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Štai ir (sulaukėme Garbin
gojo Svečio, J. E. vyskupo 
Mečislovo Reinio, kuriam < 
teks per pustrečio mėnesio 
pabūti amerikiečių lietuvių 
katalikiškoje visuomenėje. 
Sudarytas lankymosi tvark
raštis nežada Ekscelencijai 
jokio poilsio, nes kasdien, 
kartais net po kelis sykius, 
reikės būti vis naujoje vie
toje.

Vysk. M. Reinys yra įpra
tęs tokioms kelionėms Lie
tuvoje, kur jis beveik kas 
sekmadienis būna įvairiose 
šventėse, ypač jei jos jauni
mo ruošiamos. Jo atsilanky
mas bus tikras džiaugsmas 
ir malonumas mūsų visuo
menei, kuri turės laimės pa
žinti garbingąjį vyskupą, vi
sados kuklų, visiems supran
tamą, visus suprantantį.

—o—
Šį penktadienį, birželio 18 

d., sukanka lygiai 15 metų 
kaip Bostono arkivyskupas 
įšventino kun. Pranciškų M. 
Jurą, dabartinį Lawrence, 
Mass., kleboną.

Šios dienos sukaktuvinin- 
Į kas yra įžymus lietuvių ka

talikiškosios visuomenės va
das: Kunigų Vienybės cen
tro ilgametis sekretorius, K. 
Federacijos valdybos narys, 
LDS vicepirmininkas, moks
leiviams šelpti draugijos Mo
tinėlės garbės ir centro val
dybos narys, L. Vyčių orga
nizacijos garbės narys ir t.t. 
Be to, yra parašęs kelis dra
mos kūrinius. Ypač pasižy
mėjęs dideliu labdaringumu 
— jo duosni ranka dažnai 
pasiekia įvairius vienuoly
nus ir studentiją.

Mūsų laikraščiui šios su
kakties proga ypatingai džiu 
gu sveikinti kun. Pr. M. Ju- 

f rą, savo nuolatinį bendra
darbį, kurs kiekviename nu
mery savo raštais kelia skai
tytojų širdis aukštyn.

—o—
Lenkai pasiryžo visą Len

kiją padaryti „grynai lenkiš
ką”, todėl visu smarkumu 
dabar spaudžia tautines ma
žumas — lietuvius, žydus, 
ukrainiečius ir baltgudžius. 
Kad lenkams jų „programa” 
geriau pasisektų, New Yor- 
ko laikraštis Evening Jour
nal siūlo lenkams tokį pata
rimą: kadangi Lenkijoje iš 
33 milijonų gyventojų tik 2 
milijonų lenkų, todėl Lenki
ja privalo grąžinti užgrob
tas žemes su jų gyventojais 
teisėtiems savininkams.

. Tarp spaudžiamų gyven
tojų laikraštis sumini pusę 
milijono lietuvių ir užgrobtą 
Lietuvos sostinę Vilnių.

_-O—

Lietuvių vardu besidangs- 
tą Laisvės komunistai visiš
kai neteko bet kokio žmoniš
kumo. Sušaudytus 8 genero
lus plūsta šlykščiausiais 
keiksmais. Jų „rašytojai” 
taip toli nužengė, jog net 
šaukia, kad tiems nelaimin
giems generolams, kurie su
kūrė ir išugdė raudonąją ar
miją, paskirtas ir įvykdytas 
sušaudymas „dar peršvel- 
nus”.

Mūsiškiai komunistai, ma
tyti, norėjo, kad Stalinas bū
tų atsiuntęs lietuvius Putną 
ir Ubarevičių į New Yorką 
ir būtų pavedęs Laisvės šta
bui juos gyvus išmėsinėti!

8 generolai
Birželio 12 d. komunistų 

slaptoji policija, po karo tei
smo „sprendimo”, sušaudė 
raudonosios armijos 8 gene
rolus, kurie paskelbti „šni
pais” ir „tėvynės išdavi
kais”. Sušaudytų skaičiuje 
du lietuviai: gen. Vytautas 
Putna — buvęs sovietų karo 
atstovas Japonijoje, Vokie
tijoje ir Anglijoje ir gen. 
Jeronimas Ubarevičius — 
Baltgudijos ir Ukrainos ar
mijos vadas. Visi 8 genero
lai pasižymėję karo vadai; 
maršalas Tuchačevskis buvo 
karo vicekomisaras ir savo 
populiarumu nustelbdavo ir 
Vorošilovą. Dar tik prieš ke
lias savaites sušaudyti gene
rolai vadinti genijališkais 
vadais, žmonių numylėti
niais ir t.t. Dabar jų sudegin 
tų kūnų pelenai nežinia kur 
išblaškyti.
Priešinasi prezidento 
siūlymui

Senato teisių komisija 
ruošė savo pranešimą, 
riame griežtai pasisakoma 
prieš prezidento Roosevelto 
siūlymą padidinti vyriausio 
teismo teisėjų skaičių. Ko
misijos dauguma narių ma
no, jog prezidento siūlymas 
visai nereikalingas, netiks- 

■ lūs, nenaudingas ir priešin
gas konstitucinės teisės pa
pročiams.
40 valandų savaitė

Ženevoje tarptautinės dar
bo organizacijos suvažiavi
me pasireiškė visuotinis pri
tarimas trumpesnei darbo 
valandų savaitei. Manoma, 
jog visur dirbtuvėse bus į- 
vesta savaitė iš 40 darbo 
valandų. Lietuva suvažiavi
me gerai atstovaujama.
Popiežius neužmirš vokiečių

Popiežius Pijus XI priėmė 
vokiečių maldininkų būrį, 
kuriam savo kalboje pareiš
kė darysiąs viską, kas gali
ma vokiečių katalikams 
gelbėti.
Milijonas mokesčių

Vyriausybės atstovai 
sitarė su turtuolio Frank W. 
Wool worth našle dėl dovanų 
mokesčių — valstybės iždui 
našlė sumokės vieną milijo
ną ir 82 tūkst. dolerių.

pa- 
ku-

Belgų premjeras kelionėje
Belgijos ’premjeras Van 

Zeeland laivu Berengaria 
vyksta į New Yorką. Prince- 
tono universitetas suteiks 
jam garbės daktaro laipsnį, 
o po to jis svečiuosis pas 
prezidentą Rooseveltą. Ang
lijos ir Prancūzijos vyriau
sybės yra Van Zeelandui pa- 
vedusios suieškoti būdų tarp 
tautinei ekonominei konfe
rencijai sušaukti. .
Nužudė fašistų priešus

Prancūzijoj nužudyti bro
liai Carlo ir Nello Rosselli, 
Italijos tremtiniai, žymūs 
fašizmo priešai. Vienas iš jų 
buvo priešfašistinio laikraš
čio redaktorius, kitas — pro
fesorius. žmogžudžiai nesu
imti.

pa-

su-

Laivų lankymas \
Birželio 21 d. į vokiečių 

Kiel uostą įplauks Jungtinių 
Amerikos V-bių 3 karo lai
vai ir prabus iki birželio 29 
d. Vokiečių spauda labai pa
lankiai rašo apie atvykstan
čius amerikiečių laivus ir jų 
karines įgulas.
488 mil. dol. kariuomenei

Japonijos vyriausybė se
kantiems metams kariuome
nei reikalauja 488 milijonų 
dolerių. Tokių metinių išlai
dų Japonijoje dar niekada 
neskirta.
Nemoka skolų

Birželio 14 d. Italija, Bel
gija, Lenkija, Čekoslovakija, 
Rumunija ir Lietuva su ap
gailestavimu pranešė J. A. 
V-bių vyriausybei, jog jos ir 
šiemet negalės sumokėti sa
vo skolų. Anksčiau tokį pat 
pranešimą padarė Latvija ir 
Jugoslavija. Vėliausiai pra
nešė Anglija ir Prancūzija. 
Tik Suomija įmokėjo savo 
skolos dalį.
Orlaiviais per Atlantą

Vokietija ir 
. rimtai mano pradėti orlai- 
. viais tiesioginį susisiekimą 

su Jungt. Amerikos V-bėmis. 
Vokiečiai žada jau šį liepos 
mėnesį paleisti orlaivius į ke 

■ lionę.
Daug tarnautojų

Šiemet federalinės val
džios tarnyboje yra 829,193 
asmenys, kas yra daugiau

J. E. VYSK. M. REINYS

SVEIKAS,KILNUSISGANYTOJAU!
MILŽINIŠKAS GAISRAS i 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

5 — Lietuvių Diena,

Pmneūzųa

Juk taip baisiai kraujo iš
troškę laisviečių rašytojai!...

Klaipėda. — Birželio 1 d. 
5:30 vai. vakare Vieviržėnų 
miestely iš namo, esančio 
šalia Šlepečio lentpjūvės, ki
lo gaisras, kurs per keliasde
šimt minučių apėmė visą 
miestelį. Gaisrui gesinti į 
pagelbą atvyko gaisrininkai 
iš Klaipėdos, Švėkšnos ir 
Andriejavo.

Gaisras sunaikino 40 trio- 
besių, kurių skaičiuje pašto 
namus ir kleboniją. Iš pašto 
išgelbėta tik pinigų dėžė, o 
visa kita ir ‘įvairūs doku
mentai sudegė.

Bažnyčia ir pietinė mies
telio dalis, dėl palankaus vė
jo, išgelbėta.

Gaisras padarė apie kelis 
šimtus tūkstančių litų nuo
stolių.

Marianapolio Kolegijos Akto Diena

Thompson, Conn. — Bir
želio 13 d. Marianapolio Ko
legija iškilmingai baigė mok
slo metus. Gražiajame kole
gijos parke kun. J. Valantie- 
jus, Waterburio klebonas, 
atlaikė padėkos mišias; jam 
tarnavo dijak. kun. dr. Alf. 
Jagminas ir subd. kun. dr. 
J. Starkus. Pamoksle kun. 
Jagminas iškėlė mokslo 
reikšmę ir įsigytų žinių prak 
tiško pavartojimo svarbumą.

Po pietų įvyko iškilminga
sis aktas. Rektorius kun. dr. 
J. Navickas pasakė atsisvei
kinimo žodį graduantams, 
palinkėdamas jiems pasise
kimo ir ištvermės tolimes
niuose siekiuose.

Iš mokytojų fakulteto kal
bėjo kun. dr. A. Jagminas, 
kun. dr. J. Starkus ir J. Pi- 
lipauskas. Iškilmių pagrindi
nis kalbėtojas buvo savait
raščio Amerikos redaktorius 
J. B. Laučka.

Kolegijos artimas bičiulis Jagminas (pirmutinis kole- 
ir nuoširdus jos rėmėjas gijos alumnas), 
kun. J. J. Valantiejus išda
lino baigusiems diplomus ir 
pasakė linkėjimo kalbą.

Vidurinės mokyklos kursą 
baigė šie moksleiviai: Z. V. 
Gailiūnas (Hartford), S. J. 
Butkus (Newark), A. J. Sa-

Worcester) su pagyrimu — 
cum Įaudė, A. J. Gurklys 
(Waterbury), A. A. Šeputa 
(Brockton), J. J. Parulis 
(Worcester), J. K. Petraus
kas (Gardner, Mass)., A. S. 
Dranginis (New Philadel
phia).

Baigusių vardu atsisveiki
nimo ir dėkingumo kalbas 
pasakė J. Puščius ir A, 
Dranginis.

Iškilmingojo akto apeigos 
buvo parke. Gausingai atši

Birželio 17 d. laivu Ule de
France atvyko J. E. vysku- Thompson, Conn, 
pas Mečislovas Reinys, Vil
kaviškio vyskupas — koad
jutorius. Uoste jį pasitiko 
Kunigų Vienybės centro 
pirm. kun. J. Balkūnas, apie 
20 vietos ir apylinkės kuni
gų, L. vyčių centro pirm. A. 
J. Mažeika, Romuvos klubo 
pirm. K. P. Vilniškis, Ame
rikos redaktorius J. B. Lauč- 
ka ir kiti.

Kunigai aukštajam sve
čiui pagerbti suruošė pietus, 
kuriuose vysk. Reinys pasi
dalino sąvo pirmaisiais įspū-l 
džiais iš kelionės.

Vakare pas kun. Balkūną 
įvyko Romuvos klubo arba
tėlė, kurioje J. E. vysk. Rei
nys susipažino su vietos į- 
vairiais veikėjais, profesijų 
žmonėmis, studentais.

Šioje apylinkėje vyskupo 
lankymosi tvarkraštis tokis: 
birželio 18 d. — New Haven, 
Ct.; 19 — Bridgeport, Ct.; 
20 d., sekmadienį, 9 vai. — 
Angelų Karalienės bažnyčia; 
11 vai. — Šv. Jurgio par. 
bažnyčia, vakare — Eliza
beth, N. J.; 21 d. — Balti
more, Md.; 22 — 23 d.d. — 
Washington, D. C.; 24 d. 
rytą Maspethe, vakare — 
Jersey City, 25 d. — Pater
son, 26 d. — Harrison, iš 
kur išvyks įjotas vietas,

Brooklyno apylinkėj Eks
celencija vėl bus liepos 4 d.: 
9 vai. rytą Maspethe, 11 vab 
Apreiškimo par. bažnyčioje,

lankė graduantų artimieji iri ° popiet Lietuvių Dienoje,
šiaip asmenys; kurie domisi 
kolegijos darbais.

Susiorganizavo alumnai
Akto dienos išvakarėse į- 

vyko kolegijos alumnų suva
žiavimas, kurį sukvietė kun. 
dr. J. Navickas. Alumnai nu
tarė . įsteigti Marianapolio 
Kolegijos Alumnų Sąjungą, 
į kurios pirmą valdybą iš
rinkti: pirm. kun. dr. Alf.

vicepirm.
V. Sabas, sekr. P. Sabulis ir 
ižd. J. Petrauskas. Dvasios 
vadas bus kolegijos rekto
rius.

Klasčiaus parke, Maspethe, 
kur, dainų šventę pradedant, 
pasakys Lietuviij Dienos da
lyviams kalbą. Tą patį vaka
rą Ekscelencija išvyks į 
Marianapolio Kolegiją, kur 
liepos 5 d. dalyvaus Naujos 
Anglijos Lietuvių Dienos iš
kilmėse.

Nuoširdžiai sveikindami 
atvykusį Kilnųjį Ganytoją, 
linkime Jam malonaus pa- 
viešėjimo ir sėkmingos ke
lionės visose lietuvių koloni
jose.

6 — Vargonininkų S-gos 
Seimas, So. Boston,

7 — 8 — Stud, ir Profesi- 
jonalų Seimas Marianapolio 
Kolegijoj (Thompson, Con
necticut),

7 — vak., šv. Kazimiero 
pa., Worcester,

8 — vak., Aušros Vartų 
par, Worcester, '

8 — 12 — Hartfordo Pro
vincija,

13 — 18 — Philadelphia 
Provincijoms (ir rugpiūčio 

126 — 30 dd.),
19 — 26 — Scrantono Pro

vincijai,
27 — rugp. 6 — Pittsbur

gh© Provincijai,
28 — Kunigų Vienybės 

Seimas Seserų Pranciškonių 
Vienuoline, Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa.

Rugpiūčio mėn.:
3 — Lietuvos Vyčių 

mas, Dayton, Ohio,
8 — 22 — Chicagos 

vincijai,
16 — Moterų S-gos 

mas,
15 — Lietuvių Diena Lake

wood Parke, Pa. (jei su
spės),

24 — 26 — ALRK Federa
cijos Kongresas, 
Mass.

Po Fedęrąęj ios 
J. E. Vyskupas, 
Lietuvon, dar galės aplan
kyti Philadelphia ar kokią 
kitą koloniją.

Kunigų Vienybės Provin
cijų susirinkimuose kunigai 
atsižvelgė į aplinkybes ir 
nuolankia dvasia suskirstė 
Vyskupo maršrutą. Pilnai ti
kiu, kad kilniausia, gražiau
sia dvasia sutiks Garbųjį 

, Svetį ir be skriaudos kitoms 
kolonijoms laiku išlydės į 
sekančios parapijos sureng- 

i tas iškilmes.

Sei-

Pro-

Sei-

Lawrence.

Kongreso 
grįždamas

MIRĖ DARBININKŲ 
ARTIMAS DRAUGAS

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ 
BILBAO PRIEMIESČIUS

J. E. VYSKUPO REINIO 
LANKYMOSI TVARKA

skyręs 31,337 tarnautojus.

negu bet kuriais metais po viekas (Brockton), J. A.
didžiojo karo. Prezidentas Stočkus (Chicago), V. T.
Roosevelt per pirmus admi Biekša (Elizabeth), J. A.
nistracijos 4 metus yra pa- Pusčius (Athol), Pr. A.

Lietuvių laisvamaniai tik
riausiai nemanė iš laikraščio 
Vienybės redaktoriaus susi
laukti neblogos talkos. Jų 
išleistos „knygelės” kelios 
eilutės cituojamos Vienybės 
pirmoje skiltyje be jokių kri 
tiškų pastabų. Tos eilutės 
nori „paskelbti” didžiausią 
„atradimą”—„istorija griež
tai neigia Kristaus buvimą”.

Nesiginčysim su laisvama
niais dėl jų „istorijos”, nes 
jų ir jiem palankaus Vieny
bės redaktoriaus pastangos 
labai panašios vieno Kauno 
neblaivaus piliečio lažyboms, 
kuriose jis pasižadėjo savo 
galva pramušti sieną. Pri
minsime, jog tos lažybos ne
kaip pavyko: siena liko svei
ka, o galva perskelta.

BLUMO VYRIAUSYBEI 
GRESIA PAVOJUS

Paryžius.— Premjero Blu- 
mo vyriausybė pirmą syk į 

po savo vienerių metų veik
los susidūrė su kebliu klau
simu — Prancūzijoj gresia 
finansinė krizė, kuriai išgel
bėti reikalinga griežtos tvar
kymo sistemos. Blumas pa
reikalavo tautos atstovų rū
mų įgaliojimų savarankiš
kiems vyriausybės žygiams 
be tautos atstovų atsiklausi- 
mo.

Šiam premjero Blumo pa
siūlymui griežtai pasiprieši
no jo vyriausybę remią ko
munistai. Dėl to vyriausybė 
pergyvena dabar krizę ir ne
žinia, kaip viskas išsispręs.

Pranskus (New Britain), J. 
K. Blaževičius (Lawrence), 
A. Br. Janušonis (So. Bos
ton). ,

Kolegijos kursą baigė: A. 
P. Blažaitis (Pittsburgh), J. 
V. Mikelionis (Du Bois), A. 
A. Petraitis (Chicago), J. A. 
Petrulis (New Haven), L. J. 
Gylys (Maymarth, Pa.), Br. 
J. Radzevičius (Minersville, 
Pa.), P. J. Ališauskas (Simp
son, Pa.), J. A. Remeika 
(Bloomfield, N. J.), Pr. J. 
Bulovas (Brooklyn), B. J. 
Marčiulionis (Goodman, Wis
consin).

Kolegijos kursą baigė ir 
humanitarinių mokslų 
didato laipsnį gavo 
Sabulis (Ansonia) su 
rimu — magna cum 
M. P. Tamulevičius

Hendaye. — Gen. Franco 
sukilėlių kariuomenė prisiar
tino visai arti Bilbao miestą, 
užimdama jo kelis priemies
čius. Rašant šiuos žodžius, 
sukilėliai dar nebuvo įėję į 
miestą, nes gen. Franco nori 
sutraukti daugiau kariuo
menės, kad paėmimas baskų '• Baltimore, 
sostinės būtu visai tikras.

Fronto būklės apžiūrėti 
buvo atvykęs pats generolas 
Franco. Į nelaisvę sukilėliai 
esą paėmę apie 5,000 baskų. 
Žygiui į Bilbao vadovauja 
gen. Davilla.

Kunigų Vienybės sekreto
rius, kun. Pr. M. Juras, pa
skelbė J. E. vyskupo M. Rei
nio tokią lankymosi tvarką:

Birželio mėn.:
18 — New Haven,
19 — Bridgeport ir New

ark,
20 — Brooklyn ir Eliza

beth,
21 — 23 — Washington ir

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmų darbo komisi
jos pirmininkas William P. 
Connery, 48 metų amžiaus, 
kilęs iš Lynn, Mass., mi
rė nuo nuodingo maisto.

Kongreso narys Connery 
išbuvo atstovu per 13 metų 
ir visą laiką buvo veiklus 
ruošime įstatymų, palankių 
darbininkams. Paskutiniu 
laiku jis su senatorium 
Black buvo paruošęs įstaty
mą darbo valandų skaičiui ir 
atlyginimui tvarkyti.

kan-

pagy- 
laude, 

(So.

Shanghai. — Szechevano 
provincijos kariuomenės vyr. 
vadas, gen. Yang Sen, turi 
27 žmonas, iš kurių susilau
kė 40 vaikų.

Generolas yra 40 metų 
amžiaus. Jo vaikai, sulaukę 
7 metų, atiduodami kariniam 
lavinimui.

24 — Maspeth ir Jersey 
City,

25 — Paterson, N. J.,
26 Harrison, N. J.,
27 — Lietuvių Dainų Die

na, Wyoming, Pa.,
28 — 29 — LDS. Seimas, 

Nashua, N. H.,
29 — Lowell,
30 — Athol.
Liepos mėn.:
1 — Norwood,.
2 — Cambridge,
3 — Brockton ir 

dence,
4 — New York ir New 

Jersey Lietuvių Diena, ,

ISPANIJOJE ŽUVO
VENGRAS GENEROLAS

Valencia. — Bendrafron- 
tininkų vyriausybė pranešė, 
jog birželio 12 d. kautynėse 
užmuštas gen. Matei Jalka 
Lukacs, vienas iš tarptauti
nių brigadų vadų.

Žuvęs generolas yra žino
mas komunistas, buvęs Ru
sijoje, Kinijoje ir kitur, o 
pernai komunistų internacio
nalo atsiųstas į Ispaniją.

Provi-
— Nemune besimaudyda

mas nuskendo klierikas VI. 
Daukša.
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ŽIDINIO 150 NUMERIŲ

Tik ką iš Lietuvos gautas literatūros, mokslo, visuome
nės ir akademinio gyvenimo mėnesinio žurnalo ŽIDINIO 
150-tasis numeris. Vadinasi, šis žurnalas jau išgyveno 
150 mėnesių.

Žurnalas Židinys nepaprastu pasisekimu prasiskynė sa
varankų kelią į lietuvių kultūringą visuomenę ir apsivai
nikavo dideliais laimėjimais. Jį pradėjo leisti iniciatyvos 
kupina studentų ateitininkų sąjunga. Iš pradžių žurnalas 
lyg ir taikintas studentijai, bet veikiai jis tapo plačiosios 
šviesuomenės organu.

Židinio redakcijos viršūnėse yra buvę prof. V. Mykolai
tis, prof. St. Šalkauskis, Dr. J. Pankauskas, Pr. Mantvy- 
das, o dabar jau kelinti metai nepaprastai sumaniai reda
guoja Dr. Ignas Skrupskelis. Kiekvienas Židinio numeris 
aktualus, įdomus, patraukiantis.

Žurnalas Židinys nuolatos eina stiprėjimo keliu. Tai 
liudija šiemet pradėtas leisti iliustruotas priedas, reikš
minga įdomybė ir naujybė lietuviškų žurnalų skaity
tojams.

Židinys neretai y/a kėlęs amerikiečių lietuvių ir apskri
tai lietuvių išeivijos gyvybinius klausimus, kuriems spręs
ti siūlė praktiškų priemonių. Jis visada budėjo tautinių 
reikalų sargyboje.

Nors Židinys yra katalikų visuomenės žmonių leidžia
mas, tačiau jis savo įtakos šaknis yra įleidęs ir toje visuo
menėje, kuri negyvena katalikybės idealais, tačiau jais ža
visi, nes Židinys nepaprastai taktingai sugeba perduoti ka
talikų laimėjimus tikybos, mokslo, literatūros, meno ir vi
suomenės gyvenimo srityse.

Žurnalo Židinio redakcija žavi ir savo nepaprastu kuklu
mu. Štai ji išleido 150-tąjį numerį be jokių pasigyrimų, 
be savo atskiro žodžio. Nors redakcija ir nieko nepasakė, 
bet žurnalo viršelyje skaitlinė „150” labai daug pasako.

Sveikindami ^Židinį, linkime jam ir toliau .įaip garbingai 
savo kultūringą misiją atlikti, o amerikiečių lietuvių švie
suomenę kviečiame užsisakyti šį vertingą žurnalą.

aukštyn širdis
MALDNAMIS binti. Nelengva su pažeista 

prigimtimi žmogui atsipa- 
laidoti nuo kasdienių parei
gų ir susitelkti maldoje. Sim 
bobai, apeigos ir pati aplin
kuma prigelbsti gerai mels
tis. Todėl jau gilioje senovė
je buvo statomos šventyklos, 
turėta apeigos.

Vakarienbutis buvo pir
moji krikščionių bažnyčia. 
Pradžioje mažas tikinčių bū
relis negalėjo nė svajoti apie 
statymą gražių bažnyčių. 
Šeimos, priėmusios krikščio
nybę, neretai savo namuose 
įrengdavo koplytėles ir pa
maldos tikintiesiems būdavo 
laikomos privatiniuose na
muose. O jei kur ir pasista
tydavo atskirą oratoriją, ji 
išoriniai nesiskirdavo nuo 
paprastų namų. Panašių baž
nyčių pirmuose šimtmečiuo
se buvo labai daug. Kada 
Dioklecijono žiauraus per
sekiojimo laikais buvo išduo
tas įsakymas (302 m.) jas 
naikinti, sakoma, jog vien 
Romoje jų sugriauta apie 40.

Romėnų įstatymai užtik-

Gal nevisai gerą įspūdį 
gauna kitatautis, važiuojąs 
traukiniu per Lietuvos „šven 
tąją žemelę” pro samanotas 
lūšneles. Bet kiemuose, pa
kelėse kryžiai ir koplytėlės, 
miestus* ir miestelius puo
šiančios tikrai gražios baž

nyčios įtikina keleivį, kad 
sermėgio rudine pridengto]- 
krūtinėj liepsnoja Dievo mei 
lė, kurio garbei, kaip tos 
skruzdėlėlės, sunešė po ša
pelį ir pastatė gražiausius 
monumentus. Dar didesnė 
tikėjimo dvasia, kad kartais 
ir neįsamoninta, pasireiškia 
bažnyčios viduje.

Juo žmogus gilesnio tikė
jimo, tuo jam bažnyčios vi
duje darosi jaukiau ir malo
niau. Kur tik pažvelgsi, visi 
daiktai ir papuošalai kreipia 
tikinčiojo mintis ir jausmus 
į dangiškąją tėvynę. O var
pų gaudimas, giedojimas ir 
apeigos jungte jungia žmogų 
su Dievu. Aišku, kad toks 
namas, kuriame kartojasi 
Kristaus kryžiaus aukos at- rįno neliečiamybę žemei, ku- 
naujinimas ir aukos nuopel- rioje buvo laidojamos miru

sių liekanos. Turtingesnieji 
krikščionys, kurie turėjo šei
myninius kapus, vadinamus 
kolumbariais, priimdavo į 
juos ir kankinių liekanas. O 
jų būdavo tiek daug, kad 
reikdavo ilginti patį kapą ir 
kasti koridorius vieną po ki
tam, kuriuos sujungdavo 
laiptais. Tie požeminiai ka
pai vadinti katakombomis. 
Jose pirmieji krikščionys ir 
susirinkdavo pamaldoms,

nų dalinimas, namas į kurį 
tikintieji sueina melstis ir 
priiminėti sakramentus, pik
tosios dvasios ir jos tarnų 
yra nepakenčiamas, naikina
mas ir griaunamas.

Tiesa, kad Dievas yra vi
sur ir Jo sukurtas pasaulis 
yra gražiausias maldnamis. 
Lauke, bute, raštinėje, krau
tuvėje ar dirbtuvėje kiek
vieno žmogaus prievolė vie
šai Dievą išpažinti ir jį gar

Romos ciesorius Konstan
tinas Didysis, pergalėjęs sa
vo priešą Maksencijų, 313 
metais išleido įstatymą, su
teikiantį krikščionims pilną 
tikėjimo laisvę.

Gavę tikėjimo laisvę pir
mieji krikščionys pradėjo 
rūpintis didelėmis puošnio
mis bažnyčiomis. Daug puoš
nių prekybos ir teismo rei
kalams skirtų namų, romėnų 
vadinamų bazilikomis, buvo 
pašvęsta pamaldoms. Iš ro
mėnų bazilikų ir rytiečių 
(Bizantijos) statybų sti
liaus krikščionys pasigami
no bažnyčios architektūrą.

Ir iki dabar išorinė baž
nyčios išvaizda paprastai y- 
ra arba kryžiška, arba ke
turkampė arba apskrita.

Kryžiškoji bažnyčia sim
bolizuoja Kristaus kančią ir 
mirtį; apskritoji — tJievo 
amžinybę; o keturkampė — 
Kristaus viešpatavimą nuo 
vieno pasaulio krašto iki ki
to.

Bažnyčiai »planas ir vieta 
turi būti vietinio vyskupo 
užkirti. Jos statomos aukš
tesnėse, garbingesnėse vie
tose. Didžiosios įėjimo durys 
įprasta dėti vakarų šone, gi 
didysis altorius — rytų pu
sėje.

Bažnyčios vidus dalina
mas į presbiteriją arba sank- 
tuarijumą, navą ir prieangį.

Presbiterija arba sanktua- 
rijumu vadinama toji baž
nyčios dalis, kuri groteliais 
— Dievo stalu atskirta nuo 
navos didžiajam altoriui bei 
dvasiškijai.

Vidurinė bažnyčios dalis, 
kurioje tikintieji susirenka 
melstis, vadinasi nava. ,,Na
vis” yra lotyniškas žodis, 
reiškiąs laivą.

Nuo senų senovės yra pri
gijęs įprotis, kad pietiniame 
bažnyčios šone susirenka 
vyrai, o šiaurinėje pusėje, 
tai yra, Evangelijos šone, — 
moterys. Drausmingų para
pijų tikintieji bažnyčioje ne- 
simaišo: vyrai susirenka vie 
name bažnyčios šone, mote
rys kitame.

Trečioji bažnyčios vidaus 
dalis prie įeinamų didžiųjų 
durų po vargonais vadinasi 
prieangiu. Čia kitados rink
davosi atgailotojai ir kate- 
kumenai, o dabar ten patal
pinamas kryžius, švęsto van
dens indas etc.

Bažnyčią vadiname Dievo 
ir maldos namais. Pagarba 
ir meilė švenč. Sakramentui 
skatina prie tinkamo ir pa
doraus užsilaikymo.

Daug bažnyčių pasižymi 
senumu, didumu, gražumu 
ar šiaip kokiu ypatingumu 
bei paprastumu. Todėl jos 
rūšiuojamos į bazilikas, ka
tedras, parapijines, misijines 
ir koplyčias.

Stiliumi (statymo būdu) 
dalinasi į Graikų, Romos, 
Bizantijos, Gotų ir Renesan
so. Pastarasis turi tris ša
kas: baroką, rokoką ir klasi
cizmą. Dabar, deja, daug 
bažnyčių statoma mišru sti
liumi. Šie ir gadina bažny
čios gražią architektūrą.

P. M. J.

Skundžiasi šnipais
Komunistų laikraštis Prav

da labai nusiskundžia, jog 
Rusijoje esą didelis šnipų 
skaičius gali sunaikinti ga
mybą, paskirtą pagal šių 
metų planą. Laikraštis rei
kalauja dar stipresnės ran
kos pavartojimo prieš troc- 
kininkus ir kitus „sabotaž- 
ninkus”.

Bern. Brazdžionis

UGNINIS STULPAS

Kieno gyvenimas kaip būrinis laivelis 
į tolumas, į tolumas nuplauks, 
o kieno eis kaip elgeta parpuolęs keliais 
ir išmaldos maldavęs nepaliaus.

Kieno gyvenimas kaip aukštas ugnies stulpas 
tautų tautoms nušvitęs švies, 
kieno kaip viesulą nulaužtą tulpę 
ant kelio purvino nusvies...

Einu dainuodamas, einu per žemę gerą, 
matau aš elgetų senų būrius, 
matau laukus, kur Dievo derlius dera, 
matau marias ir laivelius.

Matau aš šviečiantį ugninį stulpą — 
į mano veidą puola spinduliai, 
akis užmerkiu ir ugnies šviesa apstulbęs 
einu kur žemė neša mus, kur veda mus keliai

Pakeliui į Lietuvą
(Laiškas iš Berlyno) 

Rašo Vincus Uždavinys

Laivas „Queen Mary” iš 
' New Yorko išplaukė gegu- 
' žės 26 d. 11 vai. dieną. Pra- 
' džioje nežinojau, ar kas lie- 
1 tuvių plaukė ar ne. Tik vė

liau suradau toje pačioje tu
ristinėje klasėje tris kuni
gus: iš Worcester, Mass, 
kun. A. Petraitį, iš Roches
ter, N. Y. kun. J. Bakšį ir iš 
So. Boston, Mass. kun. Jen- 
kų. Su jais daugiausiai ir 
prasikalbėjome, sėdėjome 
sykiu prie vieno stalo pie
taudami, maudėmės puikiose 
„Queen Mary” maudyklėse, 
vaikščiojome po saulėtus de
nius, žaidėm bingo su visais 
turistais, klausėme koncertų, 
kasdien žiūrėjome „moving 
pictures”, sportavome ir il
sėjomės... Laįye patogumai 
labai dideli. Nors porą die
nų buvo Atlante stiprus vė
jas ir bangos ritosi kalnais, 
bet mūsų Karalienės nei kiek 
neįsupė ir laive ne tik aš, 
bet ir niekas kitas jūrų liga 
nesirgo. Gerai jautėsi ir ma
no bendrakeleiviai kunigai, 
kurie kas rytas kėlėsi apie 
6 — 7 vai. ir ėjo mišių lai
kyti specialioje laivo koply
čioje. Kartais užeidavo į 
mūsų „koloniją” vytis Pra
nas Razvadauskas, o kartais 
ir mes jį aplankydavome.

Gegužės 31 dieną anksčiau 
visus prikėlė laivo tarnai, 
nes jau švintant buvo maty
ti Prancūzijos krantai. Sun
ku buvo skirtis su geru lai
vu, su maloniu jo plaukimu. 
Visi norėjome dar bent kele
tą dienų pasiirti, bet... visi 
malonumai baigiasi, turėjo 
baigtis ir mūsų maloni laivo 
kelionė.

Išlipome visi Cherbourge, 
bet tiek ir tematėme vieni 
kitus, kad išlipome. Paskui 
išskirstė pagal raides, pagal 
klases po vagonus ir trauki
nius ir nemačiau nei kunigų, 
nei Razvadausko: prarijo 
Prancūzijos sostinė Pary
žius, kuri dabar nepaprastai 
gyva, nes vyksta pasaulinė 
paroda.

Paryžius, sakau, dabar 
gyvas, bet vis dėlto jis atro
do pusgyvis, kai prisimeni 
New York Fifth Avenue ar
ba Broadway, kai pagalvoji 
apie Chicagos down town ar
ba ir Western Avenue Mar
quette parke. Paryžius gero
kai nuo Amerikos didžiųjų 
miestų atsilikęs ir savo ju
dėjimu ir savo puošnumu. 
Seniau jis man ir didelis ir 
puošnus atrodė — šiandien, 
pavažinėjus po Ameriką, at
rodo, susitraukęs, sumažė
jęs... Ir Eifelio bokštas, ku-

riuo visuomet žavėdavaus, 
dabar atrodo kaip ir pritū
pęs... Empire State namas 

s nustelbė Eifelį...
Paryžiaus paroda labai į- 

domi, verta kiekvienam ją 
pamatyti, tik... deja, birželio 
pradžioje, kada aš ją lan
kiau, dar buvo kaip ir nepra
dėta rodyti... Atidaryta ne
daugiau kaip dvidešimtoji 
dalis... Visa kita dar dulkės, 
lentos, suverstos plytos, ce
mentas... Atrodo, kad dar 
bent kokius du mėnesius 
reiks laukti, kol paroda bus 
galutinai užbaigta ir atida
ryta. Ir Pabaltės trijų vals
tybių bendras paviljonas, 
taigi ir Lietuvos, žadama 
atidaryti tik birželio 17 die
ną. Man lankant dar nieko 
paviljone nebuvo, tik įspūdin 
ga skulptūrinė grupė, be
rods, latvio dailininko dar
bas, vaizduojąs tris brolius: 
lietuvį, latvį ir estą...

Iš ligi šiol atidarytų pavil
jonų didžiausią įspūdį daro 
šovietų Rusijos ir Vokieti
jos paviljonai, kurie išstaty
ti Senos upės pakraštyje, 
vienas priešais kitą. Abudu 
paviljonai milžiniški. Vokie
tijos didžiulis aras atsisukęs 
į Rusijos paviljoną, kurio 
viršuje milžiniška skulptū
ra darbininko ir darbininkės, 
kuriuodu iškėlę kūjį ir piau- 
tuvą rodos puola vokiečių 
arą... Tai savotiška vienų ir 
kitų demonstracija. Vieni ir 
kiti demonstruoja savo lai
mėjimus. Rusai didžiuojasi 
savo staliniška konstitucija, 
kurios ištraukos išrašinėtos 
ant specialių.stulpų ir lentų, 
įdomus iš brangakmenių pa
darytas Rusijos žemėlapis 
ir, žinoma, viso centre, gė
lėmis apsodinta didžiulė pa
ties Stalino figūra. Vokiečiai 
rodo įvairius technikos lai
mėjimus ir kviečia turistus į 
savo „gražią žemę”. Tenka 
pasakyti, kad šiuo metu dau
giausia lankomi yra rusų ir 
vokiečių paviljonai, abiejuo
se tiesiog spūstis, negalima 
prasigrūsti ir žmoniškai ką 
nors pamatyti.

Kitos rūšies, bet taip pat 
įdomūs, jau atidaryti, Dani
jos, Norvegijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Italijos, Palesti
nos ir Monako paviljonai. 
Amerikos ir Anglijos dar 
statomi Senos pakraštyje.

Maistas Paryžiuje dvigu
bai ir net daugiau pigesnis, 
kaip Amerikoje. Užtat visa 
kita tikrai brangiau. Važiuo
jantiems amerikiečiam Eu
ropon nepatarčiau galvoti 
apie rūbų ar kitų daiktų pir
kimą. Pas jus ten pigiau ir 
didesnis pasirinkimas.

(Tęsinys 5 psl.)

Kodėl Nepasiseke Išgelbeti Rusijos Caro
res. Nikalojus nieko neatsa
ko: už atsisveikinimą kliūtų 
ir jam, ir aniem dviem.

Po pietų kunigaikštytės 
skuba į miegamąjį, o lovos 
tik dvi. Užtat jo$ stengias 
dieną pailsėti, nes vėliau ten

ni ir budri — nė miegama
jam jų neapleidžia. Ginkluo
tas raudonarmietis visą lai
ką zuja apie jas ir pavar
džių! šaukia visus ' pragaro 
bei pelkių gyventojus. Kai 
mergaitės užmiega, jis už
traukia vieną iš „raudonų
jų” dainuškų ir pasistengia 
apydažniai pajudinti šautu
vo buože bemiegančias, kad 
kartais nepasilsėtų per ge
rai ir per daug. Ir vis dėlto 
net tokios skurdžios aplinky
bės negalėjo numušti carie-

šnekai 
sergani

Jekaterinburgo komisaras 
Jakovlevas pranešė, kad rei
kės keliauti Maskvon. Komi
sarui visiškai nesvarbu, kad 
sosto įpėdinis sunkiai serga, 
nesvarbu carienės prašymai: 
jis temato savo įsakymą
dangintis iš čia, ir daugiau ka užleisti gultuvus tėve-Į 
nieko. Aleksandrai Feodo- liams, o pačioms tiestis ant i 
rovnai dvejonių valandos: grindų. Sargyba labai malo- Į 
kas palikti, — ar vyras, ar 
sergantis kronprincas? Ji vi
są naktį rymo, galvodama, o 
rytą, ašaromis pasruvusi, 
pabučiuoja sukaitusią sū
naus kaktą ir išvyksta su 
Nikalojumi į Maskvą, kur jis 
turėjo būti teisiamas. Deja, 
tam traukiniui nebuvo lem
ta atvežti Rusijos valdovo. 
Jekaterinburgo stoty- į vago
ną įsibrauna ginkluotas rau
donarmiečių būrys ir pasi- 
ma carus savo globon. Maža 
težiūrėjo Jakovlevas A. Feo-
dorovnos prašymų, bet rau- nes ūpo. Štai ištrauka iš ca- 
donarmiečiai dar mažiau te- 
paiso jo: ką jiem reiškia ko
misaro Jakovlevo balsas, ką | paprasto džiaugsmo ir pa
reiškia riebus Lenino para-’guodos, leisdamas nuplauti 
šas, kurio jie nemoka per-|_ 
skaityti ? Raudonarmietis 
turi mauzerį kišenėj ir viso
kių nesąmonių prikimštą 
galvą ant pečių.

O klusnumo? — Klusnu
mas tada buvo toks žodis, 
kurį buvo galima rasti en
ciklopedijoj, bet ne kariuo
menėj. Štai kaip karščiausi 
Jakovlevo norai nugabenti 
carus į Maskvą ir iš ten ko
kiu nors būdu juos iššmuge- 
liuoti užsienin nuėjo vėjais. 
D komisariatas buvo nuta
ręs, kad reikia juos išsiųsti: 
rytuose priešai, pietuose 
priešai, valdžia silpnoka ir 
nepastovi. Išdangindami kur 
nors imperatorius, komunis
tai manė pakelsią savo auto
ritetą ir rasią daugiau šali
ninkų priešingose partijose. 
Bet sumanymas nepavyko 
visu 100%: negi išaiškinsi 
visiems eiliniams komunistų 
pulkams šio žygio reikšmę, 
o kai Jekaterinburgo didvy
riai pačiupo carą į savo na
gus, teko išsižadėti visų sva
jonių net ir pačiam Jakovle
vui ir sprukti Maskvon, nes 
čia jo niekas nelaukė. Tiesa, 
negeriau ir sostapily pasise
kė. — Kadangi jis per daug 
žinojo įvairių įvairiausių ko
misariato paslapčių ir galėjo 
jas išduoti, turėjo atsisto
ti prieš šautuvo vamzdį.

Tuo būdu visa carų šeima 
oasiliko Jekaterinburge ko
munistų svečiai.

Paskutinės dienos Jekate
rinburge. Visoje salėje buvo 
didžiausia tyla. Tik retkar- 
čiai suskambėdavo sumuštas 
juodukas ir paliečiamas du
buo: carai pietavo. Nė žo
džio neprabildamas Nikalo
jus sėdėjo užustaly. Prieš jį 
visokiais būdais mainėsi 
platus ir susiraukęs, lyg na
ginė, čekisto Jurovskio vei
das, o šalimais tysojo di
džiulis užtaisytas parabelis, 
jekaterinburgiečių išradimas 
carų nuotaikai pakelti. Ni
kalojus pakyla ir pasemia 
vieną samtį vaisių sriubos, 
bet čia pat jį sulaiko čekis
tas:

— Užteks, buržujau Ro
manovai, šiai dienai, — ir 
jis, išplėšęs samtį, nusvie
džia jį atgal, — pakaks, nes 
paskui dar per daug šusterė
si, o tokiam dailiam, kaip tu, 
tai nesveika!...

Caras pasikelia ir nueina 
prie lango. Gatvės tolumoje 
pasirodo dvi nuskurę figū
ros; jos prisiartina, sustoja 
ties langu ir nusiima kepu-

rienės laiško:
Dievas suleikė mums ne-

! praeities nuodėmes. Mūsų 
širdys pilnos meilės ir lai
mės... Kiekvienu momentu 
aš jaučiu Jo artumą, ir dėl 
to dangiška nuotaika visuo
met esti manyje. Jau saulė 
šviečia ir pranašauja, kad ir 
mūsų šaliai ateis kada nors 
vasara. Ateis... ir vėl aidės 
juokas ir dainos, ir nudžius 
upeliais betekančios ašaros 
ir kraujas. Dieve, kaip aš 
pamilau savo naująją buvei
nę, Jekaterinburgą, nežiūrė
dama į jo visus trūkumus ir 
skausmą...

Paskutinės trys salvės
Birželio 17 naktis. Atšiau

rus Jurovskio balsas jau 
unkščia už durų: , J

— Keltis, baltieji jau pri
siartino! Mes turim iškeliau
ti!

Visi tylėdami apsirengia 
ir įžengia į rūsį. Oras toks 
slegiantis ir drėgnas. Vos 
spinksinčio žibinto šviesoj 
slenka ramūs vedamųjų ir 
sargų šešėliai rasotomis sie
nomis. Tokia keista procesi
ja — atrodo, lyg jie būtų 
atvykę iš kažkur toli, iš mi
rusiųjų karalijos, ir slankio- 
tų' vidunakty tamsaus rūsio 
kertėm. Paslaptingai žengia 
Nikalojus, laikydamas Alek
sandros ranką, lyg savo 
jungtuvių metu; tik tada ly
dėjo ne komisaro draugai, 
bet aukštieji valdininkai, o 
ir pats caras žengė į gyve
nimą, ne į mirtį, kaip dabar.

Jurovskis išsitraukia kaž
kokį lapą ir pradeda:

— Rusų tautos vardu! Tu, 
buržujau Romanovai, ir, tu, 
burž. A. Feodorovna, kurie 
nusikalto! rusų tautai... - 
ir jis kartoja vis tuos pačius 
žodžius. Pagaliau čekistai 
sujuda, o Jurovskis išmykia:

— Ir todėl Centralsovje- 
tas jus nuteisė mirti!...

Dunksteri trys nykios šū
vių salvės. Septyni valdovai 
sugriūva ant purvino grindi
nio. Prasiskleidus pilkiems 
parako dūmams matyti pa
sigailėjimo pilnos A. Feodo- 
rovnos akys, o Nikalojus II 
vis dar tebelaiko jos ranką.

G. Javi.
(Iš XX Amžiaus)

— Kaune lankėsi 42 danų 
ekskursija, kurios dalyviai 
pirmiausia aplankė Kauno 
sugriuvusią pilį.

— Prof. M. Biržiška pa
aukojo 5 tūkst. dolerių savo 
tėvo dr. A. Biržiškos vardo 
gydymo punktui Viekšniuose 
pastatyti.

Atvirai 
nau, kad 
namie gulėti. $ 
būt šviesiau ir kiį 
o maistas <Wai 
gis. Betupi 
ko, namie ir šiau 
gomi. Mane, susii 
ae, nubugdė į ligor 
įima tuo tikėjo 
skausmus sum 
Gaila, be pasisekto

Į ligoninę, 
ne yiskas patiko.

Man atvykus, į: 
maneį knygą, o či 
nos aš ir matau ] 
panju: „Lavonai 
Iup3 — 4 valam 
Nežinau kaip ki 
tai skaitydami j; 
mantai jau tirtėj 
kaitai skaičiau. ] 
kitau-man te 
faktei, mano 
gal būt ant siūlo 1 
turiu skaityti 1 
džius!

Taigi aš ir saki 
rašiusiam sutvrėii

-Kokius jūs < 
tus kabinate, drai 

Ligoniui, vyruk 
tokius daiktus sk; 
Felčeris, arba 

kaip jis dabar va 
»pastaba austi

-Nakas gi?! 
ris vos ant kojų 
hrščio srėbtuvu 
h kritikuoja! 
pasveiksi, kas, i 
tik pripuolamai 
taip su tavim bv 
tarp 3 — 4 v 
kaip čia pažymi 
matysi.

įsiutęs norėjai 
cerį, bet kadang 
peratūra buvo 
turėjau atsisakyt 
jau tik į jį ir pa
- Palauk, drai 

bias pasveiksi 
savo įžūlumą atsi 
gali taip ligoniui a 
Ėnuša jį morališ

Felčeris nustebe 
tai sergąs su jw 
tesi ir nutraukė

1E. vr.
(Užbaiga) 
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Birželio 18 į, įįįį,

res. Nikalojus nieko J 
ko: už atsisveikinimą] 
ir jam, ir aniem dviem

Po pietų kunigais 
skuba į miegamąjį, o 
tik dvi. Užtat jo? stę

Birželio 18 d., 1937 m. ______ AMERIKA

V. Sovčenko

Sovietų Ligoninėj
sus aptaškysiu.

Senę jie ištraukė iš van
dens, o man liepė išsirėdyti. IŠ TĖVU ŽEMĖS

ka užleisti gultum 
liams, o pačioms tiesį 
grindų. Sargyba labai į 
ni ir budri — nė mitj 
jam jų neapleidžia. Gįg 
tas raudonarmietis vi 
ką zuja apie jasirjf 
džiui šaukia visus 
bei pelkių gyventoju 
mergaitės užmiega, į 
traukia vieną iš 
jų” dainuškų ir pad 
apydažniai pajudinti! 
vo buože bemiegant 
kartais nepasilsėtą J 
rai ir perdaug.Irgi 
net tokios skurdžiu 
bes negalėjo numy 
nes ūpo. Štai ištiki 
rienės laiško:

Dievas suteikė J 
paprasto džiaugsmo J 

'guodos, leisdamas d 
| praeities nuodėmes. į

knygą, o čia ant sie-

mes... Kiekvienu md 
aš jaučiu Jo artumįil

met esti manyje. Jam 
šviečia ir pranašauja, h 
mūsų šaliai ateis kadai 
vasara. Ateis... ir vėl e 
juokas ir dainos, ir be 
upeliais betekančios ė 
ir kraujas. Dieve, kaip 
pamilau savo naująjąbr 
nę, Jekaterinburgą, n® 
dama į jo visus trite 
skausmą...

Paskutinės trjssfe 
Birželio 17 natos, i 

rus Jurovskio bate 
unkščia ui durų:

— Keltis, baltieji jr 
siartino! Mes turini ifc
ti!

Visi tylėdami iri 
ir įžengia į rūsį, (to Ii 
slegiantis ir dribsi D 
spinksinčio žibinto stos 
slenka ramūs rcfeęi 
sargų šešėliai raster 
nomis. Tokia keisk p® 
ja — atrodo, lyg p k 
atvykę iš kažkur Ii si 
rusiųjų karalijos, ir fe 
tų' vidunakty tamsai? 
kertėm. Paslaptingai fe' 
Nikalojus, laikydamasi 
sandros ranką, Ijj >, 
jungtuvių metu; tiife 
dėjo ne komisaro 
bet aukštieji valdiški 
ir pats caras žengei? 
nimą, ne į mirtį, kaipė

Jurovskis išsitrauki Į, 
kokį lapą ir pradeda:

— Rusų tautos valtį 
buržujau Romanovai,i 
burž. A. Feodorovna, I 
nusikaltot rusų tautai Į 
ir jis kartoja vis turn 
žodžius. Pagaliau $ 
sujuda, o Jurovskis išs?

— Ir todėl Central 
tas jus nuteisė mirtiL

Dunksteri trys nyki# 
vių salvės. Septyni v$ 
sugriūva ant purvino jš 
nio.; Prasiskleidus R 
parako dūmams matyti j 
sigailėjimo pilnos A. Fu 
rovnos akys, o Nikaloje 
vis dar tebelaiko jos to

■ • G.J»«
(Iš XX Amžiaus)

— Kaune lankėsi 42^ 
ekskursija, kurios fer 
pirmiausia aplankė $ 
sugriuvusią pilį.

— Prof. M. Biržiška j 
aukojo 5 tūkst. doleriai 
tėvo dr. A. Biržiškos 4 
gydymo punktui Vie&i 
pastatytų,^

J. A, Krilovas
LAPĖ IR ASILAS J

— „Iš kur parkėblini, galvočiau ilgaausi?”
Sutikus lapė asilą paklausė.
— „Nuo liūto parvykstu.

Kūmute! Kur jėga jo dingo? — aš nesuprantu.
Seniau... kad rykters, net miškai dejuoja.

Ir aš, kiek kojos neša, kepersuoju
Nuo to baisūno, kur pakliūna.
O štai dabar, senatvėje, sukriošo, sugležnėjo,

Visa jėga išsivadėjo,
Oloj, kaip šiekštas, drūna.

Ir tarp žvėrių, sunku tikėti, 
Jokios jam baimės nebregėti.

Dėl to ir tenka tam biaurybei už skriaudas.
Kiekvienas keršija — grąžina jam skolas:

Vieni ragais,
Kiti nagais...”

— „Bet tu, be abejo, paliesti liūto nedrįsai?”
Nutraukė lapė asilo žodžius.

— „Tai tau!” atkirto pilkis išdidus.
„G ko bijotis man? Jis gavo kirtį iš manęs stiproką.
Tegu pajunta nūn ir asilo kanopą”. •

Ir žmonės šiaudasieliai, jei esi galingas ir kilnus,.
Nedrįsta į tave akių net pakelti;

Bet, jei nusmukti lemta bus,
Iš jų gali pirmiausia nuoskaudų tikėtis.

Vertė J. Talmantas. J

Kai aš nusirėdžiau, sesuo 
greit įleido truputį šilto van
dens ir liepė man lipt į vo- ■ 
nią. Turėdama galvoj mano 
sunkų būdą ji daugiau su 
manim ,nesiginčijo. Po mau
dynės mane apvilko balti
niais, bet labai dideliais. Aš 
pastebėjau, jog čia yra tai
syklė mažus ligonius apvilk
ti dideliais baltiniais, dide
lius — mažais. Tada įgrūdo 
mane į mažytį kambariuką 
su 30 įvairiausių ligonių. 
Vieni buvo silpni, kiti sveik
stanti, vieni švilpavo, kiti lo
šė šachmatais, treti bėgiojo 
aplink lovas ir balsiai skaitė 
temperatūros lenteles. Taigi 
aš ir sakau seseriai:

— Gal aš kartais patekau 
tarp pamišėlių. Aš jau esu 
buvęs ligoninėse, bet tokių 
dalykų dar neteko matyt.

O ji man:
— O gal jus reikia pagul

dyt į ekstra palatą ir pasta
tyti sargą, kuris jums muses 
ir blusas išgaudytų? ’

Aš surikau, kad pašauktų 
direktorių. Vietoj jo atėjo 
felčeris. Būdamas tokiam 
stovy, jį pamatęs aš netekau 
sąmonės. Po trijų dieni} man 
atsigavus, sesuo sako:

— Jūs tikras arklys! Jūs 
išlaikėte visus bandymus. ___ ________ „_____ o_

| Pripuolamai mes jus buvome nines. Mat, kažkas užrašuo- 
padėję net po atviru langu, 
bet jūs vis dėlto atsigavote.
Jei jūs dar kuo nors nuo sa
vo draugų ligonių neapsikrė- 
tėte, tai galima jus sveikinti 
su pasveikimu, kas pas mus 
nėra jau taip dažna.

Na aš ir klausiu:
— O kokiom ligom jie sėr- 

į ga? Kuo aš galėjau apsi-
krėsti?

■ — Jūs pripuolamai pakliu- 
. vote į moderniškų ligų sky

rių, — paaiškina ji man.
Tai, žinoma, mane nuteikė

Laimei 
dėlto aš neužsikrėčiau ir

— Šiemet numatoma viso
je Lietuvoje įskiepyti apie 
100,000 žmonių nuo raupų.

— Atidarant Napoleono 
parodą Kaune dalyvavo 
prancūzų seimo narys De 
Grandmaison, kurs yra gen. 
Napoleono ainis.

— Tarptautinėje darbo 
konferencijoje Ženevoje Lie
tuvai atstovavo Pr. Barkau
skas, K. Dymša, Staneika, 
Šulaitis ir Dr. Pr. Dielinin- 
kaitis.

— Steigiamas zoologijos 
sodas Mickevičiaus slėny, 
jau baigiamas aptverti ir 
greitu laiku į jį būsią atvež
ta įvairių žvėrių.

— Lietuvos Banko prane
šimu, lito® padengimas auk
su gegužės 15 d. buvo 75 
proc.

— Dusmenų bažnyčioje 
geg. 24 d. suruoštas iškil
mingas Miko Petrausko mi

— Eikš, sako, ligonis į ' 
prausiamąjį punktą.

Nuo šių žodžių aš vėl įtu- 
žau.

— Geriau, sakau, būtų 
kalbėti apie vonią, o ne apie 
prausiamąjį punktą. Tai bū
tų gražiau ir ligoniui pato
giau. Aš ne galvijas, kad 
man prausiamojo punkto 
reikėtų.

O sesuo man ir sako:
—Kas čia per ligonis, ku

ris viską taip pastebi? Jūs 
tikrai nepasveiksite, kadan
gi visur kaišiojate nosį.

Tuoj ji mane nutempė į 
maudomąjį kambarį ir liepė 
išsirėdyti. Na imu aš rėdy
tis, o gi matau iš vanos van
dens kažin kieno galvą ky
šant. Pasirodo, sena boba 
vanoj murksanti.

Taigi aš ir sakau seseriai:
— Kur, po velnių, atsi

tempei mane? Čia jau kažin 
kas maudosi.

O sesuo sako:
— Taip, čia sėdi sena ligo

nė. Nekreipkit į tai dėmesio. 
Ji karščiuoja ir į nieką ne
kreipia dėmesio. Galite ra
miai nusirėdyti. Mes senę 
ištrauksime iš vandens ir 
galėsit jūs maudytis.

Aš spiriuos: |
— Taip, senė nekreipia į 

nieką dėmesio, bėt gal būt aš 
kreipiu. Man labai nemalonu 
matyt, kas ten vonioj kruta.

Tuoj ateina lekpom ir pra
deda bumbėti:

— Pirmą kartą matau to
kį ožį ligonį. Tokiam akiplė
šai barsukui viskas nepatin
ka. Mirštanti senė maudosi 
ir tai jam nepatinka. Ji turi 
gal 40 laipsnių karščio ir 
viską mato tik kaip per pa
plavas. Man jau geriausia 
patinka, kai ligonius atgabe
na be sąmonės. Tada jiems kiek pesimistiškai, 
viskas čia patinka, viskuo 
patenkinti ir nesileidžia į prieš mano išėjimą gavau 
moksliškus ginčus.

Čia pakelia balsą vonioj 
sėdinti boba:

— Iškelkit, sako, pagaliau 
jūs mane iš vonios, o jei ne,

Atvirai šnekant, aš ma- Bet čia įšoko sesuo, 
nau, kad sergant geriausia 
namie gulėti. Ligoninėj gal 
būt šviesiau ir higieniškiau, 
o maistas daugiau maistin
gas. Bet, kaip priežodis sa
ko, namie ir šiaudai paval
gomi. Mane, susirgusį šilti
ne, nubugdė į ligoninę. Mano 
šeima tuo tikėjosi mano 
skausmus sumažinsianti 
Gaila, be pasisekimo, nes pa
kliuvau į ligoninę, kur man 
ne viskas patiko.

Man atvykus, įrašė tuoj 
mane į
nos aš ir matau plakatą su 
parašu: 
tarp 3 — 4 valandų ryto”. . 
Nežinau kaip kiti ligoniai ; 
tai skaitydami jautėsi, bet 
man tai jau tirtėjo kinkos, 
kai tai skaičiau. Įsivaizduo
kit sau — man temperatūra 
pakilusi, mano gyvenimas 
gal būt ant siūlo kabo, o čia 
turiu skaityti tokius žo
džius!

Taigi aš ir sakau mane į- 
rašiusiam sutvrėimui:

— Kokius jūs čia plaka
tus kabinate, drauge felčeri?

Ligoniuų vyruk, ne juokai 
tokius daiktus skaityti.

Felčeris, arba lekpom, 
kaip jis dabar vadinasi, ma
no pastaba nustebo ir atsa
kė:

— Na kas gi? Ligonis, ku
ris vos ant kojų laikosi ir iš 
karščio srėbtuvu dumia, vis
ką kritikuoja! Palauk kol 
pasveiksi, kas, žinoma, gali 
tik pripuolamai įvykti; ki
taip su tavim bus susidorota 
tarp 3 — 4 valandos ryto, 
kaip čia pažymėta. Tada pa
matysi. t

Įsiutęs, norėjau griebti fel
čerį, bet kadangi mano tem
peratūra buvo 39,9, nuo to 
turėjau atsisakyti . Pažiūrė
jau tik į jį ir pasakiau:

— Palauk, drauge lekpom, 
kai aš pasveiksiu, tai tu už 
savo įžūlumą atsiimsi. Kaip 
gali taip ligoniui sakyti? Tai 
užmuša jį morališkai.

Felčeris nustebo, kad sun
kiai sergąs su juo taip kal
basi ir nutraukė pokalbį.'tai aš pati iškopsiu ir jus vi-

Lavonai išvežami

sergą vaikai.
Šiaip betgi mano sveikata 

gerėjo, tik dėl savo nervų 
gavau nervų sukrėtimą.

— Nesinervuokite, — sa
ko gydytojas, — iš to gero 
nebus.

Bet aš nervavausi, kodėl 
jie manęs neišleidžia iš ligo-

tik baisų kosulį.
— Šią ligą jūs gavote iš 

vaikų skyriaus, — paaiškino 
man seselė. — Jūs neatsar
giai valgėte iš lėkštės, iš ku
rios anksčiau valgė kokliušu

se neatsitiko. Felčeris man 
ir sako išmėtinėdamas:

— Jūs vos aštuonias die
nas laukiate paleidžiami ir 
jau susijaudinęs triukšmą 
keliate, o yra žmonių, kurie 
jau trys savaitės jūsų išėji
mo laukia ir tai ramiai lau
kia, kol bus laisva vieta.

Galop įrašų lapus šiaip 
taip suderino ir galėjau grįž
ti namo. O čia mano-žmona 
ir sako:

— Žinai ką, Petia, aš jau 
maniau, kad tu amžinybėj, 
nes iš ligoninės buvo atnešę 
raštelį, kad po jo įteikimo 
atsiimčiau vyro lavoną. Aš 
be kvapo nubėgau į ligoninę, 
bet ten man paaiškino, kad 
knygose buvo padaryta klai
da.
(Iš Pavasarininkų laikraščio liai davė apie 130 tūkst. dol.

„Vyrų Žygiai”)

lietu-

ben- 
javus

nėjimas. Velionis Petrauskas 
palaidotas Dusmenų švento
riuje.

— Dr. Matulionio apskai
čiavimu, Lietuvoje yra apie 
100 tūkst. žmonių, sergančių 
reumatu. Iš jų apie 75 pro
centai ūkininkų. Reumati
kams geriausia gydykla yra 
Birštono kurortas.

— Liepos 17 d. į Kauną iš 
Škotijos atvyksta 60 
vių ekskursija.

— Pernai Lietūkio 
drovė ūkininkams už
ir linus sumokėjo per 5 mili
jonus dolerių, Pienocentras 
už pieno gaminius — apie 
7y2 mik dol., Maistas — apie 
6y2 mil. dol. Lietūkio ben
drovę sudaro 108 koopera
tyvai, 15 skyrių ir krautu
vių, 2 elevatoriai ir 1 mede
lynas.

— Ukmergėje gegužės 27 
d. aviacijos šventės aikštėje 
įvyko didelė nelaimė: lakū
no Dženkaičio lėktuvo ratas 
pataikė į duobę ir dėl to 
lėktuvas metėsi į minią: 
viena mergaitė ukmergietė 
užmušta vietoje ir apie 10 
žmonių sužeista. Lakūnas 
prisitrenkė, bet kitu lėktu
vu grįžo į Kauną.

----Prof. K. Pakštas iš
kėlė mintį steigti užsienio 
lietuvių institutą, kurs padė
tų užsienio lietuviams išsi
laikyti tautiniu atžvilgiu.

— Kaune lankėsi švedų 
studentų ekskursija.

— Valstybės teatre buvo 
suruoštas užsienio lietuvių 
meno vakaras, kurio progra
mą išpildė buvę amerikiečiai 
Rakauskaitė, Sodeika, Ba
bravičius; iš Latvijos — La- 
tonaitė, Rajauskaitė.

— Pernai Lietuvos plačių
jų geležinkelių ilgis siekė 
1,215 kilometrų, siaurųjų — 
419 klm.; plačiais geležinke
liais pervežta 2,901,386 kelei
viai, kas yra 24 proc. dau
giau nei 1935 mt. Platieji 
geležinkeliai pernai davė 
pelno apie 1 mil. 660 tūkst. 
dolerių. Siaurieji geležinke-

nuostolių.

J. E. VYSKUPAS M. REINYS
(Užbaiga)

Lietuvių vardo kėlėjas
1923 m. liepos mėn. Šv 

Tėvas prof. kun. Reiniui su 
teikė šambeliono titulą. 
Vysk. Matulevičiaus rašte 
buvo pažymėta: „Už pasi
darbavimą Dievo garbei, ir 
žmonių gerovei”. Taip gra
žiai jau tuomet buvo įvertin
ti nenuilstamo prof. kun. 
Reinio nuopelnai.

1923 m. rugpiūčio mėn. 
M. Reinys, kaip Lietuvos vy
riausybės ir Blaivybės dr-jos 
atstovas, buvo nuvykęs į 
tarptautinį Blaivybės Kon
gresą Kopenhagoj. Čia svei
kinimo kalboje kėlė Lietuvos 
vardą ir Vilniaus reikalą.

Netrukus, rugsėjo mėn. iš
kilo reikalas siųsti lietuvių 
neoficialų atstovą veikėją ii 
Ženevą, nes lenkai pasigyrė 
Tautų Sąjungos plenume, 
būk visi jų pavergtieji savo 
likimu, yra labai patenkinti. 
Prieš šituos gandus lietuviai 
ryžosi energingai protestuo
ti: pavergtieji Vilniaus lietu
viai juk be priespaudos ir 
bausmių jokio pasitenkinimo 
iš pavergtųjų lenkų nejautė 
ir troško laisvės. Taip pat1

lenkų pasigyrimas palietė 
ukrainiečius, baltgudžius, 
vokiečius, žydus. Todėl suin
teresuotosios tautos pasirū
pino pasiųsti į Ženevą savo 
atstovus, kad jie Tautų Są
jungai nušviestų dalykus 
taip, kaip jie iš tikrųjų yra. 
Lietuvių vilniečių atstovu 
buvo pasiųstas prof. Reinys.

Suvažiavusieji minėtų tau
tų atstovai į Ženevos konfe
renciją parašė atitinkamus 
anglų ir prancūzų kalba me
morandumus ir įteikė juos 
Tautų Sąjungos Tarybai, de
legacijoms ir spaudai. Šiuo
se memorandumuose nusi
skundžiama lenkų priespau
da. Prof. kun. Reinys, be to, 
dar kalbėjosi asmeniškai su 
įtakingiausių dienraščių re
daktoriais ir jiems nušvietė 
Vilniaus klausimą bei vilnie
čių lietuvių sunkią nelaisvę. 
Tokiu būdu ši kelionė į Žene
vą užkirto kelią melagin
giems lenkų pasigyrimams. 
Konferencijai pasibaigus ir 
grįžtant į Lietuvą sužinota, 
kad lenkai rengiasi jos daly
vius kun. Reinį ir baltgudį 
Lastauskį, kai jie vyks per 
Lenkijos koridorių, suimti. 
Tuomet prof. kun. Reinys

kartu su p. Lastauskiu orlai
viu skrido iš Berlyno į Kara
liaučių, o iš čia jau trauki
niu sugrįžo į Kauną.

Prof. kun. Reinys — 
Ministeris

1925 m. rugsėjo mėn. prof, 
kun. Reinys pakviestas už
sienio reikalų ministeriu. 
1926 m. kovo mėn. minist. 
prof. Reinys dalyvavo nepa
prastoj Tautų Sąjungos se
sijoj Ženevoje.

Ministeris Reinys pakvie
tė į Kauną So v. Rusijos už
sienio reikalų komisarą Či- 
čeriną ir paruošė nepuolimo 
sutartį su rusais. Taip pat 
jis stengėsi sutvarkyti pa
irusius santykius tarp Lietu
vos ir Vatikano. Buvo neati
dėliotinas reikalas įkurti 
bažnytinę Lietuvos provinci
ją ir tuo atpalaiduoti Lietu
vos kat. Bažnyčią nuo sveti
mų įtakų iš kaimyninių val
stybių. Tas ir Lietuvos at
stovybės prie Vatikano at
naujinimas buvo didele dali
mi ir min. prof. Reinio nuo
pelnas.

Vilkaviškio vyskupas 
koadjutorius

1926 m. balandžio mėn. į- 
kurta Lietuvos bažnytinė 
provincija. Įšventinama ke
turi nauji vyskupai, jų tarpe 
ir prof. kun. M. Reinys.

Prof. kun. Reinys tampa 
Vilkaviškio vyskupu — ko
adjutorium. Nuo šiol nuola
tine vysk. Reinio gyvenamą
ja vieta pasidaro Vilkaviš
kis. Tapęs vyskupu prof 
Reinys iš politinio veikime 
visiškai pasišalina. Visas sa
vo pastangas nuo šol jis au
koja kultūriniam, moksli
niam ir ganyto javimo dar
bui. Šis darbas pareikalauja 
iš vysk. Reinio labai daug 
jėgų.

Pirmiausia vyskupijos rei
kalai, Vyskupų konferencijų 
protokolų rašymas (Eksce 
lencija nuo pat pašventini 
mo sekretoriauna Vyskupų 
konferencijose), parapijų vi
zitavimas, rekolekcijų vedi
mas, kat. akcijos darbas ir 
įvairios kitos Ganytojo pa
reigos reikalauja daug laiko. 
Savo turiningais, bet drauge 
visiems suprantamais, pa
mokslais jis žadina tikėjimo 
dvasiai įvairaus amžiaus ir 
išsilavinimo žmones.

Nuo 1922 iki 1934 m. Eks
celencija įvairiose vietose 
skaitė per 1466 paskaitas. 
(Į šį skaičių neįskaitomos 
paskaitos skaitytos, kaip 
profesoriaus, universitete). 
Paskaitos, kalbos įvairaus 
turinio: religijos, tautybės, 
kultūros, doros, socialinio

gyvenimo, auklėjimo, valsty
binio ir katalikiškojo gyve
nimo įvairios aktualijos. Iš 
jų žymus, platus ir gilus 
vysk. Reinio išsimokslini
mas. Ekscelencija Ganytojas 
yra kalbėjęs įvairiausių luo
mų ir išsilavinimo žmonėms: 
profesorių susirink., univer
sitete, įvairiuose katalikų su 
sibūrimuose, kareiviams, po
licininkams, sportininkams, 
moksleiviams; žiemą ir va
sarą, šventą ir šiokiomis die
nomis, gegužinėse, ekskursi
jose, suvažiavimuose, viešo
se Kauno salėse...

Būdamas vyskupu prof. 
Reinys keletą kartų važiavo 
į Romą ir lankėsi pas šv. 
Tėvą: 1929 m. vadovavo mal 
dininkų ekskursijai, 1930 m. 
dalyvavo filosofų kongrese 
ir 1932 m. nuvyko steigia
mojo Kat. Universiteto rei
kalais. šv. Tėvas Pijus XI 
Kat. Universitetą ir Lietu
vos katalikų pasiryžimus 
nuoširdžiai palaimino.

Katalikų Universitetas y- 
ra vienas didžiausių vysk. 
Reinio rūpesčių. Jis yra jo 
rūpintojas ir energingiau
sias organizatorius. Tiesa, 
dabar Kat. Universitetas dėl 
įvairių priežasčių negali dar 
pradėti darbo, tačiau jam y- 
ra rengiamasi: ruošiamos
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mokslo pajėgos — busimieji 
universiteto profesoriai, ren
kamos aukos, knygos biblio
tekai ir t.t.

Didis visuomenininkas 
ir jaunimo vadas

Vysk. Reinys, be savo kaip 
Ganytojo, profesoriaus, Kat. 
Universiteto rektoriaus 
kūrėjo ir kitų pareigų, tie
siog neįkainuojamą darbą 
dirba kat. visuomenėje: blai
vybės, labdarybės, angelai
čių organizacijose, įvairiose 
brolijose ir draugijose ir t.t. 
Ypatingo tačiau palankumo 
Ekscelencija rodo jaunimo 
organizacijoms: pavasari
ninkams ir ateitininkams.

Kaip aukščiau 'minėta, 
vysk. Reinys dar Vilniuje 
dalyvavo Didžiojo karo me
tu slaptai veikusioje pavasa
rininkų organizacijoje. Po 
didžiojo karo pavasarininkų 
organizacija viešai ir su di
deliu gajumu išsiplėtė po vi
są kraštą. Vilniuje tuo me
tu susidarė Pavasarininkų 
Centras. Nors vėliau, 1920 
m. pabaigoj ir 1921 m. pra
džioj, lenkų okupacijos metu 
viešas pavasarininkų veiki
mas buvo negalimas, tačiau 
pavasarininkija neiširo. Kai 
tik sąlygos pagerėjo, tuoj 
gausiau spietėsi į kuopas. 

Tuo metu pavasarininkų va

dų Vilniuje tarpe randame: 
kun. P. Dogelį, kun. dr. Rei
nį, Stulginskį, Kl. Ruginį, 
kun. Kuktą ir kt.

Pavasarininkija, susikūrus 
laisvajai Lietuvai, visomis 
jėgomis stvėrėsi krašto reli- 
ginimo ir kultūrinimo darbo. 
1926 m., kada prof. kun. Rei
nys tapo vyskupu, pavasari
ninkija buvo jau smarkiai iš
augusi narių skaičiumi, nu
galėjusi daugybę kliūčių ir 
visai Lietuvai įrodžiusi savo 
idėjų kilnumą ir reikšmę.

Vysk. Reinys puikiai ma
tė, koks palaimingas yra pa
vasarininkų veikimas tautai 
ir kat. Bažnyčiai. Dėl to ne
nuostabu, kad jis ryžosi tiek 
daug brangaus laiko aukoti 
jų labui. Jis 1927 m. sutinka 
visą pavasarininkiją imti 
globoti — būti jos Protekto
rium, tuo padarydamas „Pa
vasario” Sąjungai daug 
džiaugsmo ir garbės.

Vysk. Reinys pavasarinin
kus remia įvairiausiais bū
dais. Jis važinėja į pavasa
rininkų šventes, konferenci
jas ir kongresėl., kur jis uo
lus dalyvis, nuoširdus pata
rėjas, energingas žadintojas. 
Čia laiko paskaitas, sako pa
mokslus, džiaugdamasis jau
nimo gyvumu ir trykštančia 

(Tęsinys 4 psl.)
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JA UNIMO BROAD WA Y IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SPORTO ŠVENTĖS 

PASISEKIMAS

Ką Amerikos lietuviai ma
no apie būsiančią Amerikos 
Lietuvių Sporto Šventę? Ar 
jie tinkamai įvertins olim
piadą?

Taip aš užklausiau tris sa
vo pažįstamus. Į mano pa
klausimą pirmiausiai atsilie
pė jauna veikėja lietuvaitė. 
Ji pasakė:

„Man rodosi, kad lietu
viams nepaprastai sekasi į- 
vairiose gyvenimo srityse, 
tai turės jiems pasisekti ir 
sporto srityje. Olimpiada tu
rėtų būti. įdomi ir turėti ge
ras pasekmes”.

Tada atsiliepė šeiminin
kas:

„Mes jau suaugę ir seni, 
tai tokiais dalykais džiaug- 
is vargiai galėsime, bet mū

sų vaikai tai turėtų^ tikrai 
pamėgti”.

Paskiausiai atsiliepė kita
tautis advokatas. Jis pasa
kė:

„Jūs, lietuviai, jau išaukš
tinote savo tautos vardą 
aviacijoj ir atletikoj, tai da
bar tą patį padarykite ir su 
olimpiada”.

Be abejonės, pasiskelbimai 
spaudoje bus dideilė pagelba 
pasisekimui. Galbūt, todėl 
geras pasekmes turėjo Chi- 
cagoje tarptautinė „Golden 
Gloves” sporto pramoga, ku
rią priruošė Chicago Tri
bune laikraštis.

Sporto šventės regimo ko
mitetas supranta sportinin
kų organizavimą, tai liudija 
jo sutvarkyta pastaroji 
olimpiada Lietuvoje. Bet ko-Į 
mitetui būtų didelė paramai 
turėti talkoje ir žymius lie
tuvius sportininkus profe
sionalus, kurie paremtų ir 
pamargintų šį įvykį.

O kaip mes parodysime 
savo vienybę ir Tėvynės mei
lę? Tik prisidėjimu ir atsi
lankymu į surengtas pramo
gas...

Petras J. Phillip,
Madison, Wis.

Red. Pastaba: Labai gailai 
jog straipsnelio autorius pa
sirašo visai nelietuviška pa
varde.

Kadangi tai yra Lietuvos 
Vyčių 25-tasis jubiliejinis 
seimas, kuriame dalyvaus 
daug garbingų ir įžymių 
svečių, tad plačioji Ameri
kos lietuvių visuomenė, o 
ypač jos vadai, kuriems tik 
rūpi mūsų jaunosios kartos 
ateitis Amerikoje, šiuomi 
maloniai kviečiami dalyvau
ti. Šio seimo prirengimu rū
pinasi darbšti L. Vyčių 96 
Daytono kuopa, kuri dirba 
jau beveik ištisi metai, kad 
seimas būtų kaip galima iš
kilmingesnis. Pilna seimo 
bei parengimų tvarka bus 
paskelbta spaudoje vėliau.

A. J. Mažeika, 
Lietuvos Vyčių Centro Pirm

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 patalpose, 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 profesijonalij 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.

Centro Valdyba.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

PHILADELPHIA, PA.

Iš Šv. Andriejaus par.
Birželio 13 d. įvyko para

pijos mokyklos užbaigimas 
su turininga programa, ku
rią labai gražiai išpildė mo
kyklos vaikučiai. Juos išmo
kė ir prirengė darbščios se
serys kazimierietės. Žmonių 
susirinko pilna parapijos sa
lė.

Programa prasidėjo su 
operete „Tenai mane širdis 
traukia”, su dainomis „Leis 
kit į tėvynę”, „O Lietuva nu
mylėta” ir „Jaunimo daina”; 
šokiai, baletas ir t.t. 2. — 
„Nykštukai” — mažų ber
niukų šokis. 3.— „Kolonija- 
liškas šokis” — mažos mer
gaitės. 4. — „Vainikėlių šo
kis” mergytės. 5. — šokikai 
iš Olandijos” — berniukai ir 
mergaitės. 6. — „Du broliu
kai” — komiškai dainavo 
Jonas Vaitis ir VI. Starins- 
kas. 7. — „Berniukų cho
ras” — Jonas Vaitis ir cho
ras. 8. — „Parasolių drilius” 
— mergaitės. 9. — „Pirami
dės” — didesni ir maži ber
niukai gabiai parodė gim
nastikos sportą. 10. — Di
delis mergaičių choras pa
dainavo „Come to the Fair” 
ir „Kur Nemunas ir Daugu
va”. 11. — „Atsisveikini
mas” — gabiai pareiškė Va
lerija Budrytė.

Kalbėjo laikinasis kleb. 
kun. D. Mikšys ir svečias 
kun. B. Virbickas.

Parapijos mokyklą baigė: 
V. Budrytė, O. Jankauskai
tė, O. Jasauskaitė, D. Klo- 
narytė, Ver. Kryžanauskai- 
tė, E. Metrikiūtė, A. Raš- 
kauskaitė, D. Repšytė, M. 
Vingytė, K. Žilonytė, O. Žvi- 
naitė, V. Gudijonis ir A. Že- 
kevičius. Pr. Pūkas.

kun. dr. Vytautą Martusevi- 
čią jo vardinių proga. Buvo 
skani vakarienė, linkėjimo 
prakalbėlės, muzika, dai
nos ir kiti pamarginimai, o 
draugijos įteikė įvairių do
vanų. Vakaro vedėjas kun. 
Al. Bublys, perskaitė savo 
parašytą labai gražų linkėji
mo eilėraštį, žmonių prisi
rinko labai daug ir visi gra
žiai užsilaikė.

Labai daug pasidarbavo 
Ant. Užumeckas, K. Dryža 
ir S. Mažeika; o iš aukotojų 
bene žymiausias buvo p. Tri
butes, aukojęs visą dešimti
nę.

Ričmondietis.

aps- 
apy- 

kolo-

LIETUVOS VYČIŲ JUBI
LIEJINIS SEIMAS

L. Vyčių organizacijos 25- 
tas Jubiliejinis Seimas šau
kiamas š. m. rugpiūčio 3, 4, 
5 d.d. Dayton, Ohio, šis ju
biliejinis seimas bus nepa
prastai iškilmingas, be dau
gelio garbingų svečių daly
vaus ir J. E. vyskupas M. 
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, 
bet kuopa turės tik tiek bal
sų seime, kiek kuopoje yra 
pilnai užsimokėjusių narių 
dešimčių v'-

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 
įgaliojimus (mandatus) su 
dvasios vado, pirmininko ir 
raštininko parašais ir, jeigu 
galima, kuopos antspauda.

Meilė viską pergali.— Vir 
gilijus.

—o—
Laikui bėgant, žmonės vis 

daugiau ims suprasti, kad 
žmonių gyvenime visi 'didie
ji dalykai laimėjami ir tvir
tinami ne didelėmis suirutė
mis ir milžinišku triukšmu 
tik kantriai ir ištikimai dir
bant mažiausius darbus.

—Dr. Foersteris.

Apsileidimas neduoda lai 
mėjimo, lygiai jis negali pa 
daryti gyvybės kupinų pa
veikslų, nei sukurti kilnios 
muzikos, nei prigimties, nei 
labdaringumu sujaudinti.

— O. S. Marden.
—4O— t

Geriausias darbo dalykas 
yra karštai dirbąs darbiniu 
kas. — Horacijus.

—4—
Širdis yra visa. Esu įsi 

mylėjęs, mano mylimoji — 
tai Idėja, ir tikrai esu lai
mingas. Greičiau kovočiau 
už tėvynę, šaknimis maitin
damasis, negu stovėčiau ša 
lia, turėdamas visus Salia 
mono išteklius. — Marion.

—1OL—

Kiekviena moteris, šiokia 
ar tokia būtų jos būklė vi
suomenėj, daugiausia gei 
džia viešpatauti savo numy 
lėtiniui ar vyrui. — Bokačio.

GBirželio 6 d. įvyko sėkmin
gas išvažiavimas Juozapo 
Marijos vilos gražiame so
de, Newtown, Pa. Kai Dievas 
davė gražią ir šiltą dieną, 
tai ir svečių susirinko 
čiai iš. Philadelphijos, 
linkės ir iš tolimesnių 
nijų.

Į taip gražų būrį susirin
kusiųjų popiet atsilankė vi
sai tuo kartu nepageidauja
mas svečias p. Lietus. Bet 
veik nieko nelaimėjęs išsi
nešdino. Lietuviai neišsigan
do ir nepabėgo. Lietui gi pa
sitraukus, dar labiau links
minosi iki vėlumos. Išvažia
vimą surengė seserys kazi
mierietės. Svečiams patarna
vo žinomi Philadelphijos pa
rapijų prityrę darbuotojai. 
Kaip svečiams, taip ir dar
buotojams, seserys labai dė
kingos.

Išvažiavimo pelnas Juoza
po Marijos mokslo įstaigai, 
kurią taip suihaniai veda se
serys kazimierietės.

Šią vasarą Juozapo Mari
jos vilos sode bus antras, 
gal dar gražesnis išvažiavi
mas, rugpiūčio 29 d. Būtinai 
dalyvaukime. F. P

BALTIMORE, MD.

Peleckis,
Kviet- 

B. 
Al.

Šv. Jurgio parapija
Birželio 13 d. įvyko para

pijos mokyklos užbaigos 
programa. Mokytojos sese
rys pranciškonės labai dai
liai išmokė, o mokiniai gerai 
atliko savo pareigas progra
moje. Buvo dainų, šokių, dri- 
lių ir komedijėlė „Perdaug 
ir neperdaug”

Mokyklos užbaigimo dip
lomus gavo: L. Biliūnas, K 
Klimašauskas, 
kauskas, A.
Skužinskis, P. Vilimas, 
Petraitytė, M. Duraitė, 
Kleinotaitė, L. Vištinytė, L. 
Litvinaitė, -M. Keršytė, Pr. 
Paulauskaitė, R. Grincevi- 
čiūtė, O. Juškevičiūtė, O. Za- 
karauskaitė, A. Šalomskai- 
tė, Ad. Stankiūtė.

Iš American Legion atsi- 
žymėjimo dovanas gavo An
tanas Peleckis ir Albina 
Petraitytė. Tas dovanas įtei
kė Textile school prof. Juo
zas Gudavičius su savo pa 
lydovu. Abu buvo Am. Le 
gion uniformose.

Klebonas kun. Ig. Zimblys 
trumpoj prakalboj pareiškė, 
kad mokyklą baigusieji turi 
priežasties džiaugtis pasidar 
bavę per aštuonerius metus, 
gavę pradinį mokslą, o svar 
blausia įgiję geresnį pažini
mą Kristaus apreikštųjų tie
sų ir priemonių nežūstančiai 
laimei pasiekti.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu. Z. J.

Vardinių vakarienė
Birželio 13 d. šaunūs ka 

zimieriečiai malonėjo pagerb 
ti savo laikinąjį kleboną

į Visų Šventų parapiją, bet trauskienė, Bingelienė, Bolie- 
šią bažnyčią lietuviai mažai nė, Kederienė ir Uždavinys, 
lanko. Baltimorės lietuviams 
reikėtų tvirtai remti savo 
bažnyčią. , Mūsų pakrikimas 
po kitataučių parapijas bū
tų tautai didelė žala pada
ryta, apmirtų lietuviškas vei 
kimas, mokykla turėtų užsi- 
daryt, lietuviška giesmė ir 
daina turėtų Aptilti, vaiku
čiai daugiau lietuviškų vai
dinimų neruoštų, kuo dabar 
visi pasigėrėjam.

— Birželio 13 d. jau pasi
baigė žieminė tvarka bažny
čioje, dabar turėsime trum
pesnes pamaldas.

— Pasklido nesmagi žinia, 
kad muzikai Čižaųskai pa
lieka mus birželio 22 d. Gai
la įžymių veikėjų.

Susirašinėti su atstovais ir 
kongreso metu teikti Maldos 
Apaštalystės atstovams pa
tarnavimus išrinkta draugi
jos rašt. Ona Grendaitė, 9 
Walnut St.

— Sodalietės rūpinasi Fe
deracijos kongreso pasiseki
mu. J. Kaupinytė išpiešė 
keletą šūkių. J. Zinkiūtė, B. 
Baubaitė, J. Savičiūtė, E. 
Dovidonytė, E. Griškevičiū- 
tė ir M. Kleponytė rūpinasi 
svetainėje išpuošti kioską, 
kurioje turės atstovams į- 
vairių reikmenų.

— Kun. J. Paulukonis, M. 
I.C. atostogavo pas savo tė
velius. Jo sesutė, slaugytoja 
Juozapina, irgi buvo parva
žiavusi iš Baltimore, Md.

Gracija.
OMAHA, NEB.

JERSEY CITY, N. J.

Asmeniniai Lydima

■ LIETUVĄ
šzIkiikhou,

f L1EP0S-JULY j
2 DIEMA

AUTOMOBILI
NEB1

— Kun. Vilius Kviečins- 
kas sėkmingai vedė noveną 
į šv. Antaną. Rytais ir va
karais žmonės skaitlingai 
lainkė bažnyčią.

— Šiais metais mūsų vai
kučiai truputį anksčiau už
baigė mokyklą — birželio 6 
d. Seselės labai gražiai pri
rengė vaikučius užbaigos 
programai. 14 vaikučių už
baigė mokyklą.

— Arklių lenktynių metu 
užsidegė viena arklidė ir su
degė per 200 arklių. Tas 
lenktynių rengėjų nenubaielė 
ir kitą dieną lenktynės vėl 
buvo.

— J. Roy Azanne ir kiti jo 
vyrai aplankė 75 miestus šio 
je šalyje tikslu ištirti, koks 
miestas draugiškiausias. Jie 
stabdė žmones gatvėse, krau 
tuvėse, lankė dirbtuves, šau
kė per telefoną ir kitais bū
dais kalbėjosi su žmonėmis.

Po visų šių bandymų jie 
pripažino, kad Omahoje žmo 
nes daugiausiai turi draugiš
kumo ir malonumo. Visi 
mandagiai kalba, nori žmo
gui reikale padėti ir neparo
do tokio nepaprasto greitu
mo kaip kitur. . ę

Vietinis.

— Šv. Onos par. bažnyčio
je novena prie šv. Antano 
pilnu pasisekimu užsibaigė. 
Noveną vedė kun. J. Balkū- 
nas, kuris savo turiningasis 
ir pamokančiais pamokslais 
žmones traukte patraukia. 
Žmonių kasdien daugiau ir 
daugiau lankėsi, o paskuti
nėmis dienomis pilna baž
nytėlė prisipildė. Novenos 
pasekmėmis patenkinti žmo
nės, patenkintas ir pats kle
bonas.

— J. E. vysk. Mečislovas 
Reinys šv. Onos parapijos 
bažnyčią aplankys birželio 
24 d. Tą dieną 7:30 vai. vak. 
bus iškilmingi mišparai, po 
tūrių Jo Ekscelencija pasa
kys pamokslą ir suteiks pa- 
aiminimą. Kviečiama kuo 

skaitlingiausiai atsilankyti į 
pamaldas.

— Birželio 13 d. apkrik
štyta Jono ir Onos Alešiūnų 
dukrelė vardu Genė. Sveiki
name Alešiūnus, susilaukus 
šeimos padidėjimo.

NEW YORK-KLAIPEDA
per GOTHENBURGĄ,ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
Kooperuojant

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjun 
gai Amerikoje, Ine.

Iš Gothenburgo keleiviai bus sku
biai perVežami elektriniu traukiniu j 
Kalmarą, iš Kalmaro moderniški! lai
vu MARIEHOLM j Klaipėdą. Iii 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiaviJ 
mo apie 24 valandos. J

Laivakorčių kainos: I
Trečią klase ........ $97.501
Turistų klase $134.501

Valdžios mokesčiai atskirai, J 

Sutaupysite pinigą pirkda-Į 
mas laivokortę ten ir atgali

Ekskursija vadovaus S

Vladas P. Mučinskas
Švedų Amerikos Linijos

Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor 
čių kreipkitės į savo 
korčių agentą, arba į 
kos Linija.

Kiti išplaukimai iš
DROTTNINGHOLM ' Liepos 10 
GRIPSHOLM ______  Liepos 24
KUNGSHOLM____ Rugpiūčio 19
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 2'

Swedish American Lke
636 Fifth Ave., New York, N. ’I

Ryšium su įvi 
tirais, numatyt 
Dienos dalyvių 
paradas nuo Ap 
tyčios aikštės i 
parko nebus vyl

Parkas bus
12 vai Tad nuo 
galima visiems1

PRANEŠ

ALRK, Moter

žiarimas įvyks 
2 vaL popiet š- 
par. svetainėje, 
St, Newark, N.

Kadangi šis s 
yra paskutinis 
ir yra labai da 
dalykų apsvar 
kuopos yra praš 
sti atstoves į šį 
rinkimą.

T. K. Barz

HARTFORD, CONN.

vietinį laivi
Švedų Amen

Neu) Y orka MIR]

— Birželio 13 d. buvo liet 
mokyklos 8-to skyriaus mo 
kinių intencijai mišios, ku
rių metu buvo ir šv. Vardo 
vyrų Komunija. Pamoksle 
kun. A. Dubinskas priminė 
ir vyrams, kad tų vaikučių 
intencijai pasimelstų. Prašė 
jis visų pasimelsti už vals
tybės gubernatorių, kuriam 
daroma akių operacija; nors 
jis nekatalikas, bet prašė 
bažnyčios maldų. Gub. Nice 
yra pripažinęs Vasario 16- 
tą Maryland valstybine šver 
te. Verta atminti jo nelai
mę.

— Birželio 16 d. federaci
jos skyriaus susirinkime ga 
tutinai nuspręsta kokiu bū 
du sutikti J. E. vyskupą Rei 
nį birželio 21 d.

— Birž. 17 d. įvyko para
pijos vaikučių mokykloj 
užbaigimo programa.

— Birž . 20 d. parapijos 
piknikas visiems žinoman 
darže.

— Lietuvių apgyventoj 
vietoj airių šv. Petro bažny
čia gauna lietuvį kunigą 
Tesaitį; čia daug lietuvių už 
eina, bet jei lietuviai dėl ku
nigo paliktų savo parapiją 
tai padarytų nemažą klaidą 
bet tikime, jog lietuviai, už
ėję ir į kitos parapijos baž
nyčią, nepamirš ir savo pa 
rapijos; šiokiomis dienoms 
no venose mūsų bažnyčioje 
lankosi daug kitataučių ir 

i savo aukomis gelbsti. Kitas 
lietuvis kunigas atkeliamas

LAWRENCE, MASS.

— Lawrencieciai rengiasi 
Federacijos kongresui, kuris 
įvyks rugpiūčio mėn. 24, 25, 
26 d. Iš Apaštalystės Maldos 
Draugijos delegatai jau iš
rinkti: J. Miliauskienė, J. Či- 
rienė, A. Bozienė, O. Volun- 
gienė, A. Aurilienė, M. Trei
gytė, M. Kinderavičienė,' As-

— Parapijos garsusis kar
navalas bus birželio 23 — 
26 dd. mokyklos kieme, 
Broad St. ir Capitol Ave. 
kampas. Programa paruošta 
turiningiausia — tik reikia 
gausingo lankymosi.

— Moterų gildija turėjo 
savo pramogą Windsore.

— Šv. Jono dr-jos pikni
kas buvo Glansbury. Nors 
lietus neiškentė nepasirodęs, 
bet piknikas pasisekė.

— Metropolitan operos ar
tistė O. Katkauskaitė buvo 
parvykus poilsiui.

— Pr. Mončiūnas baigia 
State College, kurioje jis 
buvo vieno klubo pirminin
kas ir laikraščio vedėjas. Ža
da siekti advokatūros. Jo tė
veliai žinomi visuomenės vei 
kėjai. *

— Stud. Jenkeliūnas State 
College lenktynėse laimėjo 
dovaną.

— Hartfordo laikraščiai 
atspausdino mokyklos mer
gaičių šokikių būrelio pa
veikslą.

— Į Braziliją šiemet iš 
Lietuvos galės įvažiuoti 1,- 
573 lietuviai.

MUZIKŲ DĖMESIUI

„Muzikos Žinios” išleido 
gražią giesmę vardu Kanta
ta vyskupui pasveikinti, žo
džius parašė kun. J. Židana- 
vičius, muziką — komp. V. 
Niekus.

Ši giesmė gražiai skamba, 
giedant mažam ar dideliam 
jungtiniam chorui. Ją gali
ma giedoti bažnyčioje, sve
tainėje, dainų šventėje ar 
kitur, kur tik vyskupas da
lyvauja.

Dabar, kai J. E. vyskupas 
Mečislovas Reinys atvažiavo 
į Ameriką ir vizituos lietu
vių kolonijas, tad ši giesmė 
ir yra dedikuojama Jo Gar
bei. Muzikai — vargoninin
kai su chorais visur svei
kinkite J. E. vysk. M. Reinį 
su šia gražia „Kantata”.

Šios giesmės, imant dides
nį skaičių, parsiduoda pigiai 
tik po 5 c. kopija.

Reikalaukite:
„Muzikos Žinios”

1619 N. Damen Avė.
Chicago, Ill.

J. E. VYSKUPAS 
M. REINYS 

(Tęsinys iš 3 psl.)

Birželio 14 d. 
rato. lytą mirė 1 
aošauskienė, 5i 
M7 - 85 Dr, 
Dideliame nuliu 
ras Rapolas, d 
ir Lillian, sū 
marti, anūkė, i 
kienė ir sūn 
tarnaująs Chas 
joje.

Velionė pala 
17 d. iš Aprei 
tios į šv. Jone 
totuvėse patai 

1 rilis B. Šalinsi

LEGIJONO

Birželio 19 - 
terbury, Conn, 
tos Lietuvių I 
virtas seimas. 1 
Silvestro Stokes 
ramovėje, 48 Gr

Birž. 19 d. 2 v 
lyviai ir vietinio 
riai dalyvaus pa

šinėjo ir teberašinėja į įvai
rius laikraščius. Jo straips
nių filosofiniais, religiniais, 
pedagoginiais ir visuomeni
niais klausimais buvo at-, 
spausdinta visoje eilėje prieš 
karinių ir pokarinių laikraš
čių. Jo moksliniai raštai pa
sižymi turiningumu, minčių 
gilumu ir ypatingai aiškiu 
dėstymu, o straipsniai, ski
riami plačiajai visuomenei, 
organizacijoms dvelkia dide
liu nuoširdumu, paprastumil 1 
ir jaunatviška energija.

Vysk. Reinys visur pagei
daujamas ir laukiamas. Jis 
važiuoja ir į mažiausias vie
tas, jei tik yra laukiamas.

1935 mt. Am. L. K. Stud, 
ir Profes. s-gos ekskursijos 
dalyviai turėjo nepaprasto 
džiaugsmo drauge su vysk. 
Reiniu lipti į Nidos kopas, o 
po to drauge važiuoti laivu 
iš Nidos į Klaipėdą.

Apie amerikiečius lietę 
vius vysk. Reinys yra susi-

(E Centro Rastinė 
Oakley Ave., Chi'

energija. Nuo ryto ligi vaka
ro jis dalyvauja visuose po
sėdžių darbuose, viską 
kruopščiai sekdamas, ir savo 
pastabomis bei patarimais 
nuolat žadindamas įvairių 
suvažiavimų dalyvius.

Ekscelencija jaunimą nuo
širdžiai myli, vertina, žiūri į 
jaunuosius ne tik kaip į 
karštuolius, bet ir kaip į 
naujo gyvenimo, naujų judė
jimų kūrėjus. Savo neuž
mirštamame pamoksle Eu
charistinio Lietuvos Kongre
so metu 1934 m., Jaunimo 
dieną, jis taip pasakė: „Jau
nas žmogus nedaug turi pa
tyrimo, tačiau jo energija 
mus stebina. Jauni pasiryžė
liai kartais nugali didžiau
sias kliūtis ir pradeda nau
jus judėjimus”.

Ištisas valandas Ekscelen
cija aukoja įvairiems posė- daręs nepaprastai jgražią 
džiams ir pasikalbėjmams, 
kuriuose aptariami kat. vi
suomenės reikalai.

J. E. vysk. Reinys plačio
je visuomenėje ne tik žodžiu 
skelbia savo mintis, bet ra-

nuomonę. Norima tikėti, jog 
Aukštajam Svečiui neteks 
nusivilti savo lankymosi, o 
mūsų visuomenei tikrai bus 
džiugu susipažinti su garbin
gu Gaanytoju ir visuomenės 
vadu.

KONGRESO BEI

Jau laikas susi 
LR.K. Federacij 
Kongresu, -kuris b 
cio24,25,26 dient 
rente, Mass. Skyrii 
ri nominuoti kai 
Centro Valdybą ir 
friiųsti į Centri 
flyriąi turi rūpint 
galimumus prisiųj 
gresą savo atstovu 
draugijas paraginti 
patį padarytų. Rei 
rūpinti, kad šių n 
pesas ypatingai b 
stogas, nes jame 
aukštos svečias, J. 
topas Mečislovas 
Kongreso programi 
ninkas paskelbs atsl 
h spaudoje. Apski 

kongresui i 
siųskite per Cei 

įtinę, kad dar prieš 

M būtų galima juos

Centro valdyki 
Federacijos centro 

bą sudaro kun. J. šv
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9® Amerikoje, |x":

H Gothenburgo kelmui k 
biai perVežami elektriną t-J 
Kalmarą, iš Kilmiro 
vn MĄRĘEHOLM į|£! 
Gothenburgo iki 
mo apie 24 valanda 1

Trečią klase__
Turistą klase

Valdžia j 
Sutaupysite pinij J 
mas laivokortę tįj

Ekskursija vaM 
Vladas P, MnčaM

Švedą Amerikos 1^ j 
Lietuvio skyriam tĄ II 

Ekskursijos brošiūrėlių į ų 
čių kreipkitės j savo' rįą : 
kerčių agentą, arba j 
kos Linija.

Kiti iiplmlima ii hit 
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PRANEŠIMAS

AUTOMOBILIŲ PARADO 
NEBUS

Ryšium su įvairiomis kliū
timis, numatytas Lietuvių 
Dienos dalyvių automobilių 
paradas nuo Apreiškimo baž 
nyčios aikštės iki Klasčiaus 
parko nebus vykdomas.

Parkas bus atdaras nuo 
12 vai. Tad nuo to laiko jau 
galima visiems vykti.

ALRK. Moterų S-gos N. 
Y. ir N. J. apskrities suva
žiavimas įvyks liepos 11 d. 
2 vai. popiet Šv. Trejybės 
par. svetainėje, 207 Adam 
St., Newark, N. J.

Kadangi šis suvažiavimas 
yra paskutinis prieš seimą 
ir yra labai daug svarbių 
dalykų apsvarstyti, visos 
kuopos yra prašomos prisių
sti atstoves į šį svarbų susi
rinkimą.

T. K. Barzilauskienė,
Apskr. rašt.

gatvėmis. Vakare bus vaka
rienė. Birž. 20 d. popiet bus 
posėdis ir gegužinė Lietuvių 
Parke, Lakewood’e. Parade 
lietuvių legionieriams gros 
vietos parapijos trimitų, 
būgnų ir švilpukų orkestras.

Teko patirti, kad seime 
dalyvaus lietuvių veteranų 
atstovai iš Waterbury, New 
Britain, Hartford, Bridge
port, New York, Boston ir 
Baltimore. Piknike dalyvaus 
ir Dariaus-Girėno Aero Klu
bo nariai su savo lėktuvu, 
„Skraidančiu Vyčiu”.

—o—
Vyks Legijono seiman

Birželio 19 d. Lietuvių Le 
gijono seiman, į Waterbury, 
išvyksta Vyr. štabo nariai: 
adv. K. Jurgėla, K. Jovaiša. 
D. Klinga, kap. J. Jurgėla, 
Dariaus-Girėno posto atsto
vai V. Trainaitis, J. Šimonis, 
V. Kuras, Pr. Venys, P. Sat- 
kus, V. Kaminskas, V. Vyš- 
nius, J. Tarnas. Galbūt, su 
jais kartu vyks ir Legijono 
gydytojas kap. dr. J. Bučnys 
iš Baltimore, Md.

MIRĖ
PADĖKA

— Šv. Jono dr-jos pį 
kas buvo Glansbury. fe 
lėtus neiškentė nepasraį 
bet piknikas pasisekė.

— Metropolitan opera s 
riste O. Katkauskaitė ta 
parvykus poilsiui

— Pr. Mončiūnas ta 
State College, birioje; 
3uvo vienmto ęim 
kas ir laikraščio vedėjai 
da siekti advokatas b 
vėliai žinomi vi»m 
kėjai. (

— Stud. JenkebsStit 
College lenktynėse te; 
dovaną.

— Hartfordo 1M 
atspausdino mokyto e 
gaičių šokikių M p 
veikslą.

Birželio 14 d. 6 vai. 15 
min. rytą mirė Viktorija Ta
mošauskienė, 53 metų, gyv. 
84-17 — 85 Dr., Woodhaven. 
Dideliame nuliūdime liko vy
ras Rapolas, dukters Joana 
ir Lillian, sūnus Juozas, 
marti, anūkė, sesuo Petraš- 
kienė ir 
tarnaująs 
joje.

Velionė
17 d. iš Apreiškimo bažny
čios į šv. Jono kapines. Lai- birželio 8 dieną; gedulingos 
dotuvėse patarnavo grabo- 3 mišios atlaikytos Apreiški- 
rius B. šalinskas.

sūnus Julijonas, 
Chase banke Kini-

palaidota birželio

Nuoširdžiai dėkoju 
siems dalyvavusiems mano 
vyro ir mano sūnų tėvo, Juo
zo Taučkaus, laidotuvėse; vi
siems prisiuntusiems gėlių 
vainikus, palydėtojams ir 
tiems, kurie kaip nors išreiš
kė užuojautą taip sunkioje 
mano gyvenimo valandoje.

Širdingas ačiū graboriui 
LeVandai už gerą ir sąžinin
gą patarnavimą laidotuvėse

vi-

LEGIJONO SEIMAS

— Į Braziliją šifflč 
Lietuvos galės ĮvaM 
573 lietuviai.

Birželio 19 — 20 dd. Wa
terbury, Conn. įvyks Ameri
kos Lietuvių Legijono ket
virtas seimas. Posėdžiai bus 
Silvestro Stokes 6-jo posto 
ramovėje, 48 Green St.

Birž. 19 d. 2 vai. seimo da
lyviai ir vietinio . posto na
riai dalyvaus parade miesto

mo par. bažnyčioje. Palaido
tas Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko dideliam 
nuliūdime savo mylimą žmo
ną Oną Taučkienę, tris sū
nus: Juozą, Joną ir Petrą, 
tris anūkus ir vieną brolį, 
Vincą Taučkų, gyvenantį 
Stotville, N. Y. Jis buvo nuo
latinis savaitraščio Ameri
kos skaitytojas.

Nuliūdusi žmona,
Ona Taučkienė.

A.L.R.K. Federacijos New Yorko Apskritis
šinėjo ir teberašinėja į ? 
rius laikraščius. Jostrė 
nių filosofiniais, 
pedagoginiais ir 
niais klausimais ta 
spausdinta visoje eilėje’ 
karinių ir pokarinių 1» 
žiu. Jo moksliniai ra>! 
sižymi turiningumu,^ 
gilumu ir ypatingai^ 
iėstymu, o straipsniu 
riami plačiajai visuos rį \ nominuoti kandidatus į

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

KONGRESO BELAUKIANT

Jau laikas susirūpinti A.
L.R.K. Federacijos XXVI 

i Kongresu, kuris bus rugpiū- 
į čio 24, 25, 26 dienomis, Law- 
i rence, Mass. Skyriai tuoj tu-

organizacijoms dvelki^ 
liu nuoširdumu, papR 
ir jaunatviška energija- j 

Vysk. Reinys visur? 
daujamas ir laukiamas, 
važiuoja ir į mažiausiai 
tas, jei tik yra laukiant

1935 mt. Am.L.^ 
ir Profes. s-gos eksta* 
dalyviai turėjo nemsingas, nes jame dalyvaus 
džiaugsmo draugesnį 
Reiniu lipti į Nidos W 
po to drauge važiuoti* 
iš Nidos į Klaipėdą.

Apie amerikiečius 
vius vysk. Reinys yra 
daręs nepaprastai $ 
nuomonę. Norima ti$ 
Aukštajam Svečiui v ją būtų galima juos sutvar- 
nusivilti savo lankylį kyti. 
mūsų visuomenei tiki*1 
džiugu susipažinti su 
gu Gaanytoju ir viM 

vadu. r

Centro Valdybą ir jų vardus 
prisiųsti į Centro Raštinę. 

'Skyriai turi rūpintis surasti 
galimumus prisiųsti į kon
gresą savo atstovus ir kitas 
draugijas paraginti, kad tą 
patį padarytų. Reikia pasi
rūpinti, kad šių metų kon
gresas ypatingai būtų gau-

aukštas svečias, J. E. Vys
kupas Mečislovas Reinys. 
Kongreso programą pirmi
ninkas paskelbs atskiru raš
tu spaudoje. Apskritys ir 
Skyriai kongresui sumany- 
nus siųskite per Centro Ra
stinę, kad dar prieš kongre-

Centro valdyba
Federacijos centro valdy

bą sudaro kun. J. švagždys,

Kun. Norberto Pakalnio kunigavimo 25 metų sukakties minėjimo iškilmingos vakarienes dalyvių vaizdas. Tolumoje, prie garbės stalo, 
sėdi jubiliatas kun. N. Pakalnis, šalia jo Lietuvos ministeris Žadeikis su žmona, generalinis konsulas Budrys, vietos ir apylinkės kunigai 
ir kiti svečiai. Šios vakarienės metu, birželio 6 d., Lietuvos ministeris Žadeikis kun. Pakalniui įteikė Lietuvos Prezidento paskirtą Ge
dimino ordiną už jo nuopelnus lietuvybei. Šį paveikslą, didelio formato, galima įsigyti pas fotografą R. Kručą, 65-23 Grand Avenue, 
Maspeth,. N. Y.

dvasios vadas; dr. Ant. Ra
kauskas, pirm.; kun. J. Če- 
pukaitis ir A. Kneižys, vice
pirmininkai ; L. Šimutis, 
sekr.; kun. Ig. Albavičius, 
ižd.; kun. J. Balkūnas, kun. 
Pr. Juras ir A. Mažeika — 
valdybos nariai.
Dėl sportininkų pasitikimo

Centro valdyba pasisakė 
remsianti šią vasarą iš Lie
tuvos atvykstančius sporti
ninkus. Tačiau Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetui 
patarta pranešti Lietuvos 
seimo atstovams, kad dėl su
sidėjusių aplinkybių jie drau 
ge su sportininkais į Ameri
ką nevažiuotų, nes „ameri
kiečiai nepratę maišyti spor
to su politika”. Jei jie atvyk
tų, turės būti jų viešai už
klausta: kodėl Lietuvos vy
riausybė nesunormuoja san
tykių su 
varžomas 
veikimas? 
ma tautoj
;ik viena politinė grupė te
galėjo statyti kandidatus į 
seimo rinkimus? Tuos ir ki
tus klausimus turės pastaty
ti skyrių veikėjai ir visi,
kam rūpi gyvieji Lietuvos lėti Austrijoje.

valstybės ir tautos reikalai. 
Aukštąjį Svetį pasitinkant

Nuoširdžiai pasveikinkime 
šį mėnesį atvykusį J. E. 
vyskupą Mečislovą Reinį, 
buvusį Vilniaus krašto žymų 
veikėją, buvusį Lietuvos už
sienių reikalų ministerį, Lie
tuvos Universiteto profeso
rių, organizuojamo Katalikų 
Universiteto Lietuvoje rek
torių, Pavasarininkų Sąjun
gos globėją ir žymų visuo
menės vadą Lietuvoje. Tik
rai nuoširdžiai turime 
džiaugtis, kad toks garbin
gas svečias mus aplanko.

Gegužės pajamos
Gegužės mėnesį į centrą į- 

plaukė šios pinigu sumos: 
9 skyrius, Montello, Mass., 
dr-jų duoklės — $8, už Vil
niaus pasus — $8; 3 sk.. 
Boston, Mass., dr-jų duoklės
— $10; 22 sk., Waterbury, 
Conn., dr-jų duoklės — $16; 
19 sk., Chicago, Ill. dr-jų 
duoklės — $2; 32 sk., Law
rence, Mass, dr-jų duoklės
- $6.

Tikimės, kad šį mėnesį vi
si skyriai ir prie jų priklau
sančios draugijos sumokės 
savo duokles į centrą už 
1937 metus.

Birželio ir liepos mėn. į- 
vyks 
mai: 
ninku 
28 —
ir Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesiona
lų Sąjungos, liepos 7 — 8 
dienomis, Marianapolio Ko
legijoj, Thompson, Conn.

Leonardas Šimutis, ,
Feder. Sekretorius.

šių organizacijų sei- 
Lietuvių R. K. Darbi- 
Sąjungos, birželio m. 
29 d., Nashua, N. H.,

PREZIDENTAS REMIA 
STREIKININKŲ 
REIKALAVIMĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt spaudos atsto
vams pareiškė, jog darbda
viai turėtų raštu pareikšti 
tai, ką jie žodžiu pažada. Šie 
jo žodžiai taikomi ryšium su 
plieno dirbtuvių streikais, 
kurie kilo po to, kai darbda
viai atsisakė pasirašyti su
tartį su darbininkų unijos 
atstovais dėl darbo valandų 
ir atlyginimo.

Naujausias streikas vyks
ta Johnstown mieste, kur 
Bethlehem plieno dirbtuvių 
per 10,000 darbininkų reika
lauja pripažinti CIO uniją ir 
pasirašyti sutartį. Po riau
šių, miesto mayorasų strei
ko vietą sutraukė visą poli
ciją ir apginklavo kelis šim
tus civilių gyventojų.

Plieno korporacijos Re
public vadovybė išleido į dar 
bininkus atsišaukimą, ku
riame ji pasisako, jog nepa
sirašys sutarties su CIO, nes 
ši darbininkų organizacija 
nepildanti savo žodžio ir var 
žanti darbininkų laisvą apsi
sprendimą.

Monroe mieste išvengta 
riaušių, nes streikuoją dar
bininkai iš kitų miestų ra
miai užsilaikė ir neįvyko jo
kių susirėmimų su policija.

EKSKURSIJOS LAIVAS
Į JONES BEACH

AMERIKOS LIETUVIŲ
SAVAITRAŠTIS „GARSAS

PAKELIUI Į LIETUVĄ 
(Tęsinys iš 2 psl.)

Vatikanu? Kodėl 
katalikų draugijų 

Kodėl neatstato- 
vienybč? Kodėl

Washingtone daroma žy
gių gauti iš> valdžios pinigų 
įruošti ekskursinio laivo pa
tarnavimą iš New Yorko į 
garsiąsias Jones maudynes.

AMERIKIEČIŲ TIEESIOGI-
NĖ EKSKURSIJA 

KLAIPĖDOJ

Geg. 29 d. išplaukusi 
New Yorko/Švedų Amerikos 
Linijos motorlaiviu Grips- 
holm amerikiečių ekskursija 
laimingai pasiekė Klaipėdą, 
kaip buvo numatyta, birželio 
10 d. Visi keleiviai paten
kinti, oras buvo labai gied
rus ir patogus. Ekskursantai 
atitinkamo komiteto iškil
mingai sutikti.

Antra ekskursija išplauks 
liepos 2 d., p. Mučinsko, Šve
dų Amerikos Linijos liet, 
skyr. vedėjo, vadovaujama.

BABA PASKIRTAS 
MINISTERIU

iš

NACIAI PUOLA 
AUSTRIJOS KARDINOLĄ

kardinolą

6,981,000 BEDARBIŲ

Tokio. — Naujasis Japo
nijos premjeras Konoe vi
daus reikalų ministeriu pa
skyrė Eiichi Babą, turintį 
didelio pasitikėjimo kariuo
menėje.

Naujas premjeras bando 
sutaikyti kariuomenės ir po
litinių partijų vadus.

„GARSAS” duoda litera
tūros, mokslo ir politikos 
žinių.

„GARSE” rasi'žinių iš vi
so pasaulio. Daug rašoma 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą bei veikimą.

„GARSAS ”, yra didžiau
sios lietuvių organizacijos — 
L.R.K. Susivienymo Ameri
koje organas.

Susivienymas yra tvirta,; 
saugi, valdžios prižiūrima, 
lietuviška, katalikiška fra- 
ternalė organizacija. Turi 
apdraudos skyrių susidedan
tį iš keturių klasių; taij5 pat 
jaunamečių apdraudos sky
rių iš dviejų klasių. Pašal
pos skyrius susideda iš 4-rių 
laipsnių — nuo 3 iki 12 dole
rių savaitinės pašalpos.

Susivienymo turtas siekia 
pusantro milijono dolerių.

„GARSAS” ne Susivieny
mo nariams kainuoja 
tams 2 doleriu, pusei 
— 1 dol.

Reikale kreipkitės 
adresu'

„GARSAS” 
P. O. Box 32, 

Wilkes-Barre, Pa.

EVergreen 8-9770

Berlynas. — Nacių spau
da, kiek aprimusi puolimuo
se prieš Chicagos kardinolą 
Mundelein, dabar pradėjo 
pulti Austrijos
Innitzer, kurs irgi užtarė 
Vokietijos katalikus, žiau
riai nacių persekiojamus.

Savo puolimą kard. In- 
nitzerid naciai panaudoja 
nepasitenkinimui išreikšti ir 
prieš Austrijos vyriausybę, 
kuri energingai kovoja 
prieš nacių pastangas įsiga-

me- 
metų

šiuo

Dienos dabar labai karš
tos. •

Apžiūrėjęs viską, kas Pa
rodoje tuo tarpu atidaryta, 
birželio 6 dieną rytą išvykau 
iš Paryžiaus Berlyno ekspre
su. Gamta visoje puikybėje, 
viskas žaliuoja, tai važiuoti 
tikrai smagu buvo. Trauki
nyje susiradau ir lietuvį p. 
Liutkų, važiavusį, iš Pary
žiaus Kaunan. Jis daug klau
sinėjo apie Amerikos lietu
vius ir pats žadėjo kada 
progai pasitaikius aplanky
ti. Jis dirba Lietuvos atsto
vybėje Paryžiuje.

Berlynas po Amerikos ir 
Paryžiaus dar labiau apmi
ręs, bet kaip visuomet šva
rus, tvarkingas. Daug kas 
nauja atstatyta ir rodomi 
specialioje parodoje Hitlerio 
valdžios laimėjimai.

Siųsdamas visiems bro
liams amerikiečiams mane 
pažįstantiems, atmenantiems 
ir jau užmiršti suspėjusiems 
širdingiausius linkėjimus iš 
Europos, važiuoju Lietuvon. 
Pasižadu vieną kitą laišką 
parašyti ir iš ten.

423 Grand St. Brooklyn, NY.

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-491S

Pranešimu iš Washingto- 
no, balandžio mėnesį Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
buvo 6,981,000 bedarbių. Šie
met nuo sausio iki balandžio 
1,400,000 bedarbių gavo dar
bą. Pernai balandžio mėnesį 
bedarbių buvę 9,325,000.

— Šiluvoje surengta pie
menėlių šventė, kurioje da
lyvavo apie 400 vaikų; ber
niukai su botagais ir vaini
kais per pečius, o mergaitės 
beržo šakelėmis rankose ir 
rūtų vainikėliais ant galvų 
sudarė jaudinantį vaizdą.

JERONIMAS LIULEVICIUS
4 Parduoda vartotus automobilius žemiausiomis kai- 
8 nomis. Pirkėjai iš apylinkės ir net iš toliau, kaip tai 
8 Elizabeth, Newark, Camden, Brooklyn, N. Y. ir kitur 

11 liudija, kad Liulevičiai sumuša visų dylerių kainas, 
j 8 Jei norite įsitikinti, kreipkitės

JERRYS USED CARS
1949 No. Front St., Philadelphia, Pa.

Tel. Nebraska —6803
Naujas skyrius atidaryta Merchantville, N. J. 

(23—31)

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
I

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyi, N.yJ 
(Williamsburg!) Bridge Plaza';



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

VIEŠA PADĖKA

Charles A. Lind-

sū-

GREAT NECK, L. I. .MASPETH, N. Y.
Federacijos 51 skyriaus

- • ■

IŠKILMINGOS 
KRIKŠTYNOS

būna 
pirmą 
norin-

— Birž. 15 d. sodalietės 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame kalbėjo sve-

I? pagal sutarti 
Tel,: MAnsfleld 6-8787

Jisi džiaugiau 
I Reinio atšilai 
i turėjo laimės 
įtikti ir susipaži 
iįo jo šviesia 
i ir visur nori 
Išgirsti jo turi

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

402 Metropolitan, Avenue, 
Brooklyn, N.' Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

fe

VALANDOS: 
1—3 P. P.

ntfdomį lapą, 
lietuvis dainuos te 
lietuviu tonta.

Apie šį didįjį1 dj 
tytojai ras įdomių 
rame puslapy.

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

VALANDOS: 
8i—10 ryt® 
1—2 P. P. 
6—8 rak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0239

! teidžiaugdami 
Įjtai, turėtum! 
į Si ir jo sveika 

■lį įdarytasis j 
: prastai vargini 

kartais tenl 
hlsykius į dien 

t

Aštuntoji

LIETUVIŲ DIENA
Metine

Sekmai, Liepos - July 4, 1937

Pirmoji Komunija
Šį sekmadienį 9 vai. mūsų 

bažnyčioj J. E. vyskupas M. 
Reinys laikys mišias ir sa
kys pamokslą. Ta proga Jo 
Ekscelencija išdalins vaiku
čiams pirmą Komuniją. 
Prieš mišias parapijos drau
gijų ir vaikų orkestras pro
cesija J. E. vyskupą palydės 
iš klebonijos į bažnyčią.

—o—
Laimėjo aukso medalį

Parapijos vaikų orkestro 
narys Vytautas Karpavičius 
šiemet nepaprastai pasižy
mėjo moksle. Jis laimėjo 
St. Frances Xavier High 
School (militarinė jėzuitų 
mokykla) aukščiausios rū
šies pasižymėjimo aukso 
medalį, kaipo geriausias kla
sės mokinys iš 160 studentų. 
Be to, jis dar apdovanotas 
savaitės atostogomis vasa
ros stovykloj — Camp Notre 
Dame.

Vytautas jau anksčiau bu
vo laimėjęs švilpukų (fife) 
konteste.

—o— >
Pasižymėjo bėgime

Parapijos jaunuoliai, va
dovaujami kun. J. Laurynai- 
čio, dalyvavo apylinkės jau
nimo orkestrų sporto varžy
tynėse. Vienas iš mūsiškių, 
Jurgis Tumasonis (Jurgio 
Tumasonio sūnus) laimėjo 
100 jardų bėgime 2-ją vietą, 
už ką gavo sidabro medalį. 
Varžytynėse dalyvavo apie 
40 orkestrų.

— Birž. 15 d. prieš par. baž
nyčią užsidegė didelis sunk
vežimis, kuris užgesintas tik 
gaisrininkams atvykus.

— Birželio 15 d. ant De 
Kalb ir Cypress Avės., 
Brooklyne, Horton’s sunkve
žimis susidūrė su gatveka- 
riu, kurio mašinistas labai 
sužeistas; gatvėj suteiktas 
paskutinis patepimas ir nu
vežtas į ligoninę. Sukvežimis 
užsidegė, bet jo vairuotojas 
su pagelbininku išliko svei
ki.

—o—
Parapijos ekskursijos ti- 

kietai sparčiai platinami. 
Jų galima gauti pas draugi
jų narius ir klebonijoj.

—o—
Birželio 13 d. per 9 vai. 

mišias Šv. Vardo draugija 
ėjo bendrai prie Komunijos. 
Po mišių jaunųjų skyrius, 
kuris sudaro ir parapijos be-

JONAS GUTAUSKAS

STALIORIUS
Carpenter-Cabinet maker:

Atlieku visokius stalerc- 
kus darbus namuose iri 
krautuvėse sąžiningai ir* 
pigiai. Kreipkitės pas lie-: 
tuvį staliorių:

101 Grand Street, 
(Top Ųoor — left side)

(Nr. 31 (179)

Birželio 18 d., 1937 m.

,ną, Sunset valgykloje turėjo | 
bendrus pusryčius. Dalyvavo 
abudu mūsų dvasios vadai ir 
Šv. Vardo vyrų draugijos 
valdybos nariai. Pasakyta 
trumputės kalbelės. Kleb. 
kun. J. Aleksiūnas savo kai | 
boj reiškė pasitenkinimą i 
jaunuolių veiklumu ir linkė
jo ateity ko geriausio pasi
sekimo, ragindamas juos su
augus į vyrus būti visiems 
uoliais katalikais ir gerais 
lietuviais.

Berniukai savo prasitari- 
muose reiškė dėkingumą sa
vo vadams, žadėdami atei 
ty dar uoliau pasidarbuoti 
Kun. J. Laurynaitis savo kai 
boj pareiškė, jog jam malo
nu dirbti tarp jaunų, ypač 
kai matosi jų pastangos ir 
uolumas. J. M.

Birželio 13 d. 5 vai. popiet 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje kleb. kun. J. Alek- 
siūnas iškilmingomis apei
gomis pakrikštijo Marijonos 
ir Prano Dulkių sūnų Anta- 
no-Juozo vardais. Kūmais 
buvo M. žudžiūtė ir K. Vai
telis. Krikšto metu giedojo 
choro grupė.

6 vai. vak. parapijos salė
je įvyko šauni krikštynų 
puota, kurioje dalyvavo per 
70 žmonių, kurių skaičiuje 
buvo kunigai Aleksiūnas, 
Pakalnis, Paulionis, Lekešis, 
Kartavičius ir Petrauskas. 
Pasakyta daug sveikinimo 
kalbų. Visi puotos dalyviai 
nufotografuoti.

Visi svečiai smagiai ir jau 
kiai vaišinosi rūpestingo šei
mininko, muz. Pr. Dulkės 
priežiūroje. šeimininkėmis 
buvo Majauskienė, Maknavi-’ 
čienė, A. Vasauskaitė ir ki
tos.

Puotos metu buvo dainų 
ir muzikos — grojo 6 muzi
kantai. Visi dalyviai linkėjo 
p.p. Dulkėms sėkmingai iš
auklėti savo gražią šeimynė
lę — vieną dukrelę ir 4 
nelius.

Sveikiname
Visos Maspetho draugijoj 

sveikina savo brangų klebo
ną, kun. Joną Balkūną, jo 
vardinėse, birželio 24 d., pra
šydamos Dievo užlaikyti jį 
sveiką ir linksmą ilgiems me 
tams.

—o—
Pavasario žiedai

Birželio 13 d. 9 vai. para
pijos vaikučių būrys priėmė 
pirmą Komuniją. Kun. J. 
Balkūnas iškilmingai pasiti
ko juos prie bažnyčios durų, 
atlaikė mišias, pasakė pri
taikintą pamokslą. Vaikučiai 
pavaišinti parapijos sode.

Tėveliai labai dėkingi ku
nigams ir sesutėms pranciš
konėms už taip gražų pri- 
ruošimą ir visas pastangas.

Auksiniai grūdai
Kun. J. Vaškevičius, ma-

Stanislova ir Jonas Subačiai, gyv. 127-08 — 
88 Ave., Richmond Hill, praeitą savaitę minėję 
vedybinio gyvenimo 35 metų sukaktį. Birželio 
8 d. artimiausi draugai netikėtai užklupo jubi
liatus jų namuose su sveikinimais, gėlėmis ir 
dovanomis. P.p. Subačiai buvo labai sujaudin
ti savo draugų nuoširdumu. P. Subatienė yra 
gerai žinoma visuomenės veikėja ir nuoširdi 
savaitraščio Amerikos rėmėja. Ilgiausių metų! 
Laimingai sulaukti auksinio jubiliejaus!

rijonas, sėkmingai baigė no- 
veną prie šv. Antano. Žmo
nės gausiai rinkosi klausytis 
gražių pamokslų, kurie, kaip 
aukso grūdai, krito giliai į 
kiekvieno klausytojo širdį.

Išvažiavimas
Altoriaus draugija liepos 

11 d. ruošia išvažiavimą į 
Fort Solongo, kur bus gali
ma atvėsti, pasimaudyti ir 
gražia’i praleisti laiką.

O. P.
—o—

Vakaras puikiai pavyko
Birželio 12 d. Piliečių klu

bas turėjo pasilinksminimo 
vakarėlį, kuris visais atžvil
giais pavyko. Publikos buvo 
apie 200.

Klubo susirinkimai 
60-39 — 56 Dr. kas 
mėnesio antradienį;
tieji įsirašyti ateikite į susi
rinkimą liepos 6 d.

Klubo išvažiavimas laivu 
į Bear Mountain bus liepos 
18 d. Rep.

čias kun. Jonas Kartavičius. 
Jos rengiasi prie autobusu 
išvažiavimo.

— Parengimų komitetas 
nutarė ruošti metinį parapi
jos pikniką birž. 27 d. par. 
salėje ir darže.

— J. E. vysk. M. Reinys 
lankėsi Maspethe ir išvyko į 
New Haven, Conn. Garbin
gas Ganytojas vėl lankysis 
per Jonines birž. 24 d.; ryte 
9 vai. sakys pamokslą ir 
duos palaiminimą Švč. Sa
kramentu. Liepos 4 d. bus 
Maspetho bažnyčioje tik 9 
vai. rytą.

— Jau užrašomi vaikai į 
vasaros stovyklas. Visas in
formacijas galima gauti pas 
kun. kleboną.

— Novena prie Nepersto- 
jančios Pagelbos prasidėjo 
rytais birž. 19 d. ir baigsis 
su suma birž. 27 d.

— Kun. Vincas Čižauskas 
praleis atostogas Maspethe. 
Eis vikaro pareigas.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

i.'“1 ic/-
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TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

✓ ©

sus-me tartasi apie Maspe
tho ir Angelų Karalienės pa
rapijų išvažiavimą laivu lie
pos 25 d. į Rye Beach. Nu
tarta pasamdyti autobusą, 
kurs federacijos narius nu
veš iki laivo ir parveš dykai. 
Ne feder. nariai turės užsi
mokėti. Laivu kelionė kai
nuos 1 dol., vaikams — 75 c. 
Išvažiavimu rūpinasi pirm. 
J. Blažonis ir A. Vasiliaus
kas.

Skyriaus fin. rašt. ir vyčių 
kuopos pirm. A. Vasiliaus
kas kalbėjo apie katalikų 
apsileidimą ryšium su įvai
riais nusileidimais komunis
tams. Visi nariai pasižadėjo 
išvystyti didesnį veiklumą.

A. Vasiliauskas pakvietė 
visus atvykti į vyčių pikni
ką, įvyksiantį birželio 27 d. 

; Kings Point parke. Užkan
džiai dykai.

Kitas feder. skyriaus sus
inąs bus liepos 12 d.

Greatneckietis.

Norime pareikšti nuošir
džią padėką artimom drau
gėms, surengusioms mūsų 
vedybinio gyvenimo 35 metų 
sukakties paminėjimą. Bir
želio 8 d. mūsų namą pripil
dė artimos draugės su ska
niais valgiais, didžiausiu gė
lių bukietu ir brangia, dova
na.

Gyvendama Brooklyne per 
37 metus, turėjau progos 
daugiau kaip per 20 metų 
dirbti katalikų organizacijo
se ir plačiai susipažinti, ta
čiau nemaniau ką gera pada
rius, tačiau mano brangios 
draugės parodė daug širdies 
ir suteikė tikro džiaugsmo 
tą vakarą, atvykdamos pa
sveikinti mano vyrą ir mane 
mūsų brangios sukakties 
proga.

Dar kartą nuoširdžiai dė
kojame visoms draugėms už 
netikėtą puotą, už dovanas, 
o p. Mikulskienei už gėles. 
Jūsų nuoširdžius linkėjimus 
visada atminsime.

J. ir S. Subačiai.

Pulk.
bergh atsiuntė 250 dol. do
vaną New Yorko komisijai, 
kuri tyrinėja nusikaltimų 
priežastis ir priemones ko
vai su jais.

Komisija nori sukelti 200 
tūkst. dolerių fondą.

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 VERRUTO and 
SANTOLO SORRENTINO 

(Miami Restaurant)
595 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

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 West 10th St., on Boardwalk, Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN J. KARP
N, E. Corner W. 10th St., on Boardwalk 
Coney Island Brooklyn, N. Y.

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.

EMIL VISONE 
(Emil's Restaurant)

693 Liberty Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B4860 has been issued to the undersigned to 
sell beer at 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 Law 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. 
Ali5650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4203 
Avenue J, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUTH M. KOLLN
4203 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 747 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 433 Flatbush Avenue Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kinge to be consum
ed off the premises.
PARAMOUNT WINE & LIQUOR STORE, 

Inc.
433 Flatbush Avenue Ext., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS:
0—12 ryte
i— 8 rak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0105

sazazzmaz®?;

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

VALANDOS:
1 iki 8 Ir nuo Sekmadieni:

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS ' 
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Uetuvittą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia ir J 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, N. Y54-41—72nd Street,

ITAIb

Maironį 
LMS* 
Vyskupo mar Šri 
L. Šimučio dėsiu 
Žudynėms p^fiI 
Lietuvių DM
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■Biridio^  ̂
gini 5 metai nuo f 
ronio mirties. Ši 
jiinius, žadinęs ir 
Uflil tautinę sąno 
jHimisų tautos 
.nioAiidnnia laoa.

Į Birželio 28 — 2 
MN.H.įvykst 

šv. Juozapo I 
į s-gos - L.D.S. - 

' sanas, iš eilės j: 
šnntpirmas. Seim 
tuts laimės savi 
skaičiuje matyti ii 
toty M. Reinį, di 
ninku klausimo ži 

LDjS. organiz 
prof. F, Kemėšii 
prieš 22 metus, bi 
si į milžinišką o 
ir teėjo per 100 
leistasis ir leidžia 

rastis Miniuką 
atlieka sferbų va’ 
pati organizacija 
W tik Naujc

.joms.
i Nuoširdžiai

LD.S. metinį sei 
j) atstovams pai 
ikų priemonių 
tekiai praplėsti 
sijose — nuo 
lamiojo Vandej

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, 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, Brooklyn, N. T.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prielnąma

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

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudoš ir 

bondsų reikaluose

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
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

Mes išvalome Garo Boilerius
oru nž 82.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien iš WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

metus.
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