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Didžiausiu ir maloniausiu 
Lietuvių Dienos svečiu bus 
J. E. vysk. M. Reinys, kuris 
pasakys kalbą. Jo Ekscelen-

Klaipėdą reikalais 
ir tarėsi miškų sin- 
vedėjas Andr. Sku-

Chicago. — Bokso pasau
linį čempionatą birželio 22 
d. laimėjo negras Joe Louis, 
nugalėdamas nokautu buvu
sį čempioną Jim Braddock.
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Didėja gimimų skaičius
Vokietijoje 

smarkus 
skaičiaus didėjimas:
m. gimė 993,126 kūdikiai, 
1935 m. — 1,261,273, o per
nai — 1,290,000. Naciai veda 
agitaciją, kad kiekvienoje 
šeimoje būtų nors 3 vaikai.
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Birželio 28 d. sukanka ly
giai 5 metai nuo poeto Mai
ronio mirties, šis didysis 
dainius, žadinęs ir kėlęs lie
tuvių tautinę sąmonę, įrašė 
sau mūsų tautos istorijoje 
neišdildomą lapą. Jo dainas 
lietuvis dainuos tol, kol bus 
lietuvių tauta.

Apie šį didįjį dainių skai
tytojai ras įdomių žinių ant
rame puslapy.

—o—
Birželio 28 — 29 d.d. Na

shua, N. H. įvyksta Lietuvių 
R.K. šv. Juozapo Darbininkų 
S-gos — L.D.S. — metinis 
seimas, iš eilės jau dvide
šimt pirmas. Seimo dalyviai 
turės laimės savo dalyvių ; 
skaičiuje matyti ir J. E. vys
kupą M. Reinį, didelį darbi
ninkų klausimo žinovą.

L.D.S. organizacija, kun. 
prof. F. Kemėšio įsteigta 
prieš 22 metus, buvo išaugu
si į milžinišką organizaciją 
ir turėjo per 100 kuopų. Jos 
leistasis ir leidžiamas laik
raštis Darbininkas afliko ir 
atlieka sVarbų vaidmenį. Tik 
pati organizacija dabar liko 
beveik tik Naujosios Angli
jos lietuvių judėjimas, o ji 
būtina visoms lietuvių kolo
nijoms.

Nuoširdžiai sveikindami
L. D.S. metinį seimą, linkime 
jo atstovams paieškoti prak
tiškų priemonių savo org-jos 
veiklai praplėsti visose kolo
nijose — nuo Atlantiko iki 
Ramiojo Vandenyno!

—o—-
Visi džiaugiamės vyskupo

M. Reinio atsilankymu. Kas 
' tik turėjo laimės su juo su

sitikti ir susipažinti, susiža
vėjo jo šviesia asmenybe. 
Visi ir visur nori jį pamaty
ti, išgirsti jo turiningų kal
bų.

Besidžiaugdami svečio ąt- 
vykimu, turėtumėm neuž
miršti ir jo sveikatos reika
lų. Sudarytasis maršrutas 
nepaprastai varginantis. Vy
skupui kartais tenka net po 
3 ir , 4 sykius į dieną kalbėti 
ir būti naujose vietose.

Visų kolonijų šeimininkai 
turėtų pasirūpinti, kad vys
kupui tektų ko mažiausiai 
nuvargti. Mažesnės vietos 
turėtų pasitenkinti ir be at
skirų parengimų — tegu ge
riau gausingiau afvyksta į 
kaimynines kolonijas, 

s —o—
Šiomis dienomis dienraš

čio Draugo redaktorius Leo
nardas Šimutis, darbštusis 
visuomenininkas, kukliai mi
nėjo dienraščio redagavimo 
sukaktį. Gerai suprasdami, 
kiek daug dvasinių pajėgų 
p. Šimučiui teko per tą de
šimtmetį įdėti į atsakingą 
žurnalisto darbą, iš širdies 
linkime jam stiprios sveika
tos ir neišsemiamos kūrybi
nės iniciatyvos garbingame 
dienraščio redagavimo dar
be.

Lakūnų laimėjimas
Trys Sovietų Rusijos la

kūnai, Beliakov, Čekalov ir 
Baidukov laimingai atlėkė 
orlaiviu iš Maskvos per išau 
rėš ašigalį į Vancouver, 
Wash. Jie norėjo tiesiog nu
lėkti iki Kalifornijos. Jie lėkė 
63 valandas. Lakūnas Čeka
lov visą laiką išbuvęs prie 
vairo.
Stambi dovana (

Nežinomas asmuo Angli
jos valstybės iždui padovano 
jo 1 mil. 250 tūkst. dolerių. 
Aukotojas savo laiške pa
aiškino, jog tą dovaną ski
ria Anglijai, reikšdamas sa
vo dėkingumą buvusiam 
premjerui Baldwinui už ge
rą sprendimą karaliaus Ed
ward© krizės metu praeitų 
metų gruodžio mėnesį.
Žuvo tyrinėtojai

Indijoje septyni vokiečiai 
ir septyni jų palydovai mok
slinio tyrinėjimo tikslu mė
gino įlipti į Nanga Parbat 
kalną. Užėjęs ledyno slinki
mas visus tyrinėtojus amži
nai palaidojo.
Uždarė kat. mokyklas

Hitlerio naciai uždarė vi
sas Bavarijos katalikų turė
tas mokyklas. Bavarija yra 

, stipriausia katalikų provinci
ja, kurios gyventojai veik 
visi katalikai. Šis nacių žy
gis visai pablogins santy
kius su Vatikanur^Popiežius 

, buvo sušaukęs keliolikos 
. kardinolų pasitarimą, kuria- 
. me nustatyti planai ateičiai.

Suėmė 16 savanorių
Prancūzijoje sulaikyti 16 

amerikiečių, kurie vyko į Is
paniją pas „bendrafrontinin- 
kus”. Jie bus nubausti ir 
grąžinti į Ameriką.

Sulaukė įpėdinio
Bulgarijos karališkoji šei

ma susilaukė sūnaus, sosto 
įpėdinio, kurio gimimą pa
sveikino kanuolių 100 šūvių. 
Bomba Kopenhagoje

Danijos krašto apsaugos 
ministerio Andersono namų 
darže įmesta bomba, kurios 
sprogimas tik langus išdau
žė.

—o—
Diktatorius Stalinas, „su- 

likvidavęs” raudonosios ar
mijos aštuonis generolus, 
tuojau išsiuntė tris lakūnus 
kelionei iš Maskvos per šiau
rės ašigalį į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Lakūnams 
pavyko kelionė, o Stalinas 
turbūt mano, jog pavyko ir 
jo sumanymas — lakūnų lai
mėjimais uždengti savo žiau-

LIETUVOS SKLANDYTO
JAI JAU ATVYKO

Dingo žymus komisaras
Maskvoje dingo So v. Rusi

jos vykdomojo komiteto se
kretorius, komisaras J. S. 
Umschlicht. Yra dingusių ir 
daugiau žymių komunistų. 
Koks jų likimas — nežinia. 
Manoma, jog jie suimti ar 
net nužudyti, kaip „sabotaž- 
ninkai ”. Vyr. prokuroras 
Višinskis pranešė, jog vei
kiai bus pradėtos naujos „iš
davikų bylos”.
50 mil. dol. laivams

Kongreso laivyno komisija 
patvirtino papildomą 50 mi
lijonų dolerių paskyrimą 
laivynui padidinti, šie pini
gai bus sunaudoti naujiems 
6 laivams pastatyti.
Brangios knygos

Londone du amerikiečiai 
nupirko dvi brangias istori
nes knygas: Gutenbergo Bi
bliją už 40 tūkst. dol. ir 
Šekspyro pirmą rinkinį už 
28 tūkst. dol.
Prezidento svečias

Birželio 23 d. pas prezi
dentą Rooseveltą viešėjo 
Belgijos premjeras Van Zee- 
land su žmona. Abu valstybi
ninkai praleido kelias valan
das pašnekesiuse prezidenh 
laive po Potomaco upę.
Etiopijai 750 milijonų

Italijos vyriausybė nusta
tė šešerių metų planą Etio
pijai tvarkyti ir tam reikalui 
paskyrė 750 milijonų dole
rių, iš kurių beveik pusė 
skiriama keliams tiesti.

rią diktatūrą, masinėmis žu
dynėmis palaikomą.

—o—
New Yorko ir New Jersey 

lietuviškoji visuomenė turė
tų dar sykį atsiminti, jog 
Liepos Ketvirtą Klasčiaus 
parke, Maspethe, įvyksta 
aštuntoji metinė Lietuvių 
Diena, kurios pelnas skiria- 
riamas nepaprastai reikš
mingam
spaudai. Džiugu priminti, 
jog šių iškilmių programoje 
aktyviai dalyvaus mūsų švie 
susis jaunimas: keturi cho
rai ir du jaunuolių orkestrai.

Šiemetinė Lietuvių Diena 
tuo nepaprasta, jog į ją atsi
lankys garbusis svetys — J. 
E. Vyskupas M. Reinys. No
rime nuoširdžiai tikėti, jog 
New Yorko ir New Jersey 
lietuvių visuomenė pasirodys 
giliai vertinanti organizuotą 
darbą ir tą dieną, atsisakius 
nuo vietinių reikalų, kurie 
visados gali būti aprūpinti, 
vieningai dalyvaus Lietuvių 
Dienos iškilmėse.

KUN. VIENYBĖS CENTRO 
APLINKRAŠTIS 

, KUNIGAMS
New York. — Laivu „Pa

ris” birželio 23 d. atvyko 
Jonas Pyragius (buvęs ma
joras) ir Bronius Ožkinis, 
geriausi Lietuvos sklandyto- ’ 
jai.

Abu sklandytojai dalyvaus 
, tarptautinėse rungtynėse, 
vyksiančiose birželio 26 — 
liepos 11 d. Elmyra, N. J.

Sklandytuvai irgi atvežti. 
Tikimasi, jog abiem sklan
dytojams pavyks gerai pa
sirodyti.

J. Pyragius yrą vienas ge
riausių Europos sklandyto
jų. Netoli jo atsilieka ir Br. 
Ožkinis.

Kai pasibaigs tarptauti
nės rungtynės, abu sklandy
tojai prisidės prie atvyk
siančių sportininkų ir drau
ge su jais aplankys įvairias 
lietuvių vietas. Didysis jų 
pasirodymas bus Chicagoje.

Sugrįžo iš Ispanijos
Airių savanorių brigada,' 

gen. O’Duffy vadovaujama, 
birželio 21 d. sugrįžo iš Is
panijos, kur kovojo sukilė
lių pusėje. Airių savanorių 
buvo 600, iš kurių per 7 mė
nesius žuvo 2, sužeistų ke- 
liosdešimt.

VYSKUPAS M. REINYS 
WASHINGTONE

New York. — Birželio 
d. laivu „Paris” atvyko Lie
tuvos skautų atstovai: vyr. 
skaut. Kazys Laucius, skaut. 
Juozas Bulota, paskautin. 
Juozas 
Juozas
skt. Stasys Jurjonas, paskt. 
Petras Neniškis.

Uoste pasitiko Lietuvos 
generalinio konsulato atsto
vai ir Amerikos skautų vyr. 
štabo atstovas Long.

Atvykę skautai važiuoja į 
Washington, D. C., kur bir
želio 29 — liepos 9 d. vyks
ta Amerikos skautų tautinė 
stovykla.

Stovyklai pasibaigus, Lie
tuvos skautai aplankys žy
mesnes vietas ir lietuviškus 
centrus, o rugpiūčio pradžio
je grįš į Lietuvą.

Šiomis 
oas mus 
kai. Jie 
kolonijose numatyta tvarka. ] 
Jau suorganizuoti komite- ’ 
tai ruošiasi iškilmingiausiai ] 
sutikti ir pavaišinti.

Kunigų Vienybės Centras, 1 
pritardamas sportininkų pa
gerbimui bei priėmimui, ra
gina dvasiški ją dėtis į pri
ėmimo darbą, kad sportinin
kams Amerikoje atsilanky
mas pasiliktų maloniam at
minime. '

Su sportininkais atvažiuo
ja du seimo atstovai: Kvik
lys ir Gilvydis. Juodu yra 
katalikų visuomenei nepa
lankūs ir net kenksmingi. 
Seime visais reikalais pasi
sako prieš katalikus. Š. m.

1 kovo mėnesį', seime svars- 
I tant draugijų įstatymą, juo- 
■ du gynė dabartinį įstatymą 

ir neleido jo pakeisti, nors 
tasai įstatymas labai varžo 
katalikų organizacijas. Ame
rikos katalikai negali supra
sti ir pakęsti tokio įstatymo. 
Juodu taipgi pasisakė prieš 
gimnazijų kapelionų įstaty
mo projektą.

Kreipiame gerb. dvasiški- 
jos dėmesį į šių dviejų atsto
vų dalyvavimą sportininkų 
priėmime bei atsilankyme 
kolonijose. Jų atsilankymas 
Amerikos katalikams nepa
geidaujamas. Jų važinėjimas 
su sportininkais gali būti 
tik propagandos tikslais, to
dėl kenkiąs sportininkų pri
ėmimui. Gerb. dvasiškija te- 
budi, kad sporto priedanga 
mūsų vaišingumas nebūtų 
naudojamas politikos reika
lams.

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

Birž. 21 d. J. E. vysk. M. 
Reinys, lydimas kunigų J. I 
Balkūno, J. Aleksiūno ir K. 
Paulonio, išvyko iš New i 
Yorko į Washingtoną. Pake
ly sustojo Baltimore j e Šv. 
Alfonso lietuvių parapijoje. 
Tą vakarą vietos Federaci- 
jis 25 skyrius suruošė pa
gerbimo vakarą mokyklos 
salėje. Programą sudarė cho 
ro koncertinė ir mokyklos 
vaikučių meninė dalys. Kal
bas pasakė Fed. sk. pirm. 
J. Kairys, kleb. kun. J. Lie
tuvninkas, kun. J. Balkūnas, 
kun. Dr. L. Mendelis ir pats 
garbės svečias. Čia pat vie
tos laikraštininkai nufoto
grafavo ir padarė pasikalbė
jimą. Vietos dienraštis The 
Sun talpino paveikslą ir pa
sikalbėjimą.

Birž. 22 d. svečiai nuvyko 
■. Washingtonan ir apsistojo 

pas kun. J. Giedrą, Nekalto 
Prasidėjimo klebonijoje, kur 
klebonauja lietuvių priete- 
lius kun. prof. Dr. Cart
wright.

Washingtone Ekscelencija 
padarė vizitus Apaštališkam 
Delegatui, Lietuvos Ministe- 
rįui, Kat. Veikimo Centrui 
ir Kat. Universitetui.

Apašt. Delegatas arkivys
kupas Cicognani iškėlė pie
tus. Vakare Liet, ministeris 
P, Žadeikis atstovybėje su
ruošė vakarienę ir formalų 
priėmimą. Priėmime dalyva
vo garbingi svečiai: Apašt. 
Delegatas, vysk. McNamara, 
mons. Rfeidy, senatorius D. 
Walsh, iš valstybės departa- 
mejito p. O’Brien, Dr. Bra
žinskas, lietuviai kunigai, 
keli profesoriai iš kat. uni
versiteto, kun. Dr. Walsh, S. 
J., iš Geogetown Universite
to ir kiti.

Birž. 23 d. rytą N.C.W.C. 
News Service vyr. redakto
rius p. Hali turėjo ilgą pasi
kalbėjimą apie kat. spaudą 
Lietuvoje, Bažnyčios ir Val
stybės santykius, kat. orga
nizacijas ir k. Kun. J. Gie
dra savo automobiliu dienos 
metu aprodė Washington© į- 
domybes. Vakare 5 vai. Wa
shington© lietuvių kolonija 
turėjo progos susipažinti su 
garbingu svečiu. Visus malo
niai pavaišino šeimininkas 
kleb. kun. Cartwright. Vėlai 
vakare vysk. M. Reinys su 
palydovais grįžo traukiniu į 

(New Yorką.

— Birželio 27 — 29 d.d. 
Kėdainiuose įvyks Kauno 
arkivyskupijos eucharistinis 
kongresas, kuriame daly
vaus ir arkiv. Karevičius.

—Birželio 6 d. Lietuvoje 
minėta Tėvo diena.

— Birželio 19 — 20 d.d. 
Panevėžy įvyko vyrų kon
gresas.

— Leningrade miško siun
timo į 
lankėsi 
dikato 
čas.

— Laukiama, jog netru
kus Lietuvoje kainų tvarky
tojas nustatys ir butų kai
nas.

— Tauragės apylinkėje 
siautusi smarki audra su 
perkūnija ir ledais sunaikino 
užsodintas daržoves, rugius 
ir kitus pasėlius.

— Visose bažnyčios mel
džiamasi, kad būtų išlaiky
tas moterystės šventumas

Lietuvoje. Kaišiadorių vys
kupijoj į suplikacijas įvestas 
tokis punktas: „Moterystės 
šventumą mūsų tėvynėje iš
laikyti teikis — meldžiam 
Tave, Viešpatie”.

— Lietuvių tautosakos 
archyvas pernai surinko 8,- 
543 dainas, 560 liaudies me
lodijų, 2,693 pasakas, 582 
blevyzgas, 9,022 burtus ir 
prietarus, 277 žaidimus bei 
šokius, 3,426 priežodžius bei 
patarles ir t.t.

— Klaipėdos uoste lankė
si sovietų laivas „Maratas”, 
kurio įgulą sudaro 1,000 žmo 
nių.

— Netoli Šiaulių greitasis 
traukinys sutriuškino auto
mobilį ir užmušė juo važia
vusį Pr. Meškonį, alaus da
ryklos išvežiotoją.

— Valstybės operos artis
tė V. Jonuškaitė — Zaunienė 
sėkmingai dainavo Pary
žiaus operoje.

Cleveland. — Plieno dirb
tuvių streikas, palietęs ke
lias valstybes ir iššaukęs 
tūkstančius darbininkų į ko
vos lauką, neatnešė jokių 
pakeitimų. Darbdaviai griež
tai atsisako pasirašyti su
tartis su CIO vadovybe, o 
streikuojančių darbininkų 
vadai griežtai reikalauja pa
sirašytos sutarties.

Prezidentas Roosevelt pa
skyrė tarpininkavimo komi
siją iš 3 narių, kuriems pa
vedė surasti sutaikinimo 
priemones.

Pennsylvanijos ir Ohio 
gubernatoriai streiko palies
tose vietose paskelbė karo 
stovį. Pennsylvanijos guber
natorius Earle privertė strei 
ko paliestas dirbtuves su
stabdyti darbą, kol ginčai 
bus išspręsti.

Youngstowne, Ohio, lauk
ta didelių riaušių, kai polici
ja buvo pasiryžusi pralaužti 
piketų linijas ir prievarta 
įgabenti streiklaužius, bet 
atvykusi kariuomenė praša
lino tą pavojų. Piketų linijos 
liko nepajudintos ir dirbtu
vės neatidarytos.

— Naujiems namams sta
tyti raginama vartoti plytas, 
o ne medį. Miško medžiaga 
Lietuvoje labai mažėją, o 
plytų trūkumas irgi yra.

Mūsų apylinkės didžiausiu 
katalikų bendru parengimu 
yra Lietuvių Diena, kuri į- 
vyksta visada Liepos-July 
4 d. Šiais metais Liepos 4 d. 
yra sekmadienį. Joje daly
vaus didžiuliai parapijų cho
rai — Apreiškimo, vedamas 
muz. J. Jankaus; Angelų Ka
ralienės, ved. muz. Pr. Dul
kės, Maspetho, ved. muz. A. 
Vismino ir Šv. Jurgio, ved. 
muz. J. Brundzos. Kaip jau 
anksčiau pranešėme, šventė
je dalyvaus ir pasižymėję 
Angelų Karalienės su Aprei
škimo par. vaikų benai, gra
žiomis uniformomis apsiren-

ei j os dalyvavimas visų lietu
vių labai branginamas ir už 
tai Lietuvių Diena bus labai 
iškilminga ir reikšminga. 
Vysk. M. Reinys yra vienas 
iš veikliausių, nuoširdžiausių 
Lietuvos kat. judėjimo vadų. 
Visi privalėtume Liepos 4 d. 
skaitlingiausiai susirinkti į 
Klasčiaus parką, išgirsti ir 
pasimatyti su Jo Ekscelen
cija. Iš Lietuvių Dienos tuoj 
jis išvyksta į kitas koloni
jas.

Būtų gražu, kad Liepos 4 
d. pasikviestumėt giminių ir . 
pažįstamų iš kitur ir su jais 
atvyktumėt į Lietuvių Dieną. 
Čia visiems bus smagu pasi
linksminti. šokiams gros 9 
muzikantų Avižonio orkes
tras.

UŽDAROMAS „THE NEW 
YORK AMERICAN

Paryžius. — Premjerui P. 
Blumui nepavyko senate pra 
vesti savo siūlymus, todėl 
jis su savo vyriausybe atsi
statydino. Naują vyriausybę 
sudaryti prezidentas Lebrun 
pavedė radikalsocialistų va
dui Camille Chautemps.

Chautemps naują vyriau
sybę sudarė iš tų pačių par
tijų, kurios rėmė premjerą 
Blumą. Ir pats Blum įėjo į 
vyriausybę, kaip premjero 
pagelbininkas.

Finansų ministeriu pa
skirtas Georges Bonnet, da
bartinis Prancūzijos amba
sadorius Washingtone. Jis 
birželio 28 d. jau bus Pary
žiuje. Jo laukia svarbiau
sios pareigos — sulaikyti 
Prancūzijai gresiančią fi
nansinę krizę.

Naujoji vyriausybė yra 
kiek dešinesnė nei buvusi 
Blumo.

Hearsto leidžiamas dien
raštis „The New York Ame
rican” nuo birželio 18 d. ne
beišeis. Laikraštis ėjo nuo 
1902 metų ir turėjo daug 
skaitytojų, bet paskutiniais 
metais duodavo nuostolių. 
Sakoma, jog pernai šis laik
raštis davęs milijoną dole
rių nuostolių. Prie jo dirbo 
apie 2,800 darbininkų.

Laikraštis daug skaityto
jų neteko, kai jo leidėjai 
smarkiai pradėjo pulti pre
zidentą Rooseveltą.

Laikraštis Vienybė nepa
sirodo jau antra savaitė. 
Dėl vykstančio Susivieniji
mo name taisymo laikraščio 
leidėjai buvo paskelbę, kad 
Vienybė neišeis tik vieną 
savaitę, bet šią savaitę irgi 
nepasirodė.
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1932 metų birželio m. 28 d. mirė a. a. kun. Jonas Maciu- 
levičius-Mačiulis, Kauno arkivyskupijos kapitulos prela
tas, didžiausias lietuvių poetas, žinomas literatūroje Mai
ronio vardu. Šiandien, sukankant penkeriems metams nuo 
jo mirties dienos, prisiminus jį, tebūna leista man paminė
ti kelis jo gyvenimo bruožus ir pasakyti, koks didis ir gar
bingas buvo mūsų tautos kultūrintoj as, atgimimo žadinto
jas, jautrus dainius — lyrikas. • '

Jonas Mačiulis gimė 1862 m. spalių m. 21 d. Pasandra
vio dvare, Raseinių apskrity. Jo tėvas Aleksandras Ma
čiulis (motina — Ona Kurnauskytė) buvo ne bajoras, bet 
laisvas nuo baudžiavos, vadinamas „karališkas ūkininkas, 
Bernotų viensėdžio valdytojas. Pasandravį jis buvo ga
vęs valdyti kelerius metus iš to dvaro savininko už pasko
lintus pinigus. Nors Jono tėvai, turtingi ir šviesūs ūki
ninkai, bendravo ir su bajorais, tačiau aplenkėję nebuvo ir 
namie kalbėjosi lietuviškai. Jonukas, paūgėjęs, pasimo
kęs kiek pradžios mokykloje, išlaiko egzaminus Kauno 
gimnazijoje į prirengiamąją klasę ir 1883 m. Kauno girft- 
naziją baigia. Baigęs keturias klases vos drauge su drau
gu neįstoja į dvasinę seminariją, bet tėvas, kaimynų bajo
rų įkalbėtas, liepė baigti gimnaziją. Baigęs gimnaziją, 
vienerius metus mokosi Kievo universitete, istorijos filo
logijos fakultete. 1884 m. įstojo Jonas į Kauno (Žemai
čių) kunigų seminariją, o ją baigęs (1888 m.j , įsišventęs 
kunigu, įstojo į Petrapilio dvasinę akademiją; ją baigęs 
(1892 m.) gauna Kauno dvasinėje seminarijoje profeso
riaus vietą, o po 2 metų nukeliamas į Petrapilio dvas. aka
demiją, kur dėstė moralinę teologiją ir ėjo inspektoriaus 
pareigas per 15 metų (1894 — 1909). Mirus Kauno dvas. 
seminarijos rektoriui, vyskupas į šią vietą parkviečia kun. 
prof. Joną Mačiulį — Maironį. Maironis seminariją atlie
tuvino, į viešą seminarijos gyvenimą įvedė lietuvių kalbą, 
o į auklėjimą lietuvišką dvasią. Šiose pareigose Maironis 
išbuvo ligi mirties. Be to, įsikūrus Lietuvos Universitetui, 
kun. Mačiulis, dabar jau prelatas, buvo paskirtas Teologi
jos-Filosofijos fakulteto profesorium. Dėstė moralinę teo
logiją ir trumpą laiką lietuvių literatūrą. Mirė Kaune 
1932 m. birželio m. 28 d. Palaidotas Kauno bazilikos rūsy.

Permetę tik akimis jo gyvenamas vietas ir einamas tie
siogines pareigas — darbus, matome, kad jis, baigdamas 
kunigų seminariją, pradėjo kunigo ir literato darbą, kurį 
dirbo per 44 metus, o baigęs dvas. akademiją — profeso
riaus - mokytojo ir auklėtojo darbą, kurį dirbo per 40 
metų.

Koks šaunus jis buvo kunigas! Stebime jo kūryboje 
gražią Dievo ir Marijos meilę, ne tik mylimos tėvynės; o 
susilaukė jis tokių garbingų pareigų, kaip kunigų auklėja
mos įstaigos rektoriaus, ir aukštų bažnyčios hierarchijoje 
vietų, kaip Kauno arkivysk. kapitulos pirmininko ir pre
lato poaukščio.

Per 40 metų dirbdamas profesoriaus pedagogo, moksli
ninko darbą, parode savo pedagoginį nusivokimą, juo la
biau, kad jis buvo perdėm lietuviškas, nuoširdus. Jo dva
sia gyveno ne tik seminarijos rūmuose, bet besimokančių 
auklėtinių ir jau baigusių — kunigų sielose.

Maironis mums visiems yra žinomas savo darbais lite
ratūros dirvoje. Pirmas pasirodęs spaudoj jo eilėraštis 
buvo „Lietuvos vargas”, išspausdintas „Aušroj” 1885 m. ir 
pasirašytas Žvalionio slapyvardžiu. Pirmas gi eilėraštis, 
pasirašytas Mairoriio slapyvardžiu, išspausdintas „Apžval
goj” 1891 m. 5 nr. Kūrybos pradžia laikomi 1888 m., ka
da J. Mačiulis, prieš išvykdamas į dvasinę akademiją, pa
rašė poemą „Lietuva” ir dedikavo ją vysk. Ant Baranaus
kui; dedikacija prasideda žodžiais:

— Tėve mūsų tėvynės!
Mūsų ryto žvaigždele!
Būk pagarbints, pramynęs 
Mums kaip milžinas kelią!...

1913 m. buvo švenčiamas jo kūrybos 25 metų jubiliejus.
Peržvelgdami jo kūrybą, randame jį rašant poeziją vi

sais žanrais — epu, lyrika ir drama, šalia jo studijų — 
„Praelectiones de iustitia et iure”, „Lietuvos istorija” ir 
„Trumpa visuotinos literatūros istorija”. Kadangi vy
raujantis jo žanras yra lyrika, apie ją kalbėsiu.kiek vėliau.

Epinės poezijos kūriniai yra šios jo poemos: 1) „Tarp 
skausmų į garbę”, 2) „Jaunoji Lietuva”, 3) „Mūsų Var
gai”, 4) „Raseinių Magdė” ir 5) „Z nad Biruty” (paskuti-

nis lenkų kalba rašytas). Pirmoji spausdinta Maironio 
poema „Tarp skausmų į garbę” pasirodė 1895 m., pasira
šyta St. Garnio slapyvardžiu. Vėliau autorius jos turinį 
panaudojo, perdirbo visą, patobulino ir išleido vardu „Jau
noji Lietuva”; prašė net pirmąją visai užmiršti, nors 
Vaižgantas apie ją sakė, kad „ji buvo ano laiko šedevras, 
kurs pilnai patenkino to kvapo ištroškusius”. Nenagrinė
siu aš poemų; jos visos yra parašytos gražia, skambia, ei
liuota kalba, patriotinio turinio, turi daug gražių gamtos 
vaizdų ir kitų lyrinių savybių. Šis lyrinis elementas ir 
sudaro literatūrinę vertę visų jo ir epinių kūrinių. „Jau
noji Lietuva” prasideda visiems žinoma skambia įžanga:

„Kur šiandieną Jinai?
Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė!...”

Maironis spėjo dar parašyti ir keletą gražių lietuviams 
brangių dramų. Dramos jo yra šios: 1) „Kame išgany
mas” — 4 aktų libreto, pirmą kartą spausdintas 1896 m. 
„Tėvynės Sarge”; 2) „Nelaimingos Danutės vestuvės” — 
libretto; 3) „Kęstučio mirtis” — 5 veiksmų drama, 4) 
„Vytautas pas kryžiuočius” 5 aktų istorinė drama, ir 5) 
„Didysis Vytautas — Karalius” — 4 veiksmų tragedija. 
Šios paskutinės trys istorinės dramos yra parašytos 1922 
— 29 m. laikotarpy Vytautui Didžiajam pagerbti, kurį 
Maironis ypatingai aukštino. Jos ir vadinamos istorine 
vytautine trilogija. Charakteringa yra, kad libretto „Ka
me išganymas” yra vienintelis Maironio didesnis kūrinys, 
kuris neliečia patriotinių temų, kurio centre yra religinė 
socialinė problema.

Dabar tenka . kiek sustoti prie jo lyrikos. Šalia visos 
eilės lyrinių motyvų, ornamentų epuose ir dramoje, turi
me ir atskirai išleistus jo eilėraščius knygutėje „Pavasario 
jalsai”. 1927 m. leidiny (I tom.) turime net 131 jo eilė
raštį. Jo eilėdara yra toninė, įvairiausių formų ir ritmo 
matavimo; čia randame ir sonetus ir elegijas ir satyras ir 
jalades, šalia dainų, himnų, giesmių.

Maironis sėmėsi medžiagą savo lyriniams siužetams iš 
trijų šaltinių: Dievo meilės, tėvynės meilės ir tragiškų sa
vo išgyvenimų. Daugiausia turime jo eilėraščių patrioti
nėmis temomis, tik 11 (vienuolikoje) eilėraščių vyrauja 
religinis elementas. Visai teisingai jis gali būt vadina
mas, anot Putino, tėvynės meilės dainiumi. Jis yra ryš
kiausias patriotinės pavasario gadynės atstovas. Jo pa
triotinės lyrikos ideologiją randame išreikštą jau pirmoje 
yrinėje poemėlėje „Lietuva”, dedikuotoje vys. Baranaus
kui. Čia poetas 1) aukština gimtąją kalbą, savo krašto 
senovę ir jos gamtos grožybes, 2) kenčia dėl skaudžios to 
aiko tėvynės būklės, 3) pasitiki šviesia tėvynės ateitimi 

ir 4) reiškia net simpatijos ir bajorijai, norėdamas pa
traukti juos į bendrą tautinį darbą. Tai visa ryškiau ir 
tobuliau išreikšta atskiruose eilėraščiuose „Pavasario Bal
suose”. ■ v

O, kaip norėtųsi cituoti gausiai skambios jo eilės! Bet 
šioje trumpoje apžvalgoje tebūna leista paminėti ką-ne-ką. 
<aip tikras lietuvis aušrininkas, Maironis su ypatinga mei
le ir pagarba piešia praeities Lietuvą; gema jam net no
ras prikelti tą praeitį iš kapų ir pasisemti iš jos įkvėpimo 
ir jėgų dabarties uždaviniams vykdyti:

„Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!...
Pranokėjų kalba nebe viešnia gal būtų
Po bajorų dvarus!
Gal tiek kryžkeliais brolių nežūtų
Po kraštus svetimus!
Gal suprastų tada, ką jiems Nemunas šneka,
Kai nakčia mėnuo teka;
Ko tos tamsiosios girios griaudingai vaitoja,
Apie ką bedūmoja... (I tom. 6 — 7 psl.).

Ar negražiai Lietuva vaizduojama jo eilėraščiuose — 
Miškas ūžia, verkia, gaudžia, Trakų pilis, Vilnius, Milžinų 
tapai, Eina garsas nuo rubežiaus, Kur bėga Šešupė, Oi, 
neverk, motušėle, Už Raseinių ant Dubysos, Graži tu, ma
no brangi tėvyne, Tėvynės dainos... •

Nors ir sunkios buvo gyvenimo sąlygos, bet vis dėlto 
ginkluota pajėga, kalavijas smerkiami, pasitikima Dievo 
Apvaizda.

„Ne vien kalavijas bevaldo šiandieną,
Bet meilė, tikyba, šviesa!...
...Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva, 
Ar maž po milžinkapius kaulų jų pūva?
..’Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria
Laikus iš aukštos paslapties...” (I tom. 53 psl.).

Kiek daug pasiryžimų ateičiai, koks pasitikėjimas net 
savo jėgomis, savo kančia, ištverme, matome kad ir šiuo
se eilėraščiuose — Tu girele, tu žalioji, šalin nusiminę dū
savimai skaudūs, Užtrauksim naują giesmę, broliai, Nebe- 
užtvenksi upės bėgimo, Pirmyn į kovą, Lietuva — didvy
rių žemė ir t.t. Štai keli žodžiai vienos —

„Užtrauksim naują giesmę, broliai, 
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosim kaip lig šioliai: 
Kitas mąstysime dūmas...

Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu...

Drąsiai, aukštai 
Iškils balsai: 
Išauš kita gadynė!' 
Užgims darbai, 
Nušvis laikai,

Atgims jauna tėvynė!...
(I tom., 55, 56 psl.).

O kiek jo lyrikoje individualinio patriotizmo, kiek ele- 
gingumo, gamtos vaizdavimų, kad ir šiuose eilėraščiuose: 
Mano gimtinė, Jau Niekas tavęs taip giliai nemylės, Med-
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AUKŠTYN ŠIRDIS

Birželio 25 d., 1937 m.

Žmogus yra savo širdies 
lauko ūkininkas. Jo pareiga 
išdirbti dirvą ir užsėti gerą 
sėklą. Be to, jam reikia pri
žiūrėti, kad gyvuliai 
niokotų, blogi žmonės 
naikintų.

Ąžuolas neaugina
lių. Sodinant bulves negali
ma tikėtis ropių. Jei sėjama 
kviečiai, neaugs avižos. 
Kiekviena sėkla išduoda sa
vo rūšies vaisių.

Ką sėsi, tą pjausi.
Kas sėja darbus, pjauna 

paprotį. Sėk paprotį, pjausi 
charakterį.

Grūdas gali būti sėjamas 
rūpestingos ir mažai arba 
nieko nepaisančios rankos. 
Jis slepia savyje jėgą. Bet 
jeigu ant žemės krūtinės jis 
nebūtų paliestas drėgme bei 
saulės spinduliais, pasiliktų 
be vaisiaus.

Kada grūdas yra palies
tas drėgme ir saule, jis nebe 
savistovis. Jis pradeda gesti. 
Pūdamas praranda grožį, sa
vybes. Regimai miršta, bet 
mirdamas išduoda naują gy
vybę. Iš jo išauga stiebelis, 
lapeliai, žiedeliai, vaisius.

Nebūtų buvę lapų, žiedų ir 
vaisiaus, jei grūdelis nebūtų 
miręs. „Jei kviečių grūdas 
nekris į žemę ir nebus ap
miręs, jis pasilieka vienas, o 
jeigu jis bus apmiręs, jis ne-

ša daug vaisiaus” (Jono 12, 
24).

Kviečių grūdas, pagal že
mės traukimo įstatymą krin
ta ant žemės. Pasipriešinda
mas įstatymui 
sis.

Kol žmogus 
įstatymams, tol
mas yra bevaisis. „Kas sėja 
savo kūne, tas pjaus iš kū
no pageidimą; kas sėja dva
sioje, pjaus iš dvasios amži
nąjį gyvenimą” (Gal. 6, 8).

Kaip grūdas miršta sau ir 
pasauliui, taip ir žmogus 
klusnumu mirštąs pereina į 
garbingąjį gyvenimą.

Sekime Kristum, kuris 
per kančią ir mirtį pasauliui 
žada mums garbingą prisi
kėlimą ir amžiną gyvenimą.

P. M. J.

Įgimta žmogui pasirodyti 
geru, protingu ir turtingu. 
Esamus blogumus bei trūku
mus bandoma paslėpti ar 
pridengti. Bet čia pamiršta
ma, kad žmogų tepuošia 
šventų troškimų žiedai su 
šventų darbų vaisiais.

Veltui nuodėmės vergas 
bando pragarinę ugnį ir dvo
kimą gesinti kvepalais. Vel
tui dažais tepa išblyškusius 
skruostus, pamėlynavusias 
lūpas, pajuodavusias akis. 
Brangūs, gražūs rūbai ne-

viagalio kalnas, Šatrijos kalnas, Vilija, Nuo Birutės kalno, 
Troškimai, Kam Tu, Viešpatie, davei, Vasaros naktys, 
Užmigo žemė, Alpių viršūnės, Vakaras ant 4 kantonų ir. t.t. 
Kadangi poetas kas vasara vykdavo prie Baltijos jūros 
Palangon, negaliu palikti nepacitavęs „Nuo Birutės 
kalno”: tl i ,.

„Išsisupus plačiai vakarų vilnimis 
Man krūtinę užliek savo šalta banga, 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

Kaip ilgėjaus Tavęs, begaline, plati! 
Ir kaip tavo paslaptingų balsų 
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, 
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!

Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl, nežinau;
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų

smarkiau:
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, 
Bet gi trokštu sau marių prie šono arčiau. 

Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu;
Jis kaip audros nujaus mano sielos skausmus; 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš neramus.

(I tom., 133 psl.).
Palikęs nuošaly jo gražias satyras, pasakiškas balades 

(Jūratė ir Kąstytis, Čičinskas, Užkeiktas Skapiškio var
pas) ir vertimus iš indų Rivedos, einu prie religinių mo
tyvų. Dėl vietos stokos, nesigilindamasis jo religiniuose 
eilėraščiuose, negaliu nepacituoti jo religinio pasireiškimo 
viename eilėrašty — „Dievo meilė”:
„Tu — Jehova, aš — menkas. Aš menkesnis už menką.
Tu sutvėrei pasaulį, nors savęs Tau užtenka, 
Aš po žemės pakalnę bevyniojantis sliekas. 
...O drebu vien, žemumą savo baisų pažinęs,

Ir drebėdamas myliu augštos Tėvą tėvynės.
(I tom. 143 psl.).

Be to, — Ačiū, Tau Viešpatie, Malda, Prieš Altorių, Mari
ja, Marija, Mylimoji, Karaliau, Šv. Aušros Vartų Marijai 
(Neapleiski mūsų, motinėle. Pasiilgę Tavęs, Lietuvos mo
tinėlė) ir k.k. Ar tai vis ne maldos, giesmių Dievo ir Ma
rijos garbinimo žodžiai? Jos taip mums žinomos, kad ir 
cituoti nereikalingos.

Padarę trumpą Maironio gyvenimo ir kūrybos apžvalgą, 
fritikinome, kad tai buvo didysis mūsų tautos dainius, ly
rinis poetas, tėvynės meilės dainius. Maironis gyveno 
ankstyvo pavasario idealais ir nuotaika, nesitenkino vien 
lyrika, bet ėmėsi epo, o senatvėj panoro apaštalauti tėvy
nės meilę ir dramos srity. Prieš pasaulinį karą Lietuvos 
visuomenė buvo taip persiėmusį jo diegiama tėvynės mei
le, kad daugelis apmirusių, atšalusių atgimė tautai, susi
prato esą lietuviai, daug jo eilėraščių atmintinai mokėta, 

. f «.ug į gaidas įpinta, dainuota, giedota. Ir šiandien nera
si lietuvio inteligento, kurs nemokėtų pacituoti jo eiles ar 
padainuoti jo dainas, ar pagiedoti kad ir Marijos giesmę. 
Tai buvo pirmasis poetas lietuvių literatūroje, taip išug
dęs lyriką įvairiose jos formose ir praskynęs kelią į atei
tį. Visa eilė poetų mokėsi ir tebesimoko iš jo ir seka juo, 
kaip savo tėvu. Jo vardas yra amžinas lietuvių tautoje.

K. Jaksas.

, permainys niekšo į kilnaft. 
dj.

Sokratas neužmiršdavo 
savo kūno, bet jo rūbuose 
negalima buvo pastebėti pa. 
sididžiavimo bei tuštumo 
ženklo, šv. Jonas, nors ft 
kupranugario kailiu tebun 
prisidengęs, vienok turėjo 
klausytojų minias. Šv. Pran- 
ciškus Asyžietis kad ir mai
šu apsivilkęs, virve persijuo
sęs, sužavėjo, popiežius, ka- 
ralius, karžygius, mokytuo
sius ir bemokslius.

Kaip gražiai, kaip žavin
čiai atrodytų pasaulis, jei 
žmonės pasipuoštų nekaltu
mo, klusnumo, nuolankumo 
ir Dievo bei artimo meilės 
rūbais! P. M. J.

Atmenu, k* 
Praėjo

^flrfooirneša 
įjuos verpetus...

Metai! Ko 
j^rniai... Ki( 

ir baisum 
džiaugsmi 

Ir vis dėlto 
nei pavi 

rate, nei va 
žiedų va 

l^teper sali

Hitlerio naciai visomis jė
gomis bei priemonėmis sten
giasi susilpninti Bažnyčios 
įtaką ir išauklėti naują Vo
kietiją, priešingą krikščiony
bės idėjoms. Naciai gerai su
pranta, jog savo tikslo per 
dabartinę vyresniųjų kartą 
neatsieks, todėl iš paskuti
niųjų rūpinasi paglemžti vo
kiečių jaunimo auklėjimą į 
savo rankas.

Kiekvienas vaikas, berniu
kas ar mergaitė, sulaukęs 10 
metų, turi įstoti į nacių vai
kų sąjungą. 14-kos metų ber 
niukas turi stoti į Hitlerio 
jaunimą, o 14-kos metų merj 
gaitė į mergaičių sąjungą. 
Nuskirtu laiku mažamečiai’ 
ir pilnamečiai privalo lanky-; 
ti nuskirtose vietose mankš
tas, agitacines paskaitas, į- įais, su gimsta 
vairius žaidimus. Sporto žai
dimai grynai nacių žinioje. 
Sekmadieniais naciai išveža 
jaunimą į įvairias artimes
nes ir tolimesnes keliones, 
nepaisant sekmadienio pa
maldų.

Katalikų jaunimo organi
zacijoms Prūsijoje leidžiama 
susirinkti tik sykį kas sa
vaitė, Bavarijoj — tik sykį 
kas du mėnesiai. Katalikų 
jaunimo grupėms neleidžia
ma sporte žaisti, bet tik iš
klausyti tikybinių paskaitų, 
Dėt ir tos labai varžomos.

Yra žinių, jog naciai iš 
ratalikų jaunimo grupių sa
vo žiauriais būdais ati
traukė apie pusantro milijo
no narių, kuo naciai labai 
džiaugiasi. Tačiau jie nepa
sako, kokias priemones jie 
vartoja hitleriškam jauni
mui didinti.

Nacių pastangomis' dabar 
gerokai auganti vokiečių 
„tautinė bažnyčia,” kuriai 
priklausą apie 1,200 pasto
rių, išėjusių iš protestantų 
bažnyčių, šios „bažnyčios" 
vadovybė sakosi turinti apie 
350 tūkst. narių, bet jos ša
lininkų esą kelis sykius dau
giau.

„Tautinei bažnyčiai” plės
ti labai naudojamas jauni
mas, kuris prievarta varo
mas į nacių organizacijas 
kurios plėšia iš jaunimo šir
džių tėvų tikybą ir auklėja 
naujus pagonis.

Hs, su tylia m 
iišku kuklumu..

Buvo tai vaši 
ėri nuo žiedų. 
tavų patiesus b 
iries mace tai 
Suko mergina, 

l ijo, jos akys J 
Irs pabūgo, i 
Į iri kirmėlaitė, 
■ iriau savo ki 
Įtariau šalia 
įltes, kuri iš mi 
litavo dingusi 
I iii buvo jam 
I taikinė. Labai 
Į ii Mane par 
j toibandė pas 

kitara dar tik

64 mil.

Nors 
drauda 
rodė Europoje, tačiau Jung
tinės Valstybės turi pirmą 
vietą, kontroliuodamos 70 
procentų visų gyvybės ap- 
draudų pasaulyje, šioje ša
lyje savo gyvybes apsidrau- 
dę 64 milijonai žmonių. Jei 
visi jie vienu sykiu mirtų, 
apdraudos bendrovės turėtų 
išmokėti 104 bilijonus ir 500 
milijonų dolerių.
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Marija Aukštaitė

Kūdikio Maldos Safirai
Atmenu, buvo tai seniai... buvau, bet many kažkas glū 

Praėjo daug vasarų, pavasa-^dėjo — į kiekvieną žmogų 
rių, šaltų žiemų ir niūrių ru-. įsiknisdavo jausmai, įsiraus- 
dens dienų. Ir mano gyveni- davo širdis į širdį ir supras- 
me po trumpo pavasario, po davo džiaugsmą ar sielvartą.

„ Pamačiau Onutės ašaras.
Mane jos prislėgė. Aš pa
ėmiau jos ranką ir tyliai pri
siglaudžiau prie jos. Aš bu-

karštos, nepajustos vasaros 
atėjo ruduo ir neša metai į 
žiemos verpetus...

Ach! Metai! Kokie jūs 
margasparniai... Kiek jumy- vau kūdikis, mano galva su 
se grožio ir baisumo! Kiek dviem ilgom kasom palindo 
svajonių, džiaugsmų ir liū
desio... Ir vis dėlto nepaliko
te manęs nei pavasario ži 
buoklių rate, nei vasaros ne
kaltumo žiedų vainikuose, 
bet nešate per šalnotas dir
vas, per palinkusius gėlių 
stagarus, per sugniužusius 
purvinus žiedus ir stumiate 
į lūžtantį gyvenimo ledą.

Jūsų marguose dienų spar 
nuošė įsprausti ir mano, 
kaip ir visų žmonių, juodos 
dėmės ir gulbių sparnų bal
tumo nekalti džiaugsmai... 
O vis tai buvo... Atmenu, bu
vo... . /

—o—
Erdvioj bažnyčioj, tarp 

aukštų dulkėtų piliorių, sto
vėjau palinkus prieš alto
rių... Mano rankoj graži ža
lia rūtų šaka, dvi ilgos ka
sos nusvirę pečiais, kojos 
basos ant cemento grindų, 
akyse džiaugsmas, o meilė 
ugnimi veržėsi į cimboriją 
pas Jėzų! Pas Jėzų, mano 
meilę! Mano nesuprastą il
gesį... Buvau kūdikis. Su vi
sais nekaltais sielos troški
mais, su gimstančiais idea
lais, su tylia malda, su vai
kišku kuklumu...

Buvo tai vasara. Darželiai 
žėri nuo žiedų. Aš grįžau iš 
pievų patiesus baltas drobes. 
Prieš mane taku nuo ežero 
slinko mergina. Ji visa dre
bėjo, jos akys klaikios. Ji 
manęs pabūgo, bet aš, lyg 
vikri kirmėlaitė, paraičiau 
vikriau savo kūnelį, ir jau 
atsiradau šalia pažįstamos 
Onutės, kuri iš mūsų apylin
kės buvo dingusi prieš kiek 
laiko. Ji buvo jauna — sep- 
tyniolikinė. Labai graži juo
daakė. Mane pamačius už
raudo ir bandė paslėpti aša
ras. Nors dar tik kūdikis

□o jos pažastimi. Ji pravirko 
ir sukrito ant pievos šalia 
tako. Jos akys, mirkdamos 
ašarose, žiūrėjo į mano išsi
gandusį veidelį, o lūpos pro 
skausmą kuždėjo:

— Nekaltybe, ne... kai... 
ty... •

Nuo šilo dvelkė šilta leng
vo vėjo srovė, nešdama pušų 
tylią maldą. Upelis melsva 
juosta ringavo žaliais pa- 
kriaušiais, žolėse čirpė šim
tais balsų žiogeliai.

Onutės ašaros krito ant 
linguojančių smilgų, jos ma
no akyse spindėjo perline ra
sa, kuri smuko į žolių vaini
kus.

— Onute, aš tau priskin- 
siu melsvų tuliponukų — pa
sisiūliau, nežinodama kaip 
pradėti kalbą. — Ir tų gegu
čių, ir dzinguliukų, ir ramu
nių... — Ir bėgau į pievą. 
Onutė pakilo. Ji man pasiro
dė sunki, sunki. Rodės, jog 
nepakels savo kūno. Ji svy
ravo taku į ežero pusę.

— Eikš, kūdiki, — ji tarė, 
ištiesus ranką. Aš ją lydė
jau su glėbiu prirankiotų 
pievos gėlių.

— Tu būk su manim... Ta
vo nekaltos akys...

— Onute, juk ir tu nieko 
bloga nepadarei, — aš 
bėjau lyg guosdama ią.

—Mažyte, mano šios 
ros sunkios man, kaip 
mens... Aš nepakeliu akių 
prieš dangų, nei prieš žmo
nes... Mano sąžinė juoda!

— Sąžinė? Onute, aš ir 
vieną kartą verkiau. Ir ma
no sąžinė buvo juoda. Aš 
buvau prižadėjus Jėzui kas 
vakaras atbėgti prie bažny
čios durų pasakyti „labą- 
nakt”, bet atėjo Juozukas, 
Genutė ir su jais bežaisda-

kal-

asa- 
ak-

Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
I. Vikrus ir drąsus 

totoriukas
Per tankias girias, per 

šimtmečius ąžuolynus raito
si senas vieškelis. Čia kyla į 
kalną, čia ūmai į klonį nusi
leidžia. Raitosi, kaip žaltys 
samanomis. Čia švysteli pro 
krūmus, čia nyksta jų šešė
liuose. Tai garsusis vieške
lis iš Vilniaus į Trakus. Pa
keliui šen ten užtinki ilgų 
kaimų. Jie marguoja pui
kiais lietuvaičių darželiais, 
skęsta vaismedžių soduose 
Bet vieškelis bematant palie
ka javais liūliuojančių dirvų

• plotus. Jis vėl įsineria į tam
sius miškus.

Netoli Trakų matyt kaž
kas nepaprasta, svetima 
šiam kraštui. Dideliame slė
nyje tyso eilių eilios palapi
nių. Iš jų tarpo keletas išsi
skiria nepaprastu savo gra
žumu. Ties gražiausiąja pa
lapine stovi sargybiniai su 
nuogais kardais. Aukščiau 
jos stogo plevėsuoja žalia 
su auksiniu pusmėnuliu vė
liava. Ši nepaprasta sodyba 
tai didžioji totorių būklė. 
Čia juos apgyvendinino Vy-

ma užmiršau savo pažadus. 
Vėliau atsiminus verkiau ir 
mano sąžinė buvo juoda. Bet 
kitą vakarą nubėgau į baž
nyčią ir pasiguodžiau Jėzui, 
atsiprašiau už viską, daug 
su Juo pasikalbėjau ir man 
pasidarė lengva ir linksma.

— Kūdikėli nekaltas. Ta
vo sielos pasaulis kitas... 
Žemės purvo dar 
tavo kojos...

— Purvinos, 
Onute. Matai, kai 
tiesti nešiau ir ten šokau per 
tą upeliuką, tai jo pakrašty 
kojas aptaškiau purvu.

Mūsų kalba nutrūko. Ji, 
tik sunkiai alsuodama, puo
lė į artimą krūmą ir ištrau
kė nemažą skurlų pundelį, 
kur pasigirdo lengvas kūdi
kio čirškimas.

— Dievulėliau, vaikutis! 
— surikau. — Onute, tu ra
dai, atiduok man... Atiduok, 
Onute, aš parsinešiu...

— Še, neškis. Kitaip jis, 
turbūt, būtų čia krūme pasi
likęs. Bėk namo. Nesakyk, 
kad mane matei... Mylėk šį 
vaikutį... — Sunkios rankos 
su gyva našta nusileido ant 
mano rankų ir čirpiantis su
tvėrimėlis rangėsi mano ma
žam glėby.

Aš bėgau taku į namus, 
vis atsigręždama, ar Onutė 
nesivys ir neatims brangaus 
gyvo radinio. Bet ji lyg ge- 

. ležinė statula stovėjo vienoj, 
sustingusioj pozoj.

Šventoriaus pavėsy pailsė
jus, į žengiau į tylią, vėsią, 
apytamsią bažnyčią. Prislin
kau prie altoriaus, suklu- 

'' pau.
— Mano Jėzau! Štai vėl 

nauja siela. Mažytė sielukė, 
( bet gyva! Ne tokia, kaip 

mano lėliukės. Palaimink ją, 
Jėzau, palaimink...

Altorių šešėliai nutyso 
prie mano basų kojų. Prieš 
Eucharistiją lenkiama galva 

; numetė dvi kasas. Aš lyg 
nusigandau. Išslinkus iš baž
nyčios ėjau šuntakiais, kad 
mažiau žmonių sutikčiau. 
Įžengiau į namus su nauju 
šeimos nariu.i

— Stebuklas! — prabilo 
lėtai močiutė.

— Kur tą kūdiki gavai?
(Bus daugiau)

nepalietė

purvinos, 
audeklus

SVEIKATOS KAMPELIS
INKSTŲ LIGOS dvigubą inkstą, panašų j 

arklio pasagą.
Žmogaus inkstai gali būti 

prilyginti rečiams, koštu
vams. Jų darbas yra ‘— iš
imti iš žmogaus kraujo vi
sokią susidariusią pašalinę 
medžiagą. Jeigu inkstai to 
nepadarytų, mes tuojau bū
tume blogoje sveikatoje. Jei
gu mes ką sūraus valgome, 
privalome daugiau vandens 
gerti, ir tada inkstai dau
giau dirba tai druskai iš
imti iš kraujo ir kraujuje 
palikti druskos 9%. Kiekį 
vandens kraujuje taipgi ink
stai kontroliuoja.

Tokiems svarbiems dar
bams atlikti inkstai sudary
ti iš geriausių ir stipriausiij 

; koštuvų, kokius galima ras- 
\ ti pasaulyje. Kiekvienas ink- 
j stas yra šabelbonų formoje, 
sudarytas 4y2 colių ilgumo 
ir 2y2 colių platumo ir sve
ria V3 svaro. Išlenktos pusės 
vidury, vadinamoj „Hilus”, 
randame inkstų nervų vamz
delį, kuriuo šlapumas, arba 
urinas, bėga į pūslę ir dvi 
kraujagysles. Arterijos gys
la kraujas bėga į inkstus ir 
išeina į generalę cirkuliaci
ją per venos gyslą.

Jeigu mes perpjausime 
inkstą iš viršaus žemyn, ma
tysime, kad jame yra trys 
skirtingos juostos. Pati vir-

Dėl vienokios arba kito
kios inkstų ligos, Amerikoje ■ 
kasmet miršta apie 100,000 
žmonių. Labiausiai inkstų 
ligų žinoma „Bright liga”.

Prieš, 109 metus jaunas 
anglų gyd. Richard Bright, 
egzaminuodamas sergančių 
žmonių šlapumą, rado jame 
vadinamą „Albumin”, ką 
mūsų kalboje galima pava
dinti „baltumu”. Jisai ipylčj 
truputį šlapumo — urinos i 
stiklinį vamzdelį ir, įdėjęs 
rūkšties, virino jį ir atrado 
baltumą, kurį pavadino „Ali 
bumin”. Jeigu žmogaus šiai 
pume randami baltumai, tik
rai to žmogaus inkstams 
kas nors negerai. J-

Inkstų ligos kasmet didė
ja. Metropolitan Insurance^ 
Co. savo statistikoje parodo.' 
kad inkstų liga kas savaitėj 
miršta apie 1,600 žmonių. 
liga yra trečia žmonių mir-i 
tingume: pirmoje vietoje —■ 
širdies liga, antroje — ve-' 
žys. Tos ligos užpuola suau
gusius žmones nuo 36 metų 
amžiaus ir senesnius. Todėl 
'patartina kasmet eiti pas 

, gydytoją ir patikrinti savo 
, sveikatą. Gal daugumai to-' 

kiomis ligomis sergantiems 
priseis pakeisti gyvenimo 
sąlygas. Geriau laiku gauti 
patarimų, negu nelaiku išei- šutinė sudaryta iš daugybės 
ti iš gyvenimo.

Gamta davė žmogaus kū
nui inkstus todėl, kad jie 
reikalingi žmogaus gyvybei 
palaikyti. Jie žmogaus kū
nui labiau reikalingi, negu 
akys, rankos arba kojos. Be 
minėtų kūno dalių žmogus 
gali gyventi, bet be inkstų 
labai greitai žmogus miršta.

Nuo pat pirmos žmogaus 
gyvenimo dienos iki jo mir
ties, mums nejaučiant, ink
stai dirba be jokio sustoji
mo. Žmogaus gyvybei palai
kyti užtektų 1-9 dalies inks- 
stų naudojimo, bet gamta 
davė daug daugiau, negu 
reikia. Tai yra atsargai, ku
ri naudojama, kai inkstai 
gauna kokią ligą. X spindu
liai parodo, kad vienas iš 
1,800 žmonių turi tik vieną

J. A. Krilovas

GULBĖ, LYDEKA IR VĖŽYS

Kai santaikos talkoj nėra,'
Iš darbo niekas gero vaisiaus neišvys, 

Ir darbas pats — kančia.
Štai kartą gulbė, lydeka, vėžys
Su kroviniu vežimą vežti ryžos trise, 
Bežiūrint įsikinkė jie drauge;

Iš kailio neriasi, vežimas gi — nė krust.
Tas krovinys nebuvo, rodos, jiems sunkus:

Bet gulbė pasikėlė skrist padebesiu, 
Vėžys nuvėžlino atgal, o lydeka pasuko vandenin. 
Ar kaltas kas iš jų, ar ne — nespręsime nūnai,

Tačiau vežimas šiandien tebėra tenai.
Vertė J. Talmantas.

eilučių mažų kamuolėlių, 
kurie yra tikri’mūsų kraujo 
koštuvai. Kas negera kūnui 
— jie išmeta, kas gera — 
palieka.

Vidurinė dalis, vadinama 
„Medulla” susideda iš galy
bės mažų kanalėlių. Per 
mikroskopą žiūrint, jie pa
našūs į mažus griovelius, 
per kuriuos šlapumas bėga į 
inkstų pūslę (Kidney Pelvis), 
o nuo čia šlapumas bėga per 
didelį vamzdį, vadinamą 
„ureter”, į didžiąją pūslę ir 
kada ji prisipildo, žmogus 
turi eiti išleisti vandenį.

Tie grioveliai nebėga tie
siog, bet yra susisukę ir 
susiraitę į daugybę kilpų, 
vadinamų „Henles Loops”. 
Per mikroskopą žiūrint, tarp 
jų matoma daugybė mažu-

jis turi nesveikus inkstus, 
jeigu iš ryto galvą skauda, 
akys užtinsta, vis jaučiasi 
pavargęs, kojos pakirstos, 
galva svaigsta. Jeigu tokius 
dalykus jaučiate, nieko ne
laukę tuojau eikite pas gy
dytoją ir pasiduokite jo prie 
žiūrai.

Gydymosi metodą gydyto- 
jas jums nurodys. Tik tiek 
galima pasakyti: nevartok 
svaiginančių gėrimų, neval
gyk sūriai (gali tik mažai 
druskos naudoti). Mėsos

čių gyslelių, vadinamų kapi
liarais. Jeigu jie būtų išties
ti į tiesią liniją, jie siektų 
apie 18 colių kiekvienas. 
Kiekviename inkste jų yra 
apie 5,000,000. Juos sudurs- 
čius gautume ilgį nuo New 
Yorko iki Albany, N. Y.

Inkstų uždegimą galima 
gauti nuo sekančių priežas
čių: 1) nuo bakterijų; 2) 
nuo jų nuodų, kurie gali bū
ti sudaryti tų bakterijų, ku
rios yra pačiuose inkstuose 
arba juos pasiekia per krau
jo cirkuliaciją iš tolimesnių (mažai valgyk. Gyvenk pieno 
kūno dalių arba organų, l 
kaip tai: tonsilų, škarlati- 
nos, difterijos, sifilio, plau
čių džiovos etc.; 3) nuo me
talų naudojimo: švino, arše
niko, dažų etc.; 4) akmenys 
inkstuose būdami uždaro 
kanalus urinai (šlapumui) 
išeiti ir per atgal spaudimą 
sugadina inkstus; 5) nuo 
visokių augančių guzų.

Ne visuomet žmogus žino, 
kad jo inkstai pradeda sir
guliuoti. Turėdamas nesvei
kus inkstus, retai kada jau
čia skausmą savo strėnose. 
Daugelis žmonių sako, kad 
„jeigu nugaroje ar strėnose 
skausmo nėra, tai inkstai 
turi būti sveiki”. Tas nėra 
teisybė. Inkstai gali visiškai 
supūti be jokio skausmo ar 
jausmo strėnose. Strėnose 
skaudėjimas daugiausiai 
pareina nuo raumenų reu
matizmo, sunkaus persikėli
mo arba kada akmuo eina 
laukan iš inkstų, tai ir būna 
labai didelis, beveik neiš- 
kenčiamas duriantis skaus
mas.

Žmogus gali žinoti, kad

valgiu ir vaisiais. Taip sa
kant, vesk „šventą gyveni
mą”, ir galėsi ilgai gyventi. 
Patentuotų vaistų visai ne
naudok, nes jie daromi dėl 
biznio tiems, kurie juos da
ro, o ne mūsų sveikatai.

Dr. J. S. Misevičius.

Antanėlis labai nemėgdavo 
plauti rankų. Sykį tėvas pa
stebėjo jį plaunant vieną 
pirštą ir tuoj paklausė, ko
dėl jis tik vieną pirštą plau
nąs.

Antanėlis taip atsakė: 
mat, tėveli, mano draugas 
pakvietė mane jo mažos se
sutės naują dantuką pabrau
kyti.

o—
Man patinka, 
ilgą pamokslą

Kodėl?

Jonukas: 
kai kunigas 
sako.

Petrukas:
Jonukas: O, tada mišios 

būna trumpos.

Moters gyvybei palaikyti 
ne tiek reikia oro ir maisto, 
kiek meilės...

— Striupas.

tautas Didysis. f Tie totoriai 
buvo pabėgėliai iš savo tėvy
nės.

Gražiausioj palapinėj gy
vena Dželedinas-Tuganas 
Mirza. Pabėgėlių totorių va
das. Senas jau jis ir aklas, 
bet visi jį gerbia. Aplink jį 
spiečiasi visas totorių gyve
nimas. Jo palapinė — vy
riausioji vieta visų iškilmių 
ir švenčių, puotų ir pramo
gų. Pats Vytautas aplanko 
senį, kada tik vyksta į myli
muosius savo Trakus. Išgir
dęs atvykstant Lietuvos val
dovą, paniuręs ir sudribęs 
totorių vadas nušvinta. Jis 
iškilmingai pasitinka vieš
patį ir vaišina kuo turėda
mas.

Senasis totorių vadas ir 
savo sūnus bei artimuosius 
dažnai moko pagarbos ir dė
kingumo didžiajam valdovui

— Atminkite, — kalbėda
vo jis: — kiek daug gera 
mes patiriame iš Vytauto. 
Jis mums suteikė antrąją 
tėvynę, kur mums ramu ir 
gera gyventi. Nelikite jam 
skolingi! Aš jau senas, ne
daug ką tegaliu. Bet tu, sū-

nau, galėsi dar parodyt, kad 
ir totorio krūtinėje plaka 
dėkinga širdis...

Įkypusios jaunojo totorio 
akys ima . žerti liepsnas. Vei
das jam nukaista. Jis čium
pa ranka kardą ir taria:

— Būk ramus, tėve. Aš 
mokėsiu tinkamai atsilygin
ti!

Tačiau šis pasiryžėlis bu
vo dar visai jaunutis. Jis dar 
tik šiandien, didžiąją Kur- 
ban-Bairamo šventės dieną, 
pirmą kartą gavo iš aklojo 
tėvo didelį peilį papjauti 
Alacho *) garbei aviną. Tuo 
buvo baigiamas didysis toto
rių pasninkas ir pradedama 
šventė.

Šventės proga totorių būk
lėje vyko įvairios pramogos 
kariškos rungtynės ir žaidi
mai. Žaidimų aikštė pilna 
prigužėjo žmonių ir net auk
štų svečių. O iš netolimo 
Žambrinų dvaro sodo totorių 
pramogų žiūrėjo pats dvaro 
savininkas, jaunasis Juozas 
Sedleckas ir jo svečiai — 
Trakų vaivada Bielskus ir 
jo duktė, gražuolė Sofija.

Rungtynės prasidėjo. Į 
erdvią aikštę išjojo nedide-

#) Alachas — totoriškai Die
vas.

liais arkliukais keliolika to
torių raitelių. Jie rodė nepa
prastą savo miklumą. Vienu 
akimirksniu sujodavo į krū
vą ir ūmai vėl išsisklaidyda
vo.

— Tai bent viįcrumėlis! — 
gėrėjosi Bielskus. — Nepa
prasta, nuostabu!...

Paskui į aikštę išjojo ke
liolika kitų raitelių. Jie taip 
pat darė ant savo žirgų nuo
stabiausias mankštas. Ga
liausiai iš paties Dželedino 
palapinės iššoko mažas to- 
toriukas. Jisai nematytu ne
regėtu vikrumu pagavo kil- 
pavirvę ir nutraukė nuo ark
lio visą šarvais apsikausčiu- 
sį karį. Nieko negelbėjo nei 
šarvai, nei jo jėga, nei pa
stangos sunkiu kalaviju per
kirsti virvę.

— Valio! — šaukė Biels
kus. — štai kur galas ne
lemtiems kryžeiviams.

Paskui ėjo įvairūs žaidi
mai. Tačiau jie jau nebebu
vo tokie įdomūs.

Po žaidimų Bielskus savo 
dukterį su draugėmis išsiun
tė į savo dvarą, Sedlecką gi 
pakvietė nuvykti į Dželediną 
pamatyti tą vikrųjį vaikiu
ką — jo sūnų Tuganą.

Atjojus jiems į totorių so
dybą, Bielskus pasiuntė tar-

ną pranešti Dželedinui, kad 
jie norį aplankyti senąjį va
dą, Netrukus iš Dželedino 
palapinės atvyko brangiai 
išsipuošęs tarnas, kuris ta
rė:

— Dželedinas - Tuganas 
Mirza sveikina brangiuosius 
svečius. Jis atsiprašo nega
lįs pasitikti jūsų už sodybos 
vartų. Alacho valia jis nete
kęs akių šviesos. Bet jis 
nuoširdžiai kviečia jus į sa
vo palapinę.

Dželedino palapinės dury
se pasitiko juos jaunas toto- 
riukas. Jis buvo apsivilkęs 
sidabrinės spalvos tymo ap- 
siaustuku ir susijuosęs žalia 
šilko juosta. Prie juostos bu
vo prikabintas lenktas peilis. 
Jo rankena spindėjo brang
akmeniais.

— Džiaugsminga ir didi 
Bairamo šventė, bet Alachui 
atsiuntus tokių svečių — ji 
dar smagesnė, — prabilo 
jaunikaitis, žemai svečiams 
nusilenkdamas.

Bielskus pažino šarvuoto
jo kario nugalėtoją. Tad nu
šoko nuo arklio ir apkabino 
Dželedino sūnų.

Dželedino palapinėje sve
čiai buvo labai mielai pri
imti ir vaišinami. Davė jiems 
skaniausių valgių, girdė

gardžiausiais gėrimais. Pas
kui buvo jiems rodomos vi
sos retenybės, kurių didis 
apstas buvo seno totorių va
do būste. Tiktai Sedleckas 
buvo paniuręs ir kibo prie 
kiekvieno netikslaus jaunojo 
totoriuko posakio. Tuganas 
suprato savo svečio nerimtą 
ir nemandagų elgesį, tik ne
mokėjo suprasti jo priežas
ties. O kai totriukas parodė 
svečiams sunkius karžygių 
šarvus ir pastebėjo, kad men 
ka iš jų esanti nauda, Se
dleckas tarė:

— Ne nauda menka, bet 
jėgos jiems reikia ne ma
žos... Tu ir nepakeltumei šių 
šarvų...

— Aš nė nemėginsiu kelti. 
Mano ginklas — kilpavirvė. 
Užmėtei ir... baigtas kriukis 
— ramiai atsakė Tuganas.

— Kilpavirvė gali sugau
ti vergą, bet pamėgink su ja 
pasirodyti tikram kariui... 
Jis tave tuo akimirksniu ta
vo paties virve pakars...

Totoriukas nebesusivaldė. 
Akys ėmė žerti ugnis. Jis 
sušuko:

— Išdidus viešpatie! Aš 
čia tebeatmenu, kad tu esi 
mano svečias. Bet kitur ši
taip su manim nekalbėk. Aš 
taip pat aukštakilmis kuni

gaikštis ir mokėsiu savo 
garbę ginti.

— Nepraustaburnis! — 
švokštelėjo Sedleckas. Ta
čiau būdamas ne toks nar
sus, kaip atrodė, pasitraukė, 
vengdamas nesusipratimo.

Skaisti saulutė jau seniai 
buvo užsiritusi už aukštų 
kalnų ir tamsių miškų. Juo
di nakties šešėliai jau se
niai buvo apgaubę Lietuvos 
žemelę. Senis Dželedinas vis 
dar kalbėjosi su Bielskum 
apie senus ir garbingus lai- < 
kus. Abu minėjo didžiuosius 
žygdarbius ir garbingas ko
vas.

Dabar Bielskus suprato, 
kodėl Vytautas taip mielai 
lanko seną totorių vadą.

Kitą dieną svečių pramo
gai buvo suruošta medžiok
lė. Keli šimtai varovų su šu
nimis apsupo didį plotą gi
rios. Patys varovai turėjo 
ilgas ietis. Jie galėjo jomis 
atsiginti, žvėriui užklupus, 
bet nudėti žvėries negalėjo. 
Todėl visi varovai, keldami 
ir vydami žvėris, slinko į 
vieną vietą, kur buvo susto
ję. prityrę medėjai: Bielskus, 
Sedleckas ir Tuganas Mirza. 
Buvo laukiama pasirodant 
tauro. Bielskus stovėjo vidu-

(Tęsinys 4 psl.)



UTICA, N. Y.

Sidabrinis jubiliejus
Nors Uticos parapija 

viena iš mažiausių lietuvių 
parapijų Amerikoj, bet Uti
cos lietuviai gali tuo pasi
girti ir net pasididžiuoti, pa
sižiūrėdami į kitas kai ku
rias, kad ir dideles, bet pil
nas peštynių parapijas, kad 
Utikoj žmonės visi kaip vie
nas gražiai ir sutartinai dar
buojasi. Čia visi gražiai 
klauso savo dvasios vado 
‘3ažnyčios komitetas sutarti
nai darbuojasi su klebonu, 
tai bepigu švęsti ir 25 metų 
jubiliejų!

Dabartinis klebonas, kun. 
dr. Augustinas Šimkus, savo 
gražia dvasia žavėte žavi 
žmones ir traukte traukia 
prie Švč. Jėaaus Širdies. Jis 
supranta, jei dvasinis para
pijos gyvenimas bus geras, 
tai visi gyvens vienybėje ir 
sutikime, o tam tikslui jis 
daro dažnai dvasines parapi
jos puotas, — misijas ir re
kolekcijas ir ragina prie 
dažnos Komunijos. Pernai, 
atvykęs į parapiją, tuojau 
patsai davė gražias ir įspū
dingas misijas. Gi šių metų 
sausio mėnesį pakvietė Tėvą 
jėzuitą Joną Bružiką, kurir

# Dievui padedant, sutraukė 
visus prie Dievo Stalo šei
mynomis ir dar prisižadėjo 
atvykti birželio mėnesį duo
ti jubiliejines rekolekcijas.

Štai birželio 14 dienos va
karas. Bažnytėlėje pasirodo 
tas pats misijonierius T. 
Bružikas Si J., tik jau la
biau suvargęs, ir savo ug
ningais žodžiais vėl paver
gia visų širdis. Dievas duoda 
gražų vėsoką orą, per visą 
savaitę , gražiai žmoneliai 
lankosi, penktadienio vakare 
įvyksta įspūdingas parapi
jos konsekravimas Švč. Jė
zaus Širdžiai, o birželio 20 
d„ 8:30 vai. vėl visi susiren
ka šeimynomis, pasipuošę 
gėlėmis šv. Jurgio bažnytė
lėm Visi eina šeimynomis 
prie Dievo Stalo. Džiaugsmo 
ir meilės ašaros vilgo dau
gelio blakstienas.

Ak, kokios gražios užbai
gimo apeigos 2 vai. popiet, 
kurios susidėjo iš įspūdingo 
misijonieriaus pamokslo 
apie ištvermę, iš krikšto įža
dų atnaujinimo, popiežiško 
palaiminimo ir galutinai pa
laiminimo švč. Sakramentu. 
Atgiedota Te Deum lauda- 
mus. Visų veidai nušvito lyg 
mažų vaikelių tik ką po 
krikšto, visi žydėjo nauja 
jaunyste, o rožės ant krūti
nių darė bažnyčią lyg pava
sario kvepiančių gėlių dar
želiu.

Fotografas visus bažny
čioj dalyvius nufotografavo, 
kad dar ilgiau padarytos 
nuotraukos primintų visiems 
apie įvykusį 25 metų Utikos 
lietuvių parapijos jubiliejų 
ir skatinte skatintų atsimin
ti padarytus ppsižadėjimus. 
Ilgiausių metų klebonui kun. 
dr. A. Šimkui, kun. misijo- 
nieriui T. Bružikui ir gerie
siems šv. Jurgio parapijie
čiams! X. Y.

yra

bruos pontifikalias mišias, o 
vakare par. svetainėje įvyks 
Ganytojui pagerbti bankie- 
tas. Visi šios iškilmės tikrai 
laukiame.

—O-----

Parapijos piknikas 
įvyksta birželio 27 d., Lin
den parke, Union City, Conn. 
Programoj dalyvaus par. 
choras, sporto mėgėjai, Me- 
lodians orkestras, skudučių 
benas. Bus šokiai ir gardūs 
valgiai bei gėrimai. Klebo
nas ir par. veikimo komisija 
visus kviečia ko skaitlin
giausiai atsilankyti.

Studentų pagerbimo 
vakarienė

Birželio 19 d. par. svetai
nėje Vaizbos Buto moterų 
skyrius, vad. ponioms M. 
Zailskienei, M. Colney ir A. 
Jenušaitienei, pagerbė ga
besnius įvairių mokyklų stu- 
dentus-tes. Kalbėjo bei svei
kinimus pareiškė kun. J. Va
lantiejus, visegub. F. Hayes, 
dr. M. Colney, adv. C. Ba
landa, kun. E. Gradeckis, J. 
Jenušaitis, Marė Adomaitė, 
Tarnas Matas, dr. F. Hill, J. 
Dubauskas, komp. A. J. 
Aleksis ir daugel kitų. Stu
dentų vardu rengėjoms gra
žiai padėkojo Notre Dame 
Universiteto stud. Norbertas 
Aleksis. Muzikalę progra
mos dalį gabiai išpildė Na
talija Plangaitė, sesutės Lū- 
šaitės, Dolorosa Markevičiū
tė, Edna Lazdauskaitė, A. 
Ulinskas ir P. Lazauskas. 
Viso vakaro nuotaika buvo 
labai graži ir gabiai sutvar
kyta. Lai būna garbė Vaiz
bos Buto moterų skyriaus 
veikėjoms!

išvy
stos

Naujybės
Kun. B. Gauronskas 

ko Lietuvon atostogų, 
valstybės buv. kareivių pa
rade lietuviai gražiausiai pa
sirodė, o par. skudučių be
nas pirmą dovaną laimėjo.

Marcelė Andrikytė yra 
tikrai gabi korespondentė, 
tik kažin kodėl retai tera
šo?...

Liepos 18 d. Lake Coun- 
pance įvyksta choro išvažia
vimas. Akstinas.

HARRISON -,KĖARNEY, 
N. J.

WATERBURY, CONN.

kejų, linkime ko greičiausio 
pasveikimo.

—o—
Važiuoja į Lietuvą

Teko sužinoti, kad prof. 
Pr. Galinis vyksta į Lietuvą. 
Išvažiuoja birželio 26 d. į 
New Yorką, iš kur laivu ke
liaus į Europą. Europoje ža
da aplankyti keletą valsty
bių ir tada vykti į tėviškę. 
Grįš apie rugsėjo mėnesį. 
Kadangi prof. Pr. Galinis 
jau kelis kartus keliavęs po 
Europą, tad lai ši kelionė 
būna laimingiausia ir sma 
giausia.

—o—
Sugrįžo studentai

Pasibaigus mokslo me
tams, teko sutikti kcleH 
Marianapolio kolegijos stu
dentų, iš kurių judrumo bei 
gyvumo atrodo, kad mokslo 
metu gyvenimas kolegijoje 
sustiprino studentus visa
pusiškai. Grįžusieji praleisti 
atostogas studentai: Rustei
ka, Brazauskas ir A. Janušo
nis, kuris šiemet baigė auk
štesnės mokyklos kursą. 
Smagių atostogų!

BALTIMORE, MD.

— Birželio 21 d. pas mus 
viešėjo vysk. Reinys, iškil
mingai salėje sutiktas ir pri
imtas. Anglų spauda nema
žai rašė apie jo lankymąsi.

— Birželio 20 d. įvyko pa
rapijos antras ir paskutinis 
šią vasarą piknikas.

— Birž. 20 d. suruošta 
ekskursija traukiniu į Wil
kes-Barre. Ekskursija taip 
blogai buvo sutvarkyta, jog 
neteko nei lietuvių bažnyčios 
atlankyti. J. K.

Birželio 13 d. par. choras 
bendrai ėjo prie komunijos. 
Po sumos įvyko bendri pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo 
kleb. kun. Vaičekauskas . ir 
kun. Barkauskas. Programą 
vedė B. Ašakūnas, jaunas 
graborius. Kalbas pasakė 
Šmigelskiai, M. Stanionis, 
P. Mileris, J. Jankauskas, A. 
Daunoras, O. Adomaitė, P. 
Rimšaitė, varg. F. Hodelis ir 
abu kunigai.

Po pusryčių choras nusifo 
tografavo. Visi buvo paten
kinti ir pageidavo kasmet 
turėti tokias iškilmes.

Choras labai dėkingas P. 
Tamkevičienei už paruošimą 
pusryčių. ' Kor.

SO. BOSTON, MASS.

LAWRENCE, MASS.

Vyskupo atsilankymas
Liepos 11 d. į mūsų kolo

niją atvyksta J. E. vysk. M. 
Reinys. Kum. J. J. Valantie- 
jus pranešė, kad tą dieną Jo 
Ekscelencija 11 vai. cele-

Sveiksta po operacijai
Birželio 15 d. Alex. Ivaš

kai padaryta vidurių opera
cija, kuri labai gerai pavyko. 
Ligonis yra Carney ligoninė
je, iš kur netrukus grįš į na
mus. A Ivaškai, vienam iš 
veikliųjų šios kolonijos vei-

Birželio 25 d., 1937 m.

Šis didelis ir žymus Apreiškimo parapijos choras, ved. muz. p. J. Jankaus, Lietuvių Dienoj, Liepos 
4 d. Klasčiaus parke dalyvaus dainų programoj. Kas nenorės išgirsti skambių lietuviškų dainų, dai
nuojamų šaunaus mūsų jaunimo, kas nenorės gražioj nuotaikoj laiko praleisti? Taigi, visi į Klasčiaus 
parką Liepos 4 dieną!

FEDERACIJOS

24 — 26 ii

$a. Vai

Federacijos ap 
rių susirinkimas 

trečiadienį, birželi 
vai vai, Jpreišl 
mažojoj salėje.

Visi nariai kvif 
sitakyti, nes tai j 
susirinkimas iki ruc 
me susirinkime bus 
atstovai j federaci

kun. J. Aleksiūnas, L. Šimu
tis, A. Rugienis ir kiti.

P. B.

ELMHURST, PA.

Gerai pažindama Nukry- 
žiuo Jėzaus seseris Elmhus- 
te, gavau iš jų tokių žinių 
apie jų užlaikomus vaiku
čius: vienuolyne užlaikomi 
20 vaikučių; už išlaikymą 
7-ių vaikučių jos gauna mo
kestį, o už likusių — nieko. 
Pati mačiau našlaityno už
rašų knygą, nes norėjau tik
rai sužinoti, ar tiesa, jog se
serys gauna po 16 dol. mo
kesčių už kiekvieną iš užlai
komų vaikų.

Prieglaudoje dabar yra 14 
senelių, kurie priimti be jo
kio turto ir kuriuos seselės 
užlaiko iš geradarių aukų.

Ten Buvusi.Pagerbė kun. Pr. Jurą
Birželio 20 d. Lawrence 

oarapijiečiai pagerbė savo 
kleboną kun. Pr. Jurą, sulau
kusį kunigavimo 15 metų su
kakties. 6 vai. vak. par. sa- 
ėje įvyko pagerbimo vaka

rienė.
Atvykusį kun. Jurą, apy

linkės kunigų ir kitų svečių 
ydimą, vakarienės dalyviai 
sutiko triukšmingu delnų 
plojimu, o choras, muz. P. 
Sako vedamas, sugiedojo Il
giausių Metų.

Programą pradėjo rengi
mo kom. pirm. K. Vencius, 
pasveikindamas kleboną ju
biliatą rengėjų vardu. Svei
kinimo kalbas pasakė kuni
gai Pr. Virmauskis, Pr. 
Aukštikalnis S. J., J. Plevo- 
kas, J. Petrauskas, Pr. Stra- 
kauskas, J. Vaitekūnas ir J. 
Švagždys, klier. J. Padvals- 
kis; iš pasauliečių kalbėjo 
Darbininko red. A. F. Knei- cioj vietoj, kur ir mes; pa- 
žys, adm. A. Peldžius, adv.
B. Sinkevįčius — Sykes ir jo 
žmona, Dr. Puišys, choro 
pirm. P. Bruzgulis, sodalie- 
čių pirm. E. Butkevičiūtė, 
šeimininkių vardu p. Šven- 
čionienė.

Choras pasirodė gausin
gas nariais ir muzikalus pa
sirinktų kūrinių išpildymu. 
Atskirai pasirodė vyrų kvar
tetas.

Programą vedė ir įvairių 
org-jų sveikinimus pareiškė 
Amerikos redaktorius J. B. 
Laučka.

Užbaigos žody kun. Pr. 
Juras išreiškė savo nuošir
dų dėkingumą už parodytą 
pagarbos, prisirišimo ir mei
lės ženklą.

Telegramomis bei raštu 
sveikino vyskupas M. Rei-

■ nys, kun. dr. Navickas, kun. 
i J. Balkūnas, kun. K. Urbo- 
• navičius, kun. K. Vasys,

7 postas

MONTREAL, CANADA

Lietuvių pažanga
Birželio mėn. 2 d. Marija 

Aukštaitė įsteigė Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyrių. 
Montrealo istorijoj tai dar 
pirmą kartą tokia draugija. 
Valdyba, pirmininkaujant 
M. Aukštaitei, yra labai veik 
Ii, nes jau turėta 4 posėdžiai 
ir 3 susirinkimai. Narių skai 
čius pradeda vis labiau di
dėt, nes jau apie 50 prisira
šiusių.

Šio mėn. 20 d. suruoštas 
piknikas Tetreauville parke. 
Pardavinėta įvairūs daiktai, 
pasipuošta gražiomis Lietu
vos vėliavomis ir kaspinais. 
Nemažas obalsis „Lietuvi, 
nepamiršk Vilniaus!
taipgi iškeltas. Žydai irgi 
turėjo savo pikniką toj pa-

šiuo metu 
priklauso

zapo liet, parapijos švilpukų 
ir būgnų orkestras, 4-to pos
to nariai su vėliavomis, mo
terų talka, 7-to posto nariai 
su vėliavomis, moterų talka, 
Republic švilpukų ir būgnų 
orkestras, vietos 6-to posto 
nariai su vėliavomis, ir to 
posto moterų talka. Po to 
sekė du gyvieji paveikslai: 
vienas vaizdavo „Lituanicą” 
nukritusią girioje, antras — 
paminklą visiems žuvusiems 
lietuvių kariams. Gyvuosius 
vaizdus parūpino vietos lie
tuvių organizacijos.

Po parado Brassco parke 
įvyko orkestrų rungtynės. 
Šv. Juozapo parapijos lietu
viukai laimėjo dvi pirmas 
dovanas: kaipo skaitlingiau
sias dalinys, ir kaipo geriau
sias. Prizus tuojau įteikė V. 
F.W. Conn, departamento 
pareigūnai ir linksmi nuvar
gę jaunuoliai atžygiavo į Le
gijono seimo posėdžių salę, 
kur buvo triukšmingai su
tikti ir pavaišinti.

Miesto mayoras ir valsty
bės vicegubernatorius p. 
Hayes viešai pareiškė re
porteriams ir savo palydo
vams, kad Lietuvių Legijono 
dalinys buvo dailiausias,

drausmingiausias ir padarė 
geriausį įspūdį.

Birž. 20 d. 9 vai. ryte sei
mo dalyviai organizuotai 
dalyvavo pamaldose šv. Juo
zapo bažnyčioje. Mišias lai
kė kun. Gradeckas, o pritai
kintą pamokslą pasakė ma
lonus vietos klebonas, kun. 
J. Valantiejus.

Jonas Kelkis, me

Oameftr birže 
i W i Sintautų, 
jgaijBf, Šakių aps 

I Lioimona Agnietė. 
’ feĮtosirdviaeseryi

ftiidotas birželio 21
Menės bažn 

iflfohpines.
liiUnis rūp 

gnborEl J. Valanti

Į miŽIAVD

Antras posėdis vyko liet.
parke Lakewood. Dalyvavo _____
30 atstovų balso teise. 5-jį išvažiavii 
seimą kvietė pas save New Viskas g 
Yorko ir Hartfordo atsto
vai, bet hartfordiečiai atsi
ėmė kvietimą, todėl 5-tas 
seimas įvyks New Yorke. 
Šiame posėdy svarstyti dau
giausiai techniški klausimai, 
k. a. įstatų aiškinimai, susi
tvarkymas, ritualas. Nutar
ta organizuotai dalyvauti 
Bostono Am. Legijono Stepo 
Dariaus posto išvykoje tiks
lu patraukti bostoniečius 
ginklo draugus į Lietuvių g" M 
Legijono eiles ir sykiu ap- - 
lankyti ir pagerbti savo vyr. 
vado padėjėją adv. Šalną 
(daug kas pranašauja, kad 
1938 m. seimas jį išrinks 
vyriausiu vadu).

(Tęsinys 5 psl.)

par. Gy 
tanii-ja birželi* 
itepsn išvažiavii

į dirbo & 
toitaė, Star 
rai^enė. Iš 
s® Įtins parapi 
to i Augiau to 
ra®. O. B

WUETUVIU;

Jonas Adom: 
M So. 5 S

ŽALGIRIS

matę mūsų obalsį, jie ko tik 
neapsiverkė, nes jų obalsio 
apie Palestiną niekur nebuvo 
matyti iškelto.

Po pietų žmonių susirinko 
gana daug ir visi labai gra
žiai leido laiką. Vieni kalbė
jo apie tolimesnius žygius, 
kiti kitas kalbas rado ir žai
dė su jaunimu.

Vakare daugelis norėjo 
dar eiti namo; dar prieš 
tamsą atsirado muzikantas 
ir visi, pašokę ir padainavę, 
gera nuotaika išsiskirstė na
mo. Jonas Erdvinis.

AMERIKOS LIETUVIŲ
LEGIJONO 4-TAS SEIMAS

sukalbėjus maldą ir pager
bus žuvusius ginklo drau
gus, vadovavimą perėmė vyr. 
vadas J. Kavaliauskas. Se
kretoriavo vyr. adj. adv. K. 
Jurgėla. Prezidiuman pa
kviesta ir moterų talkos va
dovė p. K. Norkūnienė. Te
legramomis sveikino Water- 
burio K. Federacijos vardu 
p. A. Aleksis ir Legijono 
vyr. gydytojas kap. dr. J. 
Bučnys. Laišku sveikino 
adv. A. O. Šalna iš Bostono. 
Dalyvavo balso teise 38 at
stovai ir 4 jų pavaduotojai 
ir daug svečių. Atstovauja
mi Dariaus-Girėno postas 1 
Nr. (New York), Stasio Ra
dzevičiaus 4 postas (New 
Britain), Silvestro Stoknos 
6 postas (Waterbury), ir 
Fridriko Sabonio 
(Hartford).

Paaiškėjo, kad 
Liet. Legijonan
per 300 narių ir 7 postai; 
postams užuomazgos pada
rytos Trenton, N. J., Wilkes- 
Barre, Pa., Amsterdam, N. 
Y. ir New Haven, Conn. Či
kagos postas neveiklus, o 
Bostone, dėl neišaiškintų 
priežasčių, lietuviai vetera
nai susibūrė į Amerikos Le
gijono postą. Nutarta dėti 
pastangų, kad Čikagos ir 
Bostono Amerikos Legijono 
lietuvių postų nariai įstotų 
ir į Lietuvių Legijoną. Sei
mas padėkojo vyr. inspekto
riui kap. P. Jurgėlai už jo 
kūrybines pastangas. Mote
rų Talkos daliniai šiuo metu 
veikia tik New Britain, Wa
terbury ir Hartford.

2 vai. popiet apie 400 be
buvo tuvių ištraukė į paradą, su

rengtą V.F.W Conn, valsty
bės sąskrydžio proga. Lie
tuvių Legijonas gavo pirme
nybę prieš visus kitus para
do dalinius: pirmieji žygia
vo du batalionai kariuome
nės, po to sekė Lietuvių Le
gijono batalijonas su 2 or
kestrais, paskui juos sekė 
V.F.W. ir kiti daliniai.

Lietuvių batalionas suda
rė nepaprastą įspūdį. Prieša
ky 3 lietuviai skautai nešė 
ilgą plakatą, „Lithuanian 
Legion of America”. Po to 
sekė su auksine žvaigžde au
tomobilis, kur sėdėjo 3 „Auk 
so Žvaigždės Motinos” (mo
tinos, kurių sūnūs žuvo karo 
lauke). Sekė vyr. vadas J. 
Kavaliauskas. Purple Heart 
ordino karžygys, lydimas 
pilnai uniformuotų ir su vi
sais ordinais ir medaliais 
kap. P. Jurgėlos, J. Šimonio 
ir adv. K. Jurgėlos, bei. ne- 
uniformuoto adv. T. Kubi-

Waterbury, Conn. — Lie
tuvių karo veteranų seimas 
įvyko birželio 19 — 20 dd., 
Pirmas posėdis atidarytas 
Politikos Klubo salėje, 48 liaus. Toliau sekė Amerikos 
Green St. birž. 19 d. 11 vai. ir Lietuvos vėliavos, šv. Juo-

(Tęsinys iš 3 psl.) 
ryje, pačioje pavojingiausio
je vietoje. Jis nieku būdu 
nenorėjo leisti, kad už jo 
stovėtų atsargoje du šauliai, 
kuriuos Tuganas buvo pa
statęs.

Ūmai nuskardėjo giria ra
go balsas ir šunų lojimas. 
Ragas ilgu, trūkstamu bal
su skelbė pavojų. Tuganas 
sunerimo ir priėjo prie Biels- 
kaus:

— Brangus svety, girdėti 
pavojaus balsas... Varo ne 
taurą, bet lokį. Vasarą lo
kiai pavojingi. Gal būtų ge
riau, kad pasitrauktumei iš 
tako.

— Traukis pats, kad no
ri! — murmtelėjo įžeistas iš
didus Bielskus.

— Leisk nors tarnus šalia 
tamstos pastatyti...

— Kam čia tų tarnų... 
Gėda būtų neįveikti vieno 
lokio, tiesa? — tarė jis kai
rėje nerymaujamai stovin
čiam Sedleckūi.

— Ar nebus dar mudviejų 
perdaug vienam lokiui nu
kauti? — atsakė pakalbin
tasis.

Veltui Tuganas stengėsi į- 
kalbėti Bielskų, kad būtų at
sargus. Bielskus nesidavė 

i įkalbamas. Jis išdidžiai sto- 
. vėjo savo vietoje. Netrukus

sutraškėjo šakos. Pro me- J 
džius išlindo į aikštelę di-1 
džiulis lokis. Lokis, pamatęs I 
priešą, kaip pasiutęs šoko į Į 
Bielskų. Senis tik surojo pa- Į 
leisti strėlę, kuri įsmigo j 
kairįjį lokio petį. Siaubingai : 
suriko žvėris ir vienu aki
mirksniu surietė po savimi 
Bielskų, užguldamas jį visu 
sunkumu. Visa būtų pasibai
gę visai blogai. Bet jaunasis 
totoriukas, pamatęs pavoją, 
tuojau paleido strėlę, kuri 
giliai įsmigo lokiui į akį.

Tada lokys paliko par
griautąjį senį ir puolė pi* 
totorio. Bet šis susirietė to?; 
muoliu, šoko į lokį ir įsmeigė | 
į jo krūtinę trumpą platų 
peilį.

Atsipeikėjo galiausiai k | 
Sedleckas. Jis ištempė lanką ■ 
ir paleido strėlę į 
jau be dvasios lokį’

— Dovanok man, 
jaunuoli, — kalbėjo 
aad aš tavim nepasitikėjau. 
Dėkui, kad išgelbėjai mani 
iš tikro mirties pavojai | 
Nuo šios dienos mano n$|J 
mai tau atviri. Visada būsi 
mieliausias mano svečias]

Jis apkabino totoriuką iri 
karštai jį nubučiavo.

Tuganas ir gėdijosi ir 
džiūgavo. Jo akys švietė lairi 
me.

(Bus daugiau)

4^---
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TURĖJO IŠVAŽIAVIMĄ

dirbo Kaza
SAUGIAUSIA VIETA

NUBAUDĖ LIETUVIUS

5U-

SULAUKĖ SŪNAUS
PRANEŠIMAS

N.

3

SVEIKATOS NAMAI

EVergreen 8-9770

»

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

joidJ'ii savo di 
s$ mžalojusi

VOKIEČIAI NEDUODA 
NUŽUDYTO PELENŲ

Teisėjas Antanui Adomai
čiui, 31 metų amžiaus, pa-

išvažiavimą . 
Viskas gerai

ŽMOGŽUDŽIAI IŠVENGĖ
MIRTIES BAUSMĖS

Grožis ilsisi ant reikalin
gumo pamatų. — Emerson.

Rapolas Juška j < 
98 Tonawanda St.,

Dorchester, Mass.
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r to 
) to 
lai:
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3ms 
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tu- 
bet

PASISLĖPĖ NUO 
BAUSMĖS

jukų 
pos- 
mo- 
iriai

Antanas ir Jonas Adomai
čiai, gyv. 397 So. 5 St., 
Brooklyne, apiplėšę S. Ma
siulį, 518 Grand St., gegužės

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

VARGONININKŲ SEIMO 
TVARKA

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-491$

±e 
lės. 
tu
ras 
1U- 

1U- 

V. 
įto 
ar- 
>-

VYRO PASIAUKOJIMAS 
ATMESTAS

LIETUVIŲ TAUTOS PA
MINKLINĖ ŠVENTOVĖ 

KAUNE

A. L. LEGIONO 4-TAS 
SEIMAS

(Tęsinys iš 4 psl.)

Informacijų prašom kreip
tis:

b 
i,
i-

Lietuvių Dienoj, Liepi 
mbių lietuviškų dainų, fe 
ti? Taigi, visi į

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus dr-ja birželio 13 
d. turėjo savo 
Forest parką, 
pavyko.

Ypač daug
kauskienė, Pinkienė, Stanke
vičienė, Stagniūnienė. Išva
žiavimo pelnas parapijai. 
Lauktina ir daugiau tokių 
išvažiavimų. O. R.

Birželio 25 d., 1937 m.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS NARIAMS

Federacijos apskrities na
rių susirinkimas šaukiamas 
trečiadienį, birželio 30 d. 8 
irai, vak., Apreiškimo par. 
nažojoj salėje.

Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes tai paskutinis 
lusirinkimas iki rudens. Šia- 
ne susirinkime bus renkami 
itstovai į federacijos kon- 

įvyksiantį rugpiūčio 
26 d.d. Lawrence,

kalėjimu nuo 35 m. iki gy
vos galvos. Jo byla nepasie
kė prisiekusių teisėjų, nes 
jis tuoj prisipažino kaltas 
antro laipsnio žmogžudystė
je. Be to, ir užmuštosios 
merginos tėvai prašė, kad 
nebūtų viešo tyrinėjimo.

LIETUVIO LAUKIA 
ELEKTROS KĖDĖ

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Laimingiausiu žmogus y- 
ra tada, kai jis visas sudega 
savo meilės ugnyje, kad tap
tų kitų palaimos auka.

jresą, 
14 — 

ass.
Apskr. Valdyba.

MIRĖ

Jonas Kelkis, 67 metų am
žiaus, gyv. 86-16—107 Avė., 
zone Pk., mirė birželio 18 
. Kilęs iš Sintautų, Nau- 

drausmingiausias j|miesčio par., šakių apskr. 
geriausį įspūdį.

Birž. 20 d. 9 vai 
mo dalyviai 
dalyvavo pamaldos 
zapo bažnyčioje, 
kė kun, Gradeckasj 
kintą pamokslą 
lonus vietos klebonu 
J. Valantiejus.

New Yorko kalėjime Ant. 
Garlau (Garliauskas) laukia 
mirties bausmės įvykdymo.- 
Šiomis dienomis jo mirties 
ar gyvybės reikalas spren
džiamas gubernatoriaus raš
tinėje. Jei gub. Lehman pasi
gailės, Garlau gaus kalėjimą 
iki gyvos galvos. Jis 
smerktas mirti už vieno 
kybininko nužudymą.

Liko žmona Agnietė, bro- 
is Pranas ir dvi seserys Lie

tuvoje.
Palaidotas birželio 21 d. iš 

Angelų Karalienės bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius A. J. Valantiejus.

Antras posėdis ųt 
parke Lakewood ftj 
30 atstovų balso leist j 
seimą kvietė puaitJĮ 
Yorko ir HM 
vai, bet Moittid 
ėmė kvietinį M jJ 
seimas įvjfahM 
Šiame posėiy svarstyti daį 
giausiai tetttej 
k. a. įstatų u&b,i 
tvarkymas, ritualas. į 
ta orgaimptai d| 
Bostono Antį™ 
Dariaus posto išvytai 
lu patraukti te 
ginklo draugus j Ii 
Legijono eiles iruti
lankyti ir pagerbti® mėnesį, 
vado padėjėją 
(daug kas pram 
1938 m. seimas j skyrė kalėjimą nuo 30 metų 
vyriausiu vadu).

(Tęsinys 5^
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Helen Harper už 50,000 
dol. vagystę nuteista kalėji
mu nuo 3 iki 6 metų. Jos vy
ras James H. Harper kreipė
si į teismą, prašydamas leis
ti jam atlikti žmonos baus
mę, bet teisme jam paaiškin
ta, jog nieks negali atlikti 
kito bausmę.

Savo kreipimesi Harper 
nurodė, jog jis daugiau kal
tas, nei jo žmona, nes gyve
nęs labai ištaigingai.

iki 60 metų, o jo broliui Jo
nui, 23 metų, — nuo 10 me
tų iki 20 metų. Vyresnysis 
buvo teisiamas jau ne pirmą 
sykį, todėl ir bausmė jam 
smarki kliuvo.

New Yorko policijos sau
gumo skyriaus surinktomis 
žiniomis, saugiausia pėstie
siems vieta šaligatviai. Juo
se būti yra net saugiau, ne
gu savo namuose. Iš pernai 
užmuštų 172 vaikų nė vie
nas jų neužmuštas šaligat
viuose. šios šiurpios nelai
mės įvyko neprisilaikant 
gatvių judėjimo tvarkymo 
taisyklių, bėgant skersai 
gatvėmis, žaidžiant neapsau
gotose gatvėse.

Tėvų pareiga prižiūrėti, 
kad jų vaikai žaistų parkuo
se, įvairiose žaidimo vietose, 
apsaugotose vietose. Ten 
tikrai neįvyks nelaimių ir 
tėvai savo namuose galės 
būti ramūs. Pct. 92.

—O—

Mano pareiga nėra tame, 
kad aš perdirbčiau, bet kad 
padaryčiau geriausia iš to, 
ką Dievas padarė.

— R. Browning. 
—o—

Nauda iš turtų palieka 
tiems, kurie juos surinko, o 
ne jų paveldėtojams.

— Emerson.
—o—

Neskirk sau amato visam 
amžiui vien tik dėl pinigų, 
kuriuos jo padedamas gali 
uždirbti. Menka tai darbo 
vertybė, skiriama vien tik 
priemonei pragyventi. Kūrė
jas galėtų laikyti puikiose 
dausose, bet jis turėjo aukš
tesnį ir kilnesnį tikslą, leis
damas žmogų. Visagalis pa
slėpė aukščiausią laimę ir 
aukščiausią gėrį po įvairio
mis sunkenybėmis, o jų pa
siekimą padarė prieinamą 
nuo kovos už būvį.

— O. Marden.
—o—

Esame visi tokie nevikrūs, 
kaip iš prigimimo, taip iš 
papratimo, kad žmogų, ku
ris yra absoliučiai punktua
lus, girtu laikome. Mėgsta
me atsiremti į tokį žmogų ir 
mielai gauname sau tokį 
ramstį bet kokia kaina. Pa
galiau, rodosi mums, jog 
toks žmogus nugalėjo pats 
save. — J. Ford.

—o—
Moteriškė, ar tu nori būti 

mylima? Tai būk graži, — 
gražiu kūnu, gražia siela, 
gražiu protu. Tu esi gyvųjų 
esybių tarpe formų nešėja, 
šventa kūrinių skaistybė, tu 
gyvybės pamatas.

Tad būki graži!
— Montegaco.

Brooklyno „Romuvos” klubo nariai su svečiais J. E. vysk. M. Reinio šeimyniškose sutiktuvėse birž. 18 d. va
kare pas kun. J. Balkūną. Garbės svečias J. E. vyskupas M. Reinys sutiktuvėse painformuotas apie A.L.R.K. 
Studentų ir Profesijonalų S-gos vęiklą paties S-gos pirmininko red. J. B. Laučkos. Jo Ekscelencija romuvie- • 
'čiams plačiai nušvietė Lietuvos Ateitininkų veiklą. Sutiktuvių vakarą vedė Romuvos klubo pirm. K. P. Vilniš
kis. Romuvietis kun. J. Balkūnas paruošė vaišes.

(Šį paveikslą romuviečiai ir svečiai gali užsisakyti „Amerikoj” arba pas fot. R. Kruchą, Maspethe).

Dr. Juozo Paulonio žmona --------
šiomis dienomis susilaukė ALRK. Moterų S-gos 
gražaus, sveiko sūnelio. Mo-k įr n. J. apskrities suva- 
tina ir sūnus geroje sveika-1 žiavimas įvyks liepos 11 d. 
toje. Visa šeima šią savaitęh vai. popiet šv. Trejybės 
išvyko į savo ūkį, kurį Dr. par. svetainėje, 207 Adam

sutraškėjo Šate** 
džiuf išlindo įm 
džiulis lokis. LAR

■ priešą, kaip paS^ 
Bielskų. Senis tW’ 
leisti strėlę, kuri A 
kairįjį lokio petį,
suriko žvėris ir vi® 
mirksniu surietė po 
Bielskų, užguldamas j 
sunkumu. Visa būtą 
gę visai blogai Bet ji|Paulonis yra nusipirkęs Sey-|st., Newark, N. J. 

 

otoriukas, pamatęs į ville, L. I. 
tuojau paleido strėH 
giliai įsmigo lokiui į

Tada lokys paW 
griautąjį senį ir puolė 
.otorio. Bet šis susi 
muoliu, šoko į lokį ir i 

jo krūtinę trumpą

Geriausias darbo metodas 
įgyjamas atsidedant darbui. 
Jei gali įkvėpti žmonėms įsi
tikinimą, kad jauti tai, ką 
kalbi, daug klaidų bus tau 
dovanota. — Salvini.

—o—
Kaip maža žmonių su

pranta, kad jų pasisekimas 
gyvenime labiau pareina nuo 
to, kokio būdo jie yra, o ne 
nuo to, ką jie moka.

— Sheridan.

L.R.K. Vargonininkų Są
jungos 26-tas seimas įvyksta 
So. Boston, Mass., liepos 6 — 
7 d. Šeiminės mišios prasi
dės 9 vai. ryte, liepos 6 d. 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioj, 
50 W. Fifth St. Pamokslą 
sakys J. E. vyskupas Reinys. 
Visi vargonininkai prašomi 
prisirengti ir dalyvauti mi
šiose. Mišios giedamos Gre- 
gorinės XIV Jesu Redemp- 
tor (yra Kyriale Romanum). 
Prašom visų muzikų, kurie 
pageidauja giedoti mišias, 
atvykti pratyboms viena va
landa anksčiau.

Tuoj po mišių seimo ati
darymas. Sesijos bus ne pa
rapijos salėj, kaip pirmiau 
skelbta, bet MUNICIPAL 
SALĖJ, esančioj E. Broad
way, tarp G ir H gatvių, So. 
Bostone.

1 vai. popiet ' bankietas 
vyskupui Reiniui ir seimo 
dalyviams pagerbti; įvyksta 
parapijos salėj, 492 E. Se
venth St.

Atsipeikėjo galiai 
Sedleckas. Jis ištempė 
ir paleido strėlę į 
jau be dvasios lolį

— Dovanok man, 
jaunuoli, — kalbėjo j* 
kad aš tavim nepasitik 
Dėkui, kad išgelbėjai! 
iš tikro mirties pav$ 
Nuo šios dienos mano 
mai tau atviri. Visada 
mieliausias mano i 

r Jis apkabino totoriui! 
t karštai jį nubučiavo.

Tuganas ir gėdiji 
džiūgavo. Jo akys švieti 
me.

Savaitės pradžioje atida- 
yti nauji sveikatos rūmai, 
58 E. 115 St., New Yorke, 
ie rūmai skiriami sėkmin- 
ai kovai prieš džiovą, lyti
es ligas ir kitas negeroves.
Tokių sveikatos rūmų nu- 
atoma turėti 8, kurie bus| 
aigti statyti iki 1945 metų.
Atidaryti rūmai kainavo 

64 tūkst. dolerių.

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.

JŪRININKŲ STREIKAS 
GREIT UŽBAIGTAS

Eastern Steamship ben
drovės jūrininkai buvo išėję 
į streiką ir užėmę 7 laivus. 
Laivo „New York” darbinin
kai reikalavo pašalinti 9 
darbininkus, priklausančius 
kitai unijai. Tada į streiką 
išėjo ir kitų laivų jūrinin
kai, pritardami kitai unijai. 
Pagaliau streikas baigtas 
taikiu susitarimu.

- 8 vai. vak. šeiminis kon-
1 certas Municipal salėj. Šia

me koncerte taipgi dalyvaus 
J. E. vyskupas Reinys ir 
tars sveikinimo žodžius.

Dar sykį kviečiam visus 
muzikus, kurie norėtų prisi
dėti prie šeiminio koncerto. 
Norintieji dalyvauti, malo
nėkit pranešti.

Liepos 7 d. sesijos Munici
pal salėj. Vakare privatus 
seimo dalyviams 
mas.

Atvyksią dalyviai, kurie 
norėtų apsistoti pas priva
čius asmenis, prašomi kreip
tis į seimo rengimo komisi
ją.

Dar sykį raginam visus 
vargonininkus dalyvauti sa
vo 26-tame seime. Pasirody- 
kim tikri jaunimo vadai, 
energingi darbininkai Die
vui ir Tėvynei.

rusius dėl tėvynės nepriklau-: 
somybės. Josios požemiuose 
bus palaidoti ir didieji mūsų 
tautos vyrai. Šventovėje kas 
vakarą sušvis šimtai šviesų 
ir iškilmingai bus kartoja
mas Jėzaus Širdžiai tautos 
pasiaukojimo aktas, kuris 
pirmą kartą buvo padarytas 
per I Tautinį Eucharistinį

Po D. karo viename dien- Kongresą Lietuvoje 1934 m., 
raštyje J. E. vyskupas P. 
Būčys iškėlė sumanymą, kad 
lietuvių tauta panašiai kaip 
prancūzai, dėkodami Dievui 
ir prašydami Jo malonių pa
siaukotų Dieviškajai Jėzaus 
Širdžiai. Tam ženklui turėtų 
būti pastatyta gražiausia 
tautos įžadų bažnyčia. Jo 
žodžiais „ta bažnyčia tiek lie
tuviškų širdžių, kiek bažny
čioje plytelių, vienys su Vieš 
paties Jėzaus širdimi”.

Didžiojo vyro mestas žo
dis atrado derlingą dirvą 
Lietuvos visuomenėje. Karš
tai pritarė tautiškai katali
kiškoji spauda, kuri per ke
letą. metų karštai ragino tą 
kilnų sumanymą įvykdyti. 
Buvo nutarta pastatyti Kau
ne Paminklinę Prisikėlimo 
bažnyčią, kuri vaizduotų 
Lietuvos atgijimą. Juk mū
sų tauta, kurios kadaise gar
sas ir garbė sklido po visą 
Europą, buvo atėjūnų par
blokšta, beveik išbraukta iš 
gyvųjų tarpo, b Apvaizdai 
lemiant ji nemirė, žadinama 
pasiaukojusių tautos sūnų, 
prisikėlė. Ji, vedina religin
gų savanorių didvyrių, įžen
gė į laisvės rytą ir vėl gar
bingai atsistojo nepriklauso-

parengi-jmų valstybių tarpe.

šventinant iš Palestinos par
vežtą šventovei kertinį ak
menį.

Ši paminklinė bažnyčia 
bus viena iš didžiausių Lie
tuvoje ir visose Pabaltės 
valstybėse. Jos statybai au
koja visi tautiškai religiškai 
nusiteikę lietuviai tiek Lie
tuvoje tiek užsieniuose. Šią 
vasarą jau tikimasi pastaty
ti paminklinės šventovės sie
nas ir išvesti bokštą.

Daug triukšmo sukėlė Lie
tuvos skolos Amerikai pa
naikinimo arba sumažinimo 
klausimas. 1936 m. seime 15 
balsų prieš 14 (vienam new- 
yorkiečiui trumpam išėjus 
ir opozicijai neleidus balsuo
ti jo pavaduotojui) tas klau
simas atmestas adv. T. Ku
biliaus ir 6-to posto adj. 
V. Danisevičiaus agitacijos 
pasekmėje. Tuo metu iš 
Conn, narių tiktai J. Kava
liauskas ir A. Velečkis bal
savo už akciją šiame klausi-'

me sykiu su New Yorko de
legacija ir daktaru Bučniu. 
Šiame seime vėl kilo karštos 
diskusijos. Adv. Kubilius . 
balsavime nedalyvavo, o Wa
terbury atstovai, išskiriant 
vyr. ūkvedį K. Slokų, ragino 
klausimą atidėti kitiems me
tams. Diskusijose paaiškėjo, 
kad waterburieciai pačiai 
akcijai pritaria, bet, po pasi
tarimų su vicegubernato- 
rium ir kongresmanu bei ki
tais politikais, nutarė pirma 
sustiprinti pačią org-ją ir 
tik tada, parodžius savo jė
gą skaitlinėmis, imtis akci
jos. New Yorko vienintelis 
atstovas šiame posėdy, adv. 
Jurgėla, nurodinėjo, kad po
litikai turi savų sumetimų, 
norėdami patirti Legijono 
balsuotojų jėgą, kad reika
linga visas lietuvių org-jas 
suorganizuoti šiai akcijai ir 
jei kuris politikas drįs ne
remti, tai visiems lietu
viams, be partijų skirtumo 
statyti prieš juos savo kan
didatus, ir tuo atveju politi
kai greit pakeis savo nusi
statymą. Jis smulkiai nuro
dinėjo Lietuvai padarytą 
skriaudą derybose dėl sko
los. Jį solidžiai rėmė Hart
fordo posto atstovai ir New 
Britain© atstovų dalis. 18 
balsų prieš 12 šis klausimas 
atidėtas kitam seimui. Po 
to Dariaus-Girėno postas re
zervavo sau teisę nepriklau
somai veikti šiuo klausimu. 
Waterburieciai norėjo už
drausti, -bet laimėjo tik tiek, 
kad Vyr. štabas neagituos 
postų. Tuo būdu atskiriems 
postams rankos laisvos.

Adv. K. R. Jurgėla.

(Bus daugiau)

Našlė Thiernan, nužudžiu- 
ii savo dukrelę ir sunkiai 

i savo sūnelį, išven
gė elektros kėdės — jai pa
kirta kalėjimas nuo 20 me- 
ų iki gyvos galvos.

Mischa Rosenbaum, už- 
nušęs plaktuku smuikininkę 
ulią Nussenbaum,nubaustas

Jacob Shapiro buvo nubau 
stas 2 metams kalėjimo už 
įvairų šmugelį bei apgavys
tę. • Nepatenkintas teismo 
sprendimu, jis padavė skun
dą į aukštesnį teismą. Iš jo 
paimta 10,000 dolerių užsta
to. Aukštesnis teismas 
skundą atmetė.

Shapiro birželio 18 d. 
rėjo atvykti į kalėjimą,
jis to nepadarė. Jis kažkur 
dingo. Teismo įsakymu, 10,- bę”, tačiau jo „nusikaltimo” 
000 dolerių užstatas konfis- žinių nepranešama — laiko- 
kuotas, o Shapiro ieškomas.ma visiškoje paslaptyje.

Berlynas.—Vokiečių „liau
dies teismo” sprendimu nu
žudyto J. Amerikos V-bių 
piliečio Helmuth Hirsch kū
nas sudegintas. Velionio pe
lenų reikalauja jo tėvai, gy
veną Prahoje, tačiau vokie
čiai atsisako jų prašymą pa
tenkinti.

Hirschui nukirsta galva 
už „rengimąsi išduoti valsty

Todėl Paminklinė Prisikė
limo bažnyčia ir primins 
mūsų tautos kovas už Lietu
vos laisvę; jos pastatymas 
visų tautiečių bendru susi
tarimu ir nuoširdžiomis au
komis bus bent mažas atsi
dėkojimas Tautų Viešpačiui 
už suteiktąsias Lietuvai gau
sias malones ir palaimą. Mū
sų tautos šventovėje nuola
tos bus meldžiamasi už mi-

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Z

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

JERONIMAS LIULEVICIUS
Parduoda vartotus automobilius žemiausiomis kai

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

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

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

(23—31)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAŠ, Ine.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

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



6 AMERIKA Birželio 25 d., 1937 m.

Aštuntoji Metine

LIETUVIŲ DIENA 
Sekmai., Liepos - July 4, 1937 

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

J. E. VYSKUPO REINIO 
LANKYMOSI TVARKA BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

ĮTAIKAU

Birželio 20 d. 1 vai. popiet 
Angelų Karalienės bažnyčio
je priėmė moterystės Sąkra- 
mentą Vincas G. Pečkaitis 
su Mare Stakėnaite. Gražiai

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

išpuoštoj bažnyčioj jaunuo
sius sujungė kun. J. A. Alek
siūnas, giedant parapijos 
chorui.

Gražus ir didelis vestuvių 
pokylis įvyko Central Palace 
svetainėj, kur buvo susirinkę 
per 200 svečių, kurių tarpe 
buvo ir kun. J. Aleksiūnas.

Vincas Pečkaitis yra ilga
metis ir daug pasidarbavęs 
L. Vyčių 41-os Vytauto kuo
pos narys, buvęs jos pirmi
ninkas, sporto vedėjas. Yra 
buvęs ir Apreiškimo par. 
choro narys ir, apskritai, 
pasižymėjęs jaunimo veikė
jas.

Jaunavedė, Marė Stakė- 
naitė, yra buvus 41-os kuo
pos finansų raštininkė, 
darbšti narė. Priklausė An
gelų Karalienės parapijos 
chorui.

— Birželio 20 d. 9 vai. ry
tą mūsų bažnyčioje 17 vai
kučių, berniukų ir mergaičių, 
priėmė pirmą Komuniją iš 
J. E. vyskupo M. Reinio ran
kų. Ekscelencija iškilmin
gai sutiktas prie klebonijos; 
jį lydėjo berniukų orkestras, 
Sodalietės, Angelo Sargo 
vaikučiai, Šv. Vardo dr-jos 
jaunieji nariai. Bažnyčioje 
vyskupas praėjo pro procesi
jos dvi linijas. Mišių metu 
vyskupas pasakė atitinkamą 
pamokslą ir išdalino Komu
niją. Bažnyčia buvo užkimš
ta žmonių — net galerijose 
stovėjo.

— Liepos 4 d. mūsų para
pijos benas dalyvaus Lietu
vių Dienos programoje Klas
čiaus parke. Iš ten vakare 
vyks į Marianapolio kolegiją, 
kur liepos 5 d. dalyvaus N. 
Anglijos Liet. Dienos iškil
mėse.

— Jau artinasi vasarna
mių atidarymo diena. Apli
kacijos turi būti paduotos 
iki liepos 7 d. Trobesiai jau 
pastatyti. Jie sutalpins 50 
vaikučių. Kas nori pamatyti 
vasarnamius, gali užsisakyti 
vietas autobusui, kurs vyks 
liepos 6 d. Vietas užsisaky- 
kit pas kunigus Aleksiūną ir 
Laurynaitį. Išlaidos labai 
mažos. Važiuos tiktai vienas 
autobusas, todėl paskubėkit 
užsitikrinti vietas.

/ ----------------
APREIŠKIMO PARAPIJA

Kadangi anksčiau turėta 
programa kun. Pakalnio ju
biliejui paminėti, šį sykį mo
kykla neturėjo iškilmių gra- 
duantams svetainėje, bet iš 
ryto diplomus išdalinant, 
kun. Pakalnis pasakė įdomų 
pamokslą apie liettiviškos 
katalikiškos mokyklos svar
bą ir būtiną reikalą lietuviš
kai jaunuomenei siekti aukš
tesnio mokslo.

Aritmetikoje ir anglų kal
boje geriausiai pasižymėjo 
Ona Nadzeikaitė, istorijoj — 
Ignacio Herrera.

Pavyzdingas susirinkimas
Nežiūrint nesmagaus oro, 

Amžino Rožančiaus draugija 
skaitlingai atsilankė į 8 vai. 
mišias praeitą sekmadiehį 
bendrai Komunijai. Po miš
parų draugijos narės turėjo 
susirinkimą.

Be kitų dalykų, narės nu
tarė priimti ir išparduoti 
220 tikietų mūšų parapijos 
easkursijai, kuri įvyks liepos 
24 d. į Rey Beach laivu 
„Clermont”, šis nutarimas 
yra tikrai pavyzdingas.

Manome, kad ir kitos ly
giai darbščios parapijos 
draugijos paseks šį gražų 
pavyzdį. Kor.

minimą Švč. Sakramentu. 
Liepos 4 d. vyskupas pasa
kys pamoksią per 9 vai. mi
šias.

GREAT NECK, N. Y.

Vyčių kuopos susirinkime 
priimtas vienas naujas na
rys. Daugiausia tartasi vy
čių seimo reikalais. Į vyčių 
metinį seimą, įvyksiantį 
rugp. 3, 4 ir 5 d. Dayton, 
Ohio, kitame susirinkime 
bus renkami atstovai. Atro
do, jog visi nariai nori va
žiuoti.

Baliaus komisija pranešė, 
jog gegužės 8 d. įvykęs ba
lius gerai pasisekė.

Vyčiai irgi prisidės prie 
Maspetho ir Angelų Karalie
nės parapijų išvažiavimo lai
vu į Rye Beach. Iš Great 
Neck vyksim autobusu, ku
rio samdymu rūpinasi feder. 
skyrius.

Korespondentais išrinkti: 
X. Zorskis — Vyčiui, A. Va
siliauskas — kitiems laik
raščiams.

Greatneckietis.

MASPETHO ŽINIOS

KLAIDOS ATITAISYMAS «

Ponų Subačių padėkoje į- 
sibrovė klaida: už gėles jie 
dėkingi p. Miliukienei.

Linkėtina, kad ši graži 
porelė ir toliau pasiliktų 
veikti vyčiuose ir apskritai 
lietuviškoje visuomenėje.

JUNGTUVĖS

Birželio 20 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje sušliūbuoti 
Al. K. Mikulskytė ir Ant. T. 
Butauskas. Jungtuvių poky
lis įvyko Grand Paradise 
salėje.

Jaunavedės motina p. Mi
kulskienė yra žinoma mote
rų sąjungos veikėja.

—o—
Jungtuvėms ruošiasi Ad. 

Dudonytė su J.' Draskinu, 
Fl. Zelonytė su J. Baluniu, 
Em. Mimkūnaitė su VI. Ani- 
sevičiu, EI. Palakaitytė su 
John Maracich, J. Jackiūtė 
su J. Kabosiu.

Mokyklos graduantai

Birželio 20 d. prieš 9 vai. 
mišias išdalinti diplomai 
septyniolikai graduantų, sek 
mingai baigusių pradžios 
mokyklą. Mokyklą * baigė: 
Kotryna Barkauskaitė, Dolo
res Dumčiūtė, Viktorija Gri- 
guliūtė, Aldona Ugūnaitė, 
Eva Johnson, Ona Nadzeikai- 
tė, Matilda Petraitytė, Olga 
Stelmokaitė, Veronika Tere- 
beizaitė, Aldona Valungaitė, 
Ignacio Herrera, Vytautas 
Juodzevičius, Pranas Lubin- 
skas, Albinas Radavičius, 
Juozas Skabeikis, Petras 
Tursa, Mykolas Vitkevičius.

Metinis piknikas
Liet, parapija turės savo 

metinį pikniką birž. 27 d. 
parapijos salėje ir darže. 
Pradžia 4 vai. p.p., šokiai 
nuo 6 vai. Įžanga tik 25 cen
tai. Visas pelnas skiriamas 
parapijos skoloms atmokėti. 
Visa parapija užkviesta da
lyvauti.

—o—
Žinutės

— Vaikai važiuos į ato
stogų stovyklas ne liepos 1 
d., bet liepos. 7 d.

— Kun. J. Balkūnas buvo 
išvykęs su J. E. vysk. M. 
Reiniu į Washington, D. C. 
Su jais važiavo kunigai J. 
Aleksiūnas ir K. Paulonis.

— Jo Ekscelencija vysk. 
M. Reinys dalyvavo vaikučių 
mokyklos užbaigos vakarėly 
ir pasakė kalbą. Jis taipgi 
per Jonines bažnyčioje pasa
kė pamokslą ir davė palai

POLICIJOS PRIMINIMAS

Daug nelaimingų nuotykių 
įvyksta gatvėse vėlai naktį 
ar anksti rytą, kai judėji
mas gatvėse mažiausias. Tuo 
laiku daugiausia grįžtama iš 
įvairių puotų, šokių, žaidimų 
ir pan.

Tos nelaimės įvyksta dėl 
dviejų priežasčių: neatsar
gaus važiavimo ir nesaugaus 
greičio. Atsiminimai iš turė
tų smagių valandų, pašneke
siai, draugų juokas nukrei
pia vairuotojo dėmesį nuo jo 
tiesioginės pareigos.

Yra ir kita priežastis ne
laimėms — girtuokliavimas. 
Niekas negali tiksliai pasa
kyti, kiek daug įtakos pada
ro išgėrimas į vairuotoją — 
niekam nepatartina vairuoti 
įsigėrus. Jei geri — nevai
ruok, jei vairuoji — negerk.

Prct. K.

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

Birželio mėn.:
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 Provi
dence,

4 — New York ir New 
Jersey Lietuvių Diena,

5 — Lietuvių Diena, 
Thompson, Conn.

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 
26 — 30 dd.),

19 — 26 — Scrantono Pro
vincijai,

27 — rugp. 6 — Pittsbur
gh© Provincijai,

28 — Kunigų Vienybės 
Seimas Seserų Pranciškonių 
Vienuolyne, Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa.

Rugpiūčio mėn.:
3 — Lietuvos Vyčių Sei

mas, Dayton, Ohio,
8 — 22 - - Chicagos Pro

vincijai,
16 — Moterų S-gos Sei

mas, ■
15 — Lietuvių Diena Lake

wood Parke, Pa. (jei su
spės), 7

24 — 26 — ALRK Federa
cijos Kongresas, Lawrence, 
Mass.

MUZIKŲ DĖMESIUI

DR. JOHN
161 NO 6th

WALUK u (
STREET T}

VALANDOS: 
8—10 ryte

Šventadieniais susitarus
Tel.: Evergreen 8-0229

Liepos ftfrirtoj 
Stalino bučkis.
Fibras ir Putna 
Lietuvos skautai 
Tai bent istoriką

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
i—2 P. P.

Ir pagal sutartj 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-0100

jungtinės Amerikc 
$ pasiskelbė ne 
g respublika. Kai 
ftario Šešiolikti 
iV-bėms-Liep

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

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

VALANDOS: i .
1 Iki 8 Ir nuo Sekmadieni:
7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryte

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

prieš 161 metus 
vyrų paskelbti lai 
sprendiio žodžia 

, vadinamoje nepri 
lės deklaracijoje

■ išjudino 13-kos kc 
Btojus į kovą p 
jriespaudą ir kov:

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA.

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Uettimą 
Duoną. "GARSO’* KKPTŪVE kepa geriausią Metuvlšką duoną, ketaus

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

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y,

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Cbocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street. Brooklyn, N, F.;

"AMERIKA"
423 Grand St. Brooklyn, NY.

g JONAS GUTAUSKAS j

STALIORIUS
; į: Carpenter-Cabinet maker ■ 

g Atlieku visokius stalerc-: 
ūkus darbus namuose ir 
: į krautuvėse sąžiningai ir 
: spigiai. Kreipkitės pas lie-: 
:!;tuvį staliorių:
::: 101 Grand Street,

(Top floor — left side) :
(Nr. 31 (179) :

„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.

— Kaune vienam restora
ne vienas pilietis susiderėjo 
galva pramušti sieną, bet po 
pratybų skilo galva ir buvo 
nuvežtas į ligoninę.

Juozo Avižonio-Allen garsus šokių orkestras, kuris 
Liepos 4 d. gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
9 muzikantai.

Lietuvių Dienoj 
Viso gros net

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 7-17 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 Kings, to be consum
ed off the premises.
PARAMOUNT WINE & LIQUOR STORE, 

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

6 ‘ .
. paausiais vaisi 
j «išsiilgusių ži 

teta respublika 
itfca garbingiau; 
lė pasauly.

J.LV-bese \ 
iws, pabėgę n

uostą, kuriame

dėti moją gyven 
hutįsujų sąži 
4-tą paskelbti p 
siems lygiai taiki 

Lietuviai irgi 
naudojosi šios š 

jin savo raumenii 
uėmis jėgomis 

pvo indėlį į be 
r dvasinį ir medžio

Tas indėlis, at 
lietuvių skaičių, 

(mažesnis nei kil

Lietuviai, ki 
tautos, turi tik 
pintis, kad jų 
lala garbingai 
Nyje. Šiam ti

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

< ę

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

SALŲUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
Generaliniai Kontraklįoriai, 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 už 82.00 ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

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

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

Tel. GLenmore 5-8733

i žygiai, kur 
■entuoja lieti

Į New Yorko ir 
feuviams geri: 
■stiprinti savąj 
'totą yra štai 
taip arti — Liet 
Kiaus parke 
^skirkime tą 
ton džiaugsmui 

lietuvybės ateičių

Į Maskvoje Stall 
ftatyviai bučia 

pagalio nugalėti

8 tekiausiai kai 
^ką kilmę. 1 
tea Stalinas buc 
Mjuvius Put 

latvius Ei 
ftihą, estą K( 
Vakirą. Tačiau 

;»bučkių nebėjus 
'juos amžinai 
hliuo kulkos.
Kažin ar ilgai i 

Hmitt naudosis 
Mis?

Ud Stalino pal

r
as genero' 
, buvo lietuvi!

h tik kilme, Iii 
(to žinia, savaitr 

^pranešama: k

metus.

Standard"

tows Pilsudskio 
Wis užrobi 
to prašė soviet 
Mš vadovybės c 

su kuriomis

UINĮJ ŠVENTI
^IŠPILDYS

APREIŠKIA:
mealies

WHO k ] 
^HAEAPIHI c


