisakė esąs lie
tuvis, bet gimęs Škotijoje, į 
kur jį iš Kanados ir grąžins.

kovojusius bendrafrontinin- t° ^au& ginklų pardavė Aus-
kų tarptautinėje brigadoje. 
Tarp paleistų yra keli lietu
viai, latviai, prancūzai, len
kai, čekai, anglai ir kitokį. 
Visi jie kelionei aprūpinti 
drabužiais ir pinigais.
Nauja vyriausybė

Anglija susilaukė naujos 
vyriausybės, kurią sudarė 
Neville Chamberlain, konser
vatorių partijos vadas, iki 
šiol buvęs -finansų ministe- 
riu? Dauguma ministerių pa
siliko tie patys, kurie buvo 
ir Baldwino vyriausybėje. 
Baldwin paskirtas lordu. 
Pašalino priešą

Prancūzijos vidaus reika
lų ministeris pašalino St. 
Denis miesto mayorą Doriot, 
aršų socialistų ir komunistų 
priešą, anksčiau buvusį ko
munistų partijos žymų vadą. 
Doriot jau pareiškė, jog jis 
vėl bus kandidatas į miesto 
savivaldybės rinkimus.
Naujas T. S. narys

Tautų Sąjunga visais bal
sais priėmė Egiptą kaip sa
vo naują narį. Dabar T. S- 
goje yra 59 valstybės. Naują 
narį posėdy sveikino 20 val
stybių atstovai. Posėdį tvar
kė Turkijos atstovas.

trijai ir Vengrijai. Anglija 
daug tankų parduoda Rusi
jai ir Prancūzijai. Čekoslo
vakija įvairių ginklų par
duoda centralinės Europos 
valstybėms ir Persijai.
Rusija nupirko orlaivius

Rusų caristinės armijos 
buvęs majoras Severesky 
pardavė Sovietų Rusijai sa
vo pagamintus du orlaivius 
„amfibijas” ir teisę juos ga
minti. Už tai Rusija sumo
kėjo 880 tūkst. dol. Severes- 
kio orlaiviai nepaprastai pa
togūs, greiti; jie tinkami nu
sileisti į vandenį, sniegą, kai 
nuotas vietas ar slėnius.
Didžiausias tiltas atidarytas

San Francisco miesto va
dovybė atidarė savo Auksi
nius Vartus —’ didžiausią 
pasauly tiltą. Tilto statyba 
Olandai prieš fašizmą

Olandija visuotiniuose rin
kimuose į tautos atstovų rū
mus griežtai pasisakė už de
mokratinę santvarką ir prieš 
fašizmą. Iš išrinktųjų 100 
atstovi} fašistai pravedė tik 
4. Stipriausia katalikų par
tija, po to socialdemokratai. 
Komunistų sekėjų skaičius 
ir sumažėjo.

VATIKANO SANTYKIAI 
SU VOKIETIJA c 

PABLOGĖJO

nu-

Meksikiečiai už savo teises
Sonoros provincijoje mek- 

siL iečiai katalikui atidarė 
uždai y tos Nogales katedros 
duris ir užėmė katedrą, pa
silikdami joje ir dieną ir 
naktį. Laukiama, jog vyriau
sybė leis katalikams laisvai 
naudotis savo katedra, 
tęsėsi 5 metus.
Valdžia laimėjo 20 mil.

Federalinis teismas
sprendė, jog velionio lordo 
William Waldorf Astor įpė
diniai turi sumokėti valdži?i| 
palikimo mokesčių 20 Bili
jonų dolerių. Astor mirė 
1919, mt., bet ikj^vf jo pali
kimo mokesčių klausimas 
vis neišspręstąs. Ir šis spren 
dimas dar negalutinis — As
tor įpėdiniai kreipsis į vy
riausią teismą.
Prancūzai susitarė suv 
vokiečiais

Paryžiuje Vokietijos ban
ko valdytojas Schacht su 
prancūzų premjeru Blumu 
susitarė dėl prekybinės su
tarties, kuri būsianti pasi
rašyta už dihejų mėnesių. 
Mirė seniausia motina

Tennessee valstybėje mirė 
Mary N. Rice, sulaukusi 105 
metų amžiaiis; ji buvo laiko
ma seniausil Amerikos mo
tina.

Vatikanas. — Vokietijos 
ambasadorius Vatikanui at-' 
šauktas, o atstovybės rea
lus,. tvarkyti pavesta-feikalų 
vedėjui. Atsakydamas Ji 
žygį, Vatikanas atšaukė sa
vo nincijų^Berlyne.

Vokietija labai nepaten
kinta, kad Vatikanas nepa
reiškė apgailestavimo dėl 
kardinolo Mundelein kalbos, 
kurioje jis nepalankiai pasi
sakė apie Hitlerį ir visą na
cių režimą.

„STEBUKLADARIS” ZA- 
KARYA IRGI TROCKI- 

NINKAS
K

Maskva. — Komunistų 
spauda plieno dirbtuvių vir
šininką A. F. Zakaryą smar
kiai puola, vadindama jį' 
trockininku ir apgaviku.

Dar tik prieš metus tas 
pats žmogus buvo vadintas 
„stebukladariu” dėl jo nepa
prastų organizacinių gabu
mų, o šiandie jam grasinama 
mirtimi. Jis kaltinamas da
lyvavimu trockininku judė
jime ir pinigų didelių sumų 
pasisavinimu.
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0'MifiM 0' tos grožiu, pradeda traukyti 
prie žemės rišančius siūlus 
ir jo mintys bei širdis pra
deda veržtis į aukštesnį gy
venimą...

Kaip graži, kaip žavi Die- 
Ivo ranka parašytoji knyga! 

{^Niekas negali apibūdinti jos 
$2.75 iliustracijų; niekas negali 
$1‘50 suskaityti dangaus skliau

tuose bandos žvaigždžių. O 
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko- I gyvybė gyvybė! Auga 

respondentams negrąžinami, jei tam tikslui nepiislunčlama pašto ženklų. v . ’ , , , v ’
žydi, mezga, laksto, šliaužo.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius. L _ . . ° ,,
kazys p. vilniškis — vedėjas Į bėgioja... „O, Dieve turtų,

išminties ir žinojimo galy
bė/ kaip nesuprantami jo 
teismai ir nesusekami jo ke
liai! Nes kas pažino Viešpa
ties mintį? arba kas buvo jo 
patarėjas? Arba kas davė 

‘Ijam pirmas, kad tam būtų 
' I atsilyginta. Nes iš jo, per 

i jį ir jame yra visa; jam gar
bė per amžius!” (Rom. 11 

! 33 — 36). Prie tiek daugy 
bes sukurtų dalykų esamų 
liudijimų apie amžinąją ga- ' 
lybę ir dievybę tik jau pro
taujantis žmogus nei žo
džiais, nei darbais negali 
drįsti paneigti Dievo buvi
mo.

Juo žmogus artimesniuose 
santykiuose su Dievu, juo 
jam viskas aiškiau. Juo to
liau nusigrįžęs nuo Dievo 
nueina, juo jam mažiau su
prantami Dievo rankų dar
bai. Pavyzdžiu paimkime šv. 
Pranciškų Asyžietį. Tasai 
Asyžiaus Pavargėlis visada 
ir visur girdėdavo visus kū
rinius giedant Dievo garbės 
himną ir raginant žmones 
pakelti širdis aukštyn. Pats, 
lyg radio stotis, dieviškai 
galingu balsu giedojo (ir 
šiandien tebegieda) SUR- 
SUM CORDA! Jo klausė 
paukšteliai, žvėreliai, gyvu- 

I lėliai ir minios gerosios va
lios žmonių. Jo.klausė net 
sesutė ugnelė."

Šv. Pranciškus Asyžietis 
gerai suprato, jog „visa, ką 
Dievas sutvėrė, yra gera ir 
nėra nieko atmestino” (1 
Timot. 4, 4). Visi sutvėri
mai duoda gyrių, garbę ir 
dėkojimą sėdinčiam soste,, 
gyvajam per amžių amžius. 
O kadangi visi kūriniai su
kurti to paties Visagalio 
Dievo, kaip ir jis, todėl vi
sus kūrinius vadino savo 
Broliais bei Seserimis.

Šventasis su didžiausia pa 
garba dėdavo koją ant bro
lio akmens, kad jo nepri- ■ 
spaustų; niekad nespirdavo 
po kojų pasipainiojusio pa
galėlio, bet atsargiai pade- ' 
davo nuošaliai, kad kas jo 
nesulaužytų; rūpestingai so
dindavo ir prižiūrėdavo gė
leles, kad jos žydėdamos -ir 
kvepėdamos skelbtų Dievo 
gerumą; ant tako radęs kir
minėlį atsargiai nunešdavo į 
saugią vietą, kad kas jo ne
sutriuškintų ; žiemos metu 
dėdavo į avilius medaus bei 
vyno, kad bitelės neprarastų 
gyvybės dėl alkio ir šalčio. 
O ką jau bekalbėti, kaip 
daug šv. Pranciškus Asyžie
tis rūpinosi žmogaus gerove! 
Didžiausią niekšą skaitė sa
vo artimiausiu broliu. Dėl 
jo elgetavo, kad be skriau
dos jį pavalgydintų ir pri
dengtų. Už jam daromas 
skriaudas atsimokėdavo nuo 
širdžiausiu patarnavimu. Be 
medžiaginių turtų, be aukš
tų mokslų, be triukšmų at
statė griūvančią Bažnyčią. 
Be ginkluotos kariuomenės, 
be kraujo lašo sutriuškino 
galingus kariuomenės pul
kus ir įvedė ramybę bei tai
ką. Be streikų panaikino 
luomų kovą ir sureformavo 
žmonių santykius.

Mūslį laikai labai panašūs

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ................. $2.00
Jungt. Valat. pusmečiui ............ $1.10
Užsienyje metams ..................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui ..................... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

TRAGEDIJA ISPANIJOS PAKRAŠČIUOSE

Ispanijos civilinis karas nuo pat pradžios grėsė pavoju
mi pasaulinei taikai, kuri iki šių dienų nebuvo sunkiai su
žalota tik todėl, jog didžiosios valstybės dar nenori karo. |? 
Anglija ir Prancūzija darė įvairių žygių ispanų vidaus ka-i;I Cv i 
rą apriboti tik Ispanijos pusiausaly, kad karo gaisro lieps-1 - 
nos nepersimestų į žemyną.

Prieš porą savaičių net atrodė, jog Ispanijos nelaimės 
sprendėjai pasiliks tik patys ispanai, nes Anglija rimtai 
siūlė visoms valstybėms ištraukti savo piliečius iš Ispani
jos, kur jie kovoja abiejose pusėse, šį siūlymą palankiai 
sutiko Prancūzija, jam turėjo nors oficialiai pritarti ir 
Rusija, kurios interesai reikalauja glaudžiai bendradar
biauti su Prancūzija.

Turimomis žiniomis, Vokietijoje, ypač jos kariniuose 
sluoksniuose, irgi palankiai sutiktas anglų siūlymas. Jei
gu vokiečiai būtų sutikę, žinoma, jie būtų tai darę susita
rę su italais. Taigi, buvo galimumų, kad ispanų pilietinis 
karas liktų tikrai ispaniškas.

Tačiau beveik pragiedrėjusio tarptautinio dangaus de
besis praeitą savaitę sudrumstė Ispanijos bendrafronti- 
ninkų orlaivių keli taiklūs šūviai, kurie savaitės pradžioje 
užmušė šešis italų karininkus, o savaitės gale dvidešimt 
keturis vokiečių jūrininkus. Vokiečiai, atkeršydami už sa
vo nuostolius, nelaukdami jokių tarptautinių tyrinėjimų ar 
pasiaiškinimų, tuojau bombardavo Almerios uostą.

Po šių įvykių vokiečių ir italų pasitraukimas iš tarptau
tinio nesikišimo komiteto pasunkino tarptautinę būklę, bet 
ji dar nėra kritinga, nes vokiečiai iškilusį konfliktą laiko 
baigtą. Mat, jų valstybės garbė ir nuostoliai esą atlygin
ti įvykdytu kerštu.

Neišaiškinta ir vargu ar bus išaiškinta, kas atsakingas 
už paskutinius įvykius Ispanijos pakraščiuose. Gali būti 
įvairių spėliojimų. Galima manyti, jog bendrafrontinin- 
kai sąmoningai išprovokavo vokiečius, norėdami sukelti 
didesnį tarptautinį konfliktą. Tas spėliojimas turi pa
grindo, nes atrodo, jog bendrafrontininkams, nežiūrint jų 
gero gynimosi, vis dėlto nėra vilties laimėti prieš sukilė
lius.

Gali būti ir kitokių spėliojimų, bet aišku, jog Ispanijos 
pakraščiuose įvyko skaudi tragedija, kuri dar sykį' liudi
ja, kaip sunkiai pasiekiama pasaulinė taika ir kaip mažai 
gyvenimo tikrovėje reiškia žmoniškumo ir krikščionybės 
idealai.

Dėl paplitusių „sėdėjimo” streikų teisėtumo yra, aišku, 
dvi nuomonės. Jų priešininkai šaukia, jog jie neteisėti, 
nes pažeidžią nuosavybės teisę. Jų organizatoriai, žino
ma, kitokios nuomonės.

Mums norisi šioje vietoje pasidalinti mintimis, kurias 
yra pareiškęs ’energingas katalikų darbininkų laikraštis 
The Catholic Worker.

Reikia pripažinti, jog yra daug svarbesnių Įstatymų, negu 
apsaugojimas medžiaginės nuosavybės. Darbininkų darbas 
yra jų nuosavybė, į kurią jie turi teisę. Jie turi teisės į 
padorų pragyvenimą ir į geras darbo sąlygas.

>įgu šias nuosavybes \ pažeidžia darbdaviai, jie laužo 
darbiriflko teises. Ir dar daugiau — jie laužo darbininko 
prigimtą teisę, kuo darbdaviai negali apkaltinti „sėdėjimo” 
streikininkų. £ \

• Darbininkai turi teisę streikuoti; tos teisės niekas nega
li užginčyti. Streiko tikshii pasiekti darbininkai gali su
laikyti dirbtuvėm darbą tol; kol jų teisėti reikalavimai bus 
patenkinti. .

Jei darbdaviai laužo darbiiinkų teises, pasišaukdami 
streiklaužius ar išgabendami maŠnas, tai darbininkai turi 
teisę tokius žygius sulaikyti. Žinomi, jie neturi teisės nu
savinti dirbtuvės, ko jie mūsų valstybėje mra padarę ir, 
tikime, nepadarys. , ,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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mesys nori įtikinti, kaip čia 
žemėje žmogus mažai ką te
supranta. Užtad paukšteliai 
— dainorėliai nori kelti žmo 
gaus širdį aukštyn; jūrų — 
ežerų ir čiurlenančių upelių 
bangos primena
kaip audringai gyvenimas 
neša jį į amžinybę. ‘Mieste 
nei nematydavo
ji debesėliai greit virš galvų 
plaukia. Čia, su avėtas gam-

Kaip tik laukai, sodai bei 
miškeliai pasidabina gra
žiaisiais vasaros rūbeliais, 
tada sudėtingas gamtos gro
žis, supamas saulės spindu
lių vilioja miestelėnus į so
dus, į giraites, į laukus bei 
pajūrius. Ten žydinčios gė
lės žmogaus akį veria; pas
laptingas medžių lapelių šla-
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vieno Dangiško Tėvo vai
kams.

7. Bet kas darosi pasauly
je? Milijonai žmonių unifor
muoti; milijonai vedami gar
binti valstybės ir išsiginti 
Dievo. Vadai sako, kad ir 
žmonių sielos priklauso vals
tybei; todėl valstybės reika
lauja iš žmonių ne tiktai pa
klusnumo, bet ir dieviškos 
pagarbos.

8. „Jokia valstybė nėra ir 
niekad nebuvo verta laisvo 
žmogaus dieviško garbini
mo... Ne tiek reikalinga jė
ga, kiek tikėjimas ir charak
teris”.

9. Diktatūrinės valdžios 
negali be jėgos apsieiti, joms 
būtinai reikia žmonių pro
tus, taip, net ir žmonių sie
las kontroliuoti. Bet jei de
mokratinės valdžios nori iš
laikyti, jos turi turėti drą
sių, disciplinuotų, dorų, pi
liečių. Jaunimo darbas bus 
vėl iškovoti žmonėms laisvę 
nuo autokratinių valstybių. 
Nereikia prarasti vilties; 
nes seniaužmonės laimėjo 
kovą su tironais, carais — 
dabar irgi laimės kovą su

1. Anglijos ministeris pir
mininkas Stanley Baldwin 
kalbėjo Jaunimo konferenci
jai Londone gegužės 18 d. 
Savo kalboje palietė ir žmo
gaus asmenybę.

2. „Krikščioniškos valsty
bės skelbia, kad žmogaus as
menybė turi aukščiausią ver
tę, o vergų valstybės visiš
kai ją paneigia.

3. „Kiekvienas kompromi
sas su žmogaus sielos bega
line verte veda į baisiausius 
žiaurumus, į pat žvėrių 
džiungles. Pašalink religijos 
tiesas ir kas seka? Akiplė
šiška dominacija ir žiauri) 
tiranija. Skelbk religiją kai
po žmonių opiumą ir greitu 
laiku pradėsi skelbti, kad 
politinė ir civilinė laisvė irgi 
opiumas. Dingsta kalbos lai
svė, dingsta tolerancija ir 1 
nėra daugiau teisingumo”.

4. Iš tiesų pasauliui labai 
reikalinga ši pamoka. Toliau 
Anglijos ministeris jaunimui 
duoda tokį paraginimą:

5. „Platinkite šią tiesą, už
dekite ja iš naujo kiekvieną Į Hitleriais — Stalinais, 
kartą. Vartok žmogų kaipo 
tikslą, niekad kaipo įrankį; 
ir gyvenk žmonių brolybei, 
kuri primena ir Dievo tėviš
kumą”.

6. Trumpai, bet aiškiai nu- 
briežta demokratijos užduo
tis. Nereikėtų jieškoti pagel- 
bos iš jokių diktatoriškų va
dų, jei žmonės išmoktų bro
liškai gyventi, kaip pridera

10. „Žmonių brolybė šian
dien laikoma kvailybe, bet 
jau ne pirmas sykis, kai 
Dievo „kvailiai” sumaišė pa
saulio išmintinguosius. Gali
ma paneigti, nepaisyti tos 
brolybės, bet nei mums, nei 
pasauliui nebus ramybės, kol 
nepripažinsime jos išmintin
gumu ir įgyvendinsim”.

Amerikonas.

(jau davė $100).
30. Kun. Jonas Kripas, 

Hartford, Conn.
31. ir 32. Kun. Benediktas 

Gauronskas, Waterbury, 
Conn.

33. Kun. Petras Karlonas, 
New Britain, Conn.

34. Kun. Juozas Kazlaus
kas, Bridgeport, Conn.

35. 36. ir 37. Kun. 
Ambotas,
(jau davė $300).

38. Kun. Konstantinas Va- 
sys, Worcester, Mass.

39. Aušros Vartų Parapi
ja, Worcester, Mass.

40. Kun. Petras Vanagas, 
Palanga, Lietuva.

41. Kun. Jonas Plevokas, 
Cambridge, Mass.

Visiems savo Geriesiems 
Prieteliams davusiems, žadė
jusiems ir besiruošiantiems 
šelpti mūsų numatomąją sta 
tybą reiškiu gilaus dėkingu
mo.
Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C.

uanian Legation, Washing, 
ton, D. C.

Atvykstančių skautų gm> 
pėje bus šie skautai: K 
Laucius, vyresnysis skautas, 
grupės vadas; Juozas Vai', 
nauskas, Pagėgių skautų 
vadas, Povilas Labanauskas, 
jūrų skautų brolijos vedė
jas; Juozas Vosylius, Biržų 
rajono skautų vadas; Algir
das Končius, skautas, miškų 
studentas; Stasys Jurjonan, 
žemaičių jaunesniųjų skautų 
draugovės vadas. Grupėje 
betgi gali dar įvykti ir pasi
keitimų. Skautai svečiai 
Ąmerikos lietuvių tarpe ža
da, deja, pabūti labai trum
pai: jie grįžta į Lietuvą 
drauge su Lietuvos svečiais 
— sportininkais rugpiūčio 
(August) 6 dieną.

, Sveikindami malonius sve
čius — nebuvėlius, pasisten
kime, kad jie iš Amerikos iš
sivežtų malonių įspūdžių.

metu buvo iš; 
50,000 lietuvių 
tarpu, kai iš Eu 
jos miestų muši 
tiniai beveik vis 
metais, įsigalėj 
suirutei, lietuv 
1918 ir 1919 met; 
dviem kariškais 
skirti nuo savo t

Bet ir čia jie 1 
darė savo gimtaj 
laisvinti. Taip 
sauffl'oS—.7 die 
Irkutske Sibiro Ii 
gresas priėmė rez 
Lietuvai neprik 
su sostine Vilniui 
rimus ir tas rezo] 
mis kalbomis '(liet

Sunkių gyvenimo aplinky
bių verčiami, kreipėmės. į 
plačiąją visuomenę, prašyda
mi, kad savo aukomis padė
tų mums pastatyti reikalin
gas studentams patalpas ko
legijoje. Lietuviškosios idea- 
logijos prieteliai tuojau pa
rodė savo nuoširdaus palan
kumo. Numatytoji suma 
sparčiai pradėjo augti. Tik
tai ketvirtas mėnuo nuo va
jaus pradžios, o jau turime 
keturias dešimtis šimtinių!

Marianapolio Kolegijos 
Gerbiamųjų Rūpintojėlių iš
tisa eilė:

1. Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence, R. I. (jau davė 
$100).

2. Kun. Augustinas Pet
raitis, Worcester, Mass, (jau 
davė $100).

3. P. Kazimieras Vaškevi
čius, Brockton, Mass.

4. Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.

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

į šv. Pranciškaus Asyžiečio 
laikus. Kol žmonės nepakels 
savo širdžių aukštyn, kol jie 
nepajus esą. vieno Tėvo vai
kais ir negarbins Jo taip 
kaip kūriniams pridera gar
binti savo Kūrėją, kol arti
mo asmenyje matys savo 
priešą, o ne Kristuje brolį 
bei seserį, tol ginklai žvan
gės ir vietoj linksmų Dievo 
garbės himnų tik lementaci- 
jos aidės...

Bandykim persiimti šv. 
Pranciškaus Asyžiečio dva
sia. Pradėkim gerinimą pa
saulio nuo savęs. Persiimkim 
dieviška meile.

P. M. J.

6. Kun. Kazimieras Urbo
navičius, Boston, Mass, (jau 
davė $100).

7. P. Jonas Kairys, Water
bury, Conn.

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

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

11. P-lė Elzbieta Strungy- 
tė, New York (jau davė 
$100).

12. P-lė Julė Jakavonytė, 
Brockton, Mass.

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

15. Kun. Pranas Juras, 
Lawrence, Mass, (jau davė 
$100).

16. Kun. Pranas Juškaitis, 
Cambridge, Mass, (jau davė 
$100).

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

18. Kun. Kazimieras 
kus, Boston, Mass.

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

20. P. Jo. Ramanauskas, 
Brockton, Mass.

21. Kun. Juozas Valantie- 
jus, Waterbury, Conn, (jau 
davė $100).

22. P. Viktorija 
nė, Bloomfield, N.

23. Kun. Vincas 
Westfield, Mass.

24. Kun. Ignas Albavičius, 
Chicago, Ill. (jau davė $100).

25. P. Vladas Rimša, Wor
cester, Mass.

26. Kun. Jonas Bakanas, 
Worcester, Mass.

27. Kun. Steponas Kneižis, 
Norwood, Mass, (jau davė 
$100).

28. P-lė Antanina Majaus- 
kaitė, Boston, Mass.

29. Pranas ir Ona Aukšti
kalniai, Dorchester, Mass.

Tautinis Amerikos Skau
tų susibūriavimas (Jambo
ree), prezidento Roosevelt 
globoje," šiemet įvyksta Wa
shingtone nuo birželio mėn. 
30 d. iki liepos mėn. 9 d. Po
nas Prezidentas vasario 
mėn. 8 d. per radio yra taip 
pareiškęs: •

„Man malonu atnaujinti 
skautams kvietimą į Jambo
ree ateinančios vasaros pra
džioje Washingtone. Svetimi 
kraštai atsiųs delegatus, kad 
su mūsiškiais pasimatytų. 
Skautų organizacijos dabar 
veikia veik kiekviename ci
vilizuotame krašte. Skau
tams stovykla Washingtone 
duos mums progos išplėsti 
mūsų akyratį ir draugingu
mo ryšius tais pagrindais, 
kurie yra išreikšti skautų 
priesaikoje ir jų nuostatuo
se”.

Lietuvos Skautų Sąjun
ga, naudodamosi tuo malo
niu J. A. V. Prezidento kvie
timu, yra nutarusi pasiųsti į 
Washingtoną savo delegaci
ją. Iš Kauno gautomis žinio
mis, Lietuvos Skautų repre
zentacinis būrelis iš šešių 
skautų žada per Prancūzi
jos uostą Havre atplaukti į 
New Yorką birželio 23 dieną 
(laivo vardas tuo tarpu neži
nomas). Iš New Yorko jie 
vyks į Washingtoną. Wa
shingtone jie susitiks su 
Lietuvos svečiais — sporti
ninkais.

Savo stovyklą Washingto
ne mūsų skautai žada įreng
ti labai gražiai, lietuviškais 
rankdarbiais pasipuošti. Ža
da ir lietuviškomis dainomis 
palinksminti visus, kurie at
eis jų stovyklą aplankyti. 
Jamboree pasibaigus, Lietu
vos skautai mielai aplankys 
tas kolonijas, kurios norės 
su jais pasimatyti, ypač ku
rios turi suorganizavusios 
savo skautų ar skaučių bū
relius, kaip pavyzdžiui Balti
more, Md. Tos organizacijos 
ir kolonijos, kurios geistų 
su Lietuvos skautais susitik
ti, ypač jei jos ta proga su
manytų savojo jaunimo tar
pe įkurti skautų būrelius, 
gali kreiptis į atvykusius 
Lietuvos skautus tokiu adre
su:

Maryland valstybė ir jos 
didmiestis Baltimore jau ne 
vieną sykį parodė savo ypa« 
tingą prielankumą lietu
viams ir Lietuvai. Niekur 
kitur išeivijos lietuviai ne
gali net svajoti apie tokius 
laimėjimus, kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės (Vasario 
16 d.) paskelbimo šventės 
pripažinimas oficialia vals
tybės švente. Maryland vals
tybė lietuviams ir Lietuvai 
suteikė tą garbę. Užtai daug 
nusipelnė teisėjas Laukaitis, 
velionis Dr. Bagdonas ir kiti 
Baltimorės ir Washingtono 
lietuviai, kurie panaudojo 
savo įtaką pelnyti tokią gar
bę Lietuvai ir lietuvių taf
tai.

Teisėjas W. F. Laukaitis 
praneša Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetui, kad, Bal
timorės miesto mayoro pa
tvarkymu, miestas ruošiasi 
oficialiai priimti Lietuvos 
sportininkus, kurie ten lan
kysis liepos 7 dieną. To pri
ėmimo planus ruošia pats 
Baltimorės miesto mayoras 
p. Howard W. Jackson, tad 
ir paties priėmimo planai 
bus žinomi tik už kelių die
nų, kada ponas mayoras už
baigs savo planus.

Tai naujas lietuviams 
siurprizas Baltimorės mies
te, o kartu ir visoj Maryland 
valstybėje. Tik pamanykite: j fiubiiigasis profei 
kai kitose valstybėse lietu
vių kolonijų vietiniai komi
tetai patys dirba ir deda pa
stangas, kad ten atvyksim* 
čius Lietuvos svečius ko gra
žiausiai priimtų, tai Mary
land valstybės didmiestis 
Baltimore Lietuvos svečius __
pats priima oficialiai. Va- ’ i Motutė labai 
dinasi, Lietuvos svečiai ki-.g įaugino savo jau 
tur lankys tik lietuvius ir ir vienuoliktąjį v 
bus svečiais tik pačių lietu-1 kada M 
vių, o Baltimorėje jie bus buvo kunigsis. 
oficialiais svečiais viso mies Įi 
to ir jo savivaldybės. . f

Visi lietuviai, lojalūs sa- 1 
vo tautai ir Tėvynei, niekad 
nepavydės garbės Baltinio, 
rėš lietuviams už nuopelnu 
už sumanumus ir įtaką, ką 
jie moka padaryti Lietuvos 
ir lietuvių tautos garbei.

National Boy Scout 
Jamboree, 

Lithuanian Section, 
Washington, D. C.

O skautams dar neatvy
kus, galima rašyti: c-o Lith-

visų pasaulio va] 
sienių reikalų mir 
ir taikos konferen 

gaujoms ir taikos 
rijom Paryžiuje,

Teikė Kolčako 
memorandumus — 
ti Lietuvos nepril 
bę ir jo valdžioj 
ta lietuviams 
pilietybę. Susikūręs 
centrinis Sibiro 
Bn daug ir drąi 
gelbėdamas mūsų k; 
timusmrusų tarpu 
dyniy.
Bet lietuviai Sibi 

suprato, M rezoli 
bei reikalavimais 
laisvės neatgausią, 
visi/ karo metu kanč 
tėvynei dar teks gini 
avo laisvę. Todėl j 
litais pradėjo org; 
Sflire, Novonikolajev 
tR Vytauto Didžic
Mtalijoną. Į bai 
pdtai atsirado apie 
R it apie 20 kai 

ir giliai įspi

R lietuves katalikų 
^jaunimo, mylimi 

K Reinys gimė 
11 mėn. 5 d. .

vieta-Madagai 
Daugailių 

apskr. Tėvas
einant sept

seimą: 
^toliai ir ketu 

vaikai u
Vyr; 

iiC/jas buvo ve 
rjllWavo. Jis 

du k™ 
įjJMy. Viei

, - ^Mečislovui I
°' siekti moi

— Prancūzijoje Lietuvi ^Hvo seserys
užsakė reikalingų krosnių 
mašinų anglims smulkinti.
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Birželio 4 d., 1937 m.
inian Legation, Waahj 
m, D. C.
Atvykstančių skautų p 

ėję bus šie skautai: 
aucius, vyresnysis štai 
rūpės vadas; Juozas 
auskas, Pagėgių sk 
adas, Povilas Laba J 
ūrų skautų brolijos J 
as; Juozas Vosylius,M 
a jono skautų vadas; d 
las Končius, skautas, j 
tudentas; Stasys Jum 
lemaičių jaunesniųjų J 
Iraugovės vadas. &J

reitimų. Skautai su 
Amerikos lietuvių taip 
ia, deja, pabūti labai į

irauge su Lietuvos

(August) 6 dieną.
.Sveikindami maunasi 

čius — nebuvėlius,^ 
kime, kad jie iš Amoib 
sivežtų malonių įspį>

BALTIMORĖS
OFICIALIAI PRIDL

TUVOS SPORTINE

Lietuviai Kankiniai Sibire
-----  

skambėjo lietuviška kariška 
komanda ir karių šaunios 
dainos Sibiro miškuose, ties 
Obės upe, apie 7500 kilomet
rų nuo Nemuno krantų.

Batalijono troškimas bu
vo organizuotai, su ginklais, 
grįžti į tėvynę, į kovą su jos 
laisvės priešais. Deja, tada 
Sibirą nuo Lietuvos skyrė 
net du karo frontai. O per 
Tolimuosius Rytus vandeny- 

1 nu grįžti nebuvo galima, nes 
nebuvo savų laivų. Nors 
Santarvės Valstybių atsto- 

> vas prie Kolčako valdžios ir 
žadėjo batalijoną vandeny- ; 
nu pervežti į Lietuvą, bet 
vis delsė, kol išsispręs Kol
čako kovos su bolševikais.

Pagaliau, 1919 metų vasa- . 
rą rusų žiauraus pilietinio 
karo audra ir rusų tarpusa- 
vės žudynės persimetė į Si
biro plotus. Kolčako suirusi 
kariuomenė smarkiai trau
kėsi, įkandin bolševikų rau
donosios armijos spaudžia
ma. Čekų ir lenkų kariuome
nės dalys pirmiausia trau
kėsi traukiniais į Rytus, o 
lietuvių batali jonui, kaip 
mažesnei jėgai, teko lūku
riuoti. Miškuose siautė di
delės banditų gaujos, ramius 
gyventojus terorizuodamos 
Lietuvių_batalijonas jau bu
vo susikraustęs į traukinį, 
bet neturėjo kelio, kuris bu 
vo užimtas besitraukiančių 
stipresnių jėgų. Ir štai, lap 
kričio 23 dienos naktį, buvę 
batali j one apie 30 lietu,vių 
komunistų padaro pervers
mą, suareštuoja karininkus, 
suklaidina kareivius ir bata
li jonas patenka į žiaurių Ro- 
govo banditų rankas, Alta
jaus krašte.

Gruodžio 9 dieną Čere- 
muškino bažnytkaimy ko
munistų banditai šalčio su
kaustytose kapinėse nuren
gia ir kardais sukapoja 5 
lietuvių batalijono karinin
kus ir 3 kareivius. Tai ir 
buvo tikroji lietuvių Golgo
ta Sibire. Atėjusi netrukus 
reguliari bolševikų kariuo
menė ir keliolika Rogovo 
banditų sušaudė, o lietuvių 
batalijoną nusivedė į Kras-

D. Lipčiūtė daug. Ir tu turi sutikti, kad 1 
šiandien gauti vyrą yra la- i 
bai sunku. Jeigu nesi gudri, i 
liksi senmerge, ir — baigta.

— Klausyk, aš tikiu, kad < 
moterystėn yra pašaukimas, 
kaip ir vienuolynan. Jeigu tu 
esi pašaukta ištekėti, tai ir 
ištekėsi. Reikia tik mokėti 
laukti. Ir Dantė yra pasakęs, 
kad laikas viską sutelkia.

— Paliauk su savo Dante! 
Ką tas vidurinių amžių žmo
gus gali žinoti! Ir tu ir Dan
tė — abu jūs esate knygų 
graužikai. Teorijos gražios, 
o praktikoj — Juozo nėr ir 
tiek!

— Ir vis dėlto aš tikiu, 
kad sielos viena antrą trau
kia. Mes savyje turime kaž
ko, kuo pritraukiame kitus. 
Reikia tik sutikti tokį papil
dantį žmogų.

—1 Tai likimas!
— Anaiptol! Susidūrimas 

, su asmenimis, kurie gali nu
lemti mūsų ateitį, priklauso 

• nuo mūsų pasiruošimo. Mes 
jų sutinkame ne taip jau re
tai. Bet mes pačios esame 
kaltos, kad. jų nepatraukia
me. Tau yra biaurus vyrų 
vaikymasis, šituo būdu tu 
vyro negausi. Bet ar tu ma
nai, kad jau turi pakanka
mai išvidinės jėgos? Iš ki
tos pusės, vabalus traukia 
žvakės šviesa, ne žvaigždės.

— Aš jau geriau norėčiau 
būti žvake, ne žvaigžde.

— Nusvilinsi savo idealui 
sparnus! Tu pirmiau sakei, 
kad išteka tik tos, kurios y- 
ra turtingos arba koketės. 
Tai tiesa. Bet nepavydėk to
kio ištekėjimo. Ar žinai, ko
kį triukšmą aną dieną pakė
lė Viktoras su savo žmona, 
kurią jis vedė tik dėl krai
čio? Na, norėtum būti josios 
vietoje? Aš esu įsitikinusi, 
kad išteka koketės, turtin
gos, gražios ir tos, kurios 
vedyboms yra pasiruošusios. 
Jei tu nepriklausai pirmo
sioms, priklausyk paskuti- 
njosioms. Šiuo atžvilgiu 
mums dar daug trūksta. Pri
sipažinkime atvirai. Mes vi
sos per naktis sapnuojame 
apie vedybas. Bet ką mes 
darome? Mes arba kimbame 
vyrams į akis, arba nuo jų 
bėgame. Bet labai maža rim-

tai žiūrime ir rimtai ruošia
mas. Kas yra tos mūsų rim
tosios? Manai, idealai? At
virkščiai! Vienos iš jų yra 
davatkos, kitos vištgaidžiai, 
trečios stačiokės? Aš skai
čiau vienoje knygoje, ir ten 
buvo parašyta šventa tiesa, 
kad vyras moteryje ieško ne 
žmogaus, bet moters, vadi
nasi, tokio žmogaus, kuris jį 
papildytų. Mes sergame kaip 
tik šituo nemokėjimu taip 
paruošti savo vidų, kad jis 
vyro nestumtų, bet jį trauk- . 
tų švelniu savo moterišku
mu. Tu mane vadini knygų 
graužike.

Moters dvasia yra namų 
dvasia. Tuo tarpu mes kuo 
greičiausiai norime iš namų 
pabėgti, palikdami ten tar
naites ir aukles. Mūsų kai
mo moterėlėse ir mūsų tar
naitėse yra daugiau moteriš- 

, kosios dvasios, negu mūsų 
. inteligentėse, nes pirmosios 
i yra arčiau namų dvasios. Ar 

tik ne dėl to neištekėjusių 
mergaičių procentas liaudy
je yra mažesnis, negu inteli
gentijoje? Atleisk, kad bū
siu atvira. Tu sakaisi nesi 
nei koketė, nei turtinga, nei 
graži. Bet ar esi pakankamai 
moteris? Jei esi, tavo ištekė
jimo klausimas išspręstas. 
Jei nesi, būk moterimi, ir 
viskas išsispręs.

—' Tad ką aš turiu daryti ?
— Visų pirma ruoštis.
— Paskui?
— Nebijoti.
— Paskui?
— Laukti. Laukti kad pa

siektum! štai ištekėjimo ir 
moters gyvenimo paslaptis.

nužingsniavo.
Kuomet žmogelis prie ras

tų pinigų pats su savim dėl 
jų kovojo, tuo pat laiku' trys 
plėšikai, iš tolo jį pastebėję, 
atidžiai jį sekė. Ir kaip tik 
žmogelis atsitolino, tuoj jo 
vieton jie puolėsi. Išvydus 
pilną dėžę pinigų, jiems net 
akys aptemo!

— Tai kvailas žmogus; pi
nigų nenori. Pasižiūrėjo, pa
sidžiaugė, ranka numojo ir 
nuėjo savo keliais, — juokė
si plėšikai ir, įsikibę dėžėn, 
yilko ją savo lindynėn.

Parsivilkę, pinigus dalijo
si visi trys, po lygią dalį. To
kį lobį be jokio vargo ir bai
mės įsigijus, reikia puotą 
iškelti. Tuoj vienas iš jų nu
vyko miestan degtinės nu
pirkti. Iškeliavus anam į 
miestą, likusieji du susikal
bėjo iš miesto grįžtantį už
pulti ir nužudyti ir pinigus 
pusiau pasidalinti. Anas gi 
keliaudamas miestan sugal
vojo: nupirkti degtinės, už- . 
nuodyti ją ir pavaišinti ja 
savo draugus, kad*visi pini
gai jam liktų.

Vos sugrįžus trečiajam iš 
miesto su degtine, tuoj anų 
dviejų buvo užpultas ir nu
žudytas. Apsidirbę su savo 
buvusiu bendradarbiu, tuoj 
griebėsi degtinės gerti. Už
gėrę užnuodytos degtinės 
tuoj pajuto smarkų skaus
mą viduriuose ir- skausme 
besiraitydami užbaigė savo 
gyvenimą.

Taip vieną dieną dėl pini
gų trys žmonės išėjo iš pa
saulio, o pinigai kaip buvo, 
taip ir pasiliko.

J. Mykolaitis.

GYVENIMAS IR Aš
Didžiojo Karo metu apie 

250,000 lietuvių, karo tremti
nių, vargo išblaškyti įvai
riuose Rusijos miestuose. 
Apie 50,000 lietuvių gyveno 
dar ir seniau Rusijoje. Šie 
buvo jau įsigyvenę ir todėl 
jie daug pagelbėjo savo bro
liams — karo tremtiniams ir 
medžiagiškai ir morališkai.

Sunkiaučia tačiau 
metu buvo išgyventi 
50,000 lietuvių Sibire, 
tarpu, kai iš Europos 
jos miestų mūsų karo trem
tiniai beveik visi grįžo 1918 
metais, įsigalėjus Rusijos 
suirutei, lietuviai 
1918 ir 1919 metais buvo net 
dviem kariškais frontais at
skirti nuo savo tėvynės.

Bet ir čia jie ką galėdami 
darė savo gimtajai šaliai iš
laisvinti. Taip 1919 metų 
sausio 5 —.7 dieną įvykęs 
Irkutske Sibiro lietuvių kon 
gresas priėmė rezoliucijas - 
Lietuvai nepriklausomybė 
su sostine Vilniumi reikala
vimus ir tas rezoliucijas tri
mis kalbomis (lietuvių, pran 
cūzų ir anglų) išsiuntinėjo 
visų pasaulio valstybių už
sienių reikalų ministerijoms 
ir taikos konferencijos dele
gacijoms ir taikos konferen
cijom Paryžiuje.

Teikė Kolčako valdžiai 
memorandumus — pripažin
ti Lietuvos nepriklausomy 
bę ir jo valdžioj gyvenan
tiems lietuviams Lietuvos 
pilietybę. Susikūręs Tomske 
centrinis Sibiro Lietuvių 
Biuras daug ir drąsiai dirbo 
gelbėdamas mūsų karo trem
tinius iš rusų tarpusaviu žu
dynių.

Bet lietuviai Sibire greit 
suprato, kad rezoliucijomis 
bei reikalavimais Lietuva 
laisvės neatgausią, kad po 
visų karo metu kančių mūsų 
tėvynei dar teks ginklu ginti 
savo laisvę. Todėl jau 1918 
metais pradėjo organizuoti 
Sibire, Novonikolajevske, lie 
tuvių Vytauto Didžiojo var
do batalijoną. Į batalijoną 
greitai atsirado apie 400 ka
rių ir apie 20 karininkų.

| Keistai ir giliai įspūdingai

karo 
apie 
Tuo 
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J. E. VYSKUPAS M. REINYS

Nesuskaityk, kiek audrų, viesulų ir vėjų 
Pilkaisiais vieškeliais jau nupūtė, 
Ir marmuro šventyklų kiek sugriuvo... 
O verkė žemė... <
Per dulkes nematai vaivorykštinių saulės gijų, 
Visi žiedai sodo ir laukų sudžiūvo ir išlijo. 
Girdi — bedugnės vėl iš naujo stena 
Ir vėl nematoma praraja gema 
Gyvenimo takuos...
Bet mano kelias liko švarus, 
Ten lūkesčių sparnus ištiesus 
Supasi laimužė...
Nė vienas pastatų dar nesvyravo, 
Nors šilo vėtros keliuos mano, 
Šiandien gi juokias meilė amžina...

Ji nori likti senmerge
(Iš XX Amžiaus korės 

pondento nugirsto pasikal 
bėjimo).

Jodvi sėdėjo ant Nemuno 
kranto.

— Matai, kuo pasibaigė! 
Juozas vis dėlto vedė Liuci
ją! O tu sakei: ne, ne jis ne
ves. Kvailiukė!

— Ar tu jį labai myli?
— Žinoma, aš jį mylėjau! 

Tik neturėjau tiek drąsos, 
kiek ji. Jis pateko į koketės 
rankas ir prapuolė. Jos suk
nelė iškirpta ligi čia (ji pa
darė tam tikrą gestą), plau
kai susukinėti, lūpos nutep
tos. Ji net pirmoji kviesdavo 
Juozą fokstroto, pati uždeg
davo jam papirosą. Ir šitas 
avinas pateko į jos 
Et, visi vyrai toki.

— Visi tai jau ne!
— Visi, visi! Jie 

prie kokečių, kaip 
prie medaus. Net ir rimčiau
si! Iš sykio jie tik nori su 
jomis paplepėti, o baigia 
vestuvėmis, šiandien išteka 
tik tos, kurios yra arba tur
tingos arba gudrios. Kitoms 

, nėra jokios vilties. Žmogus 
; nori būti rimta, darbšti, no- 
, ri padaryti laimingą vyrą, 
, gerai išauklėti vaikus, o čia 

pasisuko kokia koketė ir lik 
, senmerge! Pinigai arba ko

nagus

limpa 
musės

nojarską. Čia kiek palaikę, 
batalijoną nuginklavo ir'jo 
karius pavieniui paleido.

keterija! O aš nesu nei tur
tinga, nei graži, nei koketė. ' 
Štai koks mano likimas!

— Na, nebijok jau taip! 
Tu turi gerą galvą ir gerą 
širdį. Ar manai, kad vyrai 
visi yra tik paviršutiniški ir 
avigalviai ?

— Juozas visai nebuvo pa
viršutiniškas. O vis dėlto ji 
jį įveikė. Koketės yra stip
resnės ir už rimčiausius vy
rus. Šiandien rimtos mergai
tės vysta, kaip gėlės be sau
lės, o keketės teka ir kuria 
nelaimingas šeimas.

— Turėk nors truputį kan 
trybės! Man atrodo, kad tu 
perdedi. Pažiūrėk į mūsų 
drauges. Visos šitos koketės, 
manai, jau ištekėjusios?

— Pavyzdžiui?
— Pavyzdžiui, Anelė. Jau 

nuo penkioliktų metų ji su
ka plaukus, dažosi, pudruo
jąs!, mokosi šypsotis ir var
tyti akimis. Kai buvo mada, 
jos suknelės kiekvienais me
tais vis ėjo trumpyn, o da
bar vis eina ilgyn. Ir jokio 
aido! Arba Felė. Niekas taip 
nemoka šaudyti akimis, kaip 

1 ji. Bet jau dešimt metų, kai 
1 šaudo ir vis — tuščiai. Arba 
' visos trys Mažeikaitės. Kiek 
1 aplinkui jas karininkų, ka- 
' valierių, studentų. O vyriau- 
■ šioji jau tikrai turi trisde- 
' šimtį. Tuo tarpu Stasė, Ona, 

Marilė jau seniai augina vai
kus. Jos taip pat nebuvo ko
ketės, kaip ir tu.

— Tokių yra labai ne-

PINIGAI GALVAŽUDŽIAI
Moteriškė: Mano daržely 

priviso daug dilgių, kurios 
kasmet vėl užauga, nors su 
jomis ir kovoju. Ką man da
ryti?

Daržininkas: Tamsta turi 
išmokti jas mylėti.

(Nugirsta)
Kartą žmogus, keliauda

mas per kalnus, rado pames
tą pilną didelę dėžę pinigų. 
Sustojęs žmogelis mąsto: 
ką čia su jais padaryti, vi
sos dėžės nepaneši. Ot, rei
kia pasiimti nors tiek, kiek 
galima panešti. Jau buvo be
sipiląs į kišenius, kaip vėl 
greitai rankas nuleido. Pa
galiau, ranka numojęs tarė: to laiko, kai jis buvo parva-

— E, pinigai — galvažu- žiavęs į namus ir ten pama- 
džiai. Ne aš juos čia pade- tė merginą, kurią mylėjo 
jau, ne man jie paimti — ir prieš 20 metų.

Kaimynė: Aš pastebėjau, 
kad ponai Raulai daug ge
riau ir taikingiau sugyvena.

Antroji: O taip! Nagi nuo

ir patsai mokosi toliau.
Dabar Mečislovas atsidu

ria kryžkelėj. Jam tenka pa
sirinkti kelią, kuriuo paskui 
turės keliauti visą gyveni
mą. Iš pat jaunų dienų Me
čislovas turėjo palinkimą į 
filosofijos, kalbų, religijos, 
istorijos mokslus. Gimnazi
joj ypatingai mėgdavo grai
kų kalbą.

Mečislovas, dar gimnazijoj 
būdamas, panoro būti kuni
gu. Pasakoja, kad krikšto 
tėvas kun. Rumševičius per 
krikštą pasakęs: „Tegul šis 
bus kunigu”. Paūgėjęs Me
čislovas mėgdavo klausyti 
pamokslų; vasaros metu, 
grįždamas iš bažnyčios, gir
dėtus pamokslus kartais 
pats vienas sau balsu karto
davo. Jau tuomet jame reiš
kėsi būsimo pamokslininko Žinoma, sąlygos tam buvo 
gabumai.

Klierikas; susipratęs lietuvis
Mečislovas pasirinko tą 

kelią, prie kurio jau seniai 
linko. Jisai, 1901 m., kun. 
Ukrino patariamas, nuvyko 
į Vilniaus seminariją. Įsto
jamuosius egzaminus jis iš
laikė gerai ir taip liko semi
narijoj, kurioj išbuvo ištisus 
ketverius metus. Visą šį lai
ką pragyvenimui ir mokslui 
iš namų gaudavo labai ma-

žai. Visas lėšas jam duodavo 
broliai.

Seminarijoj Mečislovas pa 
sižymėjimo dideliu stropu
mu. Tuoj griebėsi mokytis 
svetimų kalbų, seminarijoj 
dėstomų jam per maža; pats 
vienas pramoko prancūzų 
kalbos. Be kasdieninių pa
mokų Mečislovas nemaža lai 
ko sugaišdavo slaugydamas 
sergančius seminarijos auk
lėtinius. Mat, jisai buvo pa
skirtas ligonių slaugytoju.

Nemaža taip pat laiko Me
čislovas sugaišdavo lavinda- 
masis filosofijos, apologeti
kos ir istorijos moksluose.

Vilniaus seminarijoj tuo 
laiku tautinė sąmonė jau bu
vo. pakirdusi. Lietuviai, se
minarijos auklėtiniai, jau 
buvo susibūrę į atskirą būrį.

Lietuvių būryje buvo ke
liasdešimt susipratusių klie
rikų, kurių pastovaus būrio 
narys buvo ir klier. Mečislo
vas.

Mečislovas seminariją bai
gė pažymiu „labai gerai”. 
Kai kurie profesoriai, o ypa
tingai profesorius bažnyti
nės istorijos, Reinį smarkiai 
spaudė, kaip veiklų lietuvi, 
stengėsi jį sukirsti. Tačiau 
Mečislovas parodė tiek ga
bumų ir stropumo, kad, ne
žiūrint visų spaudimų, semi
nariją baigė labai gerai ir 
kartu su kitu klieriku, taip 
pat labai gerai baigusiu, ga
vo valdišką stipendiją tęsti 
mokslus toliau.

1905 m. pavasarį klier. 
Reinys priėmė subdijakono 
šventimus, kuriuos jam 
teikė vysk. Girtautas.

Dvasinėj Petrapilio 
Akademijoj

1905 m. rudenį subd. M. 
Reinys vyksta į Petrapilio 
dvasinę Akademiją. Čia 1906 
m. buvo^ įšventintas dijakonu 
ir, pagaliau, 1907 m. — ku
nigu. Taigi, šiemet jam su
kanka kunigavimo 30 metų.

Akademijoj vienu įtakin
giausių profesorių buvo Pr. 
Būčys (dabar Rytų apeigų 
vyskupas).

Akademijoj tarpe lietuvių, 
kurių buvo keliolika, tautiš
kas susipatimas buvo gana 
ryškus. Jį kėlė ir gaivino pa
tys lietuviai kunigai, laiky
dami paskaitas, rašydami 
reeratus ir nagrinėdami itin 
įdomius ir svarbius anuo
met klausimus, kaip lietuvių 
tautos giminystės, jos istori
jos, kilimo ir kt. Pačią pir
mąją savo paskaitą laikė 
kun. Reinys apie patriotiz
mą. Po jos kilo diskusijos, iš 
kurių buvo matyti, kad auk
ščiau minėtieji klausimai 
tuomet labai rūpėjo. Be pa
skaitų ir referatų rašymo, 
kun. Reinys drauge su kitais 
kunigais siųsdavo į laikraštį 
„Draugiją” įvairių knygų į- 
vertinimus ir šiaip straips
nelius.

Tuo metu tarp lietuvių ir se, kur aiškindavo aktualiuo- 
lenkų akademikų kartais bū- sius 
davo ir ginčų tautiniais 
klausimais. Kai kurie lenkai, 
mat, negalėjo pripažinti 
sparčiai augančio lietuvių 
susipratimo ir jų organiza
vimosi. Lietuviai, kad ir 
mažiau gausūs, Akademijoj 
buvo aukštai vertinami, tu
rėjo įsigiję nemaža simpati
jų, kaip profesorių, taip ir 
pačių akademikų tarpe.

Iš M. Reinio draugų, kar
tu su juo studijavusių Aka-

demijoj, pažymėtini: kun. 
V. Zajančkauskis (dabar 
pranciškonas Kretingoj e), 
kun. Pr. Grinkevičius (balt- 
gudys, miręs) — vilniškiai, 
prof? Kuraitis (dabar Vyt. 
D. Universiteto Teol.-Filosof. 
Fakulteto Dekanas), kun. 
Grabys (miręs) ir Liudas 
Noreika (miręs). Žymiausi 
ir įtakingiausi profesoriai 
Akademijoj buvo: Ad. Dam
brauskas-Jakštas, Pr. Būčys, 
J. Mačiulis-Maironis (mi
ręs) , Jaunius (miręs), Bal- 
trušis (miręs), o nuo 1907 
metų — Matulevičius (a. a. 
arkivyskupas).

Bet didžiausią įtaką M. 
Reiniui padarė profesoriai 
Matulevičius ir Būčys. Šiedu 
profesoriai veikliai dalyvau
davo lietuvių susirinkimuo-

Pradžios mokykloj
Ekscelencijos mokslo pra

džia buvo labai kukli. Pra
džios mokslą baigia Mura- 
vanoj — Ašmenkoj, kur gy
veno pas savo pusbrolį kun. 
Nenėną. ,

1895 m. Mečislovas bando 
įstoti į gimnaziją. Į gimnazi
ją patekti anais laikais bu
vo sunku, nes ir mokslas bu
vo brangus ir pačių gimna
zijų buvo maža. Atėjo į pa
galbą minėtieji broliai iš 
Petrapilio. 30 rublių, kuriuos 
jiedu atsiuntė savo sese
rims, buvo paskirti Mečislo
vui mokslui. Į artimesnę 
Vilniaus gimnaziją katalikui 
ir lietuviui patekti tais lai
kais buvo labai sunku, dėlto 
jis važiuoja į Rygą, kur jį 
šelpia „petrapiliškiai” bro
liai.

Gausios šeimos sūnus
Garbingasis profesorius, 

visų Lietuvos katalikų, ypa
tingai jaunimo, mylimas vy
skupas M. Reinys gimė 1884 

(m. vasario mėn. 5 d. Jo gi- 
imimo vieta — Madagaskaro 
vienkiemis, Daugailių par., 
Utenos apskr. Tėvas mirė 
Mečislovui einant septintus 

Įmetus. Motutė labai rūpes-

mg-1 
kais 
ža-
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Visi lietuviai, bnBeserys (trYs vaikai maži 

vo tautai ir lW‘rirė,) labaiTmylėJ°- Vyriau- 
nepavydės garbės 
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dikas, jaunalietuviu  J 
mokyt. Urbonas, J 
15 metų sunkių ! 
jimo.

— Prancūzijoj* > 
eatvy-Į užsakė reikalu^j 
• Lith- mašinų anglini

lias brolis Izajas buvo vedęs 
r ūky šeimininkavo. Jis mi- 
ė 1923 ni. Kiti du broliai 
arnavo Petrapily. Vienas 
ų, Jonas, buvo policininkas, 
ktas, Kazimieras, tarnavo 
įrieglaudoje prie kunigo, 
paskiau vyskupo, Maleckio. 
šie du broliai, kad ir patys 
gyveno labai kukliai, bet bū- 
Įami nevedę, Mečislovui la
bai daug padėjo siekti moks- 
b. Trys Mečislovo seserys iš 
tekėjo, o viena netekėjus mi
te 1931 m.

Gimnazijoj — jaunystės ■ 
palinkimai

Tokiu tai būdu darbštus, 
sveįkas ir gero ramaus būdo 
Reinių jauniausias, visos šei
mos mylimas, brolių remia
mas ir šelpiamas, 1899 m. 
baigia 4 Rygos gimnazijos 
klases. Po to 2 metus priva
čiai dvaruose moko vaikus

nepalankios. Lietuviai turėjo 
veikti slapta. Jų tikslas bu
vo palaikyti lietuvišką dva
sią. Bet kokių iškilmių me
tu seminarijos lietuviai cho
ristai reikalaudavo, kad bū
tų dainuojamos ir lietuviš
kos dainos. Įvairiuose gin
čuose, ypatingai su lenkais, 
lietuviai gindavo Lietuvą ir 
lietuviškumą. Dėl to lenkai 
lietuvių nemėgdavo, o ir se
minarijos vadovybė lietu
vius ne kartą paspausdavo.

su

anuomet klausimus. 
Prof. K. Jaunius dėstė grai
kų ir hebrajų kalbas, be to, 
lietuvių kalbos paskaitas lai
kydavo lietuviams privačiai.

Kun. Reinys Akademijoj 
ne tik sėmė daugybę mokslo 
žinių, bet kartu ir domėjosi 
visuomeniškais bei lietuvy
bės reikalais. Akademijoj 
kun. Reinys studijavo 4 me
tus ir ją baigė teologijos 
magistro laipsniu.

'(Bus daugiau) S

/
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DALYVAUKIME STUDEN
TŲ IR PROFESIJONOLŲ 

SEIME

Liepos 7 ir 8 dienomis 
Marianapolio Kolegijoje į- 
vyks A. L. Kat. Studentų ir 
Profesijonalų Sąjungos me
tinis seimas, šiemet yra Są
jungos 5 metų sukaktuvės. 
Per trumpą laiką Sąjunga y- 
ra daug ko nuveikusi ir užsi
pelniusi Amerikos lietuvių 
plačiosios visuomenės di
džiausios pagarbos. Sąjun
gos Tėvo ir Įsteigėjo, kun. 
Dr. Navicko, ilgų metų sva
jonė realizuota, tačiau Jo ir 
visų'noras ir troškimas yra, 
kad toji Sąjunga dar dau
giau išaugtų, dar veikliau 
veiktų, dar didesnių vaisių 
teiktų mūsų tikybos ir tau
tos gerovei.

Seime dalyvaus iš Lietu
vos Jo Eksc. vysk. M. Rei
nys, didis ir žymus visuome
nės vadas, ypač jaunimo 
darbuotojas. Jo atvykimas 
yra visų Amerikos lietuvių 
nekantriai laukiamas. Kas 
yra matęs ar girdėjęs J. E. 
vysk. Reinį, neužmirš nieka
dos jo nepaprastai ugningos 
dvasios ir žavėjančios asme
nybės.

Kiekvienam Amerikos lie
tuviui turėtų rūpėti išauklė
ti kilnių idėjų ir šventai pa
siaukojusių inteligentijos va 
dų, kurie bus ne tiktai kom
petentingi savo darbuose, 
kurie ne tiktai drąsiai ir iš
tvermingai žiūrės su didžiau 
šia atsakomybe į1 savo svar
bias pareigas, kurie nebijos 
jokių sunkenybių, bet, kaip 
tie kilnūs ir pasiaukoję tau
tos riteriai, šyentai ir pasi
aukojančiai darbuosis savo 
Bažnyčios ir Tautos gero
vei.

Mūsų mokslus einančios 
jaunuomenės ir profesijona
lų susibūrimas į draugijinį 
vienetą suteikia dar dides
nės naudos ir garbės mūsų 
visai tautai; tai yra neišse- 

‘miamafe tikybinės ir tautinės 
dvasios šaltinis ir yra kartu 
panašus į kertinį akmenį mū 
sų gyvenime.

Tuo tikslu ir įsteigta A. L. 
Kat. Stud, ir Prof. Sąjunga, 
kurios tikslas yra — „išug
dyti sąmoningą katalikišką 
lietuvišką inteligentiją, kuri 
išlaikytų Amerikos lietuvių 
jaunimą katalikišku ir lietu
višku”.

Visuomenės vadai! Jūsų ir 
mūsų visų pareiga susirū
pinti svarbiausiu šios dienos 
klausimu mūsų tautos pro
blemose: suorganizuoti visą 
Amerikos lietuvišką katali
kišką studentiją visose Ame
rikos lietuvių kolonijose.

Liepos 7 ir 8 dienos — la
bai reikšmingos dienos kiek
vienam susipratusiam kata
likui profesijonalui. Visi pro 
fesijonalai ruoškitės daly
vauti Studentų ir Profesijo
nalų Sąjungos Seime. Daly
vaukime aktyviai šiame ne
paprastame iškilmingame 
lietuviškame katalikiškame 
šviesuomenės suvažiavime.

Jonas Č. Morkūnas,
Rochester, N.

Įvairiose sporto šakose 
dalyvaus 55 sportininkai iš 
Maspeth, Newark, Jersey Ci
ty, Kearney, Paterson ir 
Brooklyn kuopų. Merginos 
dalyvaus šešiose šakose, vy
rai — 12-koje.

Merginų sporto programa: 
50 jardų bėgimas, šokimas į 
aukštį, 75 jardų bėgimas, 50 
jardų „bulvių- lenktynės”, 
sviedinio metimas ir 440 jar
dų bėgimas.

Vyrų programa: šokimas 
į tolį ir aukštį, įvairūs bėgi
mai, rutulio stūmimas, my
lios bėgimas ir kiti įvairu 
mai.

Laimėtojai bus apdovano
ti medaliais ir taurėmis Per
galės Baliuje L.A.P.C. salė
je, 134 Schuyler Ave., Kear
ney, N. J. Įžanga 40 et. šo
kiams gros populiarus radio 
orkestras.

Sporto 
pirm, yra 
čius; jam
Stankiūtė, J. Remeika ir Al. 
Thomas.

Kazys E. Basanavičius.

PENNSYLVANUOS LIE
TUVIŲ DIENA

(Iš spaudos komisijos 
pranešimo)

SPORTO DIENA

Novena 
bažnyčioje, Grand

dienos komiteto
Kazys Basanavi-
pagelbsti Ona

LIETUVOS SPORTININKŲ 
LANKYMOSI REIKŠME

Y.

ŠĮ sekmadienį, birželio 
d., N. Y. ir N. J. apskrities 
vyčiai turės savo dešimtą 
metinę sporto dieną, kurios 
programa įvyks Warinanco 
parke, Roselle, N. J., 2 vai. 
popiet.

Liepos pradžioje atvykstą < 
sportininkai yra didelis , 
džiaugsmas visiems Ameri
kos lietuviams. Mums kiek- 
vienas svečias is Lietuvos ( 
sukelia nemažai džiaugsmo. 
Iš jų mes gauname įdomių 
žinių apie mūsų tėvų kraštą, 
apie jų gyvenimą, džiaugs
mus ir vargus. Jaunieji Lie- ' 
tuvos sportininkai mums ’ 
bus ne tik nepaprasti sve- ] 
čiai, bet ir geros valios am- ■ 
basadoriai pasveikinti išei- • 
vius ir pareikšti, kad Lietu- 1 
va jų dar neužmiršo.

Atvykimas ir pasirody
mas Lietuvos sportininkų, 
tų naujos Lietuvos kultūros 
atstovų, suinteresuos čia gi
musį lietuvių jaunimą ir 
privers jį susidomėti jų tėvų 
gimtiniu kraštu. Jaunuoliai 
pamatys, kad Lietuvos jau
nimas nėra atsilikęs savo iš
silavinimu sporte ir kitose 
srityse nuo mūsų Amerikos 
jaunuolių. Matydamas tai 
mūsų jaunimas įsitikins, kad 
verta vadintis lietuviais, ki
lusiais iš lietuvių tėvų. Tada 
amerikiečiai jaunuoliai galės 

• atsiskirti nuo čia veikiančių 
kitataučių ir sudaryti vieną 
galingą Amerikos lietuvių 
sporto sąjungą.

Čia sportas užima svarbią 
vietą ir sutraukia šimtus ir 
tūkstančius publikos, tad 
atvykimas ir pasirodymas 
gerai išsilavinusių ir išsi
miklinusių Lietuvos sporti
ninkų gerame stadijone dik- 
čiai prisidės Lietuvos ir lie
tuvių vardui iškelti tarp ki
tataučių. Čia augę jaunuo
liai, matydami išsilavinusius 
sportininkus iš tolimos tė
vynės, prisižiūrėję jų tinka
mam išauklėjimui, ypatin
gai tuomi užsiinteresavę pa
norės atlankyti ir pačią Lie
tuvą. O glaudus abipusis 
bendradarbiavimas gali pa
sireikšti sudarymu Olimpia
dos rungtynių kaip pasto
vaus dalyko.

Padirbėkime kaip kas ga
lime. Padėkime Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetui 
tinkamai prisirengti tuos 
atvykstančius geros valios 
ambasadorius pasitikti, pri
imti ir supažindinti su Ame
rika, kad jie, grįždami į Lie
tuvą, išvežtų kogeriausius
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Kietosios anglies apylin
kės Lietuvių Diena ir šiemet 
bus rugpjūčio 15 d. Delega
tų suvažiavime pas kun. P. 
Česną, Mahanoy City, Pa., 
išrinkta tokia valdyba: pir
mininku St. Petruškevičius, 
Mt. Carmel.; vicepirm. J. 
Žukauskas iš Hazleton.; sek. 
M. Leskauskaitė iš Mt. Car
mel (jau šešti metai toms 
pareigoms išrenkama); II 
sekr. K. Bigelis iš St. Clair; 
ižd. N. Lapinskas iš Maha
noy City (jau keliolikti me
tai tose pareigose); iždo glo 
bėjai ir parko paėmimo ko
misijos nariai kun. P. Česna 
ir kun. K. Klevinskas (Mi
nersville); spaudos kom-ja: 
kunigai J. P. Klimas iš Mt. 
Carmel ir J. Sukevičius iš 
Tamaqua.

Nutarta turėti pamaldas 
atvirame ore, jei J. E. kardi
nolas leis. Bus ir prakalbos, 
ir koncertas. Koncerto reika
lais rūpintis išrinktas muz. 
J. Sliuželis iš Mahanoy City. 
Visi apylinkės vargoninin
kai kviečiami jam į talką.

Lietuvių Dienos pelnas ski 
riamas seserims kazimierie- 
tėms ir pranciškonėms, dir
bančioms auklėjimo ir švie
timo darbą.

Šiemet į šias iškilmes lau
kiama apie 50,000 lietuvių. 
Tikimasi, jog viskas praeis 
nepaprastai gražiai. Visos 
kietųjų anglių apylinkės ko
lonijos kviečiamos iš anksto 
ruoštis šiai reikšmingai Lie
tuvių Dienai.

NEWTOWN, PA.

das, puiki šimtamečių klevų 
alėja.

Tad, gerb. tautiečiai, visi 
birželio 6 d. į vilą Joseph 
Marie, Newtown Pa.

Kun. M. J. Brundza,
Seserų Kazimieriečių

Kapelionas.

BALTIMORE, MD.

vielo- 
auto-

vieno

Par.
St. ir Manning. Ave. novena 
prie šv. Antano prasidės bir
želio 5 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Novena tęsis per 9 
dienas, užsibaigs birželio 13 
d., sekmadienį1. Per visą no- 
venos laiką mišios laikomos 
prie šv. Antano rytais 8:30 
vai. Vakarais 7:30 vai. no- 
veną ves iškalbingiausias pa 
mokslininkas, kun. J. Balkū- 
nas, Maspetho klebonas. 
Kviečiama visus, kaip Jersey 
City, taip lygiai ir apylinkių 
kolonijų lietuvius, pasinau
doti šia dvasine pratyba ir 
dalyvauti no venoje.

—o— 
Primicijos

Šv. Onos par. bažnyčioje 
gegužės 30 d. atlaikė pirmą
sias mišias kun. Antanas P. 
Bubąs. Iškilmingos mišios 
laikytos su pilna asista. Gra
žų, iškilmei pritaikintą, pa
mokslą pasakė kun. M. Ke
mėšis. Bažnyčia visa buvo 
išpuošta gėlėmis. Primician
tui pagerbti vietinis klebo
nas, kun. S. Stonis, iškėlė 
pietus, į kuriuos atsilankė 
artimiausieji primicianto gi
minės. Visi gėrėjosi gražio
mis pamaldomis ir džiaugėsi 
sulaukę naujo Kristaus vy
nuogyno darbininko.

žmonės iš pašel-

yra uždrausta 
kai Amerikos dar 

turi

yra 
val- 

neturi

ROCHESTER, N. Y.

kaip

'— Gegužės 26 d. šiaurės 
rytinę dalį aplankė audra su 
ledais, išdaužė daug langų, 

I už miesto ribų išvertė tele
grafų stulpus, kurių 
mis apviniojo keletą 
mobilių vieškely.

— Ir vėl nustojam
brangaus veikėjo — p. M. 
Ramanausko, išvažiuojančio 
į Reading, Pa. gyventi. Jis 
yra Amerikos skaitytojas. 
Gailimės žymaus veikėjo, 
kuris dažnai gelbsti bažny
čioj ir Šv. Vardo draugijoj. 
Baltimoriečiai ilgai nepa
mirš Mykolo Ramanausko. 
Esame tikri, kad ir naujoj 
kolonijoj darbuosis tarp lie
tuvių katalikų.

— Gegužės 30 d. rytą Pr. 
Bubnio automobiliu išvažia
vo į Rochesterį, N. Y., P. 
Bubnis, O. Karalienė, O. 
Gurklienė ir jos duktė į sve
čius pas savo brolį J. Bubnį. 
Laukiam žinių iš kelionės, 
nes automobilius 10 metų 
senumo. Žiūrėsim, 
jiems seksis?

— Devintinių sekmadienis 
buvo labai gražus. Į 4 vai. 
procesiją žmonių mažai at
silankė; šiltesnis oras išbla
škė lietuvius kur už miesto 
ribų. Gaila, kad ir choras 
mišparuose nedalyvavo.

— Jau siuvėjams moka 
pakeltą 12 nuošimtį. Kai 
kuriose dirbtuvėse džiaugia
masi darbu, bet ne visose. 
Visoki produktai ir pabran
go. Darbininkams vis skur
das, kad trūksta darbo.

— Tarp lietuvių pirmiau 
smarkiai platinti Kanados 
loterijos bilietukai ir daug 
jų išpirkta po 1 dol., bet kiti 
patyrė, kad netikri, padirbti. 
Dabar pradėjo Airijos lote
rijos bilietus pirkinėt. Dau
gelis bando laimę ameriko
niškose arklių lenktynėse, 
kur daug 
neišlaimi, 
loterijos 
platina?

Piknikas! Piknikas!
Kas nežino garsios seserų 

kazimieriečių vilos Joseph 
Marie, Newtown, Pa. Jeigu 
dar kas jos nežino ir nėra 
matęs, tai dabar yra progos 
čia ją pamatyti, nes birželio 
6 d. čia rengiamas piknikas 
seserų kazimieriečių naudai.

Garbinga ir reikšminga 
seserų kazimieriečių darbuo
tė ir pasiaukojimas katali
kybei ir lietuvybei visiems 
žinomi. Jos veda 25-iose lie
tuvių parapijose pradžios 
mokyklas ir dvi aukštesnią
sias. Chicagoje užlaiko lietu
vių ligoninę. Kaip džiaugia
si tų parapijų klebonai ir pa 
rapijiečiai, kur yra seserų 
kazimieriečių vedama mo- vedybinio gyvenimo 20 me- 
kykla. Kaip jos rūpinasi re
ligingai išauklėti mūsų jau
nąsias kartas, kaip jos skie- 
pina vaikučiams lietuvišką 
dvasią ir stengiasi išmokyti 
juos gražiai lietuviškai kal
bėti!

Letuvių visuomenė atjau
čia seserų kazimieriečių kil
nią darbuotę ir ją remia. Tai 
parodo kasmet tūkstantinių 
minių atsilankymas į jų ren
giamus piknikus viloje Jo
seph Marie, Newtown, Pa. 
Laukiame tūkstantinių mi
nių ir šiemet atsilankant, 
nes kas čia kartą atsilanko, 
taip pamyli tą vietą, kad kas 
met pasiryžta čia ’apsilan
kyti. Ir verta! Čia smagi vie- 

. ta, čia gražus ir didelis so-

sukiša pinigų ir 
o Lietuvos valst. 
bilietų niekas ne-r

HARTFORD, CONN.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems prisidėjusiems mūsų

tų sukakties minėjimo ruoši
me. Ypatingai dėkojame ku
nigams J. Ambotui ir J. Kri- 
pui už linkėjimus ir atsilan
kymą.

Nuoširdus ačiū: Endreliū- 
nų šeimynėlei, O. Žilionie- 
nei, O. Pugžlienei ir A. Ma- 
zalienei už surengimą neti
kėtos puotos; M. Kripui už 
daineles, J. ir K. Gaubams 
už muziką ir dainas, A. Ta- 
reilai ir L. Vyčių 6 kuopai.

Mes ilgai atsiminsime 
mums parodytą nuoširdumą. 
Lai Aukščiausias suteikia 
visiems gausių malonių.

O. ir P. Mikalauskai.

įspūdžius
lietuvius.

Johanna Bučinskaitė,
Chicago, Ill.

apie Amerikos

KUN. J. BRUŽIKO, S. J.
ADRESAI:

Nuo birž. 4 iki 13 — 432 
Windsor Ave., Cambridge, 
Mass.

Nuo birž. 14 iki 20 —425
Lafayette St., Utica, N. Y. C. Jis pasakė pritaikintą pa- nutę.

Paskutiniu laiku pas mus, 
ypač gegužės mėnesį, buvo 
įvairiausių pramogų. Ypač 
gražiai praėjo misijos, gegu
žės 16 — 23 d., kun. J. Bru- 
žiko vestos. Visi jo pamoks
lai gyvai įdomūs, o paskuti
nė diena paliko neužmiršta
mus įspūdžius: 600 žmonių, 
gyvomis raudonomis rožė
mis papuošę krūtines, ben
drai ėjo prie komunijos; 3 
vai. popiet atnaujinti mote
rystės pažadai, o vaikai pa
reiškė tėvams paklusnumo 
pasižadėjimą.

Pamokslininko žodžiais į- 
kaitinti, žmonės staiga ėjo iš 
bažnyčios, kur, bažnyčios 
aikštelėje, iš po pilkų erdvės 
debesų išsinėrusi saulutė api 
pylė savo spinduliais baž
nyčioje surimtėjusius vei
dus.

Į kun. Bružiko pamokslus 
verta eiti ir tikėjimą pame- 
tusiems, net ir rimtesniems 
marksistams.

—O----

Neseniai vietos „bendra- 
frontininkai” turėjo pramo
gą, kurios programą išpildė, 
sakoma, vaidintojai iš Kana
dos. Teatre labai šlykščiai 
paliesta Lietuvos vyriausy
bė, jog net rimtesni „bendra- 
įTontininkai” pasipiktino. 
Keista, kad į teatrą buvo 
nuėjusių ir katalikų. Net ir 
VVS skyriaus pirmininkas 
buvęs.

\ —o—
Pabaigę gegužės mėnesį į- 

vairiomis pramogomis, turė
tumėm prisiminti, jog Lietu
vos Geležinio Vilniaus Fondo 
valdyba ir mus kvietė Vil
niaus vadavimo reikalu pa
dirbėti, o kur mūsų skyriaus 
darbuotė paskutiniu laiku? 
Turėtumėm iš savo praei
ties gražių darbų pasisemti 
stiprybės. Surenkim šią va
sarą puikų išvažiavimą Vil
niaus vadavimo reikalams!

Ant. Žiemys.

Komunistinėje Rusijoje 
kiekvienas darbininkas yra 
vergas. Ten negali dirbti 
tai, kas tau patinka. Turi 
dirbti ilgas valandas, už ku
rias gauni labai mažą atlygi
nimą. Rusijoje darbininkai 
gauna mažesnes algas, nei 
Amerikos 
pos fondų.

Rusijoje 
streikuoti,
bininkai tuo klausimu 
pilną teisę.

Komunistų Rusija 
valstybinio kapitalizmo 
stybė. Darbininkai
teisės į dirbtuves. Viskas y- 
ra valdoma kelių žmonių, 
kurie save vadina valstybe. 
Šie asmenys yra komunistų 
kapitalistai. Jie įsako darbi
ninkams kur gyventi, ką vai 
gyti ar badauti. Komunistų 
darbininkas neturi jokios 
laisvės.

Amerikoje darbininkai tu
ri spaudos ir žodžio laisvę. 
Rusijoje darbininkai turi tą 
kalbėti, ko komisarai nori. 
Kurie iš darbininkų Rusijo
je panorėjo kritikuoti Sovie
tų valdžią, pakliuvo į Sibirą, 
ar „prie sienos” sušaudyti. 
Kas atsitiko su komunizmo 
„tėvais” Kamenevu, Zinov- 
jevu ir kitais? Jie pakritika
vo dabartinę Sovietų darbi
ninkų vergiją ir buvo su
šaudyti. Sovietuose nėra nei 
spaudos nei žodžio laisvės.

Komunistai pažada, kad 
jie sulygins visus darbinin
kus, bet tas yra didžiausias 
melas! štai kiek šiuo laiku 
Rusijoje yra klasių:

1) Komunistų vadai. Tai 
komunistų kapitalistai, ku
rie viską Rusijoje valdo — 
turtą ir žmones. Jie turi vis
ko pilnai, gyvena puikiuose 
namuose. Jie turi teisę už
mušti ar į kalėjimą pasodin
ti kas tik jiems pasipriešins.

2) Inžinieriai ir perdėti-

mokslą ir vadovavo procesi
jai. Altorius labai gražiai gy 
vomis gėlėmis papuošė sese
rys pranciškonės; jos pri
rengė ir vaikučius procesi
jai. Choras, muz. K. Bazio 
vedamas, ir gerai pasirodė.

Jono Gudyno postas
Mūsų mieste gyvuoja tuo 

vardu Amerikos legiono pos
tas, nes Jonas Gudynas gal 
vienintelis iš šio miesto lie
tuvių, katalikų, kurs paguldė 
savo gyvybę didžiajame ka
re Prancūzijoje. Tas postas 
turėdavo gražų paprotį už
prašyti mišias kareivių pa
gerbimo dienoje už jo 
bet per paskutinius 
metų apsileido.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Meilė kaip garas: kuoįj 
giau ji trukdoma, tuo Sty. 
kiau ji veikia.

\ -S. Sack
"-■■■ ■ _o .

Šiame darbščiame pasai; 
lyje žmonės neturi laiko® 
džioti nuopelnų tamsiais pj. 
kampiais, kurie nuo jų slap
stosi. Jie yra verčiami sprę. 
sti žmogų iš jo paties sa^ 
vertinimo, žmonės stebis 
drąsa ir narsumu, o šlykšti 
si jaunuoliu, kurs bastosi, 
tartum norėdamas pašilėj, 
sinti iš nedovanotinos did- 
dėmės, kad gyvena.

— S. O. Mardei
—o—

Mokėsiu sudaryti apie® 
ve gerą nuomonę daug grei
čiau, negu ją kas stengs su
gadinti.

— Lymah Beecher.

Yra daug žmonių, bm 
pirmąją savo amžiaus pusę 
praleidžia tam, kad sugadin
tų antrąją amžiaus pusę.

i -X

Spręsk apie žmogų ne iš 
to, ką jis žino, bet iš to, kj 
ir kaip žino.

Lai? 
Bed 
Kairu

LANKĖSI

Gegužės 29 d. An 
^akcijoje lankėsi

Ant Peldans, draug 
Darbininko ruoštos ei 
sijos į Lietau vadu, 
Kriščiūnu, atvykusiu ii 
cagos. Geg. 29 d. dau 
tuvių išvyko laivu (

ekskursantus, grįžo į E

-X
—o—

Žmogus — tai pasaulį 
kurio dangus yra moteris.

— Buaste.
Žmogus apgaudinėja save!

prieš puldamas. Kai tauta ari » 
atskiras asmuo nebemato sal . t ~~ .
vo klaidų, tai yra tikras! ^anJesI 

Medelis Pr. Svet 
viešėjęs pas savo gin 
Taukus ir Povilauskus.

■ P, Svetihs užsipren 
ravo Ameriką 2 metams 
simus Klaipėdoje jau a 
metai lanko prekybos ii 
luta.

ženklas, kad pražūtis arti.
— Dr. F. Foersteris.

UETUWP DIENOS E 
MIETO NARIAMS

Komiteto svarbus post 
Ipyksta šį penktadienį, 1 
p 4 d., 8 vai vak., Ai 
*'ta redakcijos patalpose 
Į Visi Dariai kviečiami at

MIKO LIETUVON

niai. Jie apmokami geni. 
Jie neigia darbininkus jos 
išnaudoja, žiūri, kad pasta
rieji dirbtų ko ilgiausias va
landas ir už mažiausią algą.

3) Specialė grupė. Tai šni- 
du gauja. Jų yra pilna visur 
orižiūrėti, kad darbininkai 
ko daugiausia padirbtų.

4) Komunistų partijos d 
riai. Rusijoje ne kiekviena 
gali būti komunistu. Komu 
nistai daugiau savais reikn 
lais rūpinasi, jie Rusija 
170,000,000 gyventojų reikJ 

lų nepaiso.

5) 170 milijonų gyventi —-
jų, kurie dirbtuvėse, ūkiuos Seniau buvęs biznierii 
dirba ne mažiau 10 vai. į die Ms Pocius, geg. 29 d. i 
ną ir gauna mėnesiui p W Lietuvon, kur mai 
giausio Amerikoje darbini? įtinai apgyventi.
ko atlyginimą. 1 įįįį Tai

Taigi, komunistų gintyje. Linkim 
yra niekas kitas, kaip®^’- ^W®Hoja ir gen

Amerikos darbini^ ’Ml pasietustėvynę! 

ri geriausias visame - -----
ly darbininkų gyvenimo t ^TGVEDB PASKIRTA 
lygas. 3 KAI KALĖJIMO

Amerikos darbininkas 
ri gyventi ramybėje,^ 
mūnistai to nepripažįsta,) 
nori pasaulinio karo-’ 
voliucijos.

Amerikos darbininkas! 
ri gauti atlyginimą, kad! 
lėtų žmoniškai pragys 
gi komunistai padaro P 
vieną dirbtuvę kalėjimu.

Amerikos darbininkai®
Ii savo šeimas, gi 
tai verčia, kad moterys 9 
tų dirbtuvėse ir net |

. viautų. Vaikams įS* U1 
klausyti savo tėvų. <

vietos kat. vaikai priklauso L

vėlę, 
pora

Spauda
Sekmadieniais prie bažny

čios pardavinėjamas laikraš
tis Amerika; pardavinėja la
bai skurdžių tėvų vaikutis, 
kuris užsidirba kelis centus 
dėl knygų mokykloje. Būtų 
gražu, kad kiekvieną sekma
dienį neliktų nė vieno nume
rio! Vyturys.

Dievo Kūno švente
Sumą prie išstatyto Švč. 

Sakramento laikė kleboną 
pavaduojąs kun. Vitkus, M.I.

SO. BOSTON, MASS.

Garnys pas Nevieras
Ilgakojis garnys, lėkda

mas Lietuvon, užsuko pas O 
ir A. Nevierus, ’_____ ___
draugijų darbuotojus ir biz
nierius, ir jiems paliko gra
žią dukrelę. Motina ir nauja
gimė gerai jaučiasi. P. Ne- 
vierai gražiai augina jau 
ketvirtų metų dukrelę Albi-

K. Harper, 33 metų 
n03’ buvusį knygvedė, 
? Mojiiių bendrovės

, nuo 3 iki ę metų ka-

’■M Įriti Kalėdas

? I Kaliforniją,

gavo dūk

GYVATĘ

___  _____ x. Brookly- 
bei, ne tėvams. Taigi, P^s-
nizmas yra šeimų ardjw liįL gyvatę, 6

Amerikos darbininkai
būti tikrais amerikieči^’ Ovano81 Jis 
kovoti prieš komuni^ į gyvatę 
kaip aaroininKų pncou* į

A^^IC^irsu.
‘ r ° Ja®?/ i kainr '

B *
■ H K; - -i

kovoti prieš komuna gyvatę yj 
kaip darbininkų priešus. į w. Gegu- (9



ti Meilė įjp

idhoti HIM,

Mtai. JieMM
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Birželio 4 d., 1937 m.
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gadinti

kaita-

u praleiaj^J 
tą antrąj^fc

ti Sovie-į w 
į Sibirą, ' '

I
a, Zimv- irkiipiį 
jakritika- .

buvo su- žmogm-tijĘ 
e nėra 
i laisvės. ' 
2a<la, W boĮlrtn

Unafe! 
šiuolaitaj^

ženklas,bipiBĖ 
ralai. Tai 
italistai, kil
ioje valdo J“ 
, Jie tari vis-p-W^ 

ia nuMuoser 
ari teisę už-į1®^®^. 
jimą pasodin- ne^,T j tūtą.

>' • »• hute Ė m s pasipnesina.™ . j

IS TĖVU ŽEMES

Laivas Manhattan, kuriuo sekmadienį, liepos 25 d. įvyks Angelų Karalienės ir Maspetho parapijų ekskursija į Rye 
Beach. Tikietai: 1 dol. suaugusiems, 75 c. vaikams, jie gaunami abiejų parapijų klebonijose. Ekskursijai jau smar
kiai ruošiamasi ir apie ją daug kalbama.

LANKĖSI

Gegužės 29 d. Amerikos 
redakcijoje lankėsi Darbi- 
ninko administratorius, p. 
Ant Peldžius, drauge su 
Darbininko ruoštos ekskur
sijos į Lietuvą vadu, p. J. 
Kriščiūnu, atvykusiu iš Chi- 
cagos. Geg. 29 d. daug lie
tuvių išvyko laivu Grips- 
hohn. P. Peldžius, išlydėjęs 
ekskursantus, grįžo į Bosto
nu ,

Birželio 1 d. lankėsi ro- 
chesterietis Pr. Svetikas, 
viešėjęs pas savo gimines 
Zaukus ir Povilauskus.

P. Svetikas užsiprenume
ravo Ameriką 2 metams. Jo 
sūnus Klaipėdoje jau 
metai lanko prekybos

antri 
insti-

i ir perdėti- LIETUVIŲ DIENOS KO- 
MITETO NARIAMS_________

. ĮpriM Wfcii 
ovaroprew-L^

IIW įvyksta šį penktadienį, bir-
Komiteto svarbus posėdis

elio 4 d., 8 vai. vak., Ame- 
ones; jos pn- redakcijos patalpose.

..........................................

geraipasmdt l J

dyno postas
de gyvuoja tool 51®

tas legiono pos-

I Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

IŠVTKO LIETUVON

Seniau buvęs biznierius, 
v _ , Kazys Pocius, geg. 29 d. iš

įas Gudynas galp*ttlflIBI>yyk0 Lietuvon, kur mano 
š šio miesto lie- ną b F1 J nuolatinai apsigyventi, 
ką, kurs paguldė Įgu®^T 
ę didžiajame ka- koilljįtel 
joje. Tas postas laį e 
gražų paprotį už- yra niW 
das kareivių pa- Ame/ 
ienoje už j° rifep 
paskutinius pora ly daw 
eido. L

Pocius yra pirkęs ūkį Tau
ragės apskrityje. Linkime 
laimingos kelionės ir gerų 
sėkmių pasiekus tėvynę!

iMGVEDEI PASKIRTA
i 3 METAI KALĖJIMO

Įlygaa
I Amerika^ Belen K. Harper, 33 metų 

nžiaus, buvusi knygvedė, 
Į. išeikvojimą bendrovės 
įe 58 tūkst. dolerių, nu- 
Dflta nuo 3 iki 6 metų ka
imo.

J pernai prieš Kalėdas 
ri priėjo pabėgusi į Kaliforniją, m momwjc. w., r o /

ad kiekvieną seto •P^lur Desemai SUSUZO> n°- aonerm gi tolima būti arčiau savo dūk 
liktai ne

Ajpil4

Iii savo

Spauda , Irigyroti^ 
deniais prie 
avinėjamas laikras- U 
ika; pardavėja h-L^ |c 
rdžių tėviĮ vaikutis,! 
sidirba kelis centus 
jų mokykloje. Bito

Vyterys.

BOSTON, MASS.
laikyti gyvatę

rnys pas Nevietas R J 
. ixkk.» J 

kojis garnys, 
jetuvon, užsii°

- - - - - - - ' . • to.brir ? jjų darbuotojus ir F
Neviena, vietos k»t

ukrelę. Motina ^*^^1 
gerai

baries Mull, 29 m., gyv. 
[Sumner Ave., Brookly- 
įSavo vaikams palinks- 
| buvo gavęs gyvatę, 6 
[ilgio. Bet jo žmona ne- 
Įį tokios dovanos. Jis 
Buvo priverstas gyvatę 
p padėti lauke. Gegulę gyvatė pabėgo ir supk geg. 20 d. kaimyni- 
luo stoge.

Šiomis dienomis teisme 
minėtas Mull turėjo aiškin
tis. Jis leido gyvatei apjuos
ti jo kaklą ir rankas. Po to 
teisėjas gyvatę ir jos savi
ninką paleido į laisvę, kaip 
nepavojingus visuomenei...

ATSILYGINO UŽ GAUTĄ
STIPENDIJĄ

Prieš 36 metus Columbia 
universitetas paskyrė savo 
studentui F. E. Gladney 150 
dol. metinę stipendiją, ku
rią jis gavo per 2 metus ir 
kuri jam pagelbėjo išeiti į 
advokatus. Šiandien jis gy
vena St. Louis, Mo., kur jam, 
matyti, neblogai sekasi.

Šiomis dienomis adv. 
Gladney prisiuntė 2,400 dol. 
čekį, skirdamas universiteto 
miegamų kambarių įruošimo 
fondui.

DRĄSUS POLICININKAS

Policininkas George Mau
rer geg. 29 d. vienoje aludė
je nušovė vieną plėšiką ir du 
suėmė. Jis buvo civiliai apsi
rengęs, ką tik užbaigęs nak
ties tarnybą. Į aludę įėjo 
trys plėšikai, kurių vienas 
laikė atkištą revolverį.

Polic. Maurer paleido šūvį, 
kurs mirtinai sužeidė vieną 
iš plėšikų; po to jis lengvai 
suėmė kitus du.

SUVARŽĖ JAUNŲ
VEDYBAS

Gubernatorius Lehman 
sirašė įstatymą, kurs suvar
žo išdavimą leidimų vedy
boms. Visi jaunuoliai, jau-, 
nesni kaip 21 metų, privalės' 
pristatyti gimimo metrikus.

na

GERESNĘ RADIO PRO
GRAMŲ REIKALU

kompozicijų, kurias net jis 
pats atvyko išpildyti; labai 
gražiai. pasirodė solistas 
Hoffmanas, smuikininkas 
Raišys, solistės p.p. Ginkie- 
nė ir Tamkiūtė, deklamuo
to j a EI. Bartkevičiūtė.

Tokių įdomių programij 
visada lauksime. L. P.

me jiems laimingo gyveni
mo!

VILNIAUS VADAVIMUI

Geg. 28 d. vakare' užbaig
ta gegužinės pamaldos, ap
vainikuota Švč. Panelės sto- 
vyla. Įspūdingą procesiją 
sudarė sodalietės, pasipuošu
sios vestuvių rūbais. Gėlių 
kvepėjimas, žvakių žibėji
mas, mergaičių tykūs balsai 
sudarė nepaprastą įspūdį.*

L. meno teatras iš savo 
suruošto vakaro Vilniaus va 
davimo reikalams per V. Už
davinį įteikė 35 dol. auką.

Teatro naują valdybą su
daro pirm, ir rėžis. Vikt. 
Raudonaitis, vicepirm. A. 
Alekna, rašt. B. Galinskaitė, 
ižd. A. Osteika; veikalų ko
misijoj Juozapaitytė, Straz
das.

Nutarta „Sulaužytą prie
saiką” pakartoti kolonijose 
ir rudenį suvaidinti „Živilę”.

M. J.

Italai skubina ginklavimąsi

Italija nepaprastai didina 
savo karines jėgas ir šių me
tų gale turės 110 povandeni
nių laivų; o iki 1941 mt. pra
džios nori turėti 4,100 pir
mos rūšies karo orlaivių. Ne 
seniai italai pasigamino nau
jausius bombanešius, galin
čius lėkti 260 mylių į valan
dą; į jų kiekvieną telpa pus
antro tono svorio bombų. 
Šiuo laiku italai turi apie 
1500 tankų ir apie 500 at
sargoje. Daugumoje tankai 
yra lengvi. Kilus reikalui, 
Italija tuojau galėtų išstaty
ti 1,200,000 gerai apginkluo
tų kareivių.

Gegužės 31 d. Altoriaus 
vaikučiai turėjo išvažiavi
mą į kun. P. Lekėšiaus va
sarnamį, kur gražiai dieną 
praleido besimaudydami sau 
lės spinduliuose ir tyram jū
rų pakrašty. Dabar vaiku
čiai stropiai ruošiasi vykti 
liepos 1 d. atostogom į kuni
gų nupirktą stovyklą, kur 
jie bus seselių pranciškonių 
priežiūroje. Tėveliai ir vaiku 
čiai džiaugiasi ir dėkoja ku- 
nigamš už jų rūpestingumą priėmimo balių, kuriame da- 
ir pastangas.

Vokiečiai mėgsta puošnumą

Vokietijos atstovas Lon
done Ribbentrop geg. 15 d. 
atnaujintuose atstovybės rū
muose suruošė iškilmingą

O. P.
MASPETHO ŽINIOS

SVARBI PRAMOGA
— Vaikų mokyklos užbai

gimo vakaras įvyks birž. 19 
d. 7 vai. vak. parapijos salė
je. Mokyklos darbas užsibai
gia' birž. 12 d., pirmoji Ko
munija bus birž. 13 d. Pran
ciškonės sesutės stropiai ruo 
šiasi.

— Jau registruojami vai
kai į vasarvietę. Penkiolika 
vaikų kas savaitę liepos ir' 
rugpiūčio mėnesiais galės 
atostogauti.

— Birž. 1 — 2d. kun. J. 
Balkūnas buvo Washingtone 
vysk. M. Reinio reikalais. 
Svečias laukiamas birž. 17 d. 
He de France laivu.

— Kun. J. Vaškevičius, M. 
I.C. šį šeštadienį, birž. 5 d., 
pradės noveną prie šv. Anta
no. Pamaldų tvarka: rytais 
8 vai. novenalės mišios ir va
karais 7:30 vai. pamokslai, 
maldos- ir palaiminimas 
(birž. 5 ir 7 d. pamaldos va
kare prasidės lygiai 7 vai.).

Pavyzdingos vestuvės t
Gegužės 30 d. 2 vai. po

piet Maspetho bažnyčioje su
situokė Kazimieras Augus
tinas su Elena Zabielskyte. 
Šliūbą davė jų giminaitis 
kun. A. Petrauskas, asistavo 
kunigai P. Lekėšis ir J. Lau- 
rynaitis. Patarnavo kun. J. 
Balkūnas. Vestuvių puota į- 
vyko naujoj National Hali.

Amerikos skiltyse teko 
skaityti pageidavimų, kad 
lietuviškų radio programų 
vedėjai duotų įdomesnes, tu
riningesnes ir įvairesnes pro 
gramas. Tas pageidavimas 
geras, nors turėtumėm pri
pažinti, jog ne visada radio 
vedėjams lengva paruošti ge 
rų programų. liaujuj liau.

Bet kai yra norų, tai vis- Puotoje dalyvavo daugybė 
kas galima. Štai, paskutiniu 
laiku nepaprastai pagerėjo 

Ginkaus programos, 
antradienių vakarais 

vai.) ir šeštadieniais
ypač
(9:30
(10:30 vai. rytą). Klausyto
jai turėjo progos išgirsti į- 
domių komp. Žilevičiaus

svečių. Atvyko ir kunigai J. 
Balkūnas, P. Lekėšis, J. 
Aleksiūnas, K. Paulionis, A. 
Petrauskas.

Abu jaunuoliai pavyzdin
gų tėvelių vaikai, lietuviškai 
išauklėti1 Abu darbštūs, bu
vo cho ai ir vyčiai. Linki-

Maspetho parapijos cho
ras, prityrusio vado, muz. 
A. Vismino vedamas, šį šeš
tadienį, birželio 5 d., ruošia 
savo didžiulę pramogą — te
atrą, koncertą ir šokius. Bus 
suvaidinta 3-jų veiksmų 
drama „šauliška meilė”.

Pramoga bus National 
Hali patalpose, Clinton ir 
Willow Avės. Pradžia 7 vai. 
vak. Choristai kviečia visus 
atsilankyti. A. V. G.

lyvavo per 1,000 svečių, ku
rių skaičiuje buvo ir Angli
jos karaliaus jauniausias 
brolis, Kento kunigaikštis. 
Atstovybės rūmams puoš
niai įrengti išleista apie 500 
milijonų dolerių.

Ona: Tai tavo vyras yra 
laiškų nešiotojas?

Stasė: Ir kaip! Jis nešioja 
visą savaitę, kol galų gale 
pasiunčia.

- - Kauno arkivyskupas nų išgaišta, 
metropolitas J. ^kvirecka,s 
priėmė užsienio reikalų mi
ni sterį Lozoraitį, su kuriuo 
vykęs pasikalbėjimas lietęs 
katalikų akcijos reikalus.

— Kaune norima įsteigti 
puikų sodą prie Karo muzie
jaus. Miesto savivaldybei 
reiktų išpirkti keliolika skly 
pų, už kuriuos turėtų sumo
kėti apie 250 tūkst. dolerių. 
Užsodintas sodas nepapras
tai pagražintų Kauną.

— Šiemet per pirmus tris 
mėnesius Baltijos* jūroje ir 
Kuršių įlankoje iš viso pa
gauta apie 500,000 svarų žu
vies už 13 tūkst. dolerių. Šie
met žvejyba jūroje gauses
nė.

— Surinkti daviniai rodo, 
jog šiemet Lietuvoje žymiai 
padidėjo degtinės gamyba 
ir pardavimas. Per pirmą 
pusketvirtį degtinės parduo
ta už 1 mil. 300 tūkst. dol.

— Švedijos užsienių reika
lų ministerio Sandlerio Kau
ne laukiama birželio 5 d., o 
birželio 8 d. atvyks lordas 
Plymouth.

— Metelių ežere kažkoks 
Kubilius nušovė ten apsisto
jusias gulbes. Apylinkės kai
miečiai nepaprastai gailisi 
gulbių ir reikalauja griežtai 
nubausti gulbių žudiką.

— Kooperacijos rūmuose 
Kaune gegužės 4 d. kilo gai
sras. Policija suėmė koope
ratyvų tarybos vedėją S. Pa- 
šakarnį, kuris, policijos aiš
kinimu, tuos rūmus padegęs.

— Pabrangus miškui, šie
met labai pagausėjo saviva
liškas kirtimas ir gamintos 
medžiagos vogimas.

— Lietuvoje yra 504 ugnia
gesių organizacijos, kurių 
didelė dalis priklauso ugnia
gesių sąjungai.

— Lietuvos miškuose, dėl 
padidinto medžių kirtimo, 
pradėjo smarkiai mažėti žvė 
rys. Kai kur buvo daug šer
nų, ožių, lapių, atsilankyda
vo vilkai, o kai kada ir el
niai, o praėjusią žiemą* jų 
buvo mažiau. Nemažai stir

-- Gegužės 9 d. universi
teto salėje įvyko plačios dis
kusijos užsienio . lietuvių 
klausimais. Kalbėjo vysk. 
Būčys, gen. Daukantas, prof. 
Kemėšis, prof. Pakštas, Dr. 
Račkus ir kiti. Diskusijoms 
vadovavo švietimo ministe
rs.

— Gegužės 9 d. Kauno šv. 
Antano bažnyčioje iškilmin
gai pašventinta skulptoriaus 
J. Zikaro padaryta šv. Anta
no didžiulė stovyla, kurią 
naujai parapijai padovanojo 
Respublikos Prezidentas A. 
Smetona.

Asmeniniai Lydimos

(LIETUVĄ'
dhGRIPSHOLM /

F LIEPOS-JULY Z
k 2 dienay/ A

NEW YORK-KLAIPEDA
per GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDU AMERIKOS
LINIJAI
Kooperuojant

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sųjun 
gai Amerikoje, Ine.

Iš Gothenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu j 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai-fl 
vu MĄRIEHOLM į Klaipėdą. IŠS 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi-B 
mo apie 24 valandos.

Laivokorčių kainos:
Trečią klase  ....... $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas

Švedų Amerikos Linijos
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokoi 
čių kreipkitės į savo vietinį laive 
korčių agentą, arba į Švedų Anu-r 
kos Linija.

Kiti išplaukimai iš Neto Y orka 
DROTTNINGHOLM Liepos 1C 
GR1PSHOLM _______  Liepos 2-.
KUNGSHOLM ____  Rugpiūčio 19
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 2'

Swedish American Line
636 Fifth Ave., New York, N.
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Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-4409 Notary Public

Pardavėjas I: Vyras, kurs 
užsakė šį fortepioną savo 
žmonai, bijo, jog tai neleis 
jam naktimis miegoti.

Pardavėjas II: Argi jo 
žmona mano skambinti nak
ties metu?

Pardavėjas I: O, ne. Bet 
jis labai rūpinsis jo išmokė
jimu.

Policininkas (sužeistam): 
Ar pastebėjai automobilio 
numerį ?

Sužeistasis: Ne, bet aš jo 
juoką visur atsiminsiu;

—o—
Medžiotojas: Net kelis 

kartus vos išlikau gyvas tig
rų medžioklėje, bet juk gy
venimas be rizikos būtų la
bai menkas.

Draugas: Ir aš taip sa
kau! Kiek sykių, nors oras 
ir abejotinas, aš vis išeinu 
be lietsargio.

STEPHEN AROMISKIS į
(ARMAKAUSKAS) į

Graborius - Balzamuoto jas I 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Ave., >
Brooklyn, N. Y. ;

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo (Bažnyčią)

JERONIMAS LIULEVICIUS

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
Parduoda vartotus automobilius žemiausiomis kai

nomis. Pirkėjai iš apylinkės ir net iš toliau, kaip tai 
Elizabeth, Newark, Camden, Brooklyn, N. Y. ir kitur 
liudija, kad Liulevičiai sumuša visų dylerių kainas. 
Jei norite įsitikinti, kreipkitės

JERRYS USED CARS

1949 No. Front St., Philadelphia, Pa.

Tel. Nebraska —6803

Naujas skyrius atidaryta Merchantville, N. J.

(23—31)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

^OT2i^ZZZZ3Z2ZZZZZJZZZZZZ2ZZZZ2ZZ227ZZ2^ZZZZZ'7i

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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Klasčiaus Parke, Maspeth, N. Y.
ŠVENTĖJE DALYVAUS J. E.‘ VYSK. M. REINYS

Lietuvių Dienos programa prasidės iškilmingomis pamaldomis Apreiškimo par. bažnyčioje 11 vai. Mišias laikys 
J. E. vyskupas M. Reinys. Po pamaldų numatomas didžiulis automobilių paradas, kurį ves ir lydės Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo parapijų benai. Parke bus Dainų Šventė, sportiniai žaidimai ir kitos įvairybes. Jaunus ir senus 
linksmins Avižonio orkestras, kurs gros smagius šokius. Visi New York ir New Jersey lietuviai kviečiami gausin
gai dalyvauti šiose iškilmėse. . . .. .

džiaugsmai. Dievui leidžiant, 
kiek buvo jėgų, teko dirbti 
savo pašaukimui, šeimynai 
ir draugijoms.

Dar sykį nuoširdus .ačiū 
sąjungietėms. Jūsų gražaus 
atsiminimo nepamiršim visą 
gyvenimą. Mano vyras ir 
šeima dėkoja visiems už do
vanas ir sveikinimus! Lai 
Dievas visiems atleidžia.

M. Brangaičiai.
Pastaba: Praeitame nume

ry nesuminėti vardai L. Kaz
lauskaitės, M. Ručinskienės 
ir O. Samuolienės, kurios ir
gi suteikė savo dovanas 
Brangaičiams. Red. •

pų. New Yorko mieste įsta
tymas reikalauja, kad kiek
vienas automobiliaus vai
ruotojas pusvalandis po sau
lėleidžio ir pusvalandis prieš 
saulėtekį turėtų uždegtas 
2 lempas prieky, dvi šonuo
se ?r vieną, raudoną, užpa
kaly. Visos šviesos turi būti 
matomos iš 500 pėdų tolio, o

raudono ji lempa taip turi ap 
šviesti registracijos nume
rius, kad jie būtų įskaitomi, į 
bent iš 50 pėdų tolo.

Jei vairuotojai gerai ir są- 
žiningai užlaikytų savo ao- į 
tomobilių lempas, jie labai Į 
sumažintų nelaimių skaičių i ’ 
ir tuomi išgelbėtų daug gy- j 
vybių. 92 Pct I
.  4 '— - .... — ———— Į

%

VALANDOS: f

DR. JOHN WALUK
h-T

8—10 ryte ir
1-4 P. P.
6—8 vak.

181 NO. «th STREET f Bventadlenlala susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229 ,

VALANDOS'
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS 1-2 p. p.

6—8 vak.
V 1114 FOSTER AVENUE ' Ir pagal sutarti

Tel.: MAnefleld 6-8787

ŠTA

Naujos vili 
Jaunimo bi 
„Tikybinė 1 
Apgavikų 
Atsilygino

KUN. N. PAKALNIS
IŠKILMINGAI
PAGERBTAS

Gražiai išaušęs gegužės 
27 dienos rytas bene pirma
sis pranešė Apreiškimo par. 
klebonui, kun. Norbertui Pa
kalniui, jog jis susilaukė ku
nigavimo 25 metų sukak
ties. Taip, lygiai prieš 25 
metus Jubiliatas girdėjo žo
džius: Tu esi kunigas per 
amžius. Šie žodžiai lydėjo jį 
per 25 metus ir lydės jį per 
amžius.

Jau apie 9 vai. ryto Ap
reiškimo bažnyčia susilaukė 
būrius tikinčiųjų, skubėjusių 
nepavėluoti į jubiliato mi
šias. Tie būriai vis didėjo, o 
9:30 vai. bažnyčia jau buvo 
pilna. Nuo bažnyčios iki kle
bonijos durų išsirikiavo pa
rapijos vaikučiai, baltais dra 
bužėliais pasipuošę. Bažny
čios aikštėje išstatytas para
pijos berniukų benas, kurs 
pirmutinis pasveikino jubi
liatą savo muzika.

►Suskamba bažnyčios var
pai, suaidi griausmingas be
nas ir prasideda procesija, 
kurioje dalyvauja kunigai
M. Pankus (New Haven, 
Conn.), Ig. Kelmelis (New-, 
ark), S. Stonis (Jersey Ci
ty), J. Simonaitis (Eliza
beth), Dr. A. Jagminas (Ma- 
rianapolis), V. čižauskas 
(Chicago), J. Kinta (Pater
son), M. Kemežis (Eliza
beth), T. Jonkus (dominin
konas), J. Šernas, A. Bubąs, 
vietiniai P. Lekėšis, J. Lau- 
rynaitis, A. Petrauskas, V. 
Pinkus, J. Kartavičius, K. 
Paulionis, J. Aleksiūnas ir 
J. Balkūnas. Paskutinis žy
giuoja pats jubiliatas, kun.
N. Pakalnis. Iš jo veide glū
dinčios šypsenos sakytum, 
jog čia žygiuoja jaunas pri- 
micijantas!

Jubiliatui mišiose asista
vo Kunigų Vienybės centro 
pirm. kun. J. Balkūnas — 
diakonu, Rytų provincijos 
pirm. kun. J. Aleksiūnas — 
subdiakonu, šv. Jurgio par. 
klebonas kun. K. Paulonis — 
ceremonijų vedėju.

Bažnyčioje jubiliatą svei
kino kun. J. Kartavičius, iš
reikšdamas parapijiečių 
džiaugsmą, ką liudijo per
pildyta bažnyčia.

Pamokslininku buvo kun.

J. Simonaitis, Elizabeth© 
klebonas. Jis iškėlė kunigo 
pašaukimo kilnumą, pareigų 
sunkumą ir aukštą pasiau
kojimą. Linkėjo jubiliatui 
gausios Dievo palaimos.

Pats jubiliatas, jautriai 
sujaudintas, giliai dėkojo vi
siems atsilankiusiems į baž
nyčią ir kvietė jungti mal
das drauge su jo maldomis 
Aukščiausiajam.

Per mišias daug žmonių 
priėmė Komuniją, aukodami 
jubiliato intencija. Choras, 
muz. J. Jankaus vedamas, 
mišioms užsibaigus, sugie
dojo Sasnausko Ąd multos 
annos.

Tą dieną jubiliatas susi
laukė daug sveikinimų laiš
kais ir telegramomis. Vi
siems atsilankiusiems kuni
gams jubiliatas klebonijoje 
iškėlė pietus, per kuriuos 
išreikšta jam daug linkėji
mų.

Mokyklos pagarba
Vakate parapijos mokyk

la, seselių domininkonių ve
dama, savo klebonui pagerb
ti suruošė turiningą įvairią 
programą, kurios sudarymu 
ir vadovavimu daugiausia 
rūpinosi Sesuo Nikodemą.

Salė ir scena buvo išpuoš
ta sidabrinėmis spalvomis. 
Uždangos centre išrašyta 
stambios skaitlinės „25”. 
Sudaryta puiki išorinė ap
linkuma, kurią darniai pa
puošė vidaus . nuotaika — 
pilnutėlė salė publikos nuo
širdžiai sekė pildomą pro
gramą, skirtą mokyklos dva
sios vadui pagerbti.

Programa pradėta mergai
čių pasveikininjo daina; svei
kinimo žodį pasakė R. Kašė
taitė, po kurios tuojau 1, 2 
ir 3-čio skyriaus vaikučiai 
prisistatė su savo sveikini
mo dainele.

Visus labai domino Sės. 
Nikodemos paruoštas dau
gelio scenų vaizdas iš klebo
no gyvenimo. Suvaidinta net 
apie 20 paveikslų, kuriuose 
vaizduota jubiliato kūdikys
tė, vaikystė, mokymasis, klie 
rikavimas, pirmieji kunigys
tės metai, kelionė į Ameriką 
ir t.t. iki pat kunigavimo 25 
metų sukakties pagerbimo 
bankieto!

Vaidino A. Radavičius, J. 
Janušonytė, J. Beganskas, J. 
Tamulaitis, Alb. Čižauskas, 
A. Dragūnas, A. Volungaitė, 
A. Vaitekūnas, V. Juodzevi
čius, E. šlegus, V. Kriaučiū
nas, A. Gagaitė, D. Bučins- 
kaitė, Geliauckaitė, O. Ne- 
dzeikaitė, D. Dumčiūtė.

Bene įvairiausias buvo 
paskutinis veiksmas — pa
gerbimo bankietas, kuriame 
pasirodė įvairių skyrių mer
gaitės ir berniukai su įvai
riais savo prašmatnumais.

Berniukų benas smarkiai 
palinksmino, gražiai pasiro
dė Ed. Levandos vedamas

mergaičių orkestrėlis, iš ku
rio galėsim sulaukti ir dide
lio simfoninio orkestro. Ypa
tingai gražiai pasirodė Kla
ra Lamedica, pašokusi „tapė 
dance”; su berniukų grupe 
ji labai gražiai pašoko kari
nį šokį.

Vakaras baigtas kun. J. 
Kartavičiaus ir kun. N. Pa
kalnio kalbomis. Kun. Pa
kalnis dėkojo kun. J. Karta- 
vičiui, parapijos komitetui, 
sesutėms mokytojoms ir vi
siems vaikučiams už tokį 
gražų jam brangios dienos 
paminėjimą. '

PAGERBIMO BANKIETAS

Šį sekmadienį, .birželio 6 
d., 5 vai. popiet Apreiškimo 
par. specialus^ komitetas su 
kun. J. Kartavičium prieky 
ruošia kun. N. Pakalniui pa
gerbti iškilmių vakarienę, į- 
vyksiančią Klasčiaus salėje, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe.

Vakarienės programa nu
matoma nepaprastai įdomi 
ir žadanti įvairių staigmenų. 
Ypatingai gerai pasiruošęs 
parapijos choras, kuris pa
dainuos žavinčių dainų.

Vakarienės tikietų galima 
gauti ir Amerikos adminis
tracijoje.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šį sekmadienį, birželio 6 
d., tuojau po sumos įvyks 
šv. Vardo dr-jos susirinki
mas, kuriame visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

Rast. J. Butkus.

: JONAS GUTAUSKAS :

STALIORIUS
: Carpenter-Cabinet maker:
: Atlieku visokius stalerc-; 
kus darbus namuose ir: 

ir!
pigiai. Kreipkitės pas lie-:
■tuvį staliorių:

krautuvėse sąžiningai i
Urvtn-ini noo lie

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Gegužės mėnesio užbaigimas
Gegužinių pamaldų užbai

gimas pasiliks ilgai atmini
me. Sodaliečių graži procesi
ja žygiavo artimiausiomis 
gatvėmis, Apreiškimo par. 
benui grojant. Beną veda ir 
tvarko kun. J. Kartavičius.

Bažnyčioje visų bendrai 
atgiedota litanija ir suteik-

tas palaiminimas. Klebonas 
padėkojo orkestrui ir visus, 
svečius ir saviškius, kvietė 
salę atsivėsinti po karštos 
dienos kaitros. Salėje susi
rinkusieji pavaišinti.

—o—
Naujos sąjungietės

35 kp. sąjungietės susilau
kė naujų narių: U. Pučko- 
rienės, K. Mickevičienės ir 
A. Slavinskienės. Kuopa 
nuoširdžiai sveikina naujas 
nares. Kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 13 d. 3 vai. po
piet. Šį sekmadienį sus-mo 
nebus.

ANGELŲ KARALIENES
PARAPIJA

VIEŠA PADĖKA

35> Nuoširdžiai dėkojam 
kp. sąjungietėms už surengi
mą mūsų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukakties pami
nėjimo.

Visai netikėjom, kad žmo
nės ką nors mąsto apie mus. 
Bet štai, geg. 21 d. išgirdo
me sveikinimą per radio nuo 
savo vaikų, B. ir C. Mieželių 
ir P. Dulkės, šeštadienį nuo 
p. S. Subatienės. Nuoširdus 
jiems ačiū.

Geg. 22 d. vakare netikė
tai prisirinko pilna grįčia 
sąjungiečių su gardžiais val
giais, gėrimais ir dovanomis. 
Aš visai nesijaučiu tiek gera 
sąjungietėms padarius, kiek 
man malonumo jos suteikė 
tą vakarą! Kaip bitelės, man 
nesant namie, viską sunešė, 
išpuošė stalus gėlėmis.

Kai sėdėjau prie stalo, 
prieš B. Mieželienės atneštą 
bukietą, labai prisiminiau tą 
momentą, kai su savo vyru 
priėmiau Moterytės sakra
mentą. Mintyje glūdėjo kun. 
J. Dumčiaus žodžiai, kuriuos 
jis mums sakė šv. Pranciš
kaus bažnyčioje, Reading, 
Pa. Tada buvo kiek ir liūd
na: kaip pragyvenau, žino
jau, o kaip reikės gyventi — 
nežinojau.

Dabar vėl prisiminė pragy 
ventas laikotarpis, vargai ir

— Praeitą sekmadienį iš
kilmingai. minėta Dievo Kū
no šventė su procesija.

— Šv. Vardo dr-jos susi
rinkime apsvarstyta daug 
reikalų, o ypač tartasi apie 
parapijos laivu išvažiavimą, 
kurs įvyks liepos 25 d., sek
madienį.

— Pirmadienį užsibaigė 
gegužinės pamaldos. Proce
sijoje dalyvavo Rožančiaus 
dr-ja, sodalietės ir nauja 
Angelo Sargo sąjunga. Po 
procesijos kleb. kun. J. Alek
siūnas apvainikavo švč. Pa
nelės stovylą ir pasakė jaus
mingą pamokslą.

— Birželio 4 d. 7:30 vai. 
vak. prasideda novena į šv. 
Antaną ir tęsis iki birželio 
13 d. Noveną ves kun. Dr. 
M. Ražaitis, Vilkaviškio se
minarijos proesorius. Pa
mokslai rytais ir vakarais.

ŠVIESŲ REIKŠME

Statistika rodo, jog dau
guma automobilių nelaimių 
įvyksta tamsiu laiku, dėl su
gedusių automobiliaus lem-

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTV GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak

Penktadlenlala uždaryte 
T®1.: EVergreen 7-9108

Šį sekmadk 
Kolegija lieto 

nę pastiprins i 
mis. Kolegija 
jaunuolius, bau 
nes ir aukšti 
tykios kursus, 
šios mokyklos 
turės daug ger 
visuomenės g 
gavo gerą pagi 
iimesnėms stud 
turės iš jų pan 
gus įvairių pro 
šaukimą žmone 
ir lydės lietuvii

Šiuo metu Vi

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlflKą
Duoną. ’’GAUSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

džiausią bandyt 
naciai pareikala 
džiausios aukos 
ti nuo savo di( 
bos auklėjimo i 
žmogiškos puik 
mui.

Stambus vokie 
bandymas buvo 
madienį, bet jis

įvadams nu 
ros kvietimo žod 
nyčios buvo peyp 
ainio, atvykusio 

jam pamaldas, b 
šuoliai pareiškė 
Judinamą ištikiu 
likybės nešima 
dėsniams.

Vokiečių katali 
sunkias kovas pr 
mečio gale, bet la 
mes ir šio šimimt 
prieš naują pagosi

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

geriausios rūšies 
ANGLYS

IRU - EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L-699 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1239 Nostrand Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SOL MEYER AND HENRY MEYER 
(D-B-A Meyer’s)

1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7703 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 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GENESKE
67 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7702 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 85 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
TESSIE KULBER AND ANNA BALLAS 

(Anna Pulokas)
85 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DUMCHES 
FRANK’S GARDEN - RESTAURANT

1307 E. 92nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7704 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 341 Ocean Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC.
341 Ocean Ave., Brooklyn, N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7606 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 787 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT EVES 
(Berriman Tavern)

787 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7742 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 1048-1064 Ocean’ Parkway 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1037 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 606 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. ,

BRUNO BELTRAMI 
d-b-a Carlo’s Restaurant

606 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given 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 Beveragt 
Control Law at 1436 Nostrand Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE

d-b-a Hubert Imgram and Herbert E. Berry 
1436 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
SB 193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ft- 2? West 10th St., on Boardwalk Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY VENTURA
Ft. of West 10th Street, on Boardwalk, 

Brooklyn, N. VL/

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS BUSIES

5 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
5 PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
j AIBKICinJLAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Ifi geriausių 
į bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS 

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

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes Uvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

Komunistai nenui 
M, jog Rusija d 
nnkratiškiausia ša 

„suteikęs”Stalinas „suteikęs" 
iratiškiausią ko: 
įtari pripažįstanti 
M sąžinės laisv 
ių ty „laisvę" si 
(ta konstitucijos „s

iku klubi

l-hetų amžiaus i 
taip rašo: 

bebūti bedieviai.
bedievis, yra ti 

i šerius ir geras
Kada jūs galv 

^Diev$, jūs išduoc 
ir komimist 

esu bedievis 
komuniar 

m bedievybe y 
i tikrą socializmą 

kreikia daugiau įt
R kokia tikybi 

^komisary Rusijoje'

badrafrontinin- 
hiinsiy prie-1 

pieš katali- 
j A iš belaisvių ar

htaę sukilę-1 
i Jįjį Pasižymėjimo! 
s ženklus Į t 

įįSilydamiJi

P 
Tačiau, ki 

p 
j fry 

tilps- Ima
W kai

kar

tebe- Vok 
Mde-Įbuvc

^1-cianu 
’ b radai 
"^■drįsta


