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LIETUVIŲ SEMINARIJOS
KOPLYČIA PAŠVENTINTA

Naujos viltys. 
Jaunimo bandymas. 
„Tikybinė laisvė”. ✓ 
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PLIENO DIRBTUVĖSE 
BŪKLĖ SUNKĖJA

Po pamaldų įvykusiuose 
pietuose nuoširdžias kalbas 
pasakė vysk. O’Brien, Lie
tuvos konsulas P. Daužvar- 
dis, prel. Krušas, Federaci
jos pirm. Dr. A. Rakauskas, 
Draugo redaktorius L. Ši
mutis ir kiti.

DARBININKAI SUSTABDĖ 
MIESTO JUDĖJIMĄ

Ispanijos bendrafrontinin- 
fcai griebiasi žemiausių prie
monių kovoje prieš katali
kus. Atėmę iš belaisvių ar 
nuplėšę nuo žuvusių sukilė
lių drabužių pasižymėjimo 
ženklus, išstato tuos ženklus 

' viešose vietose, sakydami, 
t jog tai Popiežiaus paskirti 
[ordinai sukilėliams. Tačiau, 
tie ordinai neturi nieko ben- 

įdra su jokiais Popiežiaus pa- 
Įžymėjimo ženklais, o tik pa
prasta raudonųjų fabrikaci-
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Kokopo. — Naujosios Gvi
nėjos salos pakraščiuose pra 
eitą savaitę siautęs vulka
nas užmušė apie 500 žmonių 
ir padarė daug nuostolių.

Ryšium su siautusiu vul
kanu laukiama šiltinės epi
demijos, todėl baltieji gyven
tojai, nelabai atsparūs tai 
ligai, perkeliami į kitas sa
los vietas.

Streikas buvo palietęs 15 
ka bendrovių, kontroliuojan 
čių beveik visą Meksikos ži 
balo gamybą.

— Austrijos gydytojų są 
junga savo garbės nariu iš 
rinko Vytauto Didžiojo uni 
versiteto prof. K. Buinevi

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879
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Dr-jos statuto galutinis 
priėmimas atidėtas rudenui, 
o į laikiną valdybą išrinkta: 
pirm. Esiūnas, rašt.-ižd. Jo- 
zefina Kruka (suomė), tau
tinių skyrių atstovai: J. Sa- 
volainis (suomis), K. Bach
mann (estas), E' P. Rado- 
Witz (latvis), J. A. Vilksis ir 
T. Radzevičius (lietuviai) ir 
Dr. De S. Coutinho (ameri
kietis).

Padidino PWA fondą
Kongreso atstovų rūmai 

viešųjų darbų vadovybę pa
tvirtino dar 2 metams ir 
paskyrė 259 milijonus dole
rių. Priimtas siūlymas per
duotas senatui.

Komunistai nenustoja 
luoti, jog Rusija dabar 
mokratiškiausia šalis, 
Stalinas „suteikęs” jai 
mokratiškiausią konstituci
ją, kuri pripažįstanti ir tiky
bos bei sąžinės laisvę. Bet 
kaip tą „laisvę” supranta 
pats konstitucijos „suteikė-

Saulės užtemimas
Birželio 8 d. amerikiečių 

keli mokslininkai Canton sa
loje, Ramiojo vandenyno vi
dury, stebėjo ir tyrinėjo 
saulės užtemimą, kurs tęsė
si kelias minutes. Mokslinin
kai buvo nuplaukę net 1500 
mylių nuo artimiausių že
mės krantų. Belgradas. — Čia lankęsi 

Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Neurath, kuriam 
vyriausybė surengė iškilmin
gą priėmimą, tačiau tūkstan 
čiai darbininkų ir studentų 
surengė protesto susirinki
mus įvairiose Jugoslavijos 
vietose.

JUGOSLAVAI NEPATEN 
KINTI NEURATHO AT

SILANKYMU

Maskvos vaikų klubui Sta
linas parašė laišką, kuriame 
8 — 10 metų amžiaus vaiku
čiams jis taip rašo: „Jūs 
privalote būti bedieviai. Tas, 
kurs yra bedievis, yra tikras 
revoliucionierius ir geras ko
munistas. Kada jūs galvoja
te apie Dievą, jūs išduodate 
revoliuciją ir komunistinę 
diktatūrą. Aš esu bedievis ir 
įsitikinau, kad komunizmas 
drauge su bedievybe yra 
žingsnis į tikrą socializmą”.

Ar dar reikia daugiau įti- 
Kinančių žinių, kokia tikybi
nė laisvė komisarų Rusijoje?
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Vokiečių naciai dar tebe 
šėlsta dėl kardinolo Munde 
lein nepalankios jiems kai 
bos. Jie kardinolą vadina į- 
vairiausiais plūdimo žo- 
ižiais, kokius tik gali suras- 
į savo žodyne.

Washington, D. C. — L. J. 
Esiūno pastangomis įvyko 
lietuvių, latvių, estų, suomių 
ir amerikiečių atstovų pasi
tarimas Harris viešbuty ir 
nutarta steigti Baltijos dr-

z i BrooklyiįN.Y

Washington. — Praeitais 
metais J. A. V-bėse mirė 1,- 
474,177 žmonės, kas yra 81,- 
425 daugiau negu 1935 mt.

Mažiausias mirtingumas 
buvo North Dakota valsty
bėje, kur iš 1000 žmonių mi
rė 8, o didžiausis — Arizo
noj, kur iš 1000 žmonių mirė 
beveik 16.

Šį sekmadienį Marianapo- 
Kolegija lietuvišką visuome
nę pastiprins naujomis vilti
mis. Kolegija išleidžia 27 
jaunuolius, baigusius viduri
nės ir aukštesniosios mo
kyklos kursus. Lietuviško
sios mokyklos auklėtiniai 
turės daug gera įnešti į savo 
visuomenės gyvenimą. Jie 
gavo gerą pagrindą savo to
limesnėms studijoms, kurios 
turės iš jų paruošti atsakin
gus įvairių profesijų bei pa
šaukimų žmones. Juos lydi 
ir lydės lietuvių šviesios vil-

A. LH7T. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

ETNA KAS PENKTADIENĮ.
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Prieš dešimt metų Vokie
tijos vyriausybė tam pačiam 
kardinolui atsiuntė ypatingą 
dėkingumo pareiškimo laiš
ką ir brangų knygų rinkinį. 
Tai vokiečių demokratinė 
vyriausybė padarė, norėda
ma nors kiek atsilyginti 
kardinolui, kurs po didžiojo 
karo vadovavo didžiulėms 
rinkliavoms karo nuteriotai 
Vokietijai sušelpti ir pats 
buvo stambus aukotojas.

Bet ką tai reiškia na
ciams? Jiems Vokietijos ge
radariai nesvarbūs, jei jie 
drįsta pasmerkti nacių ne
teisybes.

Meksikos Miestas. — Vie
nuolika dienų užsitęsęs ži
balo gamyboje dirbančių 18,- 
000 darbininkų streikas už
sibaigė, prezidentui Carde
nas tarpininkaujant.

Darbdaviai ir streikinin
kai sutarė sudaryti arbitra- 
žinę komisiją, kuri išnagri
nės esamą būklę ir nusta
tys atitinkamą atlyginimą.

Darbininkai reikalavo 40 
vai. darbo savaitės, ligos ir 
mirties mokesčių, viršlaikio 
didesnio apmokėjimo ir ap
mokamų atostogų. Be to, 
unijos reikalavo mažiausia 
1 dol. 70 et. į dieną darbinin-

Lansing, Mich. — Auto
mobilių dirbtuvių darbinin
kų sąjunga, protestuodama 
prieš 8 piketų areštavimą, 
suruošė „darbo šventę” ir 
apie 12 tūkstančių jų birže
lio 7 d. atžygiavo ’iš įvairių 
dirbtuvių į Lansing miestą, 
kurs yra Michigan sostinė.

Darbininkai sustabdė, bet 
kokį miesto judėjimą; ban
kai, krautuvės,. kirpyklos, 
įvairios dirbtuvės turėjo už
sidaryti. Prie gubernato
riaus rūmų aikštėje jie gau
singai susirinko ir laukė pa
ties gubernatoriaus.

Gubernatorius Murphy, 
atvykęs iš Detroito, buvo 
triukšmingai sutiktas. Jis 
pasakė darbininkams kalbą, 
prašydamas ramiai užsilai
kyti, o pats pasižadėjo pa
remti jų reikalus.

Po derybų, visi 8 suimti 
darbininkai buvo paleisti. 
Tada atžygiavę darbininkai 
ramiai išsiskirstė, džiaugda
miesi savo laimėjimu.

Darbininkams šis žygis 
gerai pavyko, tik jiems pra
sčiau išėjo susitikimas su 
Michigan kolegijos studen
tais, kurie sulaikė darbinin
kų žygiavimą į kolegiją ir 
kelis iš jų įmetė į Red Cedar 
upę. Bet darbininkai studen
tams nekeršijo ir didesnio 
susirėmimo nebebuvo.

Fordo kova
Automobilių gamintojas 

Henry Ford griežtai kovoja, 
kad jo dirbtuvėse neįsisteig
tų CIO unijos. Kai kuriose 
jo dirbtuvėse susidarė uni
jos, kurios nesutinka įeiti į 
centralines unijų sąjungas. 
Tokias vietines unijas remia 
ir pats Fordas.

Surado dingusį orlaivį
I

Praeitų metų gruodžio 15 
d. dingo orlaivis su 7 kelei
viais. Jo likučiai surasti tik 
dabar, netoli Hardy Ridge 
ežero, Utah valst/ Nukritęs 
orlaivis sudužęs, kaip prane
šama, į „milijoną skevel-

Valstybinė paskola
Birželio 8 d. valstybės iž

das išleido naujų paskolos 
lakštų už 400 mil. dolerių 2 
mt. ir 3 mėnesiams iš 1% 
procentų ir už 400 mil. dol. 
4 mt. 9 mėnesiams iš 1% 
proc.
Plieno darbininkų kovos

Republic plieno darbi
ninkai streikininkai Chica
go je, palaidoję riaušėse nu
šautus 7 darbinink., savo ko
vą tęsia toliau, reikalaudami 
pripažinti CIO uniją. Streiki
ninkų vadovybė kreipėsi į 
prezidentą Rooseveltą, pra
šydama jo tarpininkavimo. 
Naciai šėlsta

Vokietijos nacįai savo ko
vą prieš katalikų Bažnyčią 
ir protestantus dar labiau 
didina. Birželio 6 d. Miuni- 
che nacių policija suėmė 10 
kat. kunigų, kai šie mėgino 
iš bažnyčių taikingai išvesti 
grupes kat. jaunimo per už
puolusių nacių eiles. Hitleri
ninkų jaunimas daug kur 
norėjo sutrukdyti kat. jau
nimo pamaldas, skirtas šv. 
Bonifaciaus garbei. Pamaldų 
išvakarėse naciai suėmė 
kun. Mayr, kurs per didįjį 
karą buvo armijos karinin
kas ir neteko abiejų kojų; 
jis suimtas, nes naciai bijo
jo, kad jis nepasakytų pa
mokslo. Tą dieną visose baž
nyčiose skaitytas vyskupų 
laiškas, kuriame faktais įro
dyti nacių neteisėti kaltini
mai katalikams vadinamose 
„nepadorumo bylose”.

Gabena į Afriką
Italija smarkiu šuoliu di

dina savo įvairių prekių iš
vežimą į Afriką, į savo ten 
kolonijas. Per pirmus šiemet 
tris mėnesius, kaip pereitą 
savaitę pranešta, iš Italijos 
išgabenta medvilnės, tabako, 
mašinų, vyno, geležies, gu
mos, aliejaus ir kitokių pre
kių už 30 milijonų dolerių.

Teisėjai atostogose
Vyriausio teismo teisėjai 

praeitą savaitę išsiskirstė 
atostogų. Du iš jų žada vyk
ti į Europą.

Chicago. — Birželio 6 d. 
vyskupas W. D. O’Brien pa
šventino Tėvų Marijonų se
minarijos naują koplyčią ir 
pasakė labai palankų lietu
viams pamokslą. Dienraščio 
Draugo pranešimu, vysk. 
O’Brien pabrėžė, kad lietu
viams labai yra svarbu lai
kytis savo kalbos ir lietuviš
kumo. Be to, vysk. O’Brien 
įteikė 200 dol. dovaną vie
nam langui koplyčioje įreng-

Prezidento rūpesčiai

Jau nedaug laiko liko iki 
Kongreso atostogų. Kol Kon 
gresas išsiskirstys, prezid. 
Roosevelt nori, kad Kongre
sas priimtų nors septynis jo 
svarbiausius siūlymus: 1) 
vyriausiojo teismo pertvar
kymas, 2) valdžios viršūnių 
santvarkos pakeitimas, 3) 
suvaržyti mokesčių apgavi
kus, 4) vandens ir žemės ge
resnio sunaudojimo planas; 
5) žemės nuomininkams pa
lengvinimas tapti savinin
kais; 6) algų ir darbo valan
dų skaičiaus nustatymas; 
7) pigių namų statyba.

4

Stambi dovana
Turtuolis Charles R. Wal

green Chicagos universitetui 
padovanojo 550 tūkst. do
lerių, kurie bus sunaudoti 
naujam universiteto institu
tui, skiriamam ypatingom 
amerikietiškoms įstaigoms 
tyrinėti.

Rockefellerio palikimas
Miręs multimilionierius 

John D. Rockefeller paliko 
turto, vertinamo apie 25 mil. 
dolerių. Jį jis paliko savo 
sūnui, dukterei, anūkams ir 
proanūkams. Valstybinių 
mokesčių nuo palikimo reiks 
sumokėti apie 19 mil. dole
rių, tad giminėms liks apie 
6 mil. dol. žinoma, Rockefel
lerio turtas jau anksčiau bu
vo p? skirstyt .<? tarp gimi
naičių ir įvairių įstaigų, o 
čia kalbama tik apie liku
čius.

Socialistų vadas Rusijoj
Socialistų partijos vadas 

Norman Thomas ką tik su
grįžo iš Europos, kur jis lan
kėsi Anglijoj, Prancūzijoj, 
Vokietijoj, Ispanijoj ir So
vietų Rusijoj. Thomas pa
reiškė, jog Rusijoj didėja 
diktatūrinis rėžimas, o gy
ventojai valdomi gąsdinimu. 
Jam teko ten pamatyti tik 
tai, ką komisarai norėjo pa
rodyti. Prekių kainos aukš
tos, o jų kokybė prasta; 
žmonės ne taip gerai apsi
rengę, kaip laikraščiai rašo.

Mirė Jean Harlow
Birželio 7 d. Hollywoode 

po trumpos ligos mirė artis
tė Jean Harlow, 26 metų. 
Artistų pasauly ji pagarsėjo 
nuo 1930 mt. Palikusi turto 
apie vieno milijono dol. ver-

Šiuo metu Vokietijos ka
talikų jaunimas laiko di
džiausią bandymą. Hitlerio 
naciai pareikalavo iš jų di
džiausios aukos — atsisaky
ti nuo savo dieviškos tiky
bos auklėjimo ir pasiduoti 
žmogiškos puikybės siauti
mui.

Stambus vokiečių jaunimo 
bandymas buvo praeitą sek
madienį, bet jis buvo karžy- 
giškiausiai atlaikytas. Dva
sios vadams nuoširdžiai ta
rus kvietimo žodį, visos baž
nyčios buvo perpildytos jau
nimo, atvykusio į specialias 
jam pamaldas, kuriose jau
nuoliai pareiškė savo nepa
judinamą ištikimumą kata
likybės nesunaikinamiems 
dėsniams.

Vokiečių katalikai turėjo 
sunkias kovas praeito šimt
mečio gale, bet laimėjo. Lai
mės ir šio šitotaiečio kovose 
prieš naują pagonizmą.

Republic plieno dirbtuvė
se prasidėjęs streikas kas
dien duoda naujesnių sunku
mų ir darbdaviams ir darbi
ninkams. Streikas yra palie
tęs plieno dirbtuves Illinois, ] 
Indiana, Ohio ir Michigan 
valstybėse.

Monroe, Mich., miesto ma- 
yoras, norėdamas pagelbėti 
streiko uždarytai ' plieno 
dirbtuvei, išleido atsišauki
mą į miesto civilius gyvento
jus, prašydamas stoti į spe- 
cialės policijos tarnybą, nes 
jis gavęs žinių, jog iš Toledo 
ir Detroito atvyksią keli 
tūkstančiai darbininkų į pa
galbą streikininkams.

Monroe mayoras praneša, 
jog dirbtuvės darbininkai, 
1,331 balsu prieš 20 pareiškė 
norą grįžti į darbą, todėl jo 
pareiga pasirūpinti, kad dar
bas galėtų prasidėti.

Chicagoje mirė aštuntas 
darbiniųkas, pašautas geg. 
31 d. streikininkų susirėmi
me su policija. Ten plieno 
dirbtuvėse yra pasilikę ne
mažai darbininkų, kurie at
sisakė streikuoti. Jie miega 
dirbtuvių atgabentuose trau
kinių vagonuose. Streikinin
kų vadovybė kreipėsi į dir
bančius darbininkus, ragin
dama mesti darbą ir padėti 
streiką laimėti. Streikui va
dovauja CIO unija. 1

Youngstowne, Ohio, poli
cija turi dažnų susirėmimų 
su plieno dirbtuves piketuo
jančiais darbininkais, ku
rių keli yra suimti ir kalti
nami turėjimu ginklų. Čia 
daug veikia vietinės unijos, 
kurios ieško daugiau narių 
darbininkų, nenorinčių pri
klausyti prie CIOs

Washingtone pašto virši
ninkui Farley įteiktas plieno 
dirbtuvių protestas prieš 
nutarimą nepristatyti valgio 
ir drabužių siuntinių streiko 
paliestose dirbtuvėse esan
tiems darbininkams. Pašto 
vadovybė išaiškino, jog tokie 
siuntiniai yra „neregulia
rūs”, todėl ji turinti teisės 
atsisakyti nuo jų priėmimo 
ir pristatymo. Valdžia neno
ri įsikišti į streikuojančių ir 
nestreikuojančių darbininkų 
ginčus, todėl ir pašto siunti
nių priėmime nori būti 
trali.

Detroite į streiką 
Budd Wheel bendrovės 
tuvių 1500 darbininkų.

Smith pas Mussolinį
Alfred E. Smith, buvęs 

New Yorko gubernatorius, 
Romoje aplankė premjerą 
Mussolini, su kuriuo turėjo 
pusvalandžio pasikalbėjimą. 
Nuoširdus draugas

Biskvitų gamyklos Angli
joje savininkas Al. Grant 
mirdamas paliko buv. prem
jerui Ramsay MacDonald 
200 tūkst. dolerių fondą, iš 
kurio paskirta metinės paja
mos iki gyvos galvos. Grant 
ir MacDonald sykiu išaugo 
Škotijoj iš neturtingų šeimų. 
Vienas išėjo į didelius poli
tikos vadus, o Įeitas — pre
kybininkus, tačiau iki galo 
paliko viens kitam ištikimi. 
Spaudos laisvė

Kinijos vyriausybė sušvel
nino laikraščių ir viešo žo
džio cenzūrą, kuri ten veikė 
per paskutinį dešimtmetį. 
Lenkai su rumunais*

Lenkijos prezid. Moscicki 
lankosi Rumunijos sostinėje 
Bukarešte pas karalių Karo
lių. Lankymosi tikslas paša
linti So v. Rusijos įtaką Ru
munijoje. šio mėnesio gale 
Lenkijoje lankysis rumunų 
karalius.
Blumo sukaktis

Prancūzijos premjero Blu
mo „bendro fronto” vyriau
sybė jau išgyveno metus. 
Premjeras yra pirmas žydas 
ir pirmas socialistas, kuris 
užėmė prancūzų premjero 
vietą. Jo vyriausybę sudaro 
socialistai ir radikalai, o re
mia komunistai.
Windsor ramybėje

Windsor© kunigaikštis, bu 
vęs anglų karalius Edwardas 
VIII, su savo žmona dabar 
praleidžia „medaus mėnesį” 
Austrijoje. Po vedybų jis 
prašė spaudos atstovų palik
ti jį ramybėje ir leisti ra
miai gyventi, pasitraukus 
nuo visuomenės plataus do
mėjimosi.
Hitleris apdovanojo 
Mussolinį

Vokietijos diktatorius Hit
leris Italijos diktatorių Mus
solinį apdovanojo aukščiau
siu garbės ženklu už šio 
„nuopelnus vokiečių — italų 
draugiškiems santykiams 
sustiprinti”. Taip pat apdo- 
notas ir Mussolinio žentas 
Ciano. Romoje dar tebevieši 
vokiečių karo ministeris 
gen. Blomberg, kuriam Mus
solini aprodo Italijos kari
nes jėgas.

ALHW1O

Specialus 
laikraščio Daily Herald ko
respondentas rašo, kad vo
kiečiai Lietuvos Lenkijos 
pasieny šiomis dienomis pra
dėjo vesti vadinamą „Hin- 
denburgo liniją”, šios lini
jos planai esą buvę paga
minti jau anksčiau, tačiau 
ligi šiol kažkodėl buvo del
siama juos vykdyti. Kores
pondentas tvirtina, kad šitie 
darbai dabar varomi ypač 
greitu tempu.

„Hindenburgo liniją” su
darys trys sutvirtinimų ei
lės, pertraukiamos dviejose 
vietose. Linija prasideda 
nuo pačios Baltijos jūros ir 
eina ligi Breslavo. Tokiu bū
du jos ilgis — apie 220 my
lių. Pirmoji įtvirtinimų lini
ja prasideda ties Breslavu ir 
eina ligi Oderio upės. Šioje 
linijoje beveik kiekvienoje 
mylioje daroma po penkis 
požeminius fortus. Antroji 
linija eina tarp Oderio ir 
Vartos upių. Trečioji linija 
eina nuo Vartos pro Deutsch- 
krone link Stolzo ir baigiasi 
pajūry. Trečioji linija bus 
pati stipriausia. Čia dabar tuose ir šiaurėje

skubiai vykdomi dideli že
mės kasimo darbai. Visi kai
mai ir net bažnytkaimiai, 
pro kuriuos pagal planą turi 
eiti linija, bus nugriauti. 
Kaimų ir bažnytkaimių 
Ventoj ų iškraustymas
pradėtas.

Toliau laikraštis rašo, 
žemės kasinėjimo darbus at
lieka darbo stovyklų jauni
mas. Kiekvienam dirbančiam 
prie „Hindenburgo linijos” 
kasdien mokama palyginti 
aukštas atlyginimas. Esą, 

: anglų valiuta kiekvienas 
dirbantis gauna po 1 šilin
gą ir 6 pensus per dieną.

Laikraštis pabrėžia, kad 
Vokietijos karo ministerija, 
kuri visą laiką rūpinosi to
kios linijos pravedimu vaka
ruose, staiga pakeitė savo 
nuomonę ir savo dėmesį su
koncentravo rytuose. Kaip 
šito priežastį, laikraštis nu
rodo Lenkijos užsienio rei
kalų ministerio Becko kelio
nes ir svarbius politinius pa
sikeitimus, kurie įvyko pa
staruoju laiku Europos ry-

VOKIETIJA STIPRINASI 
LIETUVOS PASIENY

SHAUNS
iUNSKAB) 
aibajtootojas

mn etatais.
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NAUJIEMS MARIANAPOLIO GRADUANTAMS

Birželio tryliktą dieną, šį' sekmadienį, lietuvių išeivijos 
akys turėtų nukrypti į Marianapolio Kolegiją, kurioje 
įvyks mokslo.metų užbaigimo iškilmės. Kolegijos vadovy
bė išduos pažymėjimus dešimčiai jaunuolių, baigusių vidu
rinės mokyklos kursą ir septyniolikai jaunuolių, baigusių 
kolegijos kursą.

Šiuo metu visoje šalyje tūkstančių tūkstančiai jaunuolių, 
pasipuošusių atitinkamais rūbais, žygiuoja ir žygiuos iš
kilmingose eisenose į aukštųjų mokyklų sales, kur jų lau
kia paruošti diplomai. Nors apie tas iškilmes angliškoji 
spauda ir daug rašo, bet jos mūsų nejaudina.

Visai kas kita lietuviškosios Marianapolio Kolegijos iš
kilmės. Šios kolegijos pašaukimas ir paskirtis daug aukš
tesnio ir vertingesnio laipsnio, ši kolegija ne tik įžiebia 
jaunuoliams mokslinio tiesos troškimą, ne tik padeda su
kurti prasmingą asmens kultūrą, ne tik duoda jaunuoliams 
pagrindą šios šalies pilietiniam ištikimumui, bet, kas svar
biausia, ugdo juose Katalikybės ir Lietuvybės nepajudi
namus s pradus.

Sveikindami Marianapolio naujuosius graduantus, visu 
nuoširdumu norime jiems priminti, jog jų laukia didelė 
pareiga — neapvilti katalikiškos lietuviškos visuomenės. 
Kolegijos energingosios ir idealistinės vadovybės nuolatos 
skatinama, mūsų visuomenė daug dvasinių ir medžiaginių 
jėgų sudėjo, kad Marianapolis tikrai skaidrintų ir turtin
tų Katalikybės ir Lietuvybės frontą.1 Štai kodėl visuome
nė laukia šviesių ir tvirtų asmenybių iš naujų graduantų.

Iš graduantų laukiama ne tik gerų minčių, kūrybinių 
pasiūlymų, bet ypač darbo, veiklos. Kiekvienas tikslus 
veiksmas yra brangesnis nei mintis, kuri be veiksmo mirš
ta' svajonėse. Veiksmas vertesnis nei toškimas, kurs vie
nas negali patenkinti net savęs.

Į graduantus, tikime, sudėtos ir Kolegijos viltys, nes 
žymia dalimi nuo jų priklausys Kolegijos geras vardas. 
Taigi, jaunuosius lietuviškos mokyklos auklėtinius laukia 
nepaprastai atsakingos, bet ir labai garbingos pareigos.

Svarbiausias laikraščio AMERIKOS linkėjimas naujie
siems graduantams: būkite ne vardiniais katalikais ir lie
tuviais, kurie gyvena iš ir ant lietuvybės ir katalikybės 
nuopelnų, bet tikrais katalikais ir lietuviais, tai yra, žmo
nėmis, kurie patys ką nors vertingo įkrauna j? Bažnyčios 
ir Tautos lobyną.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AUKŠTYN ŠIRDIS

NENUSIGĄSKIME

Prieš 19 šimtų metų pa
saulis buvo virtęs lyg „gy
vulių tvartu”. Meilės ir gai
lestingumo dorybės buvo nu
stelbtos, o aistrų ir godumo 
ugnis išrodė sunaikinsią vi
są pasaulį. Po devyniolikos 
šimtų metų nutolimas nuo 
Dievo pasaulį užteršė komu
nistiniu tvartu. Kaip patrici
jai anais, taip kapitalistai 
mūsų laikais darbininką pa
verčia darbo įrankiu. Bet ko 
munizmas, popiežiaus Leono 
XIII žodžiais tariant, yra 
„pavojinga užkrečiama liga, 
kuri graužia žmonių ben
druomenės smegenis, ir gali 
juos visiškai sunaikinti”. 
Komunizmas labiau žmogų 
nuskriaudžia negu kapita
lizmas. „Komunizmas atima 
žmogui jo laisvę, tą dvasinį 
jo moralinės elgsenos prin
cipą; jis atima iš žmogaus 
asmenybės visa tai, kas su
daro jo vertę, visa, kas yra 
jo moralinė atrama kovoje 
su aklais instinktais. Kolek
tyvo akivaizdoje, individui 
nebepripažįstama jokių žmo
giškajai asmenybei įgimtų 
teisių, nes ji bėra tik papra
stas ratelis didžiulėje maši
noje. Žmonių savitarpio san
tykiuose skelbiamas absoliu- mokslių apaštalų 
čios lygybės principas, pa- skelbti Kristų, prikaltąjį ant 
neigiant bet kokią hierarchi-i kryžiaus, kurs žydams, tie-

ją, atmetant bet kokį Dieve 
nustatytą autoritetą, net te 
vų autoritetą... šitoje siste 
moję individai nebeturi jo 
kios nuosavybės teisės nei j 
gamtos . turtus, nei į garny 
bos priemones, nes ji, toj 
teisė, vestų į kitas gerybes 
o kartu — į viešpatavimą 
vienų žmonių ant kitų” (Po 
piežius Pijus XI).

Mes, katalikai, su nuolan
kiu pasididžiavimu galime 
tvirtinti, jog tikrosios gyve
nimo tiesos yra Bažnyčios 
sandėly, o mūsų Mokytojas 
„Jėzus Kristus vakar ir šian 
dien tas pats ir per amžius” 
(Žyd. 13, 8). Kada materia
lizmo rūkai aptemdo amži
nąsias tiesas, enciklikos juos 
išsklaido. Komunizmas, kaip 
ir praeities visos erezijos, 
bus separatoriumi, atskirs 
pelus nuo grūdų ir paska
tins tikruosius Kristaus 
mokslo išpažintojus nušvies
ti Katalikų Bažnyčios moks
lo tiesas, kurios pakelia 
žmonių širdis aukštyn į virš- 
gamtinį gyvenimą.

Kristaus mokslas yra ly
ginamas sėklai. Ji auga ir 
klaidatikių nutręštoj dirvoj.

Bažnyčia panaši į garsty
čios grūdą. Nusižeminęs Jos 
Kūrėjas išrinko mažą be- 

pulkelį

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Jei jūs kada savo piktumą 
suvaldote, jei kokia gera 

’ mintis ar gailesys plaukia iš 
> jūsų širdies gilumos, žinoki- 
1 te — tai kyla iš didelio mei

lės turto, palengva tyliau
siųjų žmonių sukrauto. Tie 
žmonės begyvendami dažnai 
buvo išjuokiami ir šalin stu
miami, bet mirę jie pažadi
no drovingo maudesio į visa 
gerą kiečiausiose širdyse, ir 
tapo nepamirštami. Jie yra 
lyg koks nematomas choras, 
kurio melodija tyliai skam
ba pasaulyje. Žmonės dažnai 
elgiasi blogai, bet nėra nei 
vieno, kurs į tą chorą neat
kreiptų ausies.

— F. Foersteris.
—o—

Meilė — tai gyvenimo mu
zika ir net nebylė meilės 
gaida daug saldesnė už kokį 
nors muzikališko instrumen
to balsą. — Braun.

—o_-
Atkaklumas visai nėra 

savarankiškumo ženklas, tai 
— silpnumo ženklas. Dėl to 
atkaklieji dažniausiai mėgs
ta bėgti drauge su minia, jei 
mato kokį nors smagumą; 
jie neįstengia savęs suval
dyti, lygiai kaip ir savo at
kaklumo. — Dr. Foersteris.

Niekada nėra teisinga už
mokėti už blogą blogu; ge
riau neteisybę kentėti, negu 
neteisybę daryti.

— Platonas.
—o—

Tas, kuriam pasiseka, turi 
sumokėti pasisekimo vertės 
kainą. Nereikia ieškoti „ge
ros vietos”. Į darbą, kurį lai
kome mūsų asmeninės būty
bės dalimi, turime įdėti sie
lą ir širdį. Reikia turėti to 
tvirtumo, kurs nepažįsta ne
pasisekimų, nepaiso bado ar 
juokingumo, kurs sukursto 
sunkenybes ir juokiasi iš 
trūkumų ir pralaimėjimų.

— S. Marden.V
—o—

Sveikos mintys ir sveiki 
protavimai gali išeiti tik iš 
sveiko proto, o sveikas pro
tas negali būti be sveiko kū
no. — S. Marden.

sa, buvo papiktinimas, o pa 
gonims paikybe.

Krikščionija iš mažyčio 
garstyčios grūdo išaugo i di 
delį galingą medį taip, kac 
jokios audros bei persekioji 
mai nepajėgė jo išrauti 
Penktame šimtmetyje Leo 
nas I energingai pasipriešino 
užpuolėjui Atilai ir pasmer
kė monofizitų klaidas (451 

drąsa ir 
Pijus X 

ir ateisti

mt.). Nemažesne 
galybe popiežius 
išėjo prieš Hitlerį 
nį komunizmą.

Kas gi mums tikintiesiems 
reikia daryti ? Garbingasis 
Bažnyčios Ganytojas ir 
mums duoda pamokymų. 
„Kaip ir visais, net pačiais 
audringaisiais, Bažnyčios 
laikais, taip ir šiandien svar 
blausia priemonė yra nuo 
širdus privatinio ir viešojo 
gyvenimo atnaujinimas pa 
gal Evangelijos principus vi 
siems, kurie didžiuojasi pri
klausą Kristui, kad jie tik
rai būtų žemės druska ir 
žmonių draugiją apsaugotų 
nuo visokio sugedimo”.

Nenusigąskime. Tik budė
kime ir melskimės. Melski
mės ir dirbkime. Kristus su 
mumis. „Jei Dievas yra už 
mus, kas prieš mus”? (Rom. 
8, 31). P. M. J.

Trumpi Pasikalbėjimai
BŪKIME DRAUGAI!

1. Jau keli mėnesiai pra
ėjo, kai kviečiau skaityto
jus pasikalbėti, bet iki šiol 
tiktai trys atsiliepė. Vienas 
norėjo pasijuokti; kitas no
rėjo į debatus apie tikybi
nius dalykus įtraukti; tre
čias ragina daugiau rašyti 
apie komunistus ir fašistus, 
bet pats nenorėjo pasikal
bėt.

2. Nenoriu šituose pasi
kalbėjimuose debatuoti apie 
tikybinius dalykus; nenoriu 
pasijuokti; o taip tik sau 
rašyti, man rodos, labai ne
malonus ir nenatūralus užsi
ėmimas.

3. Kviesdamas pasikalbėti, 
mėginau išaiškinti, kodėl rei 
kalinga žmonėms pasikalbė
ti. Pasikalbėjimuose galima 
patiems daug išmokti arba 
kitus išmokyti. Bet svar
biausia, žmogus ne vien sau 
individas, bet ir soči j alus, 
bendruomenės, draugijos as
muo, todėl žmogus būtų ne 
žmogus, jei negalėtų ar būtų 
uždraustas pasikalbėti. Jo 
būdas reikalauja pasikalbė- kalbėjimuose. Nereikalauja- 
ti.

4. Žmogui gyventi, be jo
kių draugijų, nesveika, ne
natūralu. Toks žmogus žino 
tiktai, ką jis mato, girdi ar 
skaito. Apribotas jo moks
las, apribota jo meilė; jis 
savimylis,

5. Jei turi draugų — tavo 
meilė platesnė, žinai irgi 
daugiau — nes žinai ir ką 
jie mato, girdi bei skaito. 
Kaip sako lietuviška daina: 
„Vienas žodis ne šneka; kur 
du stos, visados daugiau pa
darys”.

6. Žinoma,.koki draugai, 
toks ir pats esi. Jei draugai

Už bažnyčios kitaip. Mont- 
juicho lūšnose, uosto lindy
nėse, sandėlių rūsiuose, lai
vo kajutėse, elevatorių palė
pėse — čia viskas gyveni
miška ir pašėlusiai įdomu. 
Iš čia išsėlinai uždegtas ir 
pasiryžęs viskam, štai kur

LIETUVOS VYČIŲ JUBL 
LIEJINIS SEIMAS

meluoja, neteisingi, nieko 
gero iš jų neišmoksi. Jei 
draugai mėgsta tiktai balia- 
voti, žinoma, ir nieko dau- 

. giau neišmoksi — tiktai ba-
liavoti. Bet jei draugai mėg-|stovėjo galingoji sakykla! 
sta Tiesą, Teisingumą, ger-| --------------
bia viens kito asmenį — tai 
turi brangiausią turtą.

7. Jieškau tarp AmerikosI Gegužės 15 d. suėjo lygiai
skaitytojų tokių draugų, ku- 60 metų, kaip gimė prancū- 
rie myli Tiesą, Teisingumą, ziškai rašąs poetas O. V. de 
ir kurie gerbia žmonių asme- Milosz-Milašius. Jis gimė is- 
nj. Jei atsirastų tokių, kurie torinėj Lietuvoj, kaip ir Ad 
norėtų pasikalbėti, malonė- Mickevičius, Gudijoj, Čere- 
kite atsiliepti. jos dvare, nors jo senelių

8. Ar nevertėtų tokią seneliai yra kilę iš dabarti- 
dvasinę draugystę sudaryti n^s Lietuvos ribų, Labuna- 
kur būtų galima teisingai vos *r Serbinų dvarų, netoli 
atvirai, draugiškai pasikal- Babtų, kur ir dabar tebegy- 
bėti? Jei atsirastų tokių da- vena Milašiaus giminės, 
lykų, kurie mums' atrodytų Bats poetas, kaip ir dau- 
svarbūs, galėtumėm pasikal- pe^s Lietuvos didikų, pir- 
bėti per laikraštį Ameriką, kiaušiai išmoko lenkų kal- 
Jei Amerika netalpintų mū-|b°s’ nors tėvas sūnui nekar-| 
sų raštų, tai laiškais galėtu
mėm pasidalinti mintimis.
Gal ateis laikas, kai surasi
me laikraštį, kuris drįstų 
viską spausdinti.

9. Būkime draugai pasi-

MILAŠIUI 60 METŲ

L. Vyčių organizacijos 2$ 
tas Jubiliejinis Seimas sau- 
kiamas š. m. rugpiūčio 3, ( 
5 d.d. Dayton, Ohio. Šis ju. 
biliejinis seimas bus nepj. 
prastai iškilmingas, be dau- 
gelio garbingų svečių daly. F 
vaus ir J. E. vyskupas M. I 
Reinys. Siųsdamos atstovus 
į seimą kuopos bei apskritys 
privalo prisilaikyti sekančių 
taisyklių:

1. Kiekviena apskritis gali 
siųsti po du ar daugiau at
stovų, iš kurių du turės pil- 
ną balsą seime.

2. Kuopos nuo kiekvienų 
dešimties narių gali siųsti 
po vieną ar daugiau atstovų, į 
bet kuopa turės tik tiek bal- |

I sų seime, kiek kuopoje yra 
pilnai užsimokėjusių narių 
dešimčių

3. Atstovais gali būti tik 
pilnai užsimokėję Centre na
riai, kurie renkami tiktai 
nuo pilnai užsimokėjusių iki 
1937 m. liepos 1 d.

4. Atstovai privalo turėti

Jau esan 
Įėję straips 
daug, naudi 
prikhusym 
čiai ir gyv

sakant, pag 
taus mokslą 
Bažnyčia sk 
kį; bet via

Čia tuojai 
mas: Tai kc 
tik netikinči 
priešingų šia 

Pradedant 
klausimas, v 
atkreipti dė

ma, kad visi būtumėm vieno 
tikėjimo, vienos pasaulėžiū
ros; tiktai būtinai kiekvie
nas turėtų gerbti žmogaus 
asmenį ir mylėti tiesą. Kur 
matysime tiesą, ar tai pas 
katalikus, a pas komunistus, 
tą tiesą pagerbsime. Kur 
matysime paniekinimą žmo
gaus asmens, ten pasmerk 
sime.

10. Pirmiausia, reikia pa
sikalbėti, pagalvoti ir tikta j 
tada 
ti be 
dien 
daro.

veikti. Pavojinga veik 
galvojimo, kaip šian 
visokį „frontininkai’

Amerikonas.

KUR BUVO ISPANIJOS 
KATALIKAI?

Ispanijos pilietiniame ka
re vyksta įvairiausi žiauru
mai, kurių ypač daug Kata- 
lonijos provincijoje. Ten, 
kaip ir visoje Ispanijoje, gy
ventojų aiškią daugumą su
daro katalikai, tačiau Kata- 
lonija irgi virto pūliuojančia 
žaizda.

Katalonijoj prieštikybinės 
idėjos įsiviešpatavo praeitą 
šimtmetį. Dienraščio XX 
Amžiaus bendradarbis His- 
panus klausia, .kur buvo ka
talikai, kai prieštikybinė ko
va siurbėsi į tą klausimą 
duoda tokį atsakymą:

Ne vienas jų heroiškai 
rungėsi. Yra šimtai pasigė
rėjimą keliančių vienuolių 
kunigų, pasauliečių, kuriems 
lyg ugnies stulpas švietė 
Ispanijos Ketteleris — arki- 
vysk. Pelaezas. Bet jie dau
giausia partizanai, nes žymi 
dalis administracijos buvo 
sukalkėjusi, o masė tiek už
kietėjusi savo nuodėmėse, 
kad visą amžinybę būtų ati
davusi už vienas bulių rung
tynes !

Frontai nuo amžių nebuvo 
pasikeitę. Visa akcija buvo 
nukreipta prieš istorijos va
dovėliuose palaidotus prie
šus, o tuo tarpu prancūzų li
beralizmas, vokiečių mark
sizmas ir rusų anarchizmas 
panosėje suko lizdus.

Galinga priemonė jiems 
pasipriešinti galėjo būti sa
kykla, kokių Katalonija tu
rėjo apie 800, iš kurių kas 
sekmadienį būdavo sakoma

tą primindavo, kad Milašiai 
yra lietuviai. Tačiau tikroji 
Lietuva buvo toli, o sūnui 
reikėjo duoti pirmos rūšies j 
išmokslinimą. Todėl tėvas 
12 metų Oskarą išveža f įgaliojimus (mandatus) su 
Prancūziją, į Paryžių. Nors dvasios vado, pirmininko ir 
retkarčiais būsimas poetas raštininko parašais ir, jeigu 
ir parvažiuodavo į savo dva- galima, kuopos antspauda, 
rus Gudijoj, tačiau anksti Kadangi tai yra Lietuvos 
jis pamilo Prancūziją, ją lai- Vyčių 25-tasis jubiliejinis 
kė savo antrąja tėvyne ir vi- seimas, kuriame dalyvaus 
sus savo poezijos ir filosofi- daug garbingų ir įžymių 
jos kūrinius parašė prancū- svečių, tad .plačioji Amen- 
ziškai. kos lietuvių visuomenė, o

Paveldėjęs didelius tėvo ypač jos vadai, kuriems tik 
turtus, jis daug keliavo. Iš- rūpi mūsų jaunosios kartos 
važinėjo Europą skersai ir ateitis Amerikoje, šiuomi 
išilgai ir tuomi įgijo labai į maloniai kviečiami dalyvau- 
daug žinių. Parašė daug kny ti. Šio seimo prirengimu rū- 
gų, o Lietuvos nepriklauso- pinasi darbšti L. Vyčių 96 
mybės kūrimosi pradžioje Daytono kuopa, kuri dirba 
susipažino su lietuvių veikė- jau beveik ištisi metai, kad 
jais ir pradėjo daug kuo pa- seimas būtų-kaip galima iš
dėti Lietuvai. Buvo lietuvių kilmingesnis. Pilna seimo 
delegacijos sekretorius Ver- bei parengimų tvarka bus 
salio taikos konferencijoje, Paskelbta spaudoje vėliau, 
o vėliau Lietuvos atstovas A. J. Mažeika,
Paryžiuje. Lietuvos Vyčių Centro Pirm.

Kada Milašius ir žodžiu ir ------------- --------------------
raštu kovoja už mūsų kraš- sėjai. Kasmet veltui žūsta 
to reikalus, lenkai pyksta, šimtai tūkstančių centnerių 
1919 m. išsiversdami kai grūdų. Tam turi būti pada- 
kuriuos poeto kūrinius į len- rytas galas. Miestuose ligi 
kų kalbą, knygos įžangoj, šiol žvirblis pasiliko laukia- 
lyg kerštui įrašo, kad Mila- mas svetys. Ir seni, ir jauni 
šius esąs lenkas ne tik savo juo rūpinasi ir stengiasi 
kilme, bet ir dvasia. Tik tas maitinti. Tačiau dabar tenka 
„lenkas” pasitraukęs iš vie- imtis radikalių priemonių, 
šo diplomatinio veikimo, vis Todėl reikia neatidėliotinai 
dėlto didžiąją atliekamo lai- pradėti griežtą su žvirbliais 
ko dalį paskiria Lietuvai, bet kovą net ir miestuose. Nai- 
nieko Lenkijai. kinkite žvirblių lizdus, gau-

Beveik visi nefilosofiški jo dykite ir naikinkite kenkė 
straipsniai lig šių drenų yra jus, kur tik juos sutiksite, 
susiję su Lietuva, o didžioji Reikia skubėti . Dabar kaip 
literatūrinės veiklos dalis tik paukščių perėjimo lai

ne mažiau 1500 pamokslų 
Vadinasi, kas šventadienį 
šuoliais galėjo kilti religinis 
susipratimas. Bet kodėl vis 
dėlto Kristus nyko, o Anti
kristas augo? Kodėl per me
tus 75,000 mitingų už Dievą, 
o metų gale deginamos baž
nyčios? Ar ir tame kalti tik 
priešininkai ?

Kas yra stovėjęs po Kata 
lonijos sakyklomis, tam ne 
sunku į tą klausimą atsaky 
ti. Juk ten taip retai gauda 
vai atsakymą į degančias 
problemas.

Vieni — archeologai. Kel lyra paskirta lietuvių tauto-1 kas. 
davo mirusius iš grabo. Va 
dino šventuosius iš žilos se
novės. Citavo visus autorite 
tus, išskyrus Tomą Akvinie 
tį, įsakmiai mokiusį būti ak
tualiems ir priešininką muš
ti jo paties argumentais. Dėl 
to ir negirdėjo ūžimo tų ban
gų, kurios laižė jų sakyklos 
pamatus.

Kiti gąsdintojai pragaru 
Jie tik bardavo ir grasinda 
vo pragaru. Tąjį geriau pa
žino, negu dangų, o apie šė
toną kur kas daugiau nusi
manė, negu apie Dievą. Ne 
Kristaus gerumas jų klau
sytojams, tik amžinas pra 
keikimas.

Treti — debesologai. Šiems 
netrūkdavo nei uolumo nei iš 
kalbos. Bet visa tai ne anar
chistų spaudžiamiems kata 
lonams, o angelams, žodžiai 
— iš dausų, vaizdai — iš 
dangaus. Pamokslas iš tos 
sakyklos debesyse neįžemin
tas ir dėl to tuščiai praskam 
bėjo.

sakai. Lietuvių dainos, ypač gia verta priminti, jog vo- 
lietuvių pasakos lig šiol ne- kiečiai žvirbliams buvo pa
turėjo uolesnio vertėjo i skelbę karą ir anksčiau. Tai 
prancūzų kalbą, kaip Milą- buvo 1917 m., kai, vokiečiai 
šius. Vienas jo didžiausių smarkiai badavo. Tada vie- 
norų buvo atvažiuoti šiemet nas Berlyno laikraštis kvie- 
į Lietuvą, čia susipažinti su įg visuomenę kovoti su žvirb 
jaunimu, pasigrožėti gamta, hįaįs Atsišaukimo autorius 
tačiau pasilpnėjusi sveikata buvo kažkoks gydytojas, me- 
neleido. dicinos daktaras, kuris nu-

Jo keletas kūrinių yra iš rodė, kad žvirbliai miestų 
versta į lietuvių kalbą. A. gatvėse sulesa arklių išma- 
Vaičiulaitis yra išvertęs jo tose randamas nesuvirškin- 
geriausią dramatinę poemą Į tas maisto dalis. Esą, atren- 
„Miguel Manara”. Dr. J. Gri
nius yra parašęs veikalą 
apie Milašiaus poeziją.
(Iš Dr. J. Griniaus straips

nio XX Amžiuje).

KOVA PRIEŠ ŽVIRBLIUS

Vokietijos naciai paskel
bė griežtą kovą prieš žvirb
lius. Jų laikraščiai apie tą 
kovą taip rašo:

Per paskutinius metus pri
viso labai daug žvirblių, ku
rie sudaro milžinišką pavojų valstybės vyriausybė.

kant nesuvirškintas maisto 
dalis iš arklių išmatų būtą 
galima surinkti didelis grū
dų kiekis, kuriais vėl būti) 
galima šerti alkanus karino 
menės arklius. Tačiau tuo 
laikinis pasiūlymas nesulau
kė nė menkiausio* visuome
nės pritarimo. Dabar, aišku, 
bus kas kita, nes žvirbliu 
naikinimo imasi ne koks 
nors nežinomas gydytojėlis, 
bet galinga nocionalsocialis- 
tų partija, kurios rankose ir

g-

sielos gilu) 
kad iš tikrų] 
pilnai į nieki 
nių. Jie, rai 
kai ir netiki 
tačiau, dažni 
si netikinči; 
tai jsivaizdu 
tikėjimą, no 
siūti jiems n 
mybės sąži 
mus.

Gal jau ne 
te, jog niek 
įvairių prie' 
kiek taip va 
vamaniai”, a 
mo katalika 
tokiam mani 
rimas, kurio 
spaudoje n 
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gurgęs, sun 
kitas koks 1 
matys kiš] 
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sapnuos k 
tuojau dai 
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juokdario, e 
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pomirtinį gy 
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Jie niekina ti 
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Netikėjimo Priežastys
Jau esame išnagrinėję ei- ’ 

Įėję straipsnių ir ir°d§, kiek 
daug, naudos atneša žmogui 
priklausymas R- K. Bažny
čiai ir gyvenimas pagal jos 
skelbiamąjį mokslą, tikriau 
sakant, pagal Jėzaus Kris
taus mokslą, kadangi R. K. 
Bažnyčia skelbia ne kitą ko
kį; bet vien tik Jo mums 
apreikštą mokslą.

Čia tuojau gimsta klausi
mas: Tai kodėl yra tiek ne 
tik netikinčių, bet ir stačiai 
priešingų šiam mokslui?

Pradedant gvildenti šis 
klausimas, visų pirma reikia 
atkreipti dėmesys į tai, jog 
įžvelgdami pačion žmogaus 
sielos gilumon, atrasime, 
kad iš tikrųjų tai visai nėra 
pilnai į nieką netikinčių žmo 
nių. Jie, rasit, paviršutiniš
kai ir netiki Jėzaus mokslu, 
tačiau, dažniausiai tik deda
si netikinčiais, o iš tikrųjų 
tai įsivaizduoja kitą kokį 
tikėjimą, norėdami numal
šinti jiems neduodančius ra
mybės sąžinės išmetinėji
mus.

Gal jau nekartą patėmijo
te, jog niekas neturi tiek 
įvairių prietarų ir burtų, 
kiek taip vadinamieji „lais
vamaniai”, ar menko tikėji
mo katalikai. Prisisapnuos 
tokiam mandragalviui sutvė
rimas, kurio vardą rašyti 
spaudoje nepriimta, kuris, 
tačiau, dažninusiai ropinėja 
po apykaklę, ar gauruose įsi- 
gurgęs, suniežtės ranka, ar 
kitas koks kūno sąnarys, pa
matys kiškį bebėgant, ar 
vilką bekiūtinant, ar prisi
sapnuos kas kita, tai tuč
tuojau daro savo išvadas, 
jog būsianti laimė, ar nelai
mė! Išgirs kokią pasaką iš 
juokdario, ar iš kokio laik
raščio, tai tokie tučtuojau 
įtiki ir elgiasi pagal pasa
kos reikalavimą! Jie niekina 
pomirtinį gyvenimą, tiki, ta
čiau, kažkokiomis dvasiomis, 
grįžusiomis iš pomirtinio pa
saulio (spiritizmas), ir lei
džias vedžiojami už nosies 
įvairių gudruolių ir sukčių! 
Jie niekina tikrąjį, Dievo ap
reikštą, proto ir išminties 
paremtą katalikų tikėjimą, o

plepalai!
O kasgi platindavo ir šian 

dien platina bedievybę po 
Lietuvą ir Ameriką, jei ne 
mažai temokantieji rašyti 
siuvėjai, ar šiaipjau amati- 
ninkėliai ir saliūninkai, ku
rie, kartu su mažo mokslo 
mokytojais, mažai susipaži
nę sū katalikų tikėjimo dės
niais, tačiau, išdidumo pilni, 
giriasi savo pranokėjais — 
„beždžionėmis”. Tiesa, „bez- 
džioninkuose” yra nemaža 
ir universitetą baigusių žmo
nių, kurie kalba apie kat. ti
kėjimą, lyg kad jie būtų bu
vę išstudijavę katalikų mok-

J. A. Krilovas
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patys tiki tokiais dalykais, 
iš kurių juokiasi ir mažas, 
mokąs katekizmą vaikas!

Kasgi juos šitokiais yra 
padaręs?

Gi visų pirma virsta neti
kėliais visi tie, kurie visai 
nesirūpina pažinti katalikų 
tikėjimo ir šio dėliai nepa
žįsta jo esmės, kilnumo ir 
naudingumo.

Neturėdami tikro suprati
mo apie savo tikėjimą, jie 
veikiai pasiduoda laisvama
nių įtakai ir palinksta jų pu
sėn, ypač dėl to, kad tikėji- sU‘r tačiau, paklausk jų ar 
mas (katalikų) suvaržo pik- i 
tas užgaidas ir palinkimus, 
gi laisvamaniai atleidžia jį 
nuo visų suvaržymų!

Nesirūpindami pažinti sa- 
, vo tikėjimą katalikai, iš tik- 
• rųjų, prilygsta laukiniams 

žmonėms; kurie tiktai di
džiausiu nepasitikėjimu klau 
so mokslininkų kalbant apie 
mokslo išradimus. Gi dar ir 
šiandien, net ir šiek tiek ap- 
sišvietusieji, tačiau mažai 
susipažinusieji su katalikų 
tikėjimu, mano, jog popie
žius negalįs papildyti nuodė
mės, o iš istorijos sužinojęs, 
jog būta keleto netinkamų 
popiežių, pradeda ir apskri
tai abejoti tikėjimo atžvil
giu!

Su šitokiu tamsumu tikė
jimo dalykuose paprastai su
sijungia didžiausioji puiky
bė. Ne vienas turi labai ma
žai mokslo ir žinių, o puiky
bės virš viršugalvio! šio dė
liai šitoksai mandragalvis 
išdiduolis, ne tik nesupras
damas, bet ir suprasdamas, 
atmeta visa tai, ką betyrinė
dami kiti išminčiai ir praži
lo! ■ čir m a

Rasit, ne vienam teko gir
dėti, kaip kelių klasių vai
kezas, kurs dar neseniai tė
ra išmokęs patsai Apsimau
ti tam tikrais drabužėliais, 
jau giriasi, žinąs ir supran
tąs apie tikėjimą daugiau, 
kaip kad jo klebonas! Nere
tai gimnazistėlis (high 
school, college mokinys), su
grįžęs namo atostogoms, ne
benori klausyti bažnyčioje 
pamokslų, tvirtindamas, jog 
jam jau nusibodę kunigų

J. E. VYSKUPAS M. REINYS
Akademiją baigus

Baigęs Akademiją, kun. 
Reinys rengėsi išvažiuoti į 
užsienį. Tam reikėjo gauti 

' Vilniaus vyskupo leidimą. 
Vilniaus♦vyskupiją tuomet 
valdė Apaštališkasai admi
nistratorius kun. Mikelkevi- 
čius. Jis Reiniui buvo paža
dėjęs: „kai gausi magisterį, 
tai galėsi važiuoti į užsie
nius”. Magistro laipsnį kun. 
Reinys turėjo, taigi ir leidi
mą gavo greitai.

Liuveno Universitete
Pirmiausia kun. Reinys 

į nuvažiavo į Šveicariją. Ap- 
I sigyveno Šveicarijos kampe- 
Įly, vadinamam Choeux, ku- 
I ris buvo ypatingas tuo, kad 
J ten gyveno lietuvių studen- 
| tų. čia kun. Reinys išbuvo 5 
I savaites, keliavo, įlipo į auk- 
Į stus kalnus. Šios kelios sa- 
Ivaitės kun. Reiniui buvo la- 
Jbai naudingos — tuo metu 
I jis sustiprino prancūzų kal- 
I bos mokėjimą.

Rudenį kun. Reinys įstojo 
[ i Belgijos Liuveno Universi- 
I teto'Aukštąjį Filosofijos In- 
į stitutą, kur kun. Reinys iš- 
į buvo trejus metus — nuo 
11909 ligi 1912 metų.

Kiek kartų žmonės jau yra girdėję,
Jog meilikaut žalinga ir šlykštu; bet jų nebaido tai, 
Ir meilikautojas širdy įsikuria lengvai.

jie kaip reikiant supranta 
kad ir trumpą katekizmą?! 
Jie, rasit, ir gerai susipaži
nę su savo mokslo šaka; jie 
gali būti labai geri juristai, 
gydytojai, inžinieriai, ar ar
tistai; tačiau, kokia teise jie 
kalba apie kat. tikėjimą, ku
rio visai nepažįsta?! Gi, kad 
kunigas pradėtų ginčytis su 
inžinierių mechanikos, ar 
technikos dalykuose, tai vei
kiai gautų išgirsti: „ką čia 
tamsta besiginčiji, inžineri
jos nesimokęs?!” Lygiai ga
lima teisingai pasakyti ir vi
siems šitokiems laisvama
niams: „kokios teisės turi 
kalbėti apie tikėjimą, apie 
kurį neturi jokio supratimo, 
ar pažįsti tik paviršutiniš
kai?!”

Snaudulis.

Pranas: Kodėl Aldona dai 
nuodama scenoje užsimer
kia?

Stasys: Mat, ji nenori ma
tyti publikos kančių.

—o—

Miestietė: Ar gali šį 
čiuką ir namie užauginti?

Kaimietė: Jei galima, na
mie suvalgyti, tai galima ir 
užauginti.

Miestietė: Bet, matai, mes 
valgome restorane.

vis-

Motina: Mokykis, vaikeli, 
mokykis — liksi įžymus vy
ras.

Sūnus: Aš geriau liksiu
nežymus, nes taip daug leng- skyriuose, 
viau: nei man mokytis, nei 
tau rūpintis.

Štai varna sūrio gabalą kažkur užėjo.
Į eglę įsikorus,

Papusryčiauti buvo pasišovus,
Bet susimąstė, o snape ji sūrį laikė;

Pro eglę lapei bėgti pasitaikė.
To sūrio kvapas lapę sutūrėjo:
Išvydo sūrį5 — juo susižavėjo.

Gudruolė prislenka prie eglės, nieko nebelaukia,
Vizgena uodega, akių nuo varnos nebeatitraukia 

Ir sako, vos kvėpuodama, saldžiai:
„Širdel, kaip tu atrodai nuostabiai.
Kas per kaklelis ir akelės! Visa taip puiku,
Jog apsakyti man sunku.
Plunksnelės kokios! Koks snapelis!

Tur būt, jau angeliškas tavo ir balselis.
Pragyski, nesigėdink. Jei ir pagiedoti taip gali, 
Kaip savo puikumu žavi,

Tai paukščių karalienė tu gyva!” 
Nuo pagyrimo varnai ėmė svaigt galva;

Iš džiaugsmo gaudo kvapą, 
Į lapes malonius žodžius staiga 
Ji sukarkė, išskėtus snapą.
Iškrito sūris — o su juo laputė šmikšt į taką.

Vertė J. Talmantaš.

IS TĖVU ŽEMES
— Kaune koncertavo če- 

koslovakų choras „Križkov- 
ski”.

— Valstybės dramos ar
tistas K. Glinskis minėjo te
atrinio darbo 30 metų su
kaktį. Jo gerbėjai įsteigė 
Glinskio stipendijų fondą, 
skiriamą dramos studen
tams. Jau sudėta per 10,000 
litų.

— Žagarėje palaidotos 
Umestauskaitės kapo išnie
kinto j ai suimti; jais yra 3 
darbininkai, kurie save laiko 
laisvamaniais.

— Rašytojas Liudas Gira 
apdovanotas estų jaunimo 
garbės ženklu.

— Buvęs Tauragės Maisto 
bendrovės direkt. A. Pran- 
culis už išeikvojimus nubau
stas 4 met. kalėjimo.

— Krikščionių darbininkų 
sąjunga gegužės 15 d. minė
jo savo šventę Kaune, Ma
rijampolėje ir kituose savo

— Gegužes 12 d. Kaune 
buvo oro puolimo bandymai.

I ŽALGIRIS I 
| Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vytauto | 

(Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio? i
Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakojimų I 

a apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį kryžiuočių galybę?

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų ir y 
B įdomių istorinių apysakų.
I mokslininkai ir rašytojai. 
tšoma.

Savaitraštis

Apie jį rase kitataučiai 
Apie jį dar daug bus ra-

- - t AMERIKA birželio 25 dieną pradeda | 
(spausdinti nepaprastai įdomią istorinę apysaką „ŽAL- į 

GIRIS”, kurią parašė J. Sužiedėlis.

•
 Apysaka „ŽALGIRIS” vaizduoja Vytauto Didžiojo * 
laikus, lietuvių atkaklias kovas su kryžiuočiais, mūsų I 

(senovės papročius ir kitus įdomumus. i
„ŽALGIRIS” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį I 

A susipratimą kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos I 
f dalis žavi savo nuostabiu gražumu. I
(Ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose 1 

bus spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsi- I 
| gyti už 75 et. Geriausiai užsirašyti Ameriką visiems I 
f metams — tik 2 doleriai. I

(
Tuojau rašyki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 et. paš- i 
to ženklais ar pašto perlaida. Vienas numeris susipa- I 
A žinti siunčiamas nemokamai. I

AMI
423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Visas miestas buvo paslėp
tas tamsose; gatvėse nu
trauktas bet koks judėjimas

— Kovo mėnesį Lietuvoje 
buvo 886 jungtuvės, gimė 
6,184 kūdikiai, mirė 3,394 
asmenys, priaugo 2,790 as
menų.

— Darbo rūmų suvažiavi
me pranešta, jog įvairiose 
dirbtuvėse dirba 40,000 dar
bininkų, o žemės ūky apie 
160,000. Vidaus reikalų min. 
Čaplikas pareiškė, jog rūpi
namasi, kad darbininkai bū
tų aprūpinti • nuosavybe. 
Klaipėdos darbininkų atsto
vai nusiskundė labai bloga 
savo būkle, bet jos negalima 
pagerinti, nes ten darbinin
kų reikalus tvarko autono
minė krašto valdžia.

— Per pirmuosius 3 mėne
sius Lietuvoj buvo 5916 
jungtuvių; gimė 15,665 kū
dikiai, mirė 10,656 asmenys, 
priaugo 5,009 asmenys. Pa
lyginus su praėjusiais 2 me
tais, jungtuvės sumažėjo be- 
veik 18 procentų.

— Pociūnėliuose, Kėdainių 
apskr., palaidota 116 metų 
senelė Anelė Kšeneckienė; ji 
iki pat mirties gerai matė ir 
turėjo sveiką sąmonę.

— Vabalninko pieno per
dirbimo bendrovė pernai 
turėjo 61 tūkst. litų gryno 
pelno, iš kurio paskyrė 1000 
litų kariuomenei, 100 lt. Pri
sikėlimo bažnyčiai, 500 lt 
katalikų skaityklai, 565 lt. 
par. salei, 250 lt. šauliams, 
250 lt. senelių prieglaudai ir 
kt.

— Gegužės 22 d. Kaune 
įšventinti 24 nauji kunigai,

— Kaune iškilmingai mi
nėta civilinės aviacijos 10 
metų sukaktis. Aerodrome 
surengtos didelės iškilmės, 
kurios sutraukė per 20,000 
žmonių. Buvo svečių iš Lat
vijos ir Estijos.

— Ruošiamas 
kuris griežtai 
prekybą, gamybą

— Galutinai nutarta pra
dėti naujos Kauno miesto li-

įstatymas, 
sutvarkys 
ir amatus.

goninės statyba, kuri kai
nuosianti apie 3 mil. litų.

— Lietuvoje yra 19 alaus 
bravorų, iš kurių tik 10 vei
kia. Atpiginus alų pusiau, ti
kimasi alaus vartojimo pa
didėjimo.

— Prie Vilijampolės tilto, 
Kaune, sukdamas nuo stai
ga ant kelio pasipynusios 
moteriškės, nuo motociklo 
nukrfto ir sunkiai susižeidė 
lęitenantasM. Lipnickas. Li
goninėje jis mirė. Velionis 
yra žinomo kun. Alfonso 
Lipnicko brolis.

— Geg. 15 d. sukako ly
giai 50 metų, kaip buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas, 
gener. J' Žukauskas, yra ta
pęs kariu.

— Ąžuolų Būdos (Mari
jampolės apskr.) šauliai pa
statė bažnyčią, kurią per 
sekmines pašventino vysku
pas Reinys.

— Klaipėdoje susiorgani
zavo lietuvių bendrovė „Me
dis”, kuri pirks mišką ir par 
duos į užsienį.

M. Reinys — vienas ateiti
ninkų kūrėjų. Lietuvos 

vardo kėlėjas

Liuveno universitete dvasia 
buvo labai palanki visų tau
tų studentams. Universiteto 
vadovybė nesikėsino į kitos 
tautybės studentų laisvę. 
Todėl ir lietuviai studentai, 
džiaugdamiesi ta laisvės 
dvasia, buvo susibūrę į ne
didelį, bet glaudų būrelį — 
draugiją, pavadintą „Lietu
va”. šiai lietuvių studentų 
draugijai Reinio laikais pri
klausė studentai: Reinys, 
Bielskus, Kuraitis, Šultė, 
Viskanta, Galdikas, Maliaus- 
kis, Stukelis. 1909 m. univer
siteto jubiliejaus proga 
draugija įsigijo savo vėlia
vą, kurią nešdavo iškilmėse. 
Liuveno lietuviai dažnai su
sirašinėdavo su prof. Pr. Do
vydaičiu, anuomet Maskvos 
studentu. Kaip tiktai šitam 
laikotarpy gimė ir brendo 
ateitininkų idėja, kurią kiek 
vėliau ryškiausiai įkūnijo 
Pr. Dovydaitis. Liuveno lie
tuvių studentų susibūrimas 
„Lietuva” buvo šiandien taip 
galingai išaugusios ateiti- 
ninkijos branduolys.

Lietuviai studentai steng
davosi visomis progomis 
garsinti Lietuvos vardą. Jie 
tai darydavo gana įdomiu 
būdu prancūzų ir flamandų 
laikraščiuose. Savo parašy
tuosius apie Lietuvą straips
nius jie paprašydavo stu
dentus išversti ir į flamandų 
kalbą, o šituos jau siųsdavo 
flamandų laikraščiams, ku
riuos skaitė belgai. Taip 
Lietuvos vardas darėsi vis 
labiau žinomas.

M. Reinys — mokslų
> daktaras

Kun. M. Reinys pasižymė
jo ne tik gabumais, bet ly
giai ir dideliu darbštumu. Jo 
mokslinis lygis Liuveno uni
versitete po vienų metų stu
dijų — 1910 m. buvo įver
tintas bakalaureato laipsniu,
1911 m. — licenčijato, o
1912 m. Reinys parašė diser
taciją „Dorovės pagrindai 
Solovjovo filosofijoj”, 
veno universitetas už 
disertaciją ir doktorato 
zaminus suteikė kun. 
niui daktaro laipsnį.

Taip gražiai baigęs filoso
fijos studijas Liuvene, dr. 
M. Reinys grįžo į tėvynę. 
Laikas, kuriam jis turėjo 
leidimą studijuoti užsieny,

Liu-
šią
eg- 

Rei-

buvo baigęsis. Tačiau vysku
pijos administratorius Mi
chalkevičius, tinkamai įver
tinęs dr. M. Reinio moksli
nius laimėjimus, davė jam 
leidimą dar du metus gilinti 
mokslus užsienio universite
tuose.

Dr. Reinys antrą kartą iš
vyko į Belgiją ir įsirašė į 
Liuveno Universiteto Gam 
tos Fakultetą Čia studijavo 
vienerius metus botaniką, 
zoologiją ir citalogiją. Šitą 
kursą jis klausė kartu su 
medikais ir gamtininkais. 
Kursą klausyti baigęs, jis iš
laikė egzaminus ir gavo ati
tinkamą liudijimą.

Kun. Reipys tačiau įgy
tuoju mokslu nepasitenkino. 
Iš Belgijos Liuveno 1913 m. 
jis nuvažiavo į Štrasburgą 
kur ištisus metus klausė 
mokslininko prof. Alberto 
Lang’o apologetikos pagrin
dų. Tuo metu Reinys klausė 
ir keleto kitų štrasburgo 
profesorių, skaičiusių pa
skaitas vokiškai, kaip antai: 
G. Simmel, A. Schneider.

Atostogos Danijoj ir 
mokslines kelionės

Iš viso Reiniui teko klau
syti paskaitų trimis kalbo
mis: Akademijoj — lotyniš-

kai, Liuvene — prancūziškai Olandiją, Švediją Buvo nu- 
ir Štrasburge — vokiškai, vykęs į Londoną ir Paryžių. 
Be to, pradžios mokykloj ir Iš Štrasburgo aplankė Švei- 
gimnazijoj buvo vartojamos 
rusų, seminarijoje lotynų ir 
lenkų kalbos.

Be paskaitų ir gilių moks
linių studijų universitetuose 
ir privačiai, daug dvasinio ir 
mokslinio turto Reinui davė 
jo kelionės po kultūringą
sias Vakarų Europos valsty
bes. 1910, 1911 ir 1913 m. 
vasaras Reinys praleido Da
nijoj — Horsens’o mieste. 
Čia jis ėjo kapeliono parei
gas vienuolyne. Jis atlikda
vo vienuolyne religines apei
gas, už ką gaudavo pilną 
pragyvenimą. Į Daniją tuo 
metu atvykdavo nemaža sve
timtaučių darbininkų, kurių 
tarpe buvo ir lietuvių. Hor
sens’o parapijoje apsigyve
no apie 30 tokių lietuvių — 
darbo ieškotojų. Kun. Rei
nys paskelbė, kad jei į baž
nyčią susirinks bent 6 lietu
viai, jis jiems sakysiąs pa
mokslus lietuviškai. Žinoma, 
paskirtą valandą į pamaldas 
lietuviai mielai rinkdavosi ir 
labai džaugdavos girdėdami 
lietuviškai skelbiamą Dievo 
žodį.

M. Reiniui studijuojant 
Liuvene, teko aplankyti

cariją, Austriją ir Italiją. 
Kun. Reinys, keliaudamas po 
šias valstybes, susipažino su 
jų kultūra ir gausingais se
novinio bei šių laįkų meno 
paminklais. Užsieny jis iš
buvo iki 1914 mt.

lionu buvo paskirtas kun. 
Reinys. Ką tik įkurtuose pe
dagoginiuose kursuose kun. 
Reiniui taip pat teko eiti 
pirmojo, .kapeliono pareigas. 
1916 m. kun. dr. M. Reinys 
buvo pakviestas profesorium 
į Vilniaus Dvasinę Semina
riją. Tuo pačiu laiku lietu
vių gimnazijoj dėstė logiką 
ir psichologiją ir'pedagogi
niuose kursuose gamtos da
lykus. 1922 m., kai daugelį 
lietuvių inteligentų lenkų 
valdžia ištrėmė į neokupuo
tą Lietuvą, dr. Reiniui tek
davo į savaitę 42 pamokos. 
Toks darbas, aišku, iščiulpė 
jam daug sveikatos ir ener
gijos. To negana, Vilniaus 
kat. mokytojams kun. Rei
nys skaitė nuo 1915 iki 1920 
m. psichologijos paskaitas.

Žymūs kun. Reinio mjo-

M. Reinys — lietuvybės 
kėlėjas Vilniuje

Sugrįžęs iš užsienio kun. 
Reinys paskiriamas vikaru 
Vilniuje, prie šv. Jono baž
nyčios. Reinys iš pat pra
džios pasirodė aiškus ir są
moningas lietuvis. Kai ku
riems lenkams tai nepatiko.

Kun. M. Reinys tuo buvo 
įsuktas į visuomeninio lie
tuvių gyvenimo sūkurį. Kiek 
vieną sekmadienį skaitydavo 
paskaitas įvairiuose lietuvių pelnai ir didžiausiai vilnie- 
susirinkimuose, uoliai daly
vaudavo pavasarininkų ir 
ateitininkų veikime. 1915 m. 
jis paskiriamas į dvi gimna
zijas kapelionu. Vokiečiams 
prie Vilniaus prisiartinus, 
gimnazijos išsikėlė į vidurį 
Rusijos. M. Reinys į Rusiją 
nevažiavo, bet pasiliko Vil
niuje. Netrukus įsisteigė pir
moji lietuvių gimnazija Vil
niuje, kurios pirmuoju kape-

čių lietuvių draugijai „Ry
tui”, kurios valdyboje kun. 
Reinys dirbo apie septyne
rius metus, kurį laiką buvo 
ir jos pirmininkas. Nuo 1915 
m. M. Reiniui teko dalyvau
ti ir politiniam judėjime.

Bolševikų kalėjime

Prof. .kun. Reinys buvo 
žymus Vilniaus lietuvių ju- 

(Tęsinys 4 psl.)
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Brangiuosius svečius pa
matyti kiekvienam bus įdo
mu ir įspūdinga. Išeivijoj da 
bartiniais laikais lietuvius
jaunuolius beveik išimtinai 
tik svetima kalbant girdime. 
Pripratę .prie to, rodos, ir ma 
nome, kad taip reikia ir ki
taip būti negali. O čia pasi
rodys lietuviai jaunuoliai, iš
augę ten, kur ošia žaliosios 
girios, kur liūliuoja rugelių 
laukai, kur vingiuoja sriau
nieji upeliai ir tvylo sidabri
nės varsos ramieji ežerai. Iš 
ten dabar atvyks mieli sve
teliai, kalbą išimtinai tik lie
tuviškai. Ar nebus mums vi
siems malonu tokius jaunuo
lius pasitikti ir su jais pasi
sveikinti? Ar nebus smagu 
pamatyti ir išgirsti tokius 
jaunuolius, išaugusius tyra
me ir sveikame Lietuvos ore 
ir klimate, ir kalbančius mū
sų bočių prigimta kalba?

Kiekvienas lietuviškas lai
kraštis, kiekviena lietuviška 
knygelė, , lietuviška prakal
ba, lietuviškas koncertėlis ar 
teatrališkas vakarėlis, kiek
viena sudainuota lietuviška 
dainelė palieka savo teigia
mą žymę išeivijos jūrose. 
Tad ir dabar rengiama Ame
rikos Lietuvių Sporto Šven
tė, neatsižvelgiant į visą pa
dėtą vargą, darbą, pasieks 
savo tikslą ir paliks gilius 
pėdsakus. Iš anapus okeano 
atvykę svečiai taps nauju ; 
gaivinančios- saulutės * spin
duliu, kuris įsiverš ir į tuos 
lietuvybei šaltuosius ir tam
siuosius išeivijos kampelius, < 
į kuriuos pirmiau niekas ki
tas įsiveržti neįstengė.

Rengiama lietuvių olim
piada ir atvykę Lietuvos 
sportininkai galės Amerikos 
lietuvius jaunuolius su spor
tiškais žaislais pažadint iš 
lietuviško letargo ir primin
ti jiems, kad jie yra garbin
gos lietuvių tautos vaikai ir 
pastūmės juos į lietuvišką 
veikimą. Todėl ir Amerikos 
Lietuvių Sporto Šventei su-

rengti sudėtos visos pastan
gos nenueis veltui ir atneš 
vaisius, nekalbant jau apie 
tuos jaunuolius, kurie patys 
to laukė; jie dabar džiaugsis 
sulaukę progos pasyeikinti 
savo nepažįstamus brolius iš 
užjūrio, nes sportas tai lyg 
kokia tarptautinė jėga, kuri 
greitai sujungia į draugiš
kumą visai nepažįstamus 
žmones.

Aš tikiu, kad Amerikos 
lietuviai pilnai supras nau
dą, kurią atneš rengiamoji 
sporto šventė ir Lietuvos 
sportininkų atvykimas. A- 
merikos lietuviai, kiek galė
jo, gelbėjo ir atidžiai sekė 
Lietuvos prisikėlimo pulsą. 
Ir nevien sekė, bet ir giliai 
jautė. Tad ir dabar jie pa
jus ir pastebės tą atskren- 
dančią kibirkštėlę, kuri pri
duos naujos šilumos ir švie
sos, taip reikalingos išeivių 
lietuvių tautybės židiniui!

Eleonora Bartkevičiūtė.

ti”. Tai geras pavyzdys 
tiems, kurie dar nepriklauso 
prie choro.

Atskirai pasirodė merginų 
ir vyrų chorai.

Elizabetho solistai buvo 
P. Bruzgiūtė, V. Barauskas 
ir pp. Buiniūtės; labai gra
žiai padainavo.

Elizabetho choras, vad 
komp. J. Žilevičiui, gerai su
dainavo porą dainų.

Tariam padėkos žodį muž. 
F. Hodeliui ir choristams už 
gražų pasirodymą ir gražias 
dainas. Dėkojame muz. J. 
Hodeliui už akompanavimą, 
o labiausiai dėkojame komp. 
J. Žilevičiui ir jo vedamam 
chorui už jų pasiaukojimą 
atvykti ir padėti išpildyti 
mums programą. Gal kada 
ir mes jiems kaip nors atsi
lyginsim.

Amerikos skaityt. K. Ro
land, gyv. Camden, N. J., 
atsiuntė redakcijai laišką, 
kurio svarbiąsias mintis čia 
paduodame:

Skaitytoja reiškia nepasi
tenkinimo dėl atspausdintų 
kun. J. Kuro atsiminimų 
paskutinės dalies, kuri liečia 
Nukryžiuoto Jėzaus Seseris; 
nuo pat vienuolyno įsisteigi- 
mo skaitytoja yra dažnai 
lankiusi Elmhurste ir nieko 
panašaus negalinti pasakyti 
kas tuose atsiminimuose pa 
sakyta apie seseris ir tėvą 
Alfonsą.

Per daugelį metų Tranaus- 
kai turėjo restoraną ir jiems, .v .. ., , . . ma išpiešti savo veikimą,labai gerai sekesi. Vaikus1 r 
išugdė ir išmokė. Viskas bu
vo malonu ir smagu gyventi. 
Prieš metus viena duktė iš
tekėjo ir laimingai gyveno. 
Antroji duktė jau ruošėsi 
vedyboms, bet štai motina 
susirgo ir mirė, nesulaukus 
dukters vestuvių.

Velionė palaidota su pa
maldomis iš šv. Kazimiero 
lietuvių par. bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines gegužės 
28 d.

Rašąs šiuos žodžius reiš
kia gilios užuojautos p. L. 
Tranauskui ir visai šeimai, 
gi mirusiai amžiną atilsį.

Pūkas.

Marijos Vaikeliai šiemet 
nepaprastai - minėjo savo 
metinę šventę, švč. Panelės 
stovylą apvainikavo Agnė 
Kasmonaitytė; jai asistavo 
Marė Kedytė ir kitos mer
gaitės. Iškilmių paveikslas 
silpo Hartfordo laikraščiuo
se. Po iškilmių buvo užkan
džių; dalyvavo apie 70 na
rių, svečiai kunigai Ambo- 
tas ir Kripas, Bro. Jonas 
Banys, p. Giedraitienė, O. 
Pugžliūtė, J. Kasmonaitis 
Ed. Mončiūnas ir kiti. Šei
mininkės buvo Pugžlienė ir 
Vismontienė.

— Džiugu ir malonu ma
tyti, kad vis dėlto susilau- 
kiam gražių pavyzdingų lie-

Geg. 23 d. par. choras, ve
damas muz. F. Hodelio, tu
rėjo metinį koncertą ir šo
kius parapijos naudai. At
vykus Elizabetho chorui, 
vad. komp. J. Žilevičiui, kleb. 
kun. Vaičekauskas pasakė 
įžanginę kalbą.

Varg. F. Hodelis vedė 
programą, o jo brolis, muz. 
J. Hodelis, tą dieną atvykęs 
į svečius pas brolį, pakvies-| tuviškų katalikiškų porelių,
tas akompanuoti visam va
karui.

Choras labai gerai pasiro
dė, išpildydamas Žilevičiaus, 
Šimkaus, Aleksio, Pociaus, 
Neimanto, Gudavičiaus, Grei 
čiaus, Vanagaičio ir Moniuš- 
kos kūrinius. Solo ir duetuo
se pasirodė P. Rimšiūtė, O. 
Adomaitė, O. Mašinauskaitė, 
V. Kemežytė, I. Pumpuraitė, 
J. Balčiūnaitė, M. Stanionis, 
M. Kazlauskas, P. Miller, H. 
M. J. E. V. ir A. iš Jankaus
kų šeimos. Jie gražų įspūdį 
padarė sudainuodami „Oi, 
Dievulėliau, ką reiks dary

kurios garantuoja ir Dievui 
ir tautai ir lietuviškai para- 
pjai paramos, štai kelios to
kios porelės: Stasys Morkus 
su p-le Sukodolskaite, Ka
zys Šimkus su Selma Dili j o- 
naite. Jos tikrai rodys kelią 
mūsų jaunimui. O kad visos 
porelės tokios būtų, kad visi 
jaunuoliai tuoktųsi tik su 
lietuvaitėmis — lietuviais! 
Dar dvi tokios porelės ne
trukus apsives: Vincas Kri- 
pas su Adele Kazakevičiūte 
Strelčiūnas su Ona Samuoly
te. Palinkėsime ir joms gra 
žiausio pasisekimo!

J. E. VYSK. M. REINYS 
(Tęsinys iš 3 psl.)

• i

li-

dintojas, katalikų veikėjas, 
organizatorius — kalbėtojas 
ir švietėjas. Toks asmuo, ži
noma, tuoj buvo pastebėtas 
bolševikų, kurie 1519 m. už
ėmę Vilnių pradėjo žiaurio
mis bausmėmis varginti 
jiems nepalankius lietuvius. 
Lietuviai veikėjai buvo ap
statyti šnipais. Dėl menkiau
sios priežasties grėsė kalė
jimai, trėmimai ir net mir
tis.

1919 m. vasario mėn. 9 d 
šv. Mykalojaus salėj kun 
Reinys laikė viešą paskaitą 
tema „Tikyba ir mokykla”. 
Šioje paskaitoje kalbėtojas 
įrodinėjo, kad tikyba būtinai 
privalo būti dėstoma mo
kyklose. Į šią paskaitą bol
ševikai buvo atsiuntę ir šni
pų. Netrukus komunistų lai
kraštyje „Švietimo reikalai” 
Nr. 2 atspausdinta kažkokio 
„komunisto idealisto” (vieno 
lietuvio mokytojo) kores
pondencija, kurioje iškraipo
mos kun. Reinio mintys, jis 
puolamas ir vadinamas 
kontrevoliucionierium. Ne 
vien tik minėta paskaita bu
vo suėmimo priežastim. Gal 
svarbiausia priežastis buvo 
veiklus dalyvavimas ir kal
bos vasario 16-sios iškilmė-

se, kuriose kun. Reinys ak 
tingai pasireiškė.

Vasario 20 d. jau buvo or
deris kun. Reinį suimti. Jam 
kažkas pasiūlė bėgti iš Vil
niaus. Vysk. Matulevičius 
tačiau taip daryti nepatarė. 
Pats kun. Reinys taip pat 
bėgti nenorėjo, dėl to pasili
ko Vilniuje-. Netrukus pas jį 
buvo padaryta krata ir, nors 
nieko ypatingo nesurasta, 
vis dėlto vasario 22 d. buvo 
suimtas ir nugabentas į ka
lėjimą, .kur jis jau rado 
ir kitus ’bendrojo likimo 
draugus: kan. P. Dogelį, po
etą Liudą Girą, kun. Vailo
kaitį ir kt. Tai vis Vilniaus 
lietuvių vadai, pakliuvę bol
ševikams. Kalėjime I 
Reinys daug iškentė ir prisi
kamavo.

Iš tikrųjų, kalinamieji, 
kad ir nenusiminė, buvo pa
vojingoj būklėj. Jiems grėsė 
mirties bausmė. Viename 
bolševikų laikrašty, būtent 
„Komuniste” kovo mėn. 4 d. 
pasirodė atviras reikalavi
mas, kad visi kalinamieji 
lietuviai būtų sušaudyti. 
Šaudyti jų nešaudė, bet į 
laisvę taip pat neišleido. Vil
niaus kalėjime juos išlaikė 
vėl du mėnesus. Pagaliau, po 
penkių mėnesių kalinimo, 
nušvito laisvė. Visus lietu
vius kalinius atvežė į Lietu

vą ir paleido.
Atgavęs laisvę kun. Rei

nys grįžo į Vilnių ir prade j c 
dirbti vėl tuos pačius dar
bus kunigų seminarijoje, 
gimnazijose ir lietuviškoje 
visuomenėje.

1922 m. birželio 20 d. kun. 
Reinys gavo pakvietimą va
žiuoti į Kauną dėstyti ką tik 
įsteigtame Lietuvos Univer
sitete. Bet Vilniuje kun. Rei
nys buvo taip pat labai rei
kalingas: pedagoginių kursų 
ir gimnazijos mokytojas, 
lietuviškųjų organizacijų vei 
kėjas ir, kas svarbiausia 
„Ryto” dr-jos pirmininkas 
Dėl to kun. Reinys ne iš kar
to nusprendė važiuoti. Jis 

kun. i ypač ilgai svarstė ir tik galų 
iri si- gale, kunigų draugų ragina

mas, vysk. Matulevičiaus pa 
tariamas, ryžosi palikti jau 
taip mielą Vilnių ir Vilniaus 
lietuvius. „Ryto” dr-jos pir
mininko pareigas perėmė 
kun. prof. Kraujalis. Kun. 
Reinys išvažiuodamas „Ry
to” draugijai padovanojo 
daugumą savo knygų ir vi
sus baldus.

Vos atvykęs į Kauną kun. 
Reinys paskiriamas Lietu
vos Universiteto, Teologijos- 
Filosofijos Fakulteto' ekstra
ordinariniu profesorium — 
psichologijos katedros vedė
ju. (Bus daugiau)

— Mirė vienos lietuvių fi
nansinės įstaigos pirm., p. 
A. A. Juškauskas; į šerme
nis važiavo giminaičiai pp 
Kvedaravičiai, kuriuos kelio
nėje iš Pottsville, Pa. į Balti
more, Md., netoli miesto, išti
ko didelė nelaimė: sunkve
žimis trenkė į Kvedaravičių 
automobilį. P. Kvedaravičie
nė vietoje užmušta, kiti trys 
asmenys lengvai sužeisti pa
teko į ligoninę. Neteko jiems 
dalyvauti Juškausko laido
tuvėse, nes turėjo grįžti su 
savo numirėle į' Pennsylva- 
niją, kur ir baltimoriečių ke
turi automobiliai buvo nu
važiavę į laidotuves.

— P. Bubnis laimingai 
grįžo iš Rochesterio, N. Y., 
tik pakelėse kiek reikėjo pa
sitaisyt automobilį.

— Birželio 6 d. įvyko eks
kursija į šv. Pranciškaus 
vienuolyną, Washingtone, D. 
C. Lietuvių nuvažiavo ketu
ri pilni autobusai, šventoriu
je visi nufotografuoti; pro
cesijoj lietuviškai giedodami 
litaniją įėjo Į bažnyčią, kur 
kun. Mendelis atnašavo gie
dotas mišias ir pamokslą pa
sakė. Vaizdingai priminė ki
tų tikėjimų vėlų atsiradimą 
(Liuterio, Kalvino, Anglijos 
Henriko VIH ir kitų), ku
rie visi yra tik krikščiony
bės garai; šitas pavadini
mas labai teisingai atvaiz
duoja šimtus visokių sektų, 
savotiško nusistatymo ga
rus, nes ten nėra tikros Baž
nyčios. Po pietų lankėme 
vaizdus katakombų vienuo
lyno rūšyse (skiepuose), ša
lia šventoriaus. Parke giedo
jom Stacijas. Užvėjoj me
džių nuo saulės spindulių 
tirpome karščiu, bet visi lie
tuviai ištvėrė per Kryžiaus 
kelius, nė vienas nesislėpė į 
pavėsį. Tikrai karžygiška iš
tvermė; kitataučiai stebėjo
si. Bažnyčioj buvo palaimi
nimas, lietuviškai pagiedota 
„Garbinkim Švč. Sakramen
tą”. Atlankyta prie Katalikų 
Universiteto statoma bažny
čia, o po to, smarkiai supra
kaitavę, šlapi važiavom į 
Baltimorę. t J. K.

PHILADELPHIA, PA.

Šiurpi nelaimė
Penktadienį, birž. 4 d., ne

laimingai žuvo jaunutis Ed
vardas Linčiauskas, teturė
damas vos 5 m. ir 10 mėne
sių. Nelaimingajam bežai
džiant prie savo namų, 85 
Pleasant St., Dorchester, ne
atsargus vairuotojo ledo 
sunkvežimis sutriuškino jo 
galvelę. Tėvai Antanas ir 
Paulina (Meškauskaitė) Lin- 
čiauskai desperacijoje kan
kinasi, paliesti taip skau
džios nelaimės.

Edvardo kūnas palaidotas 
birželio 7 d. Naujos Kalva
rijos kapuose, kukliai paly
dėtas 10 jo vienmečių drau
gų karstanešių.

Ponams Linčiauskams 
skaudžioje nelaimės valan- 

jos senas tėvelis Juozas Gri-Į^°Je reiškiame gilios užuo- 
kietis ir brolis Pranas. | jautos. D. A.

Draugė Marė.

Birželio 9 d. iš 
phijos išvažiavo 
p-lė Magdutė Grikietytė. Ji 
važiuoja tėviškėn jau antrą 
kartą. Kilusi iš Šedvigių kai
mo, Suvalkijoje, kur gyvena

_____  Vargonininkų seimui šie-
— Neseniai įvyko vaiku- met įvykstant So. Bostone

čių pirmoji Komunija; juos muz. R. Juška ruošiasi ko 
paruošė Nukryžioto Jėzaus stropiausiai. Įvairiems sei- 
seserys. miniams parengimams turi

— Prie bažnyčios dalintas Jau suorganizavęs gražų bū- 
laikraštis The Catholic! U pagelbininkų, kurie nuo- 
Worker.

— Sodalietės savo vasar
namy, Palangos parke, pra
dėjo vasarojimo laikotarpį. 
Viskuo rūpinasi EI. ir C. 
Budrevičiutės, A. Arlauskai
tė, V. Baužaitė, A. Belevičiū- 
tė, A. Einorytė, J. Marcin 
kevičiūtė. Jos priims mergi 
nas, norinčias atostogauti

— Stropiai ruošiamas
Federacijos kongresui, įvyk
siančiam rugpiūčio 24 -r- 2f 
d. Sodalietės rūpinsis atsto 
vų priėmimu. Rožė

širdžiai dirba, kad parengi
mai būtų pasekmingi. Ir kur 
gi ne? Juk vargonininkų 
koncertas bus puošniausias, 
nes į jį suvažiuoja visos 
Amerikos lietuvių svarbiau
sieji muzikai. Taigi, turėsi
me progos išgirsti didžiąsias 
meno pajėgas. Nekantriai ir 
laukiame visi. J.

Są- 
me-

HARTFORD, CONN.

ji

Mirė Julija Tranauskienė
Geg. 23 d. mirė Julija 

Tranauskienė, gerai žinome 
prekybininko Tranausko 
žmona. Sirgo tris savaites.

Velionė atvyko į Ameriką, 
rodos, 1905 mt. Buvo kilusi 
iš Gruzdžių par., Radimų 
vienkiemio, 
me vyrą 
Josefiną, 
Liudviką, 
brauską;
ną, brolį ir dvi seseris.

Paliko nuliūdi- 
Liudviką, dukteris 
Margaretą, sūnų 
brolį Juozą Dam- 
Lietuvoje: moti-

,*£šiv '•^*

prie Dievo stalo. Bažnyčia 
buvo gražiai išpuošta. Visa 
tai sudarė neišdildomą įspį. 
dį. ,

— Novena prie šv. Anta
no vyksta labai sėkmingai ’ 
Žmonės lankosi gausingai. 
Kun. J. Balkūnas, novenoi 
vedėjas, savo gražiais ir pa- 
mokančiais pamokslais ano. 
nes žavėte žavėja. Novena 
užsibaigs sekmadienį, birž 
lio 13 d. Kviečiama į1 užbai-5 
gą ko gausingiausiai susi- j 
rinkti.

— Jo Eskscelencija vysk 
M. Reinys Jersey City apsi
lankys birželio 24 d. Jaunio 
šiamasi jo iškilmingam pri
ėmimui.

BROLIŲ PADĖKA
Apvažinėję visas lietuvių 

kolonijas su judamais pa
veikslais „Lietuva kalba” ir 
dabar grįždami atgal namon, 
į Lietuvą, jaučiame, pareigą 
visiems nuoširdžiai padėkoti. 
Visiems tiems, kurie tiesio
giai ar netiesiogiai padėjo 
suorganizuoti mūsų paveiks
lų rodymą, visiems, kurie 
taip maloniai mus priėmė ir 
visiems tiems, kurie parėmė 
mus savo atsilankymu ir 
taip gražiai. įvertino mūsų 
paveikslus, mes, abu broliai, 
tariame nuoširdų ačiū.

Grįždami į Lietuvą, mes 
jaučiamės skolingi visiems, 
nes bebuvodami čia Ameri
koj tarp lietuvių, radome 
nuoširdų priėmimą ir sustip- 
rėjome dar labiau dvasioje, 
gavome naujų jėgų tęsti to
lau pradėtą darbą.

Ateity, būdami sveiki, 
stengsimės pagaminti ir at
vežti parodyti dar įdomes
nių ir gražesnių vaizdų iš 
Tamstų senosios tėvynės, 
neaplenkiant ir paskutinių 
įvykių.

Iki pasimatymo visiems!
M. ir K. Motuzai.

Lietuvių Darbininkų 
gos N. A. apskritis savo 
tinę gegužinę surengė Ded
ham, Mass, naujoje vietoje,, 
birželio 6 d. Seniau apskri
ties gegužinės buvo rengia
mos gegužės 30 d. (Decora
tion Day), Romuvos Parke, 
Montello, Mass., kur suva
žiuodavo tūkstantinės mi
nios žmonių. Ir tikrai būda
vo įdomūs išvažiavimai, su 
gražia sporto ir dainų pro
grama.

Deja, šiemet visai kas ki
ta buvo. Rodos, kad kas tą 
gražiąją šventę tik paprastu 
jomarku pavertė. Jokios, net 
mažiausios programėlės ne- 
suruošta (nors garsinta, kad 
bus), tad ir jautėmės, taip 
sakant, prastai.

Tik ačiū kun. J. Vaitekū
nui, Providence lietuvių par. 
klebonui, kuris suorganiza
vo chorą iš tų pačių dalyvių, 
tad suskambėjo gražios lie
tuviškos dainelės, priminda
mos, kad lietuviais dar esa
me, kad suvažiavom į L.D.S. 
apskrities metinę „geguži
nę”.

Tikrai keista, kaip laikas 
keičia įvairius gražius daly
kus į paprastus, kasdieni
nius, kurie jokios išskirties 
nedaro niekam. Ar nevertė
tų pasiklausti atsakingų 
žmonių, kur gi einame?

Jurgis.

MOSmiUVES

Wo 8 i 1:30 vai. 
.®lngelų Karalienes 1 
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Pranui Kiziui 
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WILKES-BARRE, PA. j 
Skulptoriaus Petro Rimšos 

kūrinių paroda
Birželio 5 d. Historical So

ciety Muziejaus salėje, 78 
Franklin St., atidaryta skulp 
toriaus Petro Rimšos kūri
nių paroda, kuri baigsis bir
želio 13 d. Įžanga nemoka
mai.

Paroda atdara nuo 2 iki 5 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakarais.

Petras Rimša savo meno t 
kūriniais garsina lietuvių 
tautą civilizuoto pasaulio 
akyse ir dėlto vertas para
mos. Jis savo kūriniuose 
tarp kitko atvaizduoja lietu
vių tautos kovas už savo 
tautinę būtį, už laisvę ir ne
priklausomybę. Jo toki kūril 
niai, kaip „Lietuvos mokyk
la”, „Vyties kova su aru”, 
„Artojas”, Diena ir naktis" 
daug pasako lietuviui ir ki
tataučiui apie tas lietuvių 
tautos kovas ir pastangas.

Petras Rimša savo kūri
nių parodas turėjo Europos 
svarbiausiuose centruose^ 
taip ir Jungtinių Valstybių 
didmiesčiuose ir visur susi
laukė meno kritikų aukštr 
įvertinimo.

Vietos ir kaimyniškų ko- 
lonijų lietuviai kviečiant 
gausiai lankyti šią parodą. 
Jei kitataučiai įdomaujasi 
ir aukštai įvertina mūsų ga
baus tautiečio meniškus kū
rinius, tai savieji juo dau
giau turėtų tą atjausti ir į- 
vertinti. Spaudos Komisija.

iš-

®WlO

Parapijos moterų „gildi 
ja” turėjo savo metinius šo 
kius Wethersfield Country 
Club. Buvo ir nemažai kita
taučių. Veikiai turės kitas 
vaišes Tvarkūnų ūky Wind
sor, Conn, šios dr-jos mote
rys daug rūpinasi labdary
be. Aplanko vargingesnes 
šeimynas ir jas šelpia. Jos 
aprengė pirmai Komunijai 
du vaikučiu.

— Vincas Šeigis per Deco
ration Day buvo parvažavęs 
pas tėvus. Jis dirba Roches- 
tery prie apdraudos. Gerai 
atrodo ir buvo malonu 
matyti.

— Vyčiai turėjo savo 
važiavimą į Keney Park.

— Hartfordo anglų laik
raščiuose tilpo du paveiks
lai iš LaSalette kolegijos 
veikimo — graduantų klasė 
su Kolegijos viršininku kun. 
dr. Mykolu Cibulskiu ir mi
sijų grupė su kapelionu kun. 
dr. Liutkum. Dabar visuose 
laikraščiuose matysim lietu
vių veidus su gražiais apra
šymai.

— Mūsų sesutės labai gra
žiai prirengė nemažą būrelį 
mergaičių ir bernaičių pir
mai Komunijai.

— Aną sekmadienį Wap- 
pinge, Hills Grove, lietuviai 
iš South Windsor ir apylin
kės turėjo pirmą savo pikni
ką. Suvažiavo daug žmonių. 
Visi gerai pasilinksmino.

Tenka pagirti Hartfordo
apylinkės lietuvius, kurie‘Lafayette St., Utica, N. Y.

KUN. J. BRUŽIKO, S. J. 
ADRESAI:

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

Nuo birž. 14 iki 20 —425
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NAUJAS BALSAVIMAS 
KAINUOS APIE MIL. DOL.

VYSKUPAS REINYS AT
VYKSTA BIRŽELIO 17 D.

BEŽDŽIONĖ UŽĖMĖ 
DEGTINĖS KRAUTUVĘ

parapijos būgnų, švil- 
ir trimitų orkestras 

priešaky su postu žy- 
ir kuriam vadovavo 
kun. Jonas Laurynai-

SAVIŽUDŽIŲ KLUBAS 
SIEKIA „GEROVĖS”

POPIEŽIUS ĮSTEIGĖ DET
ROITO ARKIVYSKUPIJĄ

JAPONIJOJ NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

bažnyčios birželio 8 d. į šv. 
Jono kapines. Laidotuvėse 
patarnavo graborius A. J. 
Valantiejus.

i gražiai pasipuošę, y 
i kitų vaikų, prisiaį

L. VYČIŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

VASARINĖ EKSKURSIJA 
į Lietuvą

ie Dievo stalo. Bai 
vo gražiai išpuošta. | 
i sudarė neišdildomą į

jersey cm, n. i
— Birželio 6 i tom 
į pirmoji Komunija. Į

Birželio 11 a.

— Novena prie šv, J 
vyksta labai sėkmU 

lonės lankosi gausQ 
m. J. Balkūnas, J 
dejas, savo gražiais įl 
Šančiais pamokslais % 
s žavėte žavėja. 
sibaigs sekmadienį,
t 13 d. Kviečiama į 
, ko gausingiausiai $ 
ikti.
— Jo Eskscelencija 

Reinys Jersey City
įkys birželio 24 i Jiu 
imasi jo iškilminga 
rimui.

BROLĘ
Apvažinėjo 
lonijas si 
ikslais „Lietoj 
.bar grįždami 
Lietuvą, jaučiame 
siems nuoširdžiai 
įsiems tiems, kurie H 
ai ar netiesiogiai 
(organizuoti mūsų pariį 

rodymą, visiems,!® 
,ip maloniai mus priėmė 
siems tiems, kurie para 
us savo atsilankymu 
,ip gražiai. įvėrimo b 
i veikslus, mes, abu Im 
iriame nuoširdų ačii 
Grįždami į Lietuvą i 
.učiamės skolingi w 
js bebuvodami čia Ai 
d j . tarp lietuvių, nia 
loširdų priėmimą ir e 
ėjome dar labiau te 
;avome naujų jėgų t^ 
au pradėtą darbą.
Ateity, būdami | 

sengsimės pagaminti I 
ežti parodyti dar įh 
ių ir gražesnių valtį 
'amstų senosios w 
eaplenkiant ir pas® 
vykių.

Iki pasimatymo ® 
M. ir K. Moto

Birželio 11 d., 1937 m.

VIETOS ŽINIOS

J. E. vyskupas Mečislovas 
Reinys birželio 17 d. atvyks
ta į New Yorką laivu UI de 
France.

Laivo įplaukimo į uostą 
tikslus laikas dar nežinomas, 
bet manoma, jog atplauks 
tarp 10 ir 12 vai. rytą.

Būtų gera, kad ko dau
giausia žmonių nuvyktų į 
uostą Garbingo Svečio pasi
tikti. 

< fc

Savaitės pradžioje, antra
dienį ar trečiadienį, bus ga
lima žinoti Ekscelencijos at
vykimo laikas, todėl norin
tieji ir galintieji pasitikti 
prašomi paskambinti Ameri
kai (Stagg 2-2133), o čia 
bus suteikta tikslių žinių.

Šv. Jono universitete ko
legijos kursą aukščiausiu 
pasižymėjimo laipsniu baigė 
Jonas A. Skarulis — summa 
cum Įaudė. Be to, jis buvo 
geriausias studentas .mate
matikoje ir chemijoje.

pareiga saugoti kryžkeles ir 
gatvėse, kad nenukentėtų 
vaikučiai.

Pernai automobiliai už
mušė 5,410 vaikų, iš kurių 
2,500 vos tik dar pradėję 
vaikščioti; 172 iš jų gyveno 
New Yorke.

Policija prašo visus vai
ruotojus būti atsargiai ir 
leisti visiems vaikučiams tu
rėti tikrą, saugią ir džiaugs
mingą vasarą.

NEW YORKO IR NEW 
JERSEY LIETUVIŲ 

DRAUGIJOMS

Jonas ir Stanislava Suba- 
čai, gyv. Richmond Hills, 
birželio 9 d. labai kukliai 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo 35 metų sukaktį. Ap
reiškimo par. bažnyčioje jų 
intencija atlaikytos mišios.

St. Subatienė yra žymi 
katalikų visuomenės veikėja, 
ilgametė moterų s-gos N. Y. 
ir N. J. apskrities pirminin
kė, nuoširdi laikraščio Ame
rikos rėmėja. I

Ponams Subačiams linki
me dar ilgo ir gražaus ben
dro gyvenimo.

Į degtinės krautuvę, 325 
Knickerbocker, Brooklyn, į- 
sikraustė nedidelė beždžionė 
ir pradėjo laipioti po lenty
nas. Iššaukti policininkai 
turėjo daug darbo, kol su
ėmė nekviestą „pirkėją” su
skubusį kelis butelius sudau
žyti. it1

Krautuvės savininkai pra
džioje norėjo beždžionę suvi
lioti bananais ir saldainiais, 
bet tai nieko negelbėjo — 
jis geriau mėgo laipioti po 
lentynas, buteliais degtinės 
nukrautas.

New Yorko miesto rinki
mų tarybos pranešimu, šį 
rudenį įvyksią miesto tary
bos rinkimai, pagal naują 
balsavimo būdą kainuosią 
beveik milijoną dolerių.

Gegužės 31 d. Liet. Le- 
gijono Dariaus-Girėno posto 
dalinys labai gražiai pasiro
dė New Yorko gatvėse ir 
stebino savo darnia žygiuo- 
te, drausme, uniformų dailu
mu. Daug kur žiūrovai plo
jo.

Parado pasisekimui ypač 
gelbėjo drausmingas ir gra
žiai aprėdytas Angelų Kara
lienės 
pūkų 
kurio 
giavo 
gerb. 
tis.

Posto narių vardu šiuomi 
širdingai dėkojame gerb. 
kun. Laurynaičiui ir visiems 
jo vadovaujamo orkestro 
šauniems jaunuoliams, kurie 
pagelbėjo garbingai atsto
vauti lietuvių vardą parade.

P. Mikalauskas,
Posto Vadas.

Birželio 1 d. laivu Europa 
iškeliavo į Liėtuvą kun. Ant. 
Petraitis, Eržvilko par. kle
bonas, kelis mėnesius- viešė
jęs įvairose vietose, o dau
giausia New Philadelphia, 
Pa.

Svečią palydėjo kun. J. J. 
Valantiejus, kun. Pr. Aukš
tikalnis ir A. J. Valantiejus.

dainų. Vaidintojai mokėjo 
savo vaidmenis, todėl malo
nu buvo sekti ir lydėti jų ge
rą vaidinimą.

Solo dainose pasirodė se
serys Dapkevičiūtės ir visų 
mėgiamas K. Hoffmanas.

Choras pradžioje sudaina
vo Pociaus „Piauti linksma” 
ir „Palaukėj”, Šimkaus „Vie
nas žodis ne šneka” ir Ben- 
doriaus „Žydi margos obe- 
įlės”. Atskirai pasirodė vy
rai, sudainuodami smagias 
dainas „Atskrend sakalėlis”, 
„Kariška daina”, .Sunku gy
venti” (su solistu Hoffma
nu) ir „šienpiūviai”. Užbai
giant koncertą choras vyku
siai sudainavo Žilevičiaus 
„Čia kraštas liūdnas”, N. N. 
„Mergužėle mano”, Šimkaus 
„Šiandien per dienelę” ir 
„Vakarinė daina”.

Visa programa paruošta 
labai skoningai. Koncertas 
baigtas klebono kun. J. Bal- 
kūno jautria kalba, raginan
čia labiau pamėgti lietuviš
ką dainą ir visų bendrai su
giedotu himnu.

P. Visminas susilaukė nuo 
širdžių sveikinimų už vyku
sį parengimą. T. B.

Taigi, visi, kurie tik keti
na, mano ir norėtų ateinan
čią vasarą vykti su šia jau
nimo rengiamąja ekskursija 

Lietuvą, prašomi jau dabar 
užsiregistruoti arba su įvai
riomis informacijomis kreip
tis pas A. J. Mažeiką, 145 
Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
ir visi paklausimai su malo
numu bus atsakyti ir paaiš
kinti.

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

L. K. Studentų ir Profesi- 
jonalų sąjungos metinis sei
mas šaukiamas š. m. liepos 
7 — 8 d. Marianapolio Ko
legijos patalpbse, Thomp
son, Conn.

Seimas bus pradėtas 10 v. 
rytą J. E. vyskupo M. Reinio 
iškilmingomis mišiomis ir 
pamokslu.

Pirmoji diena skiriama po 
sėdžiams, kuriuose bus cen
tro valdybos pranešimai, 
kun. Dr. Alf. Jagmino ir p. 
Iz. Rovaitės paskaitos, at
skiras profesijonalų pasita
rimas, Centro valdybos rin
kimai ir kiti klausimai. Po
sėdžiams užsibaigus, vakare 
įvyks koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski
riama draugiškam išvažiavi
mui į Naujosios Anglijos 
gražiausias apylinkes.

Seime dalyvauti galės tik 
užsimokėję nario mokesčius.

Visais seimo reikalais pra 
šoma _ kreiptis į Seimo Ren
gimo Komisiją, Marianapo- 
lis College, Thompson, Conn.

i Centro Valdyba.

Jau aštuntą sykį ruošiama 
New York ir New Jersey ; 
Lietuvių Diena, kuri, kaip ; 
visuomet, bus liepos — July 
4 dieną, sekmadienį, Klas- 
čiaus Parke, Maspeth, N. Y.

Lietuvių Dienos programa 
dus tokia: 11 vai. ryto Ap
reiškimo parapijos bažnyčio
je, 259 No. 5th St., Brooklyn, 
S’. Y. iškilmingos pamaldos. 
Mišias laikys ir pamokslą 
sakys J. E. vyskupas Mečis
lovas Reinys, atvyksiąs iš 
Lietuvos.

Parke bus įvairi sporto 
programa ir dainų šventė. 
Dainų šventėje dalyvaus ma
žiausiai keturi chorai, kurie 
jau smarkiai ruošiasi pra
džiuginti Lietuvių Dienos 
dalyvius smagiomis, įdomio
mis dainomis.

Ypatingai džiugu pažymė
ti, jog Dainų Šventę atida
rant kalbės J. E. vyskupas 
Reinys.

Maloniai kviečiame visas 
draugijas gausiai dalyvauti 
šioje Lietuvių Dienoje. Būtų 
labai malonu, jog ne tik da
lyvautume!, bet ir paremtu- 
mėt jos pasisekimą įvairiau
siais galimais būdais.

Lietuvių Dienai paminėti 
ruošiama išleisti programa, 
kurioje bus atspausdinti var 
dai visų tų asmenų, kurie 
paaukos nors 10 et. Būtų ma 
lonu, kad kiekviena draugija 
užsisakytų spausdinamoje 
programoje kampelį, kur 
tilptų draugijos narių var
dai. Be to, maloniai prašome 

’ atskirų narių neatsisakyti 
paimti įžangos tikietėlių, 
jei jie bus pasiūlyti.

Dėkodami už. Tamstų pa- 
' r amą praeity, turime vilties, 

jog ir šiemet nuoširdžiai pa- 
remsite Lietuvių Dieną. I
Lietuvių Dienos Rengimo

Komitetas.

Antroji Švedų Amerikos 
Linijos ekskursija į Lietuvą 
išplauks liepos 2 d. laivu 
GRIPSHOLM. Ekskursijos 
maršrutas: New York — 
Gothenburg — Kalmar — 
Klaipėda. Puiki kelionė per 
Atlantą, įdomūs vasaros 
vaizdai pervažiuojant iš Go- 
thenburgo į Kalmarą, gele
žinkeliu apie 7 valandas lai
ko per gražiąją ir Lietuvai 
draugingą Švediją.

Ekskursijai vadovaus VI. 
Mučinskas. Nevėluokite užsi
sakyti laive vietas. Atminki
te, kad liepos mėn. dar yra 
didelis turizmo judėjimas, 
kiti žmonės pasirūpina už
sisakyti laivakortę anksčiau 
ir gauna patogesnes laive 
vietas.

Pažymėtina, kad' šioji eks
kursija yra dar žemesne kai
na laivakortės, nes nuo lie
pos 19 d. kainos jau bran
gesnės. Pasinaudok žemesne 
laivakorčių kaina, vykdamas 
minėta ekskursija, kuri iš
plauks tik prieš kainų pakė
limą.

Ekskursijos organizatorius.

Savo 25 metų gyvavimo 
jubiliejų šiais metais švenčia 
dvi įžymios kat. jaunimo or
ganizacijos — Lietuvos Vy
čiai Amerikoje ir Pavasari
ninkai Lietuvoje. Šią sukaktu 
abi organizacijos rengiasi 
labai iškilmingai minėti. L. 
Vyčiai savo sukaktį minės 
Jubiliejiniame 25-ame Sei
me, kuris įvyks š. m. rug- 
piūčio 3 — 4 — 5 d.d. Day- 
tone, Ohio, kur dalyvaus ir 
Pavasarininkų Protektorius, 
J. E. vyskupas M. Reinys.

Lietuvos pavasarininkai 
savo jubiliejaus iškilmingą 
minėjimą turės 1938 metų 
vasarą, kada ši didžiulė or
ganizacija turės savo jubilie
jinį didžiulį kongresą, ir ka
da visa Lietuva iškilmingai 
minės savo Nepriklausomy
bės 20-ties metų sukaktį.

Taigi, ateinanti 1938 me
tai bus Lietuvos įvairiausių 
iškilmių metai, su kongre
sais, milžiniška dainų švente 
ir kitokiomis iškilmėmis. 
Tad, kad ta nepaprasta pro
ga būtų pilnai išnaudota, o 
ypač kad būtų atsilyginta 
pavasarininkams už jų dele
gacijos 1936 mt. atsilanky
mą Amerikon, L. Vyčių 24- 
tas seimas yra nutaręs reng
ti .1938 metais didžiulę eks
kursiją į Lietuvą ir gausin
gai dalyvauti pavasarininkų 
jubiliejaus iškilmėse.

Kad ši ekskursija būtų 
sėkminga, L. Vyčiai jau da
bar visu smarkumu jai ruo
šiasi ir registruoja visus 
tuos, kurie mano ateinančią 
vasarą vykti Lietuvon ir no
rėtų būti Vyčių ekskursijos 
dalyviais. Iki šiol jau didelis 
skaičius vyčių ir pašaliečių 
pareiškė noro su ta eskskur- 
sija važiuoti, tad ir jos pasi
sekimas užtikrintas.

Vaitikanas. ‘— Popiežius 
Pijus XI įsteigė naują arki- 
vyskupja su arkiyyskupo so
stu Detroite, Mich. Naujai 
arkivyskupijai priklausys 
Marquette, Grand Rapids ir 
Lansing (nauja) vyskupijos.

Detroito arkivyskupu pa
skirtas Rochester, N. Y. ar
kivyskupas Edward A. Moo
ney. Prieš kelis metus jis 
buvo Apaštališku Delegatu 
Indijoje ir Japonijoje.

Seno brooklyniečio grabo- 
riaus Alekso Radzevičiaus 
(402 Metropolitan Avė.) sū
nus Petras išlaikė valstybi
nius egzaminus ir pradėjo 
dirbti graborystės bizny; 
kartu su tėveliu.

Petras Radzevičius yra 
gabus ir simpatingas vyras. 
Atrodo, jis turės gerą ateitį.

Grab. A. Radzevičius dar 
vis negaluoja po sunkios li
gos, kuri jį parbloškė prieš 
6 mėnesius, bet jau žymiai 
sustiprėjo. Aleksui ir sūnui 
Radzevičiams linkime gero 
pasisekimo. Rep.

Tokio. — čia susektas ja
ponų savižudžių klubas, kurs 
turi savo įstatus. Prieš nusi
žudymą, nariai savižudžiai 
turi pranešti kitiems na
riams, kad jie žinotų, jog ir 
jie gali nusižudyti už 6 mė
nesių.

Įstatuose pasakyta, jog 
klubo nariai žudosi, ieškoda
mi gerovės ir laimingesnio 
gyvenimo.

Antanas Brazauskas, 44 
mt., gyv. 370 Hooper St., 
Brooklyne, po sunkios ir il
gos ligos mirė birželio 9 d. 
Pašarvotas savo namuose. 
Laidotuvės birželio 12 d. 10 
vai. iš Angelų Karalienės 
bažnyčios.

Nuliūdime liko žmona 
Ona, duktė Elena ir sūnūs 
Vladas ir Albinas ir tėvas 
Lietuvoje.

Laidotuvėse patarnauja 
graborius J. Garšva.

Tokio, -r Premjerui Ha
yashi pasitraukus, naują vy
riausybę sudarė princas Fu- 
mimaro Konoe. Jis yra žino
mas savo nepalankumu fa
šizmui. Tikimasi, jog jam 
pavyks laimėti kariuomenės 
ir partijų visišką pritarimą.

Birželio 6 d. 1:30 vai. po
piet Angelų Karalienės baž
nyčioje kun. J. Aleksiūnas 
suteikė Pranui Kiziui ir 
Adelei Jonavičiūtei moterys
tės sakramentą. Jaunąją baž 
nyčioje lydėjo jos dėdė p. 
Žemaitis, žinomas Newarko 
katalikų veikėjas. Jaunųjų 
palydovų buvo 5 poros, ku
rių pamergiais buvo Paulai- 
tė, Lelionytė, Starkiūtė ir 
Ant. ir J. Pažereckaitės.

Per šliūbą giedojo pa
rapijos choras; mat, abu 
jaunavedžiai buvo uolūs cho
ristai. Parapijos salėje įvy-

WILKES-BAB^ ft
Skulptoriaus Petro 6 

kūrinių paroto
Birželio 5 d. Historic! 

iety Muziejaus salė? 
'Yanklin St., atidaryki 
oriaus Petro Rimšos; 
rių paroda, kuri baigs 
ielio 13 d. Įžanga M 
nai.

Paroda atdara nuo! 
zal. po pietų ir nuo i 
vai. vakarais.

Petras Rimša sau
tūriniais garsina | k0 vestuvių pokylis, kuria

me dalyvavo arti 100 jauna
vedžių giminių, draugų ir 
pažįstamų. Čia jaunavedžius

;autą civilizuoto 
įkyse ir dėlto 
nos. Jis savo
:arp kitko atvaizduoji! gav0 dainomis pasveikino 
vių taūtos kovas ®|muz.5Pr. Dulkė ir E. Lašai- 

ė.
Vestuvių pokylis praėjo 
ažioje, jaukioje nuotaiko

je. Jaunavedžiams visi lin- 
ėjo gražiausio šeimyninio 
ugyvenimo.

tautinę būtį, už laisfl 
priklausomybę. Jo $ 
niai, kaip „Lietuvos f 
la”, „Vyties kova « 
„Artojas”, Diena ir 
daug pasako lietuviui 
tataučiui apie tas 
Jautos kovas ir

Petras Rimša safl 
nių parodas turėjo 

j svarbiausiuose 
taip ir Jungtinių V 
didmiesčiuose ir vi$ 
laukė meno kritiki 
įvertinimo.

Vietos ir kaim 
lonijų lietuviai 
gausiai lankyti šių 
Jei kitataučiai j 
ir aukštai įvertins 
baus tautiečio meni^ 
rinius, tai savieji F 
giau turėtų tą atjs^

SUVAŽINĖJO 
TRAUKINYS

Birželio 5 d. rytą, eidamas 
iš darbo, Jurgis K. Tarnaus- 
as, 53 metų, sutiko skau- 
žią nelaimę — pakliuvo po 
raukiniu, kurs jį mirtinai 
luvažinėjo. Pašarvotas 
amuose 60-37 — 56 
aspeth.
Dideliame nuliūdime 
ona Elzbieta ir 

uozas, Pranas, Alfonsas ir 
onas.
Palaidotas iš Maspetho

savo
Dr.,

liko 
sūnūs

Birželio 20 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje jungtuvių 
ryšiais amžinai bus sujungti 
Al. K. Mikulskytė ir Ant. T. 
Butauskas. Busimoji jauna
vedė Al. Mikulskytė yra ge
rai žinomų p. Jurgio ir Ur
šulės Mikulskių duktė.

—o—
Vedyboms ruošiasi dar dvi 

poros: P. J. Cibulskis su Pr. 
M. Karaliūte ir J. Druskinas 
su A. Dudonyte.

Visiems būsimiems jauna
vedžiams linkime gražios 
ateities.

Birželio 6 d. Central parke 
įvyko įvairių skirtingų tautų 
liaudies šokių pramoga, ku
rioje dalyvavo 34 tautų at
stovai. šokių žiūrėjo apie 
8,000 žmonių, o juos šoko 
per 250 šokėjų.

Lietuvių tautinius šokius 
šoko Lyraičių grupė, 
viškai kostiumuota.

GRĮŽO VASARAI

Moterų sąjungos 29 
rengia išvažiavimus į Forest 
parką birželio 27 d., ir liepos 
11 d. Pradžia 1 vai. popiet. 
Malonėkit iš anksto rengtis; 
moterys gerai patarnaus. 
Prašom kitų draugijų tuo 
laiku nieko nerengti, visi at
važiuokit pas mus į Forest 
oarką tyru oru pakvėpuoti 
ir su visais pasimatyti. Bus 
užkandžių ir gėrimų. Lauksi
me. Sąjungietės.

Maspetho par. choras, 
muz. A. Vismino vedamas, 
birželio 5 d. National Hali 
patalpose turėjo savo koncer 
tą — teatrą, ši pramoga tuo 
pažymėtina, jog tai buvo 
muz. Vismino pirmas pasi
rodymas Maspethe. Jis at
vyko vasario 15 d. ir turėjo 
chorą suorganizuoti iš nau
ja. Taigi, šis jo pasirodymas 
buvo tik po trijų mėnesių 
darbo.

Koncerto pradžioje choro 
vaidintojų grupė suvaidino 
3-jų veiksmų dramą „šauliš- 
ka meilė”, kurioje buvo ir la
bai jautrių scenų. Pažymėti
ni vaidintojai Aid. Mailaitė 
(nuoširdi ir įtikinanti šaulė 
Julytė), O. Kainauskaitė 
(gera motina), Kalibotas 
(tėvas), V. Paulauskas 
(smagus senbernis jauni
kis), Baltaitis (įsimylėjęs 
patriotingas šaulys), Baltai- 
tienė ir Vizytė (malonios kai 
mynės), Gronskis (apsukrus 
piršlys) ir Raukas (kaimy
nas). Vaidinime buvo gražių

Tel. EVergrcen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(brieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Vasaros atostogų grįžo 
stud. Al. Navickas ’iš No. 
Carolina universiteto ir 
stud. J. Valantiejus iš Notre 
Dame.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

VAIKŲ APSAUGA

Atostogų laikas jau 
Daugiau milijono vaikų 
kos poilsio ir žaislų parkuo
se, žaidimo gatvėse ir kitur. 
Vaikai skubės į poilsio vie
tas ir per neapsaugotas vie
tas. Kiekvieno vairuotojo

čia.
ieš-

MIRĖ NUO KARŠČIO

Birželio 7 d., karščiui pa
siekus 86 laipsnius, mirė 
Henry Sasano, 52 m., gyve
nęs Richmond Hill ir Ches
lav Wojcicki, 60 metų., gyv. 
Weehawken.

Sasano apalpo ir mirė Van 
Wyck Blvd, stoty; jis turėjo 
aukštą kraujo slėgimą; Woj
cicki mirė Union Sq. stoty. 
Abiejų mirties priežastimi 
buvo šiluma.

JERONIMAS LIULEVICIUS
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.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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



Birželio 11 d., 1937 m.
ŠTAIKA

SUSTOJO LAIKRAŠTIS

MASPETHO ŽINIOS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Šį penktadienį

Tel. EVer green 8-7027

IŠTEISINO POLICININKUS

Policijos viršininkas Va-

51

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

Standard

Borough 
be con-

Bventadlenlala sualtarui 
Tel.: Evergreen 8-9229

įsininkas paskyrė jiems 
tesnes vietas.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Brooklyne ėjęs laikrašty 
Times-Union nuo birželio Į 
d. sustojo. Laikraščio darni 
ninku dauguma gaus darbo 
laikraščio Eagle įstaigose.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

Tel. GLenmore 5-8733

VALANDOS: 
8—10 ryte

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vat.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

tro ilgametis s( 
Federacijos vai 
LDS vicepirmii

DR. ED. W. ŽUKAUSKAM
1114 FOSTER AVENUE '

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

Brooklyn, N. Y.

VERRUTO and 
SORRENTINO 
Restaurant)

Brooklyn, N. Y.

kėms, giminėms ir visiems 
dalyviams.

Jonas ir Ona Daugėlai.

DR. JOHN WALUK į j

161 NO 6th STREET ' Vy

EMIL VISONE
(Emil’s Restaurant)
Avenue Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS: 7
1 ikl 8 Ir nuo Sekmadieni:

7-8 vai. vakaro 10 IKI 12 vai. ryto
FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Šukolektuoja rendns
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

S *

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street,

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonšs todčl, kad jie valgo tikrą Lietuviu 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kėlimus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir 1 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

Maspeth, Y. Yį

LAUKIA VYSKUPO

ir Tautai iš

puikią

P. Ža- klebonijoje, pas drau- 
veikėjus, komiteto na-

muzikai inė 
labai įvairi,

savo 
iškėlė

Štai Kaip
Vysk Reinio s 
Kun. Pr. M. J u 
Patarimas lėni 
Ištroškę kraujt 
Nauji „istoriką

— o—
Sodalietėms 

ketvirtadienį, birželio

lai- 
do-

kaip Bostono a 
įšventino kun P 
Jurą, dabartinį 

Mass., kleboną.
Šios dienos s 

kas yra įžymus 
talikiškosios vis

sveiki-
N. Pa

milijonų lenkų, 
ja privalo grą; 
tas žemes su ji; 
teisėtiems savir

.Tarp spaudžii 
tojų laikraštis 
milijono lietuviu 
Lietuvos sostinę

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

JONAS GUTAUSKAS

STALIORIUS
Atlieku visokius stalerc-

Dalyvauja Lietuvių Dienoj - Liepos-July 4,1937, Klasčiaus Parke

iJį®

įįjM \ II

Didžiulis, gražia uniforma pasipuošęs, Apreiškimo parapijos vaikučių benas, kurs dalyvaus š. m. liepos 4 d. 
Lietuvių Dienoj, Klasčiaus parke. Visu smarkumu ruošiamasi prie tos didžiulės metinės šventės, kurioje da
lyvaus J. E. vysk. M. Reinys, apylinkės par. chorai ir daugybė garbingų svečių. Kiekvienas lietuvis tą sek
madienį turėtų praleisti su tūkstančiais savo tautiečių parko pavėsy. Taigi, liepos 4 d. visi į Klasčiaus parką.

PAGERBIMO VAKARIENĖ klebonui sveikinimo dovaną 
įteikia naują Cadillac auto
mobilį, kurio raktus čia pat 
jubiliatui ir įdavė.

Kun. N. Pakalnis, nepa
prastai geroje nuotaikoje, 
nuoširdžiai dėkojo Lietuvos 
vyriausybei, visiem iškil
mių dalyviams, savo parapi
jiečiams, visiems komiteto 
nariams už jo pagerbimą. 
Pasisakė jaučiąsis visai jau
nai, pilnas jėgų, todėl dirb
siąs Bažnyčiai 
visų jėgų.

Vakarienės 
programa buvo 
meniškai parinkta ir meis
triškai atlikta. Visus žavėjo 
Apreiškimo parapijos di
džiulio choro sudainuotos vi
sos dainos, o ypač Verdi 
„Pakelkim taurę” ir Štraus- 
so „Dunojaus valsas”. Muz.

Praėjusį sekmadienį, bir
želio 6 d., Klasčiaus salėje 
Apreiškimo parapijos komi
tetas suruošė iškilmingą va
karienę savo klebonui kun. 
N. Pakalniui jo kunigavimo 
25 metų sukakties proga, pa
gerbti. Gražiai išpuošton sa
lėti prisirinko apie 700 asme
nų, atvykusių išreikšti savo 
nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus kunigui jubilia
tui.

Iškilmių reikšmę padidino 
Lietuvos nepaprasto pasiun
tinio ir įgalioto ministerio, 
p. P. Žadeikio su žmona ir 
gener. konsulo, p. J. Budrio, 
dalyvavimas.

Programą vedė Apr. par. 
vikaras, kun. J. Kartavičius, 
kurs daugiausia rūpinosi, 
kad šios iškilmės geriausiai j janįus užtarnautai pasi-

su berniukų beno nariais eis nė 
bendrai prie Komunijos. Po 
mišių par. salėje įvyks ben
dri pusryčiai.

Visi vyrai kviečiami daly
vauti. Rast. J. Butkus.

pasisektų.
Sveikinimo kalbas pasakė 

prof. kun. Dr. M. Ražaitis, 
kun. Dr. J. Jagminas, Dr.
A. Petriką (profesionalų 
klubo vardu), kunigai Dr. J.
B. Končius, J. Balkūnas, J. 
šeštokas, J. Simonaitis ir J. 
Aleksiūnas, gen. konsulas J. 
Budrys ir ministeris 
deikis.

Min. Žadeikis savo 
nime pažymėjo kun. 
kalnio nuopelnus lietuvybei 
ir pareiškė, jog Lietuvos 
Prezidentas, įvertindamas 
jubiliato darbus, pagerbė jį 
apdovanodamas Gedimino 
ordinu. Konsulas Budrys per 
skaitė Prezidento raštą, o p. 
Žadeikis, visai publikai su
stojus ir keliant didžiules 
ovacijas, papuošė kun. Pa
kalnį, įteikdamas ordiną. 
Ordiną įteikus, visi dalyviai 
sugiedojo Tautos himną.

Kun. J. Kartavičius ren
gimo komiteto vardu prane
šė, jog parapijiečiai savo

Carpenter-Cabinet maker

kus darbus namuose ir
krautuvėse sąžiningai ir
pigiai. Kreipkitės pas lie

rodė turįs nepaprastai gerai 
išlavintą chorą, galintį išpil
dyti aukštos vertės kūrinius. 
Be minėtų dainų, choras iš
pildė Sasnausko ,,Ad mul- 
tos anuos”, V. Nacevičiaus 
„Dyvai”, W. Rhys-Herberto 
„Valio” ir ■ Gounod „Garbi
nam Tave”.

Pianu solo pasirodė EI. 
Stanytė ir T. Šidlauskas; 
smuikavo H. Rybicki; solo 
dainavo M. Stagniūnaitė, 
Aid. Liutkiūtė ir EI. Sadaus
kaitė. Duetą sudainavo A. 
Maslauskaitė ir A. Dragū
naitė.

Programą baigiant mo
kyklos mergaičių šokikių 
grupė vykusiai pašoko bale
tą, o mokyklos berniukų be
nas pagrojo smarkų maršą.

Dalyvių skaičiuje, be mi
nėtų sveikintojų, buvo kuni
gai Paulionis, Stonis, Leke- 
šis, Kelmelis, J. Vaškevičius, 
Vaičekauskas, Kemežis, Či- 
žauskas, Jonkus, Laurynai- 
tis, J. Barkauskas ir Petrau
skas ; konsulato sekretorius 
A. Simutis su žmona; gau
sus profesionalų būrys, 
daug prekybininkų.

Programai pasibaigus, ju
biliatą būrių būriai pažįsta
mų nuoširdžiai sveikino ir 
linkėjo gražiausios laimės 
— sėkmingai sulaukti kuni
gavimo 50 metų sukakties!

Parapija nuoširdžiai lau
kia J. E. vyskupo M. Reinio, 
kurs kitą sekmadienį, birže
lio 20 d., par. bažnyčioje 9 
vai. laikys iškilmingas mi
šias ir pamokslą sakys. Vys
kupas bus iškilmingai sutik
tas. Jo sutikime dalyvaus ir 
vaikų benas.

—O—

Novenos užbaga
Noveną į šv. Antaną,.prof, 

kun. M. Ražaičio vedama, 
baigsis šį sekmadjenį. Sudė
tinės mišios bus šeštadienį 
8:30 vai.

—o—
Domisi ekskursija

Parapijos ekskursija 
vu liepos '25 d. smarkiai
mimasi ir jos tikietai gerai 
platinami. Tikietų galima 
gauti 
gijų 
rius.

Šį
17 d., 8 vai. vak. įvyks svar
bus susirinkimas. Bus svar
bių reikalų aptarti, nes tai 
paskutinis sus-mas lig ru
dens. Laukiame ir naujų na
rių — visos būsite labai gra
žiai priimtos.

Sekmadienį, birželio 20 d., 
sodalietės bendrai priims 
Komuniją per 9 vai. mišias.

A. Vasauskaitė.
—o—

tuvį stalionų:
101 Grand Street,

(Top floor — left side)
(Nr. 31 (179)

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šv. Vardo dr-ja birželio 13 
d. per 8 vai. mišias drauge

jausmingai pagiedojo 
Avė Maria ir Prieš Tavo al
torių.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

—o—
Choristės šliūbas

Tą pačią dieną, 4 vai. kle
bonas moterystės ryšiu suri
šo par. choristę Izabelę Dau
gėlaitę su Kaz. Klimašaus- 
kiu. Kaipo savo choro narei, 
choras pagiedojo Veni crea
tor ir kitą giesmę, o dainin. 
B. Brundzienė gražiąją Avė 
Maria. Pirmoji pamergė bu
vo p. M. Paulionytė, klebono 
sesutė, pabroliu Juozas 
Brangaitis. Kitos pamergės 
ir pabroliai buvo: St. Jokub- 
čionytė, J. Lukšytė, J. Gili- 
žauskaitė, A. Jakubčionis ir 
F. Klimašauskas. Jaunosios 
tėveliai vestuves kėlė para
pijos salėje. Tai pirmos ves
tuvės šioje salėje. Vasaros 
laiku, karščiuose, geriausia 
vieta vestuvėms. Turi visus 
patogumus; gražiai atremon 
tuota ir išdekoruota. Ja tu
rėtų pasinaudot ir kiti. Kam 
eiti kur kitur, turint 
svetainę vietoje?

Jaunosios tėveliai 
vienturtei dukrelei
puikias vestuves, šeiminin
ke buvo p' O. Kulbokienė; 
jai prigelbėjo p. Česnulevi- 
čienė ir Lukšienė. Buvo at
vykus jaunosios teta M. Ka- 
šėtienė su sūnumi ir giminė
mis iš Pennsylvanijos. Iš 
Long Island Giližauskienė 
su sūnum ir dukrele. Visa 
eilė vietinių; atsilankė vė
liau ir kun. Paulionis.

Jaunavedžiams laimingo ir 
gyvenimo!

-y-O------

Padėka
Reiškiame gilią padėką už 

pagerbimą, patarnavimą ir
iŠį sekmadienį per 9 vai. dalyvavimą mūsų mylimos 

mišias šv. Vardo draugija dukrelės Izabelės jos sutuok- 
eis bendrai prie Komunijos, tuvėse su Kaziu Klimašaus- 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti ; 15 min. prieš 9 vai. reikia 
susirinkti į parapijos salę.

Seki*. J. Mykolaitis.

— Stud. Vincas Galčius 
baigė Šv. Jono universiteto 
klasinį kursą. Birželio 8 d. 
įgijo dailės bakalauro (A. 
B.) laipsnį. Baigė kolegiją 
su pagyrimu — cum Įaudė. 
Sveikiname.

— Subd. Juozas Varnaitis 
šią savaitę grįžo iš Šv. Tomo 
seminarijos (Denver, Colo.) 
atostogoms pas motiną.

— Kun. J. Vaškevičius už
baigs noveną prie šv. Anta
no šį sekmadienį birž. 13 d. 
7:30 vai. vak.

— Klierikas Ant. Pažerec- 
kas grįžo iš Niagara univer
siteto pas tėvus vasaros ato
stogų.

— Stud. Edv. Nedzinskui 
birželio 9 d. New Yorko ligo
ninėje padaryta operacija.

— Birž. 6 d. susituokė Ve
ronika Valiukevičiūtė su 
Aleksandru Šimanskiu. Birž. 
12 d. susituoks Albertas 
Draugelis su Margareta Ing- 
man; birž. 13 d. susituoks 
Patricija Subačiūtė su Juo
zu Balčiu.

— Pirmoji šv. Komunija 
Maspethe bus šį sekmadienį, 
birž. 13 d. per 9 vai. mišias. 
Mokyklos užbaigimo vakarė
lis birž. 19 d. 7 vai. vak. pa
rapijos salėje.

— Maspetho vyčiai pra
laimėjo sporto šventėje. Bet 
nenusimena. Jie tikisi laimėt 
kitąmet.

tentine buvo suspeno’avęs 24 
policininkus, įtartus lošime 
iš pinigų. Jie buvo užklupti 
viename negro kambary. Vi
si suimtieji aiškinosi susi
rinkę žuvavimo klubui steig
ti.

Policijos teismas visuB į- 
tartuosius išteisino, bet vir-l

Štai ir snJaukėi 
gojo Svečio. J. 1 
Mečislovo Reini( 
teks per pustrei 
pabūti amerikieči 
katalikiškoje vi 
Sudarytas lankyn 
rastis nežada EI 
jokio poilsio, nei 
kartais net po k( 
reikės būti vis d 

toje.
Vysk. M. Reiny 

tęs tokioms keli 
toroje, kur jis 
sekmadienis būn 
šventėse, ypač jei 
mo ruošiamos. Jc 
mas bus tikras 
ir malonumas n 
menei, kuri turės 
mti garbingąjį n 
sados kuklų, visli 
tarną, visus supi

NOTICE is hereby given that License No. Qf-roaf-
RL 7606 has been issued to the undersigned | Dtt-ttl.---- fwull oircvL,
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 787 Liberty Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ROBERT EVES 
(Bernman 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.
1048-1061 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 Beverago 
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 Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE

Hubert Imgram and Herbert E. Berry 
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Naujos poros
Pereitą sekmadienį 1 vai. 

popiet susituokė Stanislovas 
Stimburys su Pranciška 
Zupkaite. Vestuvės labai di
delės — net 15 porų lydėjo. 
Šliūbo metu p. B. Brundzie-

d-b-a 
1436
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. of 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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY -------------
SANTOLO

(Miami 
595 Union Avenue

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 13 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic -Beverage Control-Law at N. E. 
Corner 
Island, 
Kings, 

N. E.
Coney Island

NOTICE is hereby given that License No. 
RW1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

West 10th St., on Boardwalk. Coney 
Borough of Brooklyn, County of 

to be consumed on the premises.
HERMAN J. KARP

Comer W. 10th St., on Boardwalk 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška Šarvojimui koplycūa ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

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

ku birželio 6xd.: šv. Jurgio 
par. klebonui kun. K. Pau- 
lioniui už bažnyčios papuoši
mą, nemokamai salės užlei
dimą vestuvių pokyliui ir 
jame dalyvavimą, p-lei M. 
Paulionytei už dalyvavimą 
pirmose pamergėse, p. B. 
Brundzienei už gražų pagie- 
dojimą solo per sutuoktuves, 
muz. J. Brundzai už choro 
suorganizavimą, chorui už 
gražų pagiedojimą; svočiai, 
tetai su šeima, šeiminiu

693 Liberty

NOTICE is . ____ _______________
B4860 has been issued to the undersigned to 
sell beer nt retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 456 
Bergen Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY B. MULLEN
456 Bergen Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A15708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage' Control I.aw at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A15650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4203 
Ayenue J, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUTH M. KOLLN
•1203 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
Generaliniai Kontraktoriai, Laisniuoti Plumberiai

Pašalina visokius nenormalumus pagal miesto reikalavimus. 
Apšildymams anglimis, gesu ar aliejum. Geso šaldytuvai, geso 
pečiai, kombinuoti geso ir anglių pečiai. Jokių rankpinigių ne
reikia; galite išsimokėti per 3 metus.

Mea išvalome Garo Boilerius
oru už |2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

Jums nereikta rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

tinėlės garbės 
dybos narys,! 
nizacijos gari 
Be to, yra pa 
mos kūrinius. 
mėjęs dideliu 
- jo duosni 
pasiekia įvaii 
dus ir student

Mūsų laikr? 
kakties proga 
gu sveikinti k 

' rą, savo nuol 
darbį, kurs ki 
mery savo rasi 
tytojų širdis a

Lenkai pasir 
kiją padaryti „ 
ką”, todėl vis 
dabar spaudžia 
žumas — liet 
ukrainiečius ii 
Kad lenkams ji 
geriau pasisekt 
ko laikraštis I 
nal siūlo lenkai 
rimą: kadangi

Lietuvių vard 
tą Laisvės komi 
kai neteko bet k 
kūmo. Sušaudyt 
lūs plūsta š 
keiksmais. Jų 
taip tok nužei 
šaukia, kad tien 
giems generolai 
kūrė ir išugdė r 
miją, paskirtas 
sušaudymas „t 
nūs”.

Mūsiškiai kon 
tyti, norėjo, kad 
tiį atsiuntęs liet 
ir Ubarevičių į 
ir būtų pavedęs 
bui juos gyvus


