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Dunojaus pakrantėse. 
Smagios kelionės! 
Knyga apie Lietuvą. 
Nauji levitai. 
Nusisekęs leidinys. 
Pagaliau pripažįsta!
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štadienį, gegužės 
yčiai turės labai 
iramogą, šokius, 
ks Munsey Park 
ižioje salėje. Lau- 
ig jaunimo, ypač 
visos apylinkės, 
i atstovaujamai 
s skiriama taurė.

salę: Northern 
Manhassett, kurs 
os už Great Neck, 
iami ir laukiami!

f

nnadienį mūsų ko- 
[ševikai turės sa- 
imą. Manau, kad 
žinos, kaip pasi- 
iykime savo susi- 

Vietinis.
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Šią savaitę mėlynojo Du
nojaus aplinkumoje, gražia
jame vengrų Budapešte, 
vyksta Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas, kurio 
tikslas atiduoti viešą pagar
bą ir išreikšti nepalaužiamą 
ištikimybę Kristui Karaliui. 
Kongreso iškilmės šiemet 
ypatingoje kaimynystėje, 
kur skelbiamas rasės ir val
stybės aklas garbinimas, 
priverčiąs žmogų lenkti sa
vo galvą ne Kūrėjų Kūrėjui, 
bet pranykstančioms būty
bėms.

Kongreso užbaigoje jo da
lyviai išgirs balsą Žilaplau
kio Senelio, kuriam patikė
ta Nepajudinamos Uolos 
sargyba, kurioje Pijus XI 
budi visu dvasiniu galingu
mu. Kongresui užsibaigus, 
už poros dienų, Pijus XI 
sulauks 81 metų amžiaus. 
Dabar pakrikęs pasaulis rei
kalingas Pijaus XI dar dau
geliui metų!

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

Kazys P. Vilniškis, ouvęs Amerikos re
daktorius, gegužės 28 d. švedų laivu Grips- 
holm išvykstąs keliems mėnesiams į Lie
tuvą.
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Chocolate
Geriausias pasirinkimu 
mos. ALUS u geriausy 
lai. Krelpkltta:

Brooklyn, N. Y.

Lietuva šiemet ypatingai 
kviečia savo tautiečius iš vi
so pasaulio. Ekskursijos 
vyksta viena paskui kitą. 
Jau išvyko daug žymių vi
suomenininkų, kurių skai
čius vis didėja. Štai, šį šeš
tadienį, gegužės 28 d., iške
liauja keliems mėnesiams ir 
mūsų artimas bendradarbis, 
buvęs Amerikos redakto
rius, Kazys P. Vilniškis, ku
ris visoje kelionėje bus A- 
merikos specialiu korespon
dentu. Linkėdami jam visų 
skaitytojų vardu labai 

. _ džiaugsmingos kelionės, 
smagaus poilsio, sėkmingo 
viešėjimo savo tėviškėje, 
lauksime ne tik laimingai 
grįžtant, bet ir nuolat apsi
lankant su įdomiomis žinio
mis iš Tėvų Žemės.

Amerikiečių spaudoje Lie
tuvos vardas vėl plačiai nu
skambėjo. Tik ką išėjo ang
liškai išversta vokiečių ra
šytojo A. Zweig’o knyga 

- „The Crowning of A King”, 
kurios turinys sukasi apie 
Lietuvą. Žymus vokiečių ra
šytojas Zweig aprašo apie 
Lietuvą po didžiojo karo, 
apie vokiečių pastangas į- 
kurdinti Lietuvoje karalium 
savo žmogų ir t.t. Kadangi 
Zweig gerai žinomas litera
tūroje, todėl ši jo nauja apy
saka susilaukė plataus pa
minėjimo svarbiausiuose lai
kraščiuose ir žurnaluose.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Viena diktatūra mažiau

Gegužės 22 d. Bulgarijos 
karalius Borisas atidarė tau
tos atstovų susirinkimą, 
tuomi užbaigdamas diktatū
ros 4 metų laikotarpį. Ka
raliaus kalba sutikta dideliu 
palankumu. Jis pažymėjo 
Bulgarijos gerus santykius 
su Jugoslavija, Turkija, Ru
munija ir Graikija. Nauja
me tautos atstovų susirinki
me yra ir vienas komunis
tas.
Savanoriai gynėjai

Anglijos vyriausybė krei
pėsi per radiją į gyvento
jus, prašydama 600,000 sa
vanorių, kurie įsirašytų 
kaip kariuomenės pagelbi- 
ninkai gynime nuo užpuoli
mų iš oro. Tokiu prašymu 
vyriausybė kreipėsi jau ko
vo mėnesį, bet tada savano
rių susirado tik 400,000. Vy
riausybė nori turėti tokių 
savanorių gynėjų visą mili
joną.

aprūpintas tikslia informa
cija apie Lietuvos praeitį, 
kovas rusų priespaudos me
tu, nepriklausomybės asta- 
tymą. Knyga nusisekusi vi
sais atžvilgiais. Galima tik 
pageidauti, kad jos būtų pa
skleista ko daugiausia ir 
šioje šalyje. Tai knyga, su 
kuria garbinga pasirodyti.
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Šią savaitę Philadelphijos 
arkivyskupijoje įšventinami 
kunigais penki lietuviai se
minaristai, kurių du artimi 
Amerikos ir kitų laikraščių 
bendradarbiai — Juozas Ne- 
verauskas ir Jeronimas Bag
donas. Sveikindami naujuo
sius levitus, reiškiame ne 
tik nuoširdžiausius linkėji
mus, bet ir visuomenės stip
rią viltį, kad jie bus ypatin
gai atsparūs idealistai gyve
nimo tikrovėje.

Londone atspausdintas di
delis, gražus albumas, vaiz
duojąs Lietuvos ekonominę 
pažangą per 20 metų. Albu
mą sudarė ir išleido K. Gi
neitis, Lietuvos didžiųjų ko
operatinių ekonominių orga
nizacijų atstovas Londone. 
Naujos knygos keliolika 
šimtų išsiuntinėta pasauli
nei spaudai, vyriausybėms 
ir t.t.

Albumas pilnas nuostabiai 
gražiai surinktų paveikslų,

Ministeris pirm. kun. Vi. 
Mironas, L. Aido praneši
mu, neseniai Panevėžyje 
tautininkams tarp kitko 
taip pasakė: „Vyriausybė 
yra pasiryžusi baigti ne
lemtąjį ginčą su Bažnyčia. 
Nusistatyta nevaržyti Baž
nyčios bažnytinėje veikloje”. 
Toliau jis pareiškė, kad „vy
riausybė mano, kad bažny
čios ir valstybės santykių 
sureguliavimo klausimu il
giau delsti nereikia, ir jį 
reikia spręsti. Reikia, paga
liau, vienaip ar kitaip išaiš
kinti”.

Vyriausybės vadovas pa
reiškė savo pažiūras žodžiu, 
o dabar teks laukti to pa
reiškimo patvirtinimo dar
bu. Gal ir susipras vyriau
sybė, kad varžymas Bažny
čios jokios naudos neduoda 
valstybei, kuri jau bene nuo 
1930 metų kenčia dėl nesa
mų normalių santykių su 
Bažnyčia.

Debesys virš Čekoslovakijos
Praeitos savaitės paskuti

nės dienos buvo ypatingai 
miglotos pasaulinės taikos 
atžvilgiu. Gegužės 22 d. Če
koslovakijoje ‘keliose pro
vincijose turėjo įvykti savi
valdybių rinkimai. Pora die
nų prieš tai Čekoslovakijos 
pasienio link Vokietijos ka
riuomenė buvo pradėjusi 
daryti didesnį judėjimą, kas 
iššaukė Čekoslovakijos vy
riausybės rimtą susirūpini
mą. Čekų vyriausybė tuojau 
pasaukė atsargos kareivius 
ir per 12 valandų prie Čeko
slovakijos Vokietijos pasie
nio buvo pastatyta 400,000 
kareivių. Toks žygis labai 
nustebino Čekoslovakijoje 
gyvenančius 3,500,000 vokie
čių. Anglija ir Prancūzija 
padarė savo žygius Berlyne 
ir Prahoje. Iš Vokietijos 
gauta užtikrinimas, kad vo
kiečiai jokių ginklo priemo
nių nesiims prieš Čekoslo
vakiją. čekosl. vokiečių na
cių partijos vadas Henlein 
atsilankė pas premjerą Ho- 
džą, su kuriuo turėjo ilgus 
pasitarimus dėl vokiečių 
mažumos reikalų. Čekoslova
kijos vyriausybė yra linkusi 
patenkinti daugelį vokiečių 
reikalavimų, kad tik būtų 
išvengta karo.

Savivaldybių rinkimai 
praėjo labai ramiai, tik 
jų išvakarėse čekų vo
kiečių pasieny nušauti du 
vokiečiai, Čekoslovakijos pi
liečiai, kurie norėjo pabėgti 
į Vokietijos pusę. Dėl šių 
vokiečių mirties Vokietijos 
spauda kėlė daug triukšmo, 
bet vyriausybė negalėjo pa
reikšti kokio nors ypatingo 
protesto, nes nušauti vokie
čiai buvo Čekoslovakijos pi
liečiai.
Šalina ir moteris

So v. Rusijos vyriausybė 
pašalino tekstilės darbinin
kų sąjungos pirmininkę 
Aleksandrą Artukiną, 49 m., 
revoliucionierę nuo pat jau
nystės dienų. Ji apkaltinta 
neveiklumu prieš Sov. Rusi
jos „griovėjus ir šnipus”. 
Neseniai vienas ūkis buvo 
pavadintas jos vardu. Kita 
žymi komunistė, L. S. Šata- 
lina, nubausta 10 metų ka
lėjimo už išeikvojimą vals
tybės turto.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė savo atstovui 
Prahoje įsakė pareikšti Če
koslovakijos vyriausybei 
griežtą protestą ryšium su 
pasienio įvykiais ir atsiunti
mu kariuomenės prie Vo
kietijos pasienio. Vokiečių 
vyriausybė nurodo, kad Če
koslovakijos vokiečiai nega
li susilaukti ramumo, jei jų 
srityse ir toliau bus laiko
ma kariuomenė.

Gegužės 25 d. Eger mies
te iškilmingai palaidoti du 
sudėtų vokiečiai, kurie nu
šauti geg. 21 d., jiems atsi
sakius sustoti prie Vokieti
jos pasienio. Į laidotuves at
siuntė du vainikus pats Hit
leris. Apylinkė buvo stip
riai apstatyta čekų kariuo
mene.

Vokietijos spauda pradėjo 
naują puolimą čekų adresu 
ir labai nepalankiai rašo 
apie Anglijos tarpininkavi
mą, kad būtų išvengta karo.

ATSTOVŲ RŪMAI UŽ 
ALGŲ ĮSTATYMU

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmai 314 balsų 
prieš 97 priėmė algų ir dar
bo valandų įstatymo projek
tą, kurio galutinis likimas 
dabar priklausys nuo sena
to. Atstovų rūmų posėdis 
gegužės 24 d. tęsėsi 12 va
landų, nes įstatymo prieši
ninkai stengėsi įvairiausio
mis priemonėmis sulaikyti 
jo priėmimą.

Priimto įstatymo projekto 
turinys yra toks: įstatymą 
priėmus, Darbo sekretorius 
60 dienų metu gali nustaty
ti įvairiose darbavietėse 
darbo sąlygas. Pirmiems 
metams atlyginimas negali 
būti mažesnis nei 25 c. va
landai, o darbo savaitė ne
ilgesnė kaip 44 vai. Ant
riems metams mažiausia al
ga 30 centų valandai, darbo 
savaitė — 42 vai., o vėliau 
algos didinamos ir darbo va
landų savaitė mažinama, 
kol mažiausias atlyginimas 
pasieks 40 centų valandai, 
o darbo savaitė pasieks 40 
valandų.

Senate pramatoma dide
lio pasipriešinimo, ypač iš 
pietinių valstybių senatorių.

Budapeštas. — Gegužės 
25 d., trečiadienį, čia prasi
dėjo Tarptautinis Eucharis
tinis Kongresas. Pirmą die
ną į Budapeštą atvyko ke
lios dešimtys specialių trau
kinių maldininkų.

Kongreso atidarymo iš
vakarėse į Budapeštą atvy
ko Popiežiaus Legatas, kar
dinolas Pacelli, kurį stotyje 
pasitiko Vengrijos regentas 
Horthy, visa vyriausybė, 
kariuomenės vadovybė ir di
džiausios minios vengrų. 
Popiežiaus Legatas apgy
vendintas buvusio imperato
riaus Juozapo rūmuose.

Į kongresą iki šiol atvyko 
17 kardinolų, 73 arkivysku
pai, 227 vyskupai ir keli 
tūkstančiai kunigų. Įspūdin
giausios iškilmės įvyko ge
gužės 26 d., Dangun Žengi
mo šventėje, kai naktį Du
nojaus upe įvyko nepapras
ta procesija.

Kongresas bus užbaigtas 
sekmadienį, kada po kardi
nolo Pacelli užbaigiamosios 
kalbos bus išklausytas Po
piežiaus palaiminimas, kurs 
bus perduotas per radiją iš 
Gandolfo pilies.

Kongreso dalyvių skaičius 
bus mažesnis, nei tikėtasi, 
nes Vokietijos vyriausybė 
neleido vokiečiams katali
kams vykti. Tas vyriausybės 
uždraudimas palietė ir Aus
trijos tikinčiuosius.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
PROGRAMA PER RADIJĄ

Chicago. — Lietuvių Pir
myn choras, išvykimo į Lie
tuvą išvakarėse, šį šeštadie
nį, gegužės 28 d., 2:30 vai. 
popiet, turės lietuvišką dai
nų koncertą, kuris bus per
duotas per radiją. Tas kon
certas bus perduotas ir 
trumpomis radijo bangomis, 
tad bus girdimas ir Europo
je.

New Yorko apylinkei šį 
koncertą perduos WEAF 
radijo stotis. Kalbės konsu
las P. Daužvardis. Choras iš 
50 asmenų su savo vadu K. 
Steponavičių išvyksta į Lie
tuvą laivu Britannic birželio 
11 d.

MIRĖ ISTORIKAS
PAULIUS ŠLEŽAS

ORLAIVIO NELAIMĖJE
ŽUVO 10 ASMENŲ

Kaunas. — Gegužės 9 d. 
čia mirė istorikas Paulius 
Šležas, Aušros mergaičių 
gimnazijos mokytojas, 36 
metų amžiaus. Mirė širdies 
liga.

Velionis buvo kilęs iš Jo
niškėlio valsčiaus, baigęs 
Panevėžio gimnaziją ir Vy
tauto D. universiteto teolo
gijos filosofijos fakulteto fi
losofijos skyrių. Parašė ke
letą istorinių studijų, vado
vėlių, 1930 m. suredagavo 
didžiulį veikalą „Vytautas 
Didysis”. Pernai parašė vie
ną skyrių naujai „Lietuvos 
Istorijai”. Buvo ateitininkas 
nuo gimnazijos laikų.

Kaunas. — Gegužės 22 d. 
ęia įvyko tarpvalstybinės 
krepšinio rungtynės tarp
Lietuvos ir Prancūzijos
rinktinių komandų. Žaidi
mas pasibaigė gražiausia 
Lietuvos pergale — 36:24
taškų santykiu. Rytojaus 
dieną įvyko tarptautinės 
Kauno ir Paryžiaus rungty
nės, kurios baigėsi Kauno 
laimėjimu — 30:23 taškų 
santykiu.

Žaidimo pasižiūrėti buvo 
susirinkę didžiulės minioš. 
Visoje Lietuvoje žaidimas 
sektas didžiausiu įdomumu, 
nes buvo nuolat pranešinė- 
jama per radiją. Prieš tris 
mėnesius Lietuvos rinktinė 
buvo pralaimėjusi Paryžiu
je, tad visi laukė įtempto 
žaidimo, nes Prancūzija bu
vo atsiuntusi geriausio są
stato žaidėjus. Lietuvos ko
manda lietuvių šį kartą ne
apvylė, nes pasiekė ne
ginčijamo ir su aiškia per
svara laimėjimo.

— Gegužės 18 d. Prahoje 
didžiausiu pasisekimu kon
certavo Vytauto D. univer
siteto studentų choras, muz. 
K. Kavecko vedamas.

— Ministeris pirmininkas 
kun. VI. Mironas su palydo
vais apžiūrėjo žemės nusau
sinimo darbus, kurie vyk
domi dideliu tempu. Iš viso 
Lietuvoje nusausinta 350,- 
000 hektarų žemės. Nusausi
nimo darbai atliekami mo
derniomis amerikiečiu maši
nomis.

Cleveland. — Gegužės 24 
d. vėlai vakare, apie 8 my
lios nuo Cleveland© miesto, 
nukrito liepsnodamas kelei
vinis orlaivis, kuriuo vykę 
10 asmenų vietoje žuvo. Or
laivis buvo išlėkęs iš New
ark© 7:43 vai. vak. ir kelio
lika minučių prieš nusileidi
mą iš orlaivio buvo praneš
ta, kad kelionė pavyko lai
mingai ir nurodytas laikas, 
kada orlaivis nusileis.

Orlaivį valdęs lakūnas 
James L. Brandon buvo ži
nomas kaip vienas geriau
sių lakūnų. Jis buvo skridęs 
daugiau kaip milijoną my
lių. Žuvusių skaičiuje yra ir 
orlaivio slaugytoja.

VILNIAUS JAUNIMUI
LAIKRAŠČIO NELEIDŽIA

Radvilos vestuvės
Lenkijos kunigaikštis Mi

kalojus Radvila, 68 metų, 
vedė turtingą australietę H. 
S. Dawson, 57 metų. Prieš 
kiek laiko jis buvo nusista
tęs vesti vieną žydaitę, su 
kuria jis buvo išbėgęs iš 
Lenkijos į Monte Carlo, kur 
susitiko su australiete naš
le. Radvilos brolis Jonušas 
yra Lenkijos konservatorių 
partijos vadas. Mikalojus iš 
savo turtų gaunąs 250,000 
dolerių metinių pajamų.
Vokiečiai neišduoda

New Yorke gyvenęs vo
kietis dr. Griebi, šios šalies 
pilietis, buvo pašauktas į 
teismą liudininku špionažo 
bylos tardyme, bet jis pasi
slėpė, o vėliau paaiškėjo, 
kad išvyko į Vokietiją, ne- 
išsiėmęs paso. Vokietijoje 
jis dabar „nubaustas” 60 
markių už įvažiavimą be pa
so ir jam leista apsigyventi 
Vokietijoje. Vokiečiai atsi
sakė jį išduoti Amerikai.

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS PRAŠO PASIDUOTI

Meksikos Miestas.— Mek
sikos prezidentas Cardenas 
išleido atsišaukimą į genero
lo Cedillo sukilėlius, kvies
damas juos mesti ginklą ir 
grįžti į savo namus, kur jie 
nebus persekiojami. Sukilė
lių vadą generolą Cedillo 
prezidentas pavadino kon- 
trarevoliucionierium. Prezi
dento atsišaukimas išmėty
tas iš orlaivių.

Gen. Cedillo turįs 14,000 
gerai apginkluotų .ūkininkų.

Ryšium su besiartinan
čiais rinkimais į Kongresą 
šių metų rudenį, respubliko
nų partijos vadai rodo dide
lę veiklą. New Yorke buvo 
susitikę Hoover, Landon ir 
Knox. Jie labai džiaugiasi 
Pennsylvanijoje įvykusiais 
pirminiais balsavimais, kur 
respublikonai surinko 100,- 
000 balsų daugiau nei de
mokratai.

Vilniaus Aidas rašo, kad 
uždraudus leisti žurnalą 
Jaunimo Draugą — skiria
mą jaunimui, Vilniaus lie
tuviai nuolat darė miesto 
storastijoje žygių leisti jo 
vietoje naują žurnalą. Deja, 
iki šiol vis leidimo nepavyk
davo gauti. Balandžio 12 d. 
vilnietis J. Matonis buvo pa
siuntęs Vilniaus storastijai 
prašymą, norėdamas leisti 
jaunimui žurnalą Jaunimo 
Balsas, tačiau iš storastijos 
gavo neigiamą atsakymą, 
nes „kažkas kitas” yra pa
daręs pareiškimą leisti tokio 
pat pavadinimo laikraštį.

Balandžio 25 d. J. Mato
nis vėl nusiuntė storastijai 
pareiškimą dėl laikraščio — 
žurnalo Jaunimo žingsniai. 
Bet ir šį kartą laimės ne
buvo, nes gegužės 2 dieną 
gavo iš storastijos neigia
mą atsakymą. Atsakyme sa
koma, jog Jaunimo Žings
niai leisti draudžiama, nes 
kažkas kitas tokio pat pava
dinimo ir tokio pat pobū
džio lietuvišką žurnalą keti
nąs leisti...

Pabėgo kaliniai
Iš ispanų sukilėlių San 

Cristobal kalėjimo geg. 22 
d. pabėgo apie 1500 kalinių, 
kurių daugumas paimti į ne
laisvę kariai „lojalistai”. 
Kaliniai nužudė vieną sar
gybinį, kitus suėmė ir išsi
veržė į laisvę. Sukilėlių ka
riams tuojau pavyko suimti 
apie 600 pabėgėlių, o kitų 
ieško visu rūpestingumu. 
Nemažam skaičiui pabėgė
lių pavyko pasprukti į 
Prancūziją.

— Gegužės 19 d. pas Vai- i 
stybės Prezidentą atsilankė 
Tautinės Olimpiados vado
vybė ir įteikė auksinį olim
piados rėmėjo ženklelį, pa
informuodama apie paruo
šiamuosius darbus. Tautines 
Olimpiados ruoša vykstanti 
gerai. Svečių sportininkų 
tikimasi ne tik iš Jungtinių 
Valstybių, bet ir iš Pietų * 
Amerikos ir Pietų Afrikos.

— Naujos konstitucijos 
įsigaliojimo proga Valstybės 
Prezidentas amnestavo 18 
nubaustųjų, jų tarpe 6 neu- 
manininkus (K aipėdos kra
što vokietininkus).

— Lietuvos vyriausybė 
nutarė išleisti valstybės iž
do trumpalaikio pasižadėji
mo lakštus 15 milijonų litų 
sumai. Vyriausybė mokės 
41/2 proc. Lakštai bus lei
džiami trimis serijomis.

KUN. VISKANTAI KELIA
MA BYLA

Vilnius.— Bylos prieš Vil
niaus lietuvius vis nesiliau
ja. štai Vilniaus Aidas ra
šo, kad šiomis dienomis Vil
niaus lietuvių Mokslo drau
gijos pirmininkas kun. 
šamb. A. Viskantas gavo 
teismo tardytojo praneši
mą, kad prieš jį yra pradė
tas tardymas dėl nusikalti
mo devizų įstatymui.

Tardytojo pranešime yra 
pažymėta, kad kun. Viskan
tas, kaip Lietuvių Mokslo 
draugijos pirmininkas, nuo 
1936 iki 1938 metų sausio 
mėn., be devizų komisijos 
leidimo gaudavęs pinigų iš 
švietimo ministerijos valdi
ninko J. Balio (?) Kaune ir 
juos Vilniuje išmokėdavęs 
įvairiems asmenims.



Gegužės 27 d., 1938 m. i
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Jei jūsų siela nesuvaldo 
jūsų nervų, tai ji yra visai 
menka ir tiesiog gėda turėti 
tokią sielą.

— M. Pečkauskaitė.
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Gyvename amžių, kada 
nereikalingi dalykai yra 
mūsų vieninteliai reikalavi
mai. — Wilde.

Jeigu j 
„geras” 
jeigu fe 
siems į 

„negeras

Ir vis? 
Nieką 

gerą k 
viršelių;

Skirtumas tarp vyro ir jo 
tarno yra tas: kad abu rūko 
tas pačias cigaretes, bet tik 
vienas moka už jas.

— Frostas.

in
In
Other Countries one year ...
Other Countries six months .

Advertising rates on application

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

mokslas 
niausiai 
tiniškai 
riškai p 
„geras”

Moteris yra sutverta 
rui; vyras savo kraštui, 
vo vaikams, ir garbei.

— Napoleonas.
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Skelbimai kainos pagal susitarimą

Raštus Ir žinias Amerika trumnlna s avo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko- 
’•espondentams negrąžinami, jei tam tl kslul neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Branginkime Savo Įstaigas

Pro domo sua
Dar neseniai, kai aš 

ėmiaus rašyti AMERIKOJE 
apie socializmą, kaip darbi
ninkų vergiją ir bandžiau 
’rodyti, kad socializmas 
darbininkų klausimo neiš- 
prendžia jr kad tik katali- 

’ tų'skelbiamas socialinis tei
singumas darbininkams pri
imtinas, tai mūsiškių.libera-’ 

socialistų - komunistų vo aštuoniais metais vyres- 
t nis už Karolį Marksą, ir Po- 
į piežius pergyveno jį dvide

šimtini metų. Būdamas Po
piežiaus nuncijų Belgijo; 
(1843 — 1846), Leonas ga
vo parankiausių žinių apie 
industrializmą ir buvo vie
šumoje keletą metų pirm 
Markso atvykimo į Belgiją, 
kai šis buvo išvarytas iš 
Prancūzijos. Marksas tėmijo 
kapitalo problemą iš kairi
nio Hėgelio materialistinio 
atžvilgio; Leonas gi žvelgė 
į kapitalo problemą iš Even- 
gelijos atžvilgio. Radikali! 
ir revoliucionierių reforma
torių visos pirmesnės teori
jos rado išreiškimą mark
sizme; konstruktyvės, kūry
binės ir pažangios minties 
visi sekėjai rado išreiškimą 
Leono dėstymuose. Abu vy
tai sutiko, kad yra dideliu 
išnaudojimų, kuriems panai
kinti reikalinga vaistų; abu 
rado skaudžių neteisybių, 
kurių negalima toleruoti, nė 
pakęsti, tačiau jų planai 
skyrėsi.

Leono planas nieko kito 
nereikalavo, kaip tik moder
ninės industrinės visuome
nės sukrikščioninimo. Kai 
jis buvo Perugijos vyskupu, 
jis daug rašė socialiniais 
klausimais, tačiau tik tapęs 
Popiežium viešai iškėlė re
formos savo pilną progra
mą. Ta programa jis ryžosi 
nušviesti šeimos, valstybės, 
ekonomiškos tvarkos tikrą
ją prigimtį ir visuomenės 
konstituciją. Jis išleido daug 
enciklikų minėtomis temo
mis, kurių visų svarbiausioji 
buvo Rerum Novarum 1891 
m. gegužės 16 d., kuri ligi 
šiol dar tebėra sveikos ir pa
žangios socialinės reformos 
rankvedis. Popiežiaus Leono 
įpėdinis Popiežius Pijus X 
savo visą energiją aukojo 
modernizmui, Popiežius Be
nediktas XV buvo užimtas

spaudoje garsiai šūkauta, 
neva ryžtantis sugriauti 
mano argumentaciją.

Ką gi aš turiu daryti?.... 
Argi aš turėčiau tarti, kaip 
kad praėjusiame šimtmetyje 
tarė pagarsėjęs istorijos 
profesorius Reinholdas Pau
li: „Aš nedrįstu jiems pasa
kyti to visa, kad ką pirmiau 
kalbėjau, jau praeina arba 
laidojasi”. Ne! Aš taip ne
galiu pasielgti, nė negaliu 
panašiai išsireikšti. Nes ži
nau, kad katalikų skelbia
mos tiesos neina iš ateisti
nių versmių, ir dėl to nega
li sulaukti sunaikinimo ir 
žlugimo. Aišku, kad aš ne
pasilieku i.ekrcy-'iąs dėme
sio į tai, ką priešininkai sa
ko. Ir nors esu be galo už
imtas pirvpijos sunkiomis 
pareigj&mis ir. visuomeni
niais tautos reikalais, dar 
be to dažnai trukdomas ne
sveikatos aš ryžaus plakiau 
kalbėti apie katalikų socia
linę veiklą, kalbėti, kas tik 
yra tiesa, kas tik gerbtina, 
kas teisinga, kas šventa, 
kas meilinga, kas turi gerą 
vardą, jei kas yra dorybė, 
jei kas yra girtina draus
mė” (Pil. IX, 3). Žadėjau 
AMERIKOJE rašyti apie 
katalikų socialinį teisingu
mą, darbininkų klausimo 
sprendinį? Katalikų Bažny
čios mokslo šviesoje. Ger
biamiems skaitytojams ka
talikų socialinis mokslas pa
sidarys daug aiškesnis, jei 
aš rašyčiau, kokia praktiko
je yra Bažnyčios socialinė 
veikla istorinėje šviesoje. 
Tą dabar ir pradėsiu.

ĮVADAS
Modernių dienų svarbiausio

ji problema
Skaitytojams svarbu žino

ti, kad katalikų socialinės 
veiklos problema, neatski-

kiekviena permaina indus
trinėje technikoje d::da nau
ją kliūtį socialinės reformos 
kelyje ir įtempia socialinį 
nepasitenkinimą. Ginčų ir 
kovos visoje istorijoje du 
vardai įžymiausiai stovi virš 
visų kitų, būtent: Karoliaus 
Markso ir Popiežiaus Leono 
XHI-tojo.

Popiežius Leonas XIII bu-

Besilankant J. Valstybių 
rytų šalyje teko būti dviejo
se gražiose su mokslo įstai
gomis ir bažnytinėmis orga
nizacijomis ribose, iš kur 
skleidžiama į lietuvių tarpą 
krikščioniškosios lietuviško
sios dvasios ir mokslo spin
duliai. Kadangi ten ne ma
žai lietuvių jaunimo auklėja
ma ir yra vietos dar dauge
liui jaunimo, tai, manau, lie
tuviams bus įdomu gauti 
daugiau žinių apie tas vie
tas.

Vila Marianapolis, Thomp
son, Conn., tai tėvų Marijo
nų kongregacijos nuosavy
bė. Sunku sau įsivaizduoti 
patogesnė ir gražesnė vieta 
jaunimo auklėjimui. Mokyk
los ir kongregacijos patalpa 
— tai buvęs milijonieriaus 
puošnus rūmas, Kongregaci
jai priklauso apie 300 akrų 
žemės, daugiausia miško, ar
čiau rūmų gražus parkas su 
aikštėmis jaunimui žaisti, 
gražiais meniškai sutvarky
tais medžiais, čia gana vie
tos ne vien vaikščioti, žaisti, 
bet ir mėgstąs medžioti turi 
galimybės, svetimos terito
rijos nesiekiant, pašaudyti 
visokių žvėrelių ir paukščių, 
kurie mėgsta gražiam miške 
apsigyventi, ar bent ten at
silankyti. Mėgstąs grožį ir 
ghmtą čia randa pilną pasi
tenkinimą. Tėvų Marijonų 
kolegija kun. dr. Navicko 
vedama aukštai pastatyta 
tiek mokslinimo, tiek auklė
jimo 
tenka 
pusės 
savo 
kyklos vedėjais. Tačiau tos 
mokyklos studentai didžiuo
jasi savo auklėtojais, kurių 
tarpe yra prityrusių pedago
gų, jau pirmiau buvusių 
gimnazijos direktoriais. Pa
klausus šios mokyklos kai 
kurių studentų apie jų rek
torių, man atsakyta štai 
kaip: jeigu jo netektume, 
nežinom ir nesuprantam, 
kas jį galėtų' pavaduoti.

Taip sako auklėtiniai apie 
savo mokytoją ir auklėtoją. 
Jie reiškia pilną pasitenkini
mą ir prisirišimą prie savo 
rektoriaus. Tuo vien džiaug
tis mums tenka ir palinkėti 
gerbiamajam kolegijos vedė
jui, kad Dievas duotų jam 
ilgiausius metus lietuvių 
aunimą šviesti, auklėti, kad

riama nuo bent kurios civi-1 pasauliniu karu. Gi Popie- 
lizuotos visuomenės formos, I ^us Pijus XI, užėmęs Apaš

talų Sostą, tuojau pasiėmė 
Popiežiaus Leono XHI-tojo 
darbą tęsti.

Protarpyje naujas pasau
lis atėjo gyveniman ir daug 
tai, ka‘< nepradėjo teorėti;k) 
vaidmens Popiežiaus Leono 
XIII popiežiavimo metu, bu
vo nuožmi ir žiauri tikrovė 
Popiežiui Pijui XI. Nereika- 
•inga ir negalima čia detalei 
kalbėti Popiežių Leono ir 
Pijaus socialiniais moky
mais. Jie abu siekė to paties 
tikslo — socialinio teisingu
mo reformuotoje arba at
naujintoje tvarkoje tomis 
pačiomis sąlygomis ir tais 
pačiais metodais. Popiežius 
Pijus XI tam sąjūdžiui davė

tapo skaūdi XIXtame am
žiuje, kaip industrinės re
voliucijos vaisius. Ilgais am
žiais tai.buvo iš* dalies spe
kuliacijos dalykas, bet kapi
talizmo ir imperializmo iš
naudojimui tą klausimą iš
stūmėjo iš teorijos akiračio 
ir nuo XIX-tojo amžiaus vi
durio ir ligi šiai dienai pasi
darė svarbiausia problema.

socialinės 
yra vy- 
reikalas 

Jis liečia
ir mokslo

' šiandien katalikų 
veiklos klausimas 
riausiai verčiantis 
iš visų problemų, 
meno, intelekto
pasaulį, jis nudažo vidaus 
politiką ir tarptautinius 
santykius. Industrinė revo
liucija dar vis vyksta ir

naują gyvenimą ir stiprybę 
savo būtinu reiškimu prin
cipų, kurijos pagiindė Po
piežius Leonas XIII, ir at
metimu esamo radikalizmo 
socializmo ir komunizmo. 
Jis pasmerkė totalitarizmą, 
diktatorių užsimotus reži
mus ir absoliutizmą, ir pa
saulinius ir ateistinius mo
kymus ir nukrypimus, kurie 
darkė auklėjimą ir šeimą. 
Enciklikoje Quadregesimo 
Anno 1931 m. gegužės 15 d., 
kurią išleido enciklikos Re- 
rum Novarum 40 metų su-1 
kakčiai paminėti, Popiežius 
Pjus XI ne vien paantrino 
ir pakartojo Popiežiaus Leo
no XIII mokslą, bet ir nuro
dė, kaip skelbti dėsniai gali 
būti pritaikomi naujiems lai
kams. Jis nepralenkia Po
piežiaus Leono XIII kaip so
cialinės santvarkos atstaty
mo vadas, tačiau jis apvai
nikavo ir suvienodino Po
piežiaus Leono XIII ' dar
bą. Visa tai bus nušvies
ta atskiruose skyriuose.. Da
bar gi susidomėkime Katali
kų 
ka.

paruoštų Amerikos lietu
viams ko daugiausiai inteli
gentų. Tokia mokykla savai
me siūlosi visiems geros va
lios lietuviams. Taigi, tėvai, 
kurie auginate sūnus, norit 
juos dorai, gražiai išauklėti 
ir turit galimumo leisti į 
aukštesnius mokslus, leiskit 
į Marianapolis College, 
Thompson, Conr.

Antra vila, kurią teko ap
lankyti, tai Joseph Marie 
Villa, Newtown, Pa. Valdo 
ją šv. Kazimiera seselės, kr 
rių kongregacija įkurta tam, 
kad auklėtų ir mokytų lietu
vių vaikus pradžios mokyk
lose, aukštesnėse gi mokyk
lose mergaites. Jos turi Chi
cago] mergaičių akademiją, 
kuri yra jau atsižymėjusi 
mokslo pažangoj ir ne vie
noj meno, bei sporto šakoj, 
taip kad ir Amerikos val
džios į ją yra atkreiptas dė
mesys. Vadinasi, seserų ka- 
zimieriečių auklėtinės tiks
liai mokomos, gražiai auk
lėjamos. Paruošti kalbama- 
jai akademijai mergaites 
Joseph Marie viloj ir veda
ma mokykla. Čia seserų už
sibrėžta praeiti high shool 
mokyklos programa. Toj 
mokykloj tuo tarpu ne daug 
mokinių, bet su didžiu pas - 
gerėjimu tenka matyti jau
nų mergaičių graži nuotai
ka, dvasios skaidrumas, ka> 
po gražaus auklėjimo pa
sekmės.

Norint mergaitę, baigusią 
pradžios mokyklą, gražiai 
išauklėti, jos skaisčią sielą 
apsaugoti nuo pasaulinės 
dvasios, tėveliai, čia bus jū
sų dukterims geriausia vie
ta. Ir pati vila yra viliojan
ti. Stovi gražioj, sveikoj vie
toj, aplinkui platūs, gražūs 
laukai. Pačioj viloj tvarka ir 
nepaprastas švarumas, taip 
kad jauna mergaitė čia iš
moksta be kitko tvarkos ir 
švaros. Vila turi be savo 
plačių laukų ir savo miško, 
kur vasaros metu galima 
pasislėpti nuo saulės įkyriai 
kaitinančių spindulių. Lietu
viams nereikėtų pamiršti ir 
tos vietos. Čia taip pat ku
riamas šviesos žMb-ys lietu
vaitėms šviesti ir auklėti.

Garbingo atminimo pre
latas Dambrauskas — Jakš
tas yra palikęs lietuviams 
labai reikšmingą ir tikslią 
mintį: „Mes ne savo ugnimi 
žėruojame, mes ne sau ap
linkui šviesą liejam”. Tie žo
džiai taikomi tam tikros pa
kraipos lietuviams. Tačiau 
Marianapolio ir Joseph Ma
rie židiniai savo lietuviška 
ugnimi, savo aplinkumai 
lieja savo katalikiškąją švie
są. Linkėčiau ir seserų kazi- 
mieriečių Joseph Marie mo
kykloj sulaukti daugiau lie
tuvaičių, jųjų gi motinoms 
suprasti, jog mylimoms duk
relėms čia bus geriausia vie- 
,ta tęsti mokslą ir auklėtis 
katalikiškoj dvasioj.

Lietuviai, ban ginkim ir į- 
vertinkim savo katalikišką
sias, lietuviškas mokslo į- 
staigas, kaip brangina kita
taučiai savąsias.

Meškuitis.

L. K. Studentų ir Profe
sionalų sąjungos 7-tas meti
nis seimas įvyks liepos 2 — 
3 d.d. Marianapolio kolegi
jos patalpose, Thompson, 
Conn. Į seimą kviečiami ne 
tik s-gos nariai, bet ir s-gos 
idėjai prijaučią lietuviai 
šviesuoliai.

Seimas prasidės liepos 2 
d., šeštadienį, 10 vai. ryte 
Marianapolio koplyčioje iš
kilmingomis pamaldomis. 
Pirmoji sesija tą dieną bus 
bendra — studentų ir profe
sionalų, antroji skiriama 
profesionalams. Vakare bus 
atitinkama pramoga. Liepos
3 d., sekmadienį, sesijos bus 
tęsiamos: išklausoma pa
ruoštų paskaitų, aptariama 
ateities veikla, išrenkama 
sąjungos vadovybė. Vakare 
įvyks seimo užbaigimo pro
grama.

Seimo metu studentų re
gistracijos mokestis 2 dol., 
už ką bus apmokamas ir 
valgis, profesionalams —
4 dol. Nakvynei kambariai 
Thompson© mieste kainuos 
1 dol. parai.

Studentų seimai visada 
praeidavo smagioje nuotai
koje. Tikimasi, kad ir 7tasis 
seimas nebus menkesnis, 
nes Rengimo Komisija, ku
rią sudaro Marianapolio 
kuopos veiklieji nariai, iš 
anksto rūpinasi paruošti sei
mui ir jo dalyviams palan
kiausias sąlygas. Į šį seimą 
verta atvažiuoti vien tik dėl 
Marianapolio ir apylinkės 
grožio. Turintieji laiko galės 
pasilikti Liepos Ketvirtajai, 
kada įvyks Naujosios Ang
lijos Lietuvių Diena.

Visi lietuviai katalikai 
šviesuoliai maloniai kviečia
mi ir laukiami.

Centro Valdyba.

Kas nemato, kaip stebėti
nai susipynę mūsų likimo 
siūlai? Dažnai palanki pro
ga tepasirodo vieną valan
dą. Netenkame jos, o su ja 
mėnesiai ir metai praeina 
dykai. Gatve, kuria einama 
„tuojau”, prieiname prie na
mų „niekad”.

— Cervantes.

— Šiemet iki gegužės 1 d.
Lietuva išvežė į užsienį 35,- šių apsodinta kaštanais; da- 
595,360 kiaušinių, kas yra 
16 milijonų daugiau nei per
nai; sviesto šiemet išvežta 
irgi daugiau.

— Naujai įsteigtos Liepo
jos (Latvijoje) vyskupijos 
vyskupu paskirtas lietuvis 
prelatas Ant. Urbšys, ligi 
šiol buvęs Ludzės klebonas. 
Vysk. Urbšys yra kilęs iš 
Rokiškio.

— Gegužės 18 d. Vytauto 
D. universiteto studentų 
choras koncertavo Čekoslo
vakijoje; pernai šis choras, 
muz. Kavecko vedamas, kon
certavo Paryžiuje.

— Gegužės mėnesio pra
džioje Kaune lankėsi vengrų 
choras Palestrina, kurį su
daro 100 žmonių. Drauge su 
choru lankėsi vengrų kara
liškos operos žymieji solis
tai.

— Kauno metropolijos ku
nigų seminarijoje šiemet į- 
šventinti į kunigus 28 asme
nys.

— Tėvai Marijonai pava
sarininkų 25 metų jubilie
jaus proga paaukojo jiems 
4,575 litus, nubraukdami šią 
sumą iš buvusios skolos už 
pav-kų laikraščų spausdini
mą.

— Paminklinės Prisikėli
mo bažnyčios statyba sėk
mingai tęsiama. Bokštas ir 
kai kurie kiti darbai šiemet 
bus baigti.

— Neseniai Kaune įvyko 
neviešas buvusių Lietuvos 
didikų — bajorų suvažiavi
mas, kuriame bajorai svars
tę net klausimą apie atlygi
nimą už nusavintus dvarus.

— Vytauto D. universite
to prorektorius profes. A. 
Purenąs pasitraukė iš pa
reigų; jis buvo pasirašęs 
drauge su buvusiais prezi
dentais ir premjerais atsi
šaukimą, kuriame siūyta 
Lietuvoje sudaryti vyriausy
bę iš įvairių srovių asmenų.

— Valstybės Tarybos pir
mininku vėl paskirtas Sta
sys Šilingas, buvęs teisingu
mo ministeris.

— Gegužės 1 d. Lietuvos 
įgaliotas ministeris Romoje 
V. Čarneckis lankėsi pas 
Italijos užsienių reikalų mi- 
nisterį grafą Ciano ir jam į- 
teikė Lietuvos vyriausybės 
raštus, kuriais jis skiriamas 
Lietuvos atstovu prie Itali
jos karaliaus ir Etiopijos 
imperatoriaus. Tuomi buvo 
išreikštas Lietuvos oficialus 
pripažinimas Etiopijos Itali
jai.

— Klaipėdoje Prekybos 
Institute įsisteigė studentų 
ateitininkų korporacija, ku
rios valdybą sudaro L. Pra
puolenis, P. Kupraitis ir J. 
Matusevičius. Iškilmingas

Kun. Jonas Balkūnas,
(Bus daugiau)

Apie nesivedimą ir vedy
bas geriausiai liko pasaky
ta: „kurį tik kelią pasirink
si, vistiek gailėsies”. Fonte- 
nellis gailėjosi savo pasku
tinėse dienose, kad nevedė. 
Bet jis pamiršo 95 metus, 
praleistus laisvėje ir be rū
pesčio. — Chamfortas.

Kvailumas mums kartais 
gali atrodyti gudrus ar bent 
įdomus. Bet išraiška, eisena, 
laikymasis, visados esti su
tapę su tikrąja žmogaus es
me. Nuo to nepabėgsi ir nie
kuo neapsimesi, nes ir pats 
apsimetimas tave išduos.

— Putinas.

Valstybė tarnauja tautai, 
o ne tauta valstybei.

— Putinas.

bar ruošiamasi pilį tinkamai 
aptverti tvora.

— Martynas Yčas, pasi- 
gydęs pietų Prancūzijoje, 
jau grįžo į Kauną.

— Neseniai Kaune mirė 
118 metų senukas Kursonis.

— Gen. Žukausko atmini
mui įamžinti numatyta: Ka
rininkų Ramovėje pakabinti 
jo paveikslą; Karo Muzie
jaus sodely pastatyti pa
minklą ; išleisti atskirą leidi
nį — knygą. Be to, numato
ma gen. Žukausko vardu 
pavadinti dabartinę Miškų 
gatvę.

— Birželio 11 — 14 d. I
Kaune įvyks vidurinių mo
kyklų (gimnazijų) mokslei
vių olimpiada, kurioje daly
vaus apie 1500 moksleivių.

— Raudonės valsčiuje yra 
Gelgaudų pilis, kurią dabar 
ruošiamasi tinkamai sutvar
kyti.

— Pernai visose Lietuvos 
pašto įstaigose paduota 85,- 
366 telegramos, kuriose bu
vo 1,283,800 žodžių. Į užsie
nį išsiųsta 77,677 telegra
mos, o iš užsienių gauta 77,- 
639 telegramos su 1,166,239 
žodžiais.

— Kitais metais numato
ma pradėti galingos elektros 
stoties statybą ant Minijos 
upės; minima stotis bus ski
riama šiaurės Žemaitijai 
tarp Telšių ir Palangos, o 
vėliau to rajono tinklai bū
sią sujungti su Šiaulių — 
Panevėžio rajono elektros 
tinklais.

— Vilkavišky viena mies
to gyventoja pagimdė tris 
mergytes; prieš kurį laiką ji 
buvo pagimdžiusi dvynukus. 
Tai esąs pirmas toks atsiti
kimas Vilkaviškyje.

— Per pirmą šių metų ke
tvirtį Maisto bendrovė išve
žė įvairių mėsos gaminių 
10,551 toną už apie 14 mil. 
litų. Pernai per tą laiką bu
vo išvežta už 10 mil. 400 
tūkst. litų, šiemet sueina 
penkiolika metų, kai veikia 
akcinė Maisto bendrovė.

— Gegužės 8 — 10 d. Lie
tuvoje viešėjo garsus pran
cūzų rašytojas Jules Romain 
su žmona. Svečias skaitė 
viešą paskaitą.

— Šių metų sausio mėne
sį Lietuvoje veikė 1,231 pra
monės įmonė su 35,500 žmo
nių, iš kurių 30,400 yra sam
domų darbininkų. Tie darbi
ninkai sausio mėnesį dirbo 
698,916 darbo dienų ir už 
savo darbą gavo algos 3,- 
897,700 litų. Pramonės įmo
nių daugiausia yra Kaune; 
jų sausio mėnesį buvo 382 
su 13,283 asmenimis. Antra 
vieta tenka Klaipėdos mies
tui su 134 įmonėmis ir 9,042 

pirmas posėdis įvyko gegu- dirbančiais jose asmenimis, 
žės 8 d.

— Nuo gegužės 1 d. į- 
steigta mažamečių nusikal
tėlių reikalams policija, kuri 
priklausys Kauno policijos 
vadui.

— Skapiškio miestely vie
nas žydas užmušė lietuvaitę 
merginą. Įvykio sujaudinta 
didelė žmonių minia vos ne- 
nulinčiavo žmogžudžio, kurį 
gerokai sumuštą išgelbėjo 
policija.

—Kaune, Aleksote, suim
tas naujo blaivininkų laik
raščio, Blaiviosios Lietuvos, 
redaktorius Pr. Giedraitis, 
kuris savo krautuvėje slap
tai pardavinėjęs svaigiuo
sius gėrimus. Pr. Giedraičiui 
iškelta byla. Jis buvo žymus 
neseniai įsteigtos Lietuvos 
Blaivinimo Sąjungos veikė
jas.

Visi darbininkai yra ap
drausti ligonių kasose, ap
saugoti nuo nelaimingų atsi
tikimų.

— Lietuvoje pradėjo veik
ti nukentėjusiems nuo aud
rų ūkininkams šelpti įstaty
mas, pagal kurį steigiamas 
fondas, kurio lėšas sudaro 
4 procentai valstybinio že
mės mokesčio ir kitos paja
mos. Pašalpos galės būti 
duodamos pinigais arba na
tūra.

Iš Albany praneša, kad 
New Yorko ir New Jersey 
valstybėse pasiutę šunes su
kandžiojo daug žmonių, ku
rių keli nuo to mirė. Val
džia įsako, kad šunes būtų 
pririšti namuose ir be prie
žiūros nebūtų leidžiami lau
kan.

įi
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Vaiko širdis SEPTYNI ĮSAKYMAI 
TĖVAMS

3
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Kas gali pasakyti, kas da
rosi vaiko širdyje! Dažniau
siai vaiko protas ir įgimtas 
mokslas neįvertinami. Daž
niausiai vaikas tik paviršu
tiniškai teisiamas ir katego
riškai paženklinamas, kaipo 
„geras” ar „blogas”, pagal 
jo vyresniųjų nusiteikimą. 
Jeigu jis jiems patinka, jis 
„geras”, jeigu jiems įkyrėja, 
jeigu kaip nors vyresnie
siems į plaukus įsivelia, jis 
„negeras”, „blogas”.

Ir visa tai klaidinga.
Niekados nė nemanome 

gerą knygą pažinti iš jos 
viršelių; neragavę pyrago, 
negalime žinoti ar jis gar
dus, neišlenkę taurės negali
me kalbėti apie skanumą. 
Nepažinę vaiko, taipgi neži
nosime, kas vaiko širdyje.

Yra sakoma: „Koks tė
vas, toks ir vaikas”, o lietu
vių patarlė dar vaizdingiau 
pritaria: „Obuolys netoli 
nuo obelš nurieda”. Visi pri
sipažįstame, jog nemaža tie
sos glūdi tuose priežodžiuo
se, tačiau vaiko būdas daž
niausiai ir ryškiausiai ap
linkybių veikiamas. Beveik 
visados, sakysime 99 kartus 
iš šimto, „obelis” gana gera, 
nuo jos būtų galima visados 
gerus, sveikus, sultingus 
obuolius raškyti. Kiekvienas 
vaikas, gimęs iš šiaip sau 
paprastų, darbo žmonių, tu
ri geros progos, nors pusėti
nai aprūpintas sveiku, rau
meningu kūnu ir patvaria, 
be galo gaja siela, išaugti į 
gerą žmogų. Aiškus dalykas, 
jis taps tėvo paveikslu, tėvo 
įpėdiniu, bus toks, „koks ir 
tėvas”, jeigu jis nuolatos su 
savo tėvu draugaus, šalia jo 
mokysis, augs ir bręs. Bet 
jis taipgi taps tokiu, „kokia 
ir motina” tokiose pačiose 
aplinkybėse. Ar dar plates
niu mastu galima tą patarlę 
imti. Vaikui augant, bręs
tant, jis maždaug taps ir 
tampa tokiu, su kokiais jis 
susipažįsta, susidraugauja. 
Bet kaip su vaiko širdimi? 
Su jo siela? Jeigu mes tiki
me, kaip rodomės tikį, jog 
Dievas yra meilė, tai turime 
taip pat tikėti, kad vien tik 
meilė gali mums suteikti 
laimės. Laimė gi kiekvieno 
vaiko širdies aukščiausias, 
visa kita nustelbiantis tiks
las. Mums tereikia ugdyti

tą Dievo suteiktą, prigim
ties įskiepytą meilės pragie
drulį vaiko bręstančioje šir
dyje, o vaikas negalės būti 
nelaimingas. O laimingas 
vaikas, geras vaikas. Kas 
kada kur nors yra matęs lai
mingą ištvirkėlį? Tokio ait
varo negalima rasti.

Vaiko širdis turėtų būti 
neįkainojama brangenybė 
tam, kuriam pasiseka ją pa
žinti, su ja susišnekėti. 
Kiekvienam mūsų vadui pri
valu susiieškoti tą meilę; ją 
gi radus, visomis pastango
mis ugdyti, ištiesti pagalbos 
ranką jaunimui, tautos žie
dui ; parūpinti palankias 
jo brendimui aplinkybes, ir 
tik tada visi aiškiai pama
tysime, jog ištvirkėliai ir 
vadinami „negeri vaikai” — 
tai tik reta išimtis.

Žmogus, protingai besi
darbuodamas jaunųjų tarpe, 
pats nemaža išmoksta, pats 
yra savo mokinių mokomas. 
Ir tai nereiškia, jog jis iš
moksta tik jaunųjų priežo
džius ir jųjų žargoną, tik 
jųjų pasaulėžiūrą, susido
mėjimą ir užgaidas. Ne. Mes 
daug daugiau iš jų pasimo
kome. Kai jie ateina iš mū
sų pasimokyti, mes einame 
į juos iš jų pasimokyti.

Jie mus moko? Na, pir
mų pirmiausia, jie mus mo
ko, kaip amžinai liktis jau
nais, kaip niekados nepasen
ti. Mums neretai įkyru ir 
net pikta pažiūrėti, kaip at
letikos treneriai, rodos, am
žinai jauni. Dramos moky
tojai, chorų vedėjai, nežiū
rint jų sunkaus darbo, var
go ir nemigo nakčių, neretai 
išrodo kur kas jaunesniais, 
negu jų metų skaičius pa
prastai reikalautų, nes jie 
nuolatos jaunųjų tarpe mai
šos, su jaunaisiais dirba, 
mąsto ir gyvena.

Jaunimas mus vis moko, 
vis mums rodo, vis plačiau 
ir aiškiau mums atskleidžia 
stebuklingą padarą — jau
nimo protą; tą protą, kuris 
nuolatos keičiasi ir su savo 
keitimusi keičia visą pasau
lį. Jaunieji mums prasklei
džia nemirštančios vilties 
pragiedrulį, kuris kiekvieną 
kartą, kiekvieną gadynę iš
kelia į patį gyvenimo čiuku
rą ir, nusileisdamas iš tų 
aukštybių, iš tų dvasios

1. Visada būk nusistatęs 
kuo nori, kad tavo vaikas 
būtų ir ką veiktų. Nemanyk 
šiandien apie vieną, o rytoj 
apie kitą dalyką savo vai
kui. Motina negali pasislėp
ti su savo mintimis apie vai
ko ateitį. “ *

2. Mokyk vaiką klausyti. 
Yra gėda sakyti, kad moky
ti vaiką paklusnumo yra at
ėmimas jam laisvės. Geras 
paklusnumas apsaugoja vai
ką nuo vergavimo nepaisy
mui ir daro jį laisvą.

3. Prievartą mažai var-

dausų, palieka savo pro
švaistėje naujų išradimų, 
naujų meno kūrinių, naujų 
literatūros veikalų. Jaunieji 
mums rodo nupuolusio žmo
gaus tobuliausią laipsnį; ro
do mums žmogų, kokį Die
vas norėjo sutverti, kokiu 
Jisai norėjo, kad žmogus 
liktųsi amžinai; jie mums 
rodo mus pačius, pirm negu 
pasaulis savo suterštomis 
rankomis mus pasisavino 
savo tuštiems ir žemiems 
tikslams, ir taip mus iš
kraipė, jog dabar sunku ir 
susivokti, kokis buvo mums 
duotas pavidalas. Jaunieji 
moko mus vėl sapnuoti, duo
da mums vilties iš naujo 
svajoti. Jie sugrąžina mums 
mūsų pro pirštus praleistas 
jaunystės dienas. Jeigu Die
vas mums davė nakties sap
nus, kad išmoktume dieną 
svajoti, tai Jisai taipgi 
mums davė jaunimą, kad iš
moktume senatvėje iš naujo 
svajoti. Jaunieji užkrečia 
mus noru ir troškimu vėl 
tapti mažais. O niekados 
negalime pamiršti, jog vien 
mažieji tegali dangaus ka
ralystę paveldėti.

Mokykimės iš tų jaunųjų, 
kuriuos mes stengiamės ves
ti ir mokyti. Jie daug ko 
mus pamokys, daug ką nau
jo pasakys. Jie savo širdis 
mums kaip ant delno paro
dys, jas, kaip kokią neįkai
nojamą paslapčių knygą po 
mūsų akimis, lapas po lapo 
atskleis. Jie savo skaisčių 
ir nekaltų širdžių veidrody
je mus pačius mums paro
dys ne tik kokiais mes iš 
tikrųjų esame, bet ir kokiais 
turėtume būti.

Juozas Pavėsis.

tok. Kaip pats nemėgsti 
prievartos, taip ir kitam jos 
neprimesk. Pasakyk vaikui 
gražiu būdu. Bet jeigu prie
vartos reikia, tai neatidėlio
jant pavartok ją. Jeigu yra 
reikalo, gali paimti vaiką ir 
įsakyti jam, kad jis tavęs 
klausytų be pasipriešinimo.

4. Nekalbėk perdaug, ypač 
mažam vaikui, nes dauguma 
jų mažai supranta; jų jau
nas protas negali daug „su
virškinti”.

5. Laikyk tvarką namuo
se. Netvarka namuose duo
da progos vaikams namuose 
šūkauti ir neklausyti. Rėks
nį vaiką atskirk vieną į 
kambarį ir įkalbėk jam gra
žiai, kad labai bloga taip 
elgtis. Vaikas susipras ir 
liausis taip elgęsis.

6. Visuomet turėk darbo 
savo vaikams. Jų darbo pro
grama sutaupys jiems labai 
daug brangaus laiko ir tė
vams palengvins nešti jų ir 
taip sunkią naštą — jų au
ginimą. Gi vaikai, visuomet 
užimti, neturės laiko išdy
kauti ir noro lakstyti gat
vėse.

7. Mokyk savo vaiką būti
naudingu. Negerai daro mo
tina, kad savo vaikui neduo
da pačiam nusiprausti. Kaip 
tik vaikas jau gali padėti 
motinai namų ruošoje, tai 
jau leisti kas nors veikti, 
nes darbas yra vaistas pro
tui ir kūnui. Aš.

jis skirstosi į šakas ir toliau 
Nemuno vardo neberasit. Ga
lima spėti, kad seniau jis te
kėjo daugiau į pietus, kur 
dabar liko Nemunynas. Vo
kiškas Nemunyno vardas 
„Nemonien — Strom” pa
tvirtina, kad Nemuno var
das labai senas, daug senes
nis už „Memelį”, kuriuo vo
kiečiai dabar vadina Nemu
ną. Nemunu vadinama upė, 
ligi pasiskirstymo į Giliją ir 
Rusnę, teturi 889 km, žemiau 
Graves 385 km.

Įvertindami klausimą hi- 
drografiškai, t. y. skaityda
mi upės ilgumą nuo versmių, 
nepaisant jos vardo keitimo
si, rasime Laisvojoje Lietu
voje ilgesnę upę, kaip Nemu
nas. Tai Šventoji su jos tęsi
niu Nerimi, Nemunu ir Rus
ne. šventoji nuo Samanio 
ežero turi 249 km. ilgumo, 
nuo adm. linijos (vidury 
Dušto ež.) 246 km. Neris nuo 
Šventosios žiočių turi 44% 
km. Nemunas nuo Neries 
žiočių 208% km, skaitant 
žemiau Tilžės Rusne ir At
mata ligi Kuršių Marių. Vi
so turėsime ištiso vandens 
kelio 498 km. Tas kelias il
gesnis, kaip Nemunas nuo 
adm. linijos!

Kitos upės — trumpesnės. 
Nevėžis, pav., turi 215 km 
ilgumo, o ligi Kuršių Marių 
415 km.

LIŪTŲ IR TIGRŲ GYVE-
• NAMOS VIETOS

Pilkosios
M. RADZEVIČIŪTĖ

Dulkės
— Nubaus jį Dievas. Kaip 

kūkalį išraus jį iš gerųjų 
tarpo...

KURI YRA ILGIAUSIA 
UPĖ LAISVOJE 

LIETUVOJE?

Kiekvienas atsakys: žino
ma, Nemunas! Iš bendro 

‘937% km ilgumo 477% km, 
skaitant Varviškės, yra Lai
svoje Lietuvoje. Tiesa, ligi 
Graves Nemunu eina adm. 
linija, ten jis dar nėra lais
vas. Nuo Graves žiočių ligi 
Kuršių Marių dar lieka 433 
km.

Bet šis klausimas nėra 
toks paprastas. Kaip supras
ti upę ir kaip ją atskirti nuo 
intako. Nemuno aukštupis 
yra daug trumpesnis, kaip jo 
žymūs intakai Usa ir Loša; 
hidrografai laiko tikrąsias 
Nemuno versmes Usos pra
džioje; vietoje 937 km jie 
skaito Nemuno ilgumą 1017 
km. Jei laikytis Nemuno var
do, tai Nemunas nesiekia 
Kuršių Marių; žemiau Tilžės

Paprastai manoma, kad 
liūtai gyvena tik dideliuose 
miškuose ir džiunglėse, bet 
taip nėra. Liūtai daugiausia 
gyvena smėlėtose apylinkė
se, akmenėtose vietose, upių 
pakraščiais, kur yra aukš
tos žolės. Liūtai auga Afri
koje ir Azijoje. Tigrai gyve
na tik Azijoje, kur jie pla
čiai randami, taip pat ir 
Sumatros, Javos ir Bali sa
lose. Tigrą lengvai užtinki 
miškuose, nors jis mėgsta 
žolėtas lygumas ar pelkes, 
o kartais, kai užklumpa 
baimė, įsikarsto ir į me
džius.

Kartais liūtai ir tigrai 
sukryžiuojami (sukergia
mi). 1924 m. vienas Indijos 
maharadža padovanojo Lon
dono žvėrynui tigro ir liūto 
sukryžiavimo vaisių, vadina
mą tigonu. Susirėmime pa
prastai laimi tigras, nors

Susipažink su idėja apie pasaulio 
geriausį vedėją

g

h

„Nuo pat mūsų vedybų dienos, mes įrengėme savo | 
namus, nusipirkom automobilį, apmokėjom už apsi- j 
lankymą Daktarui Garniui ir dar sudarėm atsargos | 
fondą ateičiai. Ir štai geriausia dalis to . . . męs ne- I 
same skolingi niekam nei cento. ’ J

„Mano žmona apskaičiuoja kiekvieną dolerį mūsų | 
pajamų. Dalis savaitinės algos eina į santaupas" | 
Williamsburgh Banke. j

„Aš suprantu, kad Williamsburgh Bankas vienas i 
iš didžiausių bankų Amerikoje . . . bet jis suteikia 1 
tokį malonų patarnavimą, kad galima pamanyti, jog t 
mes esame vieninteliai jų depozitoriai”.

WILLIAMSBURGH^
MUTUAL SAVINGS BANK

Founded 1851
, the

Hanson & Ashland Places - Broadway at Driggs An. 
BROOKLYN, NEW YORK

liūtas ir vadinamas žvėrių 
karaliumi. Tigrai gali kovoti 
abiem priekinėmis kojomis, 
o liūtas negali išsilaikyti 
ant dviejų kojų, todėl jis 
kovoja tik viena priekine 
koja.

KARALIENĖ SU 6 
PIRŠTAIS

Anglijos karaliaus Henri
ko Vin antroji žmona, Ona 
Boleyn, vienoje rankoje tu
rėjo 6 pirštus, šeštasis pirš

tas buvo labai mažas, tačiau 
vis dėlto matomas ir todėl ji 
stengėsi beveik visada dėvė
ti pirštines. Kai ji dar nebu
vo Henriko žmona, o tik 
meilužė, karalienė Katryna 
stengdavosi jai keršyti, pri
versdama ją lošti kortomis 
plikomis rankomis.
. šešiapirščių rankų ar ko
jų atsitikimai mokslui yra 
gerai žinomi ir daugumos 
atsitikimų kilę paveldėjimo 
keliu.

(Apysaka iš km 
(Tęsinys)

— Nežuvo dar. Išgelbė- 
sim jį!

— Ne, jau nebeišgelbėsit... 
Trečią kartą jį sugauna su 
knygomis. Dabar jam Sibi
ras ir galas mūsų darbui...

— Kaip tai galas? Argi 
vienas žmogus čia dirbo?

— Ne vienas. Bet jis buvo 
visako ašis. Jis buvo vadas. 
Dabar, be jo, subiręs visa 
mūsų draugija... Reikia tik 
gelbėti likusios knygos.

Martynukas pakilo.
— Eisiu. Nunešiu tą didįjį 

ryšulį. Jei negrįžčiau, — 
praneškite tėvui ir mano 
smuiką pasiimkite iš palapi
nės...

— Gerai, — atsakė Rože
lė. Martynukas išbėgo.

— Eisiu ir aš, — ryšulėlį 
po skara slėpdama tarė Ro
želė. Raulas ją palydėjo.

— Tik atsargiai, Rožele... 
Tu nežinai, kaip tu dabar 
man brangi. Pats nežinau, 
kaip tai atsitiko...

Raulas, grįžęs į trobą, ra
do visus apie tą patį dabar 
bešnekančius. Senis tėvas

gnešių gadynės)
jau nebevaitojo. Pamatęs 
Raulą tarė:

— Sūneli, pykau ant ta- 
tęs ir kentėjau, kai tu nuta
rei mus palikti. Bet dabar 
matau, kad neteisingas bu
vau. Geriau, kad vaikai į 
pasaulį išeitų, negu, čia gy
vendami, išgamomis virstų.

Tą naktį nemiegojo so
džius. Visi laukė policijos. 
O rytą iš kažkur, netikėtai, 
pasklido sodžiuje žinia:

— Juodis išdavė Švedą.
Kai toji žinia pasiekė Ka

reivas, sujudo visi.
— Ar gali būti? Juodis 

išgama?!
Atėjęs Andrius patvirtino 

žinią.
Senis Kareiva sušuko ta

da:
— Telydi jį iki mirties 

prakeikimas! Gėda ir tam, 
kuris jį Dievo vardu pa
sveikins!

Raulas nuėjo vėl pas Anu
prą. Rado jį susimąsčiusį, 
liūdną.

— Juodis — tas išgama! 
Žinai?

Anupras galvą linktelėjo.

— O Roželė buvo dar at
ėjusi?

— Ne. Vargšė, ji, vargšė... 
Ar ji tikėjosi, kad jos brolis 
taps išgama, žudys savuo
sius...

— Ar daugiau nieko ne- 
suėmė?

— Ne.
— Martynukas grįžo?
— Grįžo...
Sodžiuje buvo tylu visą tą 

dieną ir naktį. Pas Butkų 
nebegrojo armonika. Nebe
šoko jaunimas. Lyg gedulą 
nešiojo visas sodžius. Kapų 
tyla viešpatavo visur...

Grįždamas iš Anupro 
Raulas staiga sustojo. Jam 
pasirodė, kad prasilenkė su 
žmogum ir kad tas žmogus 
buvo Juodžių Krištupas.

Bet paabejojęs, kad Juo
dis išdrįstų dabar sugrįžti į 
sodžių,enutarė matęs ką ki
tą.

Šešėlis, kurį Raulas už 
Juodį palaikė, pasuko Juo
džių trobelės link.
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Roželė, sužinojusi, kad iš

davikas buvo jos brolis, par
krito savo trobelėje ir verkė, 
kol ašarų pritrūko, kol są

monės beveik nebeteko...
Paskui atsisėdo tylėdama. 

Taip slinko valandų valan
dos...

Staiga kažkas atidarė du
ris. Roželė pamatė prieš sa
ve... Krištupą.

Jis nusivilko, pastebėjo ją 
ir sušuko:

— Duok valgyti ir atnešk 
degtinės!

Roželė nė nepajudėjo. Ji 
tik, kaip beprotė, į jį žiūrė
jo.

Tada Roželė staiga išsitie
sė ir, į akis jam žiūrėdama, 
tarė:

— Ko grįžai, išgama? Ko 
čia tau reikia? Tu čia neturi 
dabar teisės duonos valgyti. 
Išdavei žemę, kuri tą duoną 
davė... Eik šalin, iš kur at
ėjai! Eik! Čia, tarp lietuvių, 
dorų žmonių, tau vietos ne
bėra! Eik šalin!

Krištupui akys iššoko. 
Pakėlė kumščius ir ėmė ją 
mušti, kita ranka nutvėręs 
už plaukų. Prie to keikė ne
žmoniškai. Paskui ėmė po 
trobą valkioti spardydamas 
kojom, kol ji visai sąmonės 
nebeteko. O jis vis mušė, 
kur pateko: į veidą, į pečius, 
rovė plaukus...

Staiga pajuto, kaip kaž
kas geležinėm rankom su-|

kaustė jo rankas ir nubloš
kė jį į kampą.

— Žmogžudy! — pasigir
do Raulo balsas, — kokią 
turi teisę mušti nekaltą mer
gaitę? Eik šalin!

— Pats eik šalin! Aš jos 
gyvos nebepaliksiu. Ji turi 
manęs klausyti. Gyvatė! Jai 
kas darbo, ką aš darau! 
Koks aš išgama! Pasakyk, 
Raulai, visam sodžiui, kad 
ne vienas Švedas gali nuken
tėti! Aš dar daug žmonių 
galiu išgrūsti į Sibirą.

Jis vis keikėsi. Raulas at
nešė vandens ir užpylė ant 
Roželės. Galiausiai ji vos 
vos atmerkė akis. Dėkingai 
pažvelgė į Raulą.

Pamažu pasikėlusi, surin
ko daiktus ir pasuko pro du
ris. Krištupas prišoko:

— Kur eini? Neik niekur! 
Aš tau...

Bet tarp jo ir mergaitės 
atsirado plati Raulo krūtinė.

— Nedrįsk! — pasakė ra
miu balsu, bet taip, kad Kri- 
štupui iš karto,ataušo noras 
muštis.

— Eisiu pas žmones, — 
atkirto Roželė, — su išgama 
gyventi nebenoriu. Ir tegul 
tėvų nabašninkų prakeiki
mas krenta ant tavo galvos, 
tu, niekše!

Krištupas šoko. Bet Rau
las jį sulaikė ir tarė:

— Aš tau tiek tepasaky
siu. Jei nori dar gyventi, 
Kristupai, tai kuo greičiau
siai nešdinkis iš šio sodžiaus 
ir iš Lietuvos. Gal pasauly 
ir rasi kur laimę, bet čia vi
sur lydės tave Kaino ir Ju- 
došiaus vardai. Jei mano žo
džių klausysi, aš tau ir pa
dėti esu pasiruošęs. Atsi
mink!

Prieangy laukė jo Roželė. 
Staiga jos lūpos prilipo prie 
jo rankų.

— Koks jūs geras! — dė
kingai ištarė.

O jis ją apsikabino ir į 
savo trobą nusivedė. Ties 
pat varteliais, nebesivaidy
damas, ėmė ją bučiuoti ir 
glausti. Ji davėsi, gal nesu
vokdama gerai, kas čia da
rosi. Tik kada jis vis su di
desne aistra ėmė bučiuoti 
jos lūpas ir akis, ji atbudo 
ir nusigando:

— Raulai, pasigailėkit! 
Nereikia...

Jis įsivedė ją į trobą ir 
atidavė į seserų globą. O ki
tą dieną Roželė išėjo į dvarą 
tarnauti, nors Raulas ir ne
norėjo leisti ir visaip prašė 
pasilikti.

— Atiduokit seserį!

— Sesers tu negausi,, o už 
jos sumušimą teks dar tau 
nukentėti, — atsakė jam.

Tą pat pasakė ir dvaro 
ponas, kai jis nuėjo į dvarą 
sesers ieškoti.

Tada jis išėjo ir... dingo. 
Nebematė jo Kareiviškiuose 
daugiau niekas...
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Raulo sodyboje buvo tylu 

ir ramu. Jis pats vis dar te
begalvojo apie grįžimą į Vo
kietiją. Betgi jau labai bran
gi pasidarė jam ir tėviškės 
žemė, tos pilkosios jos dul
kės, tie savo rankom staty
ti namai...

Vieną dieną užsuko į nau
jąją sodybą Anupras.

Sunki jam buvo toji ke
lionė. Bet jis atėjo svarbiu 
reikalu ir tuojau pradėjo su 
Raulu kalbėti.

— Neseniai buvau mies
tely ir tiesiai atėjau pas ta
ve. Atlankiau švedą kalėji
me ir noriu tau perduoti jo 
prašymą...

— Man? — nustebo Rau
las, — ko jis gali iš manęs 
norėti?

— Jį rytoj išveža į Kauną. 
Norėtų jis prieš išvažiuoda
mas tave matyti.

(Bus daugiau)



AMERIKA

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
WATERBURY, CONN.

Komp. A. Aleksio ' 
pagerbimas

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties proga 
Respublikos Prezidentas pa
skyrė komp. Aleksiui D. L. 
K. Gedimino ordiną. Water- 
burio lietuviai džiaugiasi 
kad komp. Aleksio ilgų me
tų darbuotė lietuviškoje dir
voje atitinkamai įvertinta.

Rengiamas pagerbimo 
bankietas įvyks ketvirtadie
ni, birželio 9 d., Elton Ho
tel, Waterbury. Pokylis pra
sidės 8 vai. vai. vak. Atvyk
sta generalinis konsulas J. 
Budrys įteikti komp. Alek
siui ordiną. Pasižadėjo at- 

' vykti svečių iš New Yorko, 
Ilinois, Pennsylvania, Mas
sachusetts ir Rhode Island 
valstybių.

Waterbury lietuviai ne- 
naprastai susidomėję šia iš
kilme. Rengėjai labai nuo
širdžiai kviečia gerbiamąją 
vietinę ir apylinkės lietuviš
kąją visuomenę gausingai 
šiame parengime dalyvauti 
ir atitinkamai pagerbt visų 
žinomą, mylimą ir gerbiamą 
uolųjį visuomenininką komp. 

‘Ą. Aleksį.
Bilietas $1.50 asmeniui. 

Dėl informacijų rašykite: J. 
Jenušaitis, 21 Chipman St. 
arba Atty. C. V. Balanda, 
16 Chipman St. Bilietus ga
lima gauti ir pas kitus ren
gimo komisijos ir choro na
rius. Rengėjai.

, PITTSBURGH, PA.
______ 

Sukaktis
Šv. Kazimiero parapijie

čiai laukia savo klebono 
kun. M. J. Kazėno kuniga
vimo sidabrinio jubiliejaus, 
kuris bus birželio 7 d.

Turime gerus ir gabius 
komitetus, kurie sujudino 
visą parapiją. Rengiamas 
nepaprastas jubiliejaus ban
kietas, kuriame dalyvaus 
vyskupas, pralotai, teisėjai, 
kongresmanai, o kunigų 
daugybė.

Kiekviena draugija turi 
skirtingus planus ir užsimo
jimus, todėl jubiliejaus iš
kilmės tęsis per tris dienas.

Birž. 7 d. 10 vai. ryte baž
nyčioje iškilmingas mišias 
atlaikys pats jubiliatas, o 
patarnaus kunigai J. Misius, 
J. Vaišnoras ir .M. J. Urbo
nas; kun. E. Vasiliauskas 
pasakys pamokslą.

Vakare 7:30 vai. šv. Kazi
miero auditoriume bankie
tas. Gros didelis orkestras 
ir dainuos par. choras. Kiek
viena minutėlė bus įdomiai 
praleista.

Birželio 8 d. 9 vai. ryte 
minėti kunigai atlaikys mi
šias, kurios bus aukotos už 
parapijiečius, gyvus ir nu
mirusius, o vakare visa mo
kykla turės atitinkamą pra
mogą, kurią ruošia sesutės 
pranciškonės.

Trečią vakarą (birž. 9 d.) 
ruošia sodalietės ir šv. Var
do draugija smagius pasi
linksminimus.

Senas Parapijietis.

Lietuvių Diena
Lietuvių Dienos klau

simas yra giliai svarstomas, 
nes kiekvienas gerai žino, 
kad su Katalikų Federacija 
kartu eina tūkstančiai. Fe
deracija yra vienas kūnas ir 
viena siela visų kunigų, vi
sų parapijiečių, visų drau
gijų, visų pavienių katalikų.

Kiekvienas žmogus, kuris 
tiktai įdeda savo širdį į bet

kokį darbą, yra tikras, kad 
tas darbas bus sėkmingas ir 
naudingas, tad ir Lietuvių 
Diena geriausiai pasiseks.

Žmonių minios rengiasi į 
tą svarbią dieną. Dėlko? 
Dėlto, kad bus tokių pramo
gų, kurių dar nebuvo. Bus 
tokių pasilinksminimų, ko
kių tiktai širdis trokšta. 
Bus tokių prakalbų, kokių 
kiekvienas noriai klausysis 
ir pasitenkins.

Kun. J. V. Skripkus.

PHILADELPHIA, PA.

Artistiškai suvaidino
Gegužės 15 d. šv. Kazimie

ro par. sodalietės suvaidino 
tikrai artistiškai juokingą 
komediją „Inteligentai”. Sa
lė buvo pilna žmonių, kurie 
visi turėjo daug juoko, nes
seniai buvo matę tokį juo
kingą vaidinimą. Visos vai
dintojos savo roles atliko 
ko puikiausiai.

Vaidino: Titnagas — Ve
ronika Mastaitė, Kristina — 
Teklė Balčiūnaitė, Emilija
— Emilija Rimdeikaitė, An
tanina — Ona Rimdeikaitė, 
Kazys Azubalas — Julija 
Lipštaitė, Baltaragis — A. 
Matuliunytė, Jovaišas — 
St. Kernagytė, Ragaišis — 
V. Dryžaitė, Bedarbis — A. 
Stankiūtė, Ežys — V. Ta
mulytė, Marytė (tarnaitė)
— S. Misiūnaitė, Jonas (tė
vas) — E. Agurkaitė, Katrė 
(motina) — M. Peldūnaitė, 
Vežėjas — V. Tamulytė. Vi
soms vaidintojoms priklauso 
padėkos žodis. Parapijai li
ko gražaus pelno.

K. Dryža.

Pastabos iš laikraščių
Skaudūs smūgiai „bendro 

fronto” komitetui už sulai
kymą pinigų, kurie surinkti 
kovo 27 d. masiniame mi
tinge, kurio dalyviai, at jaus
dami Lietuvos padėtį, auko
jo Lietuvos reikalams, gink
lų fondui.

Daugumas komisijos pasi
priešino sudėtus pinigus pa
siųsti į Lietuvą. Už tokį el
gesį pasipriešinę komisijos 
nariai gavo skaudų smūgį 
per spaudą. Pirmiausia pa
sirodė Zigmas Jankauskas, 
kurs Vienybėje balandžio 29 
d. davė „pipirų”. Neiškentę 
du iš komisijos narių mėgi
no pasiteisinti, bet mažai 
kas kreipė dėmesio. Nežiū
rint pasiteisinimo, p. Tvara- 
navičius vėl atnaujino puoli
mą komiteto su įrodymais 
„žaizdos”. Vėliausiai, Lietu
vių Naujienos (American 
Lithuanian News) gegužės 
15 (išeina 332 No. 6th St., 
Phila., Pa.) tai jau tikrai 
„riebalų davė”. Straipsnį pa
sirašė J. Gustis. Ten tarp 
kitko pasakyta: „Brangus 
broli ir sese lietuvi, kelkis 
iš miego, apsišarvok savo 
šventomis ir legališkomis 
teisėmis, ir reikalauk, kad 
tie Judošiai pasiųstų tavo 
aukas į Lietuvą, dėl kurios 
tamsta aukavai”.

Toliaus, tas pats laikraš
tis rašo: „Šitoks apgavin- 
gas pasielgimas nupuldo 
žmonių ūpą ir pasitikėjimą, 
ir tokiu būdu būna iškasta 
duobė Lietuvos Nepriklau
somybei”, ir toliaus sako
ma: „Reiškia, nepasitikėji
mas yra tas vėžys, kuris 
griaužia lietuvišką kūną”. 
Tokiem žmonėm nėra „mac- 
nių” dūmų, bet jau istorijos 
lapuose pasiliks užpelnytas 
„vainikas”, ir jų pavardės 
„auksinėmis” raidėmis kai 
kada pasirodys viešumoje.

Vincas Svirnelis, 
sūnus Juozo ir Gertrūdos 
Meškinaitės Svirnelių, 171 
Forest St., Kearny, N. J., 
birželio mėnesį baigia Ma- 
rianapolio high school.

Vincas gimė 1918 m. lie
pos 29 d. Harrison, N. J. Čia 
jisai pradėjo lankyti pra
džios mokyklą — Washing
ton school. Tėvams nusikė-
lūs į Kearny ir Vincas per
ėjo į naują pradžios mokyk
lą — Clara Barton and Lin
coln school. Metus mokėsi 
Kearny high school. Maria- 
napolyj mokėsi tris metus, 
pasižymėdamas moksle ir 
muzikoje. Vincas siekia ku
nigo pašaukimo. Jo draugai 
tiki šiuo nuoširdžiu siekimu 
ir linki jam Aukščiausiojo 
palaimos! L. K.

Patartina: nusimazgoti
rankas, kad būtų švarios; 
pasiųsti pinigus tam tikslui, 
kuriam mitingo dalyviai su
aukojo ir bus baigtos kal
bos per spaudą! Geriausiai 
siųsti per Lietuvos konsulą 
New Yorke, kur jau daug 
lietuvių yra pasiuntę Lietu
vos nepriklausomybei ir jos 
laisvei ginti. Geriausis sar
gas — ginklas, be kurio ka
reivis negali būti.

Spaudos Tėmytojas.

singai susirinkusius savo 
puikiai išlavintais balsais, 
dainuodami parinktinai gra
žiausias lietuviškas dainas.

Vietinis kleb. kun. M. J. 
Urbonas gražiai prabilo į 
susirinkusius, pareikšdamas 
savo džiaugsmą dėl malo
naus pittsburghiečių atsi
lankymo ir pasitenkinimą 
dėl savo parapijiečių gau
saus atsilankymo. Pitts- 
gho kleb. kun. M. J. Kazė
nas, kuris, nuoširdžiai pa
sveikinęs susirinkusius ir 
padėkojęs vietiniam klebo
nui už užkvietimą jo para
pijos choro čion atvykti, pa
aiškino užkviestųjų atvažia
vimo tikslą.

Mūsų graži ir erdvi para
pijos salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Visi buvo pilnai pa
tenkinti tikrai gražiu ir pa
girtinu pittsburghiečių pasi
rodymu, vaidinimu ir daina
vimu. Visi išsinešė gražiau
sius įspūdžius ir negreit jie 
tą nepaprastą įvykį apmirš.

— Po gražiai atvaidinto 
sceniško veikalo ir puikiai 
atlikto koncerto, kun. Urbo
nas nuoširdžiai padėkojo 
pittsburghiečiams už atsi
lankymą, patiektus malonu
mus ir padarytus gražius į- 
spūdžius, prižadėdamas at
eity jiems atsilyginti pana
šiu atsilankymu pas juos. 
Po to paprašė visus prie sta
lo, apdėto skaniais užkan
džiais, priruoštais vietinių 
sodaliečių.

Pasisotinę ir pasitenkinę 
duboisiečių gražiu priėmi
mu, susipažinimu ir vaišin
gumu, visi linksmi grįžo na
mon — Pittsburghan.

Duboisietis.

BALTIMORE, MD.

NEWTOWN, PA.

— Gegužės 21 ir 22 d.d. 
Joseph Marie viloj seserys 
kazimierietės suruošė jau
noms mergaitėms tėvo Auk- 
štikalnio S. J. vedamas re
kolekcijas. Rekolekcijose da
lyvavo 38 mergaitės; jos vi
sos grįžo namo kilnios dva
sios kupinos, dėkingos sese
lėms už malonų, gražų pri
ėmimą, rekoklekcijų paruo
šimą ir tėvui Aukštikalniui 
už puikiai vestas rekolekci
jas, gražius, naudingus pa
mokslus. Kaip girdėtis, vi
sos rekolekcijose dalyvavu
sios mergaitės pasiryžo da
lyvauti ir kitais metais pa
našiai ruošiamose rekolekci
jose.

Duok Dieve, kad sekan
čiais metais ir tolimesniam 
laike daugiausiai lietuvių 
mergaičių panorėtų naudotis 
joms ruošiamose dvasios 
puotose per rekolekcijas.

N.

DU BOIS, PA.

Pittsburghiečių 
atsilankymas

Gegužes 15 d. čia lankėsi 
Pittsburgho šv. Kazimiero 
par. choras, susidedąs iš 
apie 50 asmenų. Su juo at
vyko ir jo darbštus, suma
nus ir geras muzikas vedė
jas, varg. Kaz. Bazys su sa
vo įtekmingu klebonu kun. 
M. J. Kazėnu. Jų atvažiavi
mo tikslas buvo arčiau susi
pažinti su Du Boiso parapi
jos nariais, ypač su jos jau
nimu. Toje nuotaikoje atva
žiavusieji, gerai išsilavinę 
scenos mėgėjai, puikiai su
vaidino operetę „Raulas”, o. 
choras savo gerai priruoštu 
koncertu žavėte žavėjo gau

— Geg. 22 d. 8:30 vai. ry
te mišiose buvo moterų ko
munija. Taipgi buvo būrys 
kitataučių vyrų prie komu
nijos in corpore; šie vyrai 
tokio Katalikiško Susivieni
jimo nariai, kurie kiekvieną 
sekmadienį eina prie komu
nijos vis naujoj parapijoj. 
Kun. L. J. Mendelis pasakė 
jiems anglų kalba pamokslė
lį apie Kryžiaus dienas ir 
priminė, kad Lietuvoje daro
mos procesijos laukuose pas 
kryžius, kurių yra pakelėse; 
procesijos metu kunigai 
šventina žemes, laukus; 
tiems vyrams buvo įdomu 
sužinoti, kad Lietuvoje taip 
gražiai mini Kryžiaus die
nas.

— Geg. 22 d. įvyko visų 
parapijų moterų procesija. 
Suėjo į didžiulę salę apie 
10,000 moterų ir merginų. 
Atlydėjo jas benai. Labai 
gražiai pasirodė katalikės 
negrės, tik nesimatė nė vie
no negro kunigo. Dalyvavo 
arkivyskupas, Švento Tėvo 
Delegatas iš Washington©. 
Salėje pagarbinta švč. Mari
ja giesmėmis, pamokslu ir 
palaiminimu. Procesijoje 
dalyvavo ir lietuvaitės soda
lietės, vedamos kun. A. Du- 
binsko ir varg. G. Kaprešiū- 
no.

— Bolševikai savo pikni
ko skelbimus dalino prie 
mūsų bažnyčios. Baltimorie- 
čiai komunistai nežymūs, 
tad pasikvietė iš Brooklyn© 
ir Philadelphijos bolševikų 
chorus.

— Siuvėjų darbai vis ne
gerėja, tik M. Milinausko ir 
Wl. Draigino siuvyklos kiek 
geriau dirba, o kitos siuvy
klos badauja. J. K.

Juozas Baranauskas, 
sūnus Juozo ir Barboros 
Baranauskų, 51 Maple St., 
Kearny, N. J., birželio mėn.
12 d. baigia Marianapolio 
high school.

Juozas gimė 1920 m. geg.
13 d. Kearny, N. J. Čia jisai 
išėjo pradžios miesto moky
klą ir metus lankė Washing
ton Junior high school. Ma- 
rianapolyje išėjo high school 
kursą. Juozas yra rimtas ir 
darbštus jaunuolis. Geras 
sportininkas ir nemenkas 
muzikas.

Stud. J. Baranauskas nori 
siekti elektrotechniko pro
fesijos. Mes linkime jam 
pilno pasisekimo! L. K.

atvyksta iš Marianapolio 
kunigas marijonas. Į Lietu
vą išvažiavo Mončiūnai, 
Pugžlienė ir Penkauskaitė. 
Visiems jiems linkime sma
gaus viešėjimo.

— Parapijos pirmas pik
nikas bus Glastonbury dar
že liepos 10 d.

— Gegužės 28 d., šešta
dienį, Hotel Bond įvyksta 
CLC bankietas. Kalbės kun. 
dr. Glynn apie „modernų 
netikėjimą”.

— Mūsų par. choras ge
gužės 29 d. turės koncertą, 
o liepos 4 d. giedos Lietu
vių Dienoje Thompsone.

— Gegužės 24 d. Bushnell 
Memorial salėje aukštesnės 
mokyklos mokiniai turėjo 
didelį vaidinimą, kuriame 
svarbiausią rolę vaidino H. 
Elijošius. šis gabus jaunuo
lis drauge su Leonaičiu ra
šo knygą „They fear not 
God”.

— Geg. 14 d. Matų Kripų 
namuose suruošta puota jų 
vedybinio gyvenimo 20 me
tų sukakčiai paminėti. Daug 
pasidarbavo Denevitienė, 
Surienė, Servienė, Elijošie- 
nė ir jų vyrai, adv. Pr. Petri
kas ir kiti.

— Buvo parvykęs atosto
gų kun. Plikūnas iš So. Ca
rolina.

SO. BOSTON, MASS.

Pirmoji komunija
Geg. 21 d. šv. Petro lietu

vių bažnyčioje per 50 ber
niukų ir mergaičių priėmė 
pirmąją šv. komuniją. Vai
kučius priruošė Jėzaus Nu
kryžiuoto seselės iš Cam
bridge, Mass, vadovybėje 
kun. K. Jenkaus. Kurie vai
kučiai suprato užtektinai 
lietuviškai, tie buvo kateki- 
zacijos mokomi lietuviškai, 
bet, deja, buvo ir tokių, ku
rie nors lietuvių tėvų, bet 
lietuviškai nepakankamai 
suprato, tad turėjo būti ruo
šiami anglų kalboje. Čia tai 
nedovanotina tėvų kaltė ir 
apsileidimas. O gal įš dalies 
stoka užgrūdintos lietuviš
kos dvasios ir užsispyrimo 
a. a. kun. Kuro pavyzdžiu?

HARTFORD, CONN. V,esa Proces,ja
--------  Geg. 22 d. Marijos garbei

— Klebonui kun. J. Am- įvyko vieša (gatvėmis) lietu- 
botui išvykus į Lietuvą, jo'vių vaikučių procesija. Da- 
pareigas eina kun. J. Kri- lyvavo keli šimtai įvairiai 
pas. Į pagalbą savaitės gale, pasipuošusių vaikučių. Tu-
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K 
įQUEEN MARY

Pasaulio naujausias laivas 
Ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai

AQUITANIA BRITANNIC GEORGIC
EKSKURSIJOS

"VAŽIUOJU
i 

LIETUVĄ"

”IR AŠ VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA 
Iš CUNARD WHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ.”

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę.
‘1

SPECIALES

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti iš Lietuvos? Atsiųskite laišką prašy
dami "Prepaid Booklet.” Gausite veltui!

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitės į

VIENYBE TRAVEL
BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y, |

GUNARU WHITE STAR
rėjo jų būti daug daugiau. ■ vietai rėmė S. B. Lietuvių 
Dalyvavo ir St. Dariaus po- Į Piliečių Draugija.
sto dūdų orkestras. Beveik 
tuo pat laiku teko stebėti 
panašią procesiją, tik kul
kas gausingesnę kaimynės 
airių parapijos. Ir reikėjo 
stebėtis, kiek daug matėsi 
joje lietuviškų veidelių. Ko
dėl jie nėjo po lietuvių para
pijos vėliava? čia irgi ne 
vaikučių, bet jų tėvelių tam
sumas kaltas.

Primicijos
Geg. 22 d. pirmas mišias 

laikė kun. Jonas F. Daunis. 
Pamokslą sakė jo seminari
jos ir vaikystės dienų drau-1 
gas kun. Ant. Baltrušiūnas, 
tik prieš penkis mėnesius į- 
švęstas į kunigus. Reikėjo 
gėrėtis ne tik gražiomis pa
mokslininko mintimis, bet ir 
jo gražia, taisyklinga lietu
viška tarme. Kadangi baž
nyčioje buvo daug kitatau
čių, kun. Daunio kaimynų ir 
pažįstamų, tai trumpą pa
mokslėlį pasakė ir anglų 
kalboje. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Vakare parapijos] 
salėje įvyko pagerbimo ban
kietas. Dalyvavo per 300 
žmonių. Primicijantą atly
dėjo ir jam sveikinimą (Jo
no Kmito parašytą) bendrai 
pasakė keturi berniukai 
(Martinkus, Plevokas, Iva
škai). Kalbėjo kleb. kun. 
Virmauskis, kun. Baltrušiū
nas, kun. Plevokas, kun. 
Švagždys, kun. Petrauskas, 
kun. K. Urbonavičius, J. 
Strigūnas, primicijanto bro
lis, valstybės atstovas Sulli
van ir pats primicijantas. 
Visą programą įdomiai vedė 
kun. K. Jankus. Primicijan
to tėveliai ilgus metus lai
kė valgomų daiktų krautuvę 
ir yra įsigiję pagarbą ne 
tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe. Išauklėjo gražią 
šeimyną iš dukrelės, primi
cijanto ir dar dviejų sūnų, 
kurių vienas baigęs Mass. 
Institute of Technology, o 
kitas garsiąją Annapolis 
akademiją ir dabar tarnau
ja laivyne leitenantu.

Adv. Cunys — prokuroro 
padėjėjas

Suffolk County prokuro
ras (District Attorney) Wil
liam J. Foley paskyrė lietu
vį advokatą Juozą Cunį savo 
padėjėju į Legal Aid skyrių, 
kurio darbas bus priruošti 
bylas. Tai pirmas Bostone 
lietuvis, gavęs žymią vietą, 
o Foley pirmas žymesnis 
politikas ir valdininkas, pri
pažinęs realiai (ne tuščiais 
žodžiais) lietuvius politiš
kai. Be abejonės, lietuviai tą 
atmins rinkimų dieną, kai 
Foley vardas bus „balote”. 
Adv. Cunio kandidatūrą šiai

Adv. Cunys yra susipra-. 
tęs lietuvis, kelis metus gy- i 
venęs Lietuvoje, ir vėliau! 
dar sykį ten lankęsis.^ Tuoj 
po karo dirbo Lietuvių Pre- • 
kybos Bendrovėje kaipo į 
knygvedys ir jos buvo siųs
tas Lietuvon, kur organiza
vo biznio įstaigas. Grįžęs 
baigė advokatūros mokslą, 
rodos, Bostono universitete. 
Lietuvoje būdamas apsive
dė. Ponia Cunienė irgi yra 
veikli visuomeninėj dirvoje, ( 
ilgus metus raštininkavo- 
Lietuvos Dukterų draugijo
je. Adv. Cunys yra ir Lietu
vių Prekybos Bendrovės; 
(dabar neveikiančios) pir
mininkas. Sveikiname adv. 
Cunį, pralaužusį pirmuosius 
ledus Bostono politikoje.

Pagerbė žydą
Geg. 25 d. Kenmore vieš

buty iškilmingame bankietej 
pagerbtas daug Lietuvai pa- ‘ 
sitarnavęs, iš Merkinės ki- 

| lęs žydas, adv. Elihu D.
Stone. Jam Lietuvos genera
linis konsulas Jonas Budrys i 
įteikė prezidento paskirtą j 
Gedimino ordiną. A.

Praeitą savaitę adv. ŠaL 
nienė išrinkta Biznio ir Pro-1 
f esi jos Moterų organizacijos į 
Bostono skyr. pirmininke. 
Ši organizacija turi 1500 
skyrių Amerikoje ir 26 už
sienyje. Organizacijos tiks-; 
las pagelbėt moterims . įgyti j 
progą dirbti biznyje ir pro
fesijoje. Massachusetts val
stybės legislatūroje, vado-’ 
vau j ant adv. S. Šalnienei, ši į 
organizacija užkirto kelią; 
„biliui”, kurio tikslas buvo 
neleisti moterims dirbti val
diškose įstaigose, ši organi-j 
zacija taipgi vadovavo rei- i 
kalavimui leisti moterims | 
dalyvauti teismuose prisai- 
kintojų suole.

Adv. Šalnienė jau ilgus 
metus darbuojasi energingai 
ir yra žinoma ne tik Bosto
ne, Mass, valstybėje, bet ir 
kitose valstybėse.

A. E. L
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•_________ j
Mokslas atima iš moterį! į Knyga 

kuklumo žiedą. — Buostas.1 į v.c V KAIMa

Kiek yra pasaulyje žmo
nių, kiekvienas stengiasi ki
tus nužeminti; bet ar daug 
yra tokių, kurie ne save, bet 
tėvynę stengtųsi išaukštinti.

Pesimistas — tai žmogus, 
kuris mano žmones esant; 
tokiais blogais, kaip ir jis,; 
ir todėl jų neapkenčia.

— B. Shaw.

Suužs
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^ažiuoklm viena,
STAR UNIJOS

SIJŲ.” J

sunku surasti gelbėtojus, 
kas, įvykus kokiai nelaimei 
vandeny, nepakenčiama.

DEŠIMTIES METŲ 
SUKAKTIS

Star Linijos laivai 
Mantą kiekvieną

ar laivai
10RGIC '

MTN CHORO 
draugija 
tC — Blrž.-June U

* Atsiųskite laišką pražy- 
eltul!
i kreipkitės Į

YBE TRAVEL
BUREAU
St, Brooklyn, N. Y,
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Birželio 2 d. sukanka 
giai 10 metų, kai kunigais 
įšventinti šv. Jurgio par. 
klebonas kun. Kazimieras E. 
Paulonis ir dabar einąs Mas- 
petho par. klebono pareigas 
kun. Pijus A. Lekešis.

Abu kunigai plačiai žino
mi ne tik mūsų apylinkėje, 
bet ir centralinėse katalikų 
organizacijose. Kun. K. E. 
Paulonis yra Kunigų Vieny
bės centro sekretorius ir L. 
K. Studentų ir Profesiona
lų sąjungos dvasios vadas, 
o kun. P. A. Lekešis yra 
moksleiviams šelpti Motinė
lės draugijos sekretorius, 
Romuvos klubo dvasios va
das. Abu sukaktuvininkus 
Amerikos redakcija nuošir
džiai sveikina, linkėdama 
gausių Dievo palaimų visuo
se jų žygiuose.

Abiejų kunigų sukaktys 
bus atitinkamai paminėtos, 
nors ir be didelių iškilmių. 
Kiek yra žinoma, kun. P. 
Lekešio sukakčiai paminėti, 
jo įsteigtos Maspetho drau
gijos (Altoriaus, Tretinin
kės, Moterų S-gos kuopa, 
šv. Vardo ir Sodalietės) 
išklausys mišių ir drauge 
eis prie komunijos. Atitin
kamai bus paminėta ir kun. 
K. Paulonio sukaktis.

Abiem Sukaktuvininkams 
sakome: Ad multos annos!

iy-

IŠVYKSTA K. VILNIŠKIS

Fe- 
ap- 

ir

Kazys P. Vilniškis, K. 
deracijos New Yorko 
skrities vicepirmininkas 
Lietuvių Universalio Biuro 
iždininkas, šį šeštadienį, ge
gužės 28 d. išvyksta į Lietu
vą švedų laivu Gripsholm, 
kurs išplauks 6 vai. vak. 
nuo W. 57 St. uosto. Minė
tas laivas vyksta tiesiog, be 
persėdimo, į Klaipėdą; 
važiuoja kelios lietuvių 
kursijos, kuriose bus 
150 asmenų.

K. Vilniškis iš Lietuvos Į 
savo gimtinį Brooklyną at
vyko 1931 m. vasarą ir iki 
šiol čia visą laiką gyveno. 
Per 7 metus aktyviai daly
vavo visuomeniniame darbe, 
ypač katalikų visuomenėje.

juo 
eks- 
apie

ties vadovybėje.
Šį penktadienį, gegužės 

27 d., 8:15 vai. vak. Angelų 
Karalienės par. salėje Fede
racijos apskrities valdyba 
ruošia K. Vilniškiu! draugiš
ką išleistuvių vakarėlį, į ku
rį kviečiami jo artimi bičiu
liai, draugai, drauge veikę 
visuomeniniame darbe. Apie 
norą dalyvauti reikia pra
nešti Amerikos administra
cijai.

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Coney Island jau baigia
ma valyti ir gegužės 30 d. 
bus viskas tvarkoje. Žaidi
mų vieta jau baigiama tvar
kyti.

Šiemet vaikų teismas liko 
beveik be darbo. Sakoma, 
tai vis tam tikrų vaikų ge
rovės organizacijų dėka. 
Organizacijos rūpinasi, kad 
vaikai būtų nuolatos vyres
niųjų priežiūroje. Be to, 
daug pagelbėjo vaikų sulai
kymui nuo blogo miesto ati
darytos žaismavietės.

vadovavo seselė Decoles, 
pranciškonė. Po programos 
motinos pavaišintos ir ap
dovanotos.

Motinos taria nuoširdų 
ačiū seselei pranciškonei ir 
savo dukrelėms.

Julija Bačėnienė.

Už puikias bankieto pa
sekmes reikia padėkoti ren
gimo komisijos pirm, (bu
vusiam apskr. pirm.) Vin
cui Kereišiui! Pr.

VYDŪNAS PALEISTAS

NEWARK, N, J.

Nepaprastas pasirengimas 
Sekminių šventei ir ketu- 

riasdešimtės atlaidams

Šį sekmadienį, gegužės 29 
d., tuoj po 4 vai. pamaldų 
parapijos salėje įvyksta šv. 
Vardo dr-jos specialus susi
rinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus ta
riamasi apie šv. Vardo pa
radą, įvykstantį birželio 5 d.

Queens apskrities žydai 
ieško 350 „tėvų”, kurie galė
tų auginti vaikus — pames
tinukus.

SVEIKSTA

A.Amerikos skaitytojas 
Ciplis, gyv. Maspethe, nese
niai išėjo iš šv. Jono ligoni
nės, kurioje išbuvo kelis 
mėnesius. Jam praeitų metų 
lapkričio mėn. automobilis 
sulaužė koją. Dabar jau 
vaikšto ir tvirtėja. Linkime 
visiško pasveikimo.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Praeitą savaitę New Yor
ko miesto ribose buvo 497 
automobilių nelaimės, ku
riose 8 žmonės užmušti, 592 
sužeisti. Pernai tą savaitę 
užmušta 15 ir sužeista 676.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Reikalaujama, kad mies
to pašalpų bedarbiams davi
mo įstaigos būtų peržiūrė
tos, nes miesto valdyboje 
daug skundų gaunama dėl 
jos veiklos.

Brooklyno aukštesniose 
mokyklose (high scholl) ža
da įtaisyti elevatorius, nes 
daug jų yra net 8 aukštų ir 
jaunajai kartai „sunku” 
aukštieji kambariai pasiekti.

Birželio 7 d. Michigano 
valstybės gubernatorius 
Murphy atvyksta į Brookly
ną ir kalbės šv. Jono uni
versiteto mokslo metų už
baigos iškilmėse, kurios į- 
vyks Brooklyn Academy of 
Music.

Buvusioji „gražioji” Wil- 
liamsburgho mokykla, ties 
Grand St. Ext. ir Haveme- 
yer St., pergyveno labai 
daug. Iš pradžių buvo pa
prasta mokykla, vėliau — 
aukštesnioji, paskui buvo 
Home Relief raštinė, galop 
apleista ir vaikai jau baigia 
langus daužyti. Piliečiai pra
šo miesto valdžios ką nors 
padaryti su tuo namu.

Mikas Kazlauskas, 
sūnus Miko ir Agnietės Kaz
lauskų. Savo jaunatvėje ne
tekusiu tėvelio ir, motinai 
ištekėjus antru kartu, pp. 
Jakubėnai, 5404 — 64 St., 
Maspeth, N. Y., rūpinosi sa
vo sūnų išleisti į mokslus.

Mikas gimė 1920 m. ba
landžio 19 d. Blissvile, N. Y. 
Čia jisai pradėjo eiti ir pra
džios mokyklą. Tėvams atsi
kėlus į Maspethą, Mikas 
lankė vietinę pradžios mo
kyklą. Baigęs, atvyko į Ma- 
rianapolio high school, kurią 
baigia birželio mėn. 12 d. 
Mikas yra talentingas jau
nuolis : geras sportininkas, 
muzikas, labiausia jam pa
tinka fotografijos menas, 
tuomi pačiu ir biznis. Jisai 
kaip tik mano šioje srityje 
sukurti savą profesiją. Lin
kime jam gero pasisekimo!

L. K.

HARRISON, N. J.

savaitę adv. Šal> 
ikta Biznio ir Pro- 
iterų organizacijos 
skyr. pirmininke, 
zacija turi 1500 
nerikoje ir 26 už- 
Organizacijos tiks- 
ėt moterims. įgyti 
)ti biznyje ir pro- 
fassachusetts vai- 
gislatūroje, vado- 
iv. S. šąlnienei, ši 
ja užkirto kelią 
airio tikslas buvo 
oterims dirbti vai- 
įtaigose. Ši organi- 
pgi vadovavo rei- 

leisti moterims 
teismuose prisai- 

uole.

lalnienė jau ilgus 
irbuojasi energingai 
noma ne tik Bosto- 
: valstybėje, bet ir 
ilstybėse.

A E. L

Netrukus pradės kasti 
naują požeminį geležinkelį, 
kuris bus sujungtas su Ful
ton požeminiu geležinkeliu. 
Prasidės nuo naujojo Fulton 
St. požeminio geležinkelio ir 
Fulton gatve eis į Pennsyl
vania Ave., ten suksis į Pit
kin Ave ir eis į Linden

Mayoras La Guardia pla
nuoja visus žydų ir italų 
„puškarius” (vežimėlius su 
visokiais daiktais pardavi
mui) suvaryti į tam tikrus 
namus ir kad jų gatvėse nė 
vieno neliktų. Pastaruoju 
laiku jau pradėjo bausti 
tuos „kupčius”, kurie iš ve
žimėlių, neturėdami miesto 
leidimų pardavinėja.

rra pasaulyje žmo- 
vienas stengiasi ki- 
eminti; bet ar M 
l, kurie ne save, W 
tengtųsi išaukštinti. 
— Vincas Krėvė.

ls atima iš moterį 
žiedą. — Buostas.

stas — tai žmogus, 
ino žmones esant 
jlogais, kaip ir jis 
jų neapkenčia.

— B. Shaw.

Kaip visiems Amerikos sa-, Blvd., nuo kur eis iki Rich- 
vaitraščio skaitytojams ge- ' mond Hill. Šis kelias kai- 
rai žinoma, Vilniškis buvo( nuosiąs apie 9 milijonus do- 
Amerikos pirmasis redakto
rius, o vėliau drauge ir ad
ministratorius. Ameriką re
dagavo nuo pat pirmo nu
merio iki 1936 m. spalių 17 
d., o iš administratoriaus 
pareigų pasitraukė pernai 
liepos mėnesį. Visą laiką bu
vo K. Federacijos apskri-

lerių; bus užbaigtas per 4 
metus.

Brooklyn© piliečiai reika
lauja, kad šiemet būtų pa
dvigubintas Coney Island 
maudynėse skaičius sargų 
(life guards), nes kartais 
atėjus būtinam reikalui,

TIKĖJIMO SKYDAS
Ką tik atspausdinta knyga „Tikėjimo Skydas”; 

jos autorius kun. J. Židanavičius, kuris yra parašęs 
daug įvairių veikalų scenai ir šiaip pasiskaitymams.

„Tikėjimo Skydas” paruošta supažindinti skaity
toją su tikėjimo priešų kovos būdais, jų žalingumu 
ir plačiai aiškinama apie kovą prieš bedievybę ir 
įvairius šmeižtus ir priekaištus.

Tai yra knyga, reikalinga kiekvienam katalikui 
perskaityti, kas duos jam supratimo kaip apsisau
goti bedievybės ir prieš ją sėkmingai kovoti.

Knyga yra 392 puslapių, gražiai atspausdinta.
Kaina 1 doleris.

Su užsakymais kreiptis:

Amerikos Administracija
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y

YiY

X

Šiomis dienomis De Witt i 
Clinton high school laikė 
kvotimus 3,000 moterų tarp 
21 ir 29 metų amžiaus, no
rinčių gauti policininko vie
tas. Į policiją priims tik 26 
moteris.

J. Daili ir Ch. Maturando, 
italai, buvo įsimylėję ir ren
gėsi kelti vestuves. Susipy- 
kus dėl kažko, jaunoji nuėjo 
pas jaunąjį ir butelį rūgš
ties (vitrioliaus) supylė jau
nikiui ant galvos, Tas, su
griebęs likusią butelio dalį, 
supylė jaunajai. Dabar abu 
ligoninėje gydosi.

Gegužės 20 d. Baltos Leli
jos choras surengė šaunias 
išleistuves savo nariui A. 
Daunorui, geg. 21 d. išvyku
siam atostogų į Lietuvą. 
Choristai gražiai padainavo 
ir linkėjo savo nariui lai
mingos kelionės.

Geg. 15 d. šv. Vardo dr-ja 
surengė išleistuves A. Dau
norui, J. Katiliui, G. Svirne- 
lienei ir O. šelkauskienei. 
Buvo įvairių prakalbų. Kal
bėjo adv. K. Paulauskas ir 
kiti. Baltos Lelijos choras 
padainavo.

A. Daunora yra mūsų vy
čių kuopos garbės narys; jis 
įgaliotas mūsų vyčiams at
stovauti pas pavasarinin
kus. J. Katilius atstovaus 
šv. Vardo dr-jai. Jis drauge 
su A. Daunoru uždės vaini
ką ant Dariaus Girėno kapo.

Išleistuvių vakarėlio ve
dėju buvo J. Vaitkūnas. Da
lyvių atsilankė apie 200.

J. Stasilionis.

Sekmadienį, gegužės 22 
d., Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčioje prasidėjo dviejų 
savaičių misijos, kurias ve
da tėvas jėzuitas Jonas Ki
dykas. Pirmoji savaitė skir
ta vienoms moterims ir 
merginoms. Misijonierius 
kalba labai svarbiais šių 
dienų moterų klausimais: 
moteris Dievo planuose, mo
teris ir Kristus; nudievintoji 
ir nukrikščionintoji moteris; 
moterys šių dienų gyvenime 
ir t.t.

Vyrų savaitę kalbės ape 
svarbiausius ir sunkiausius 
vyrų uždavinius šiais pil
nais sumišimų, netvarkos ir 
suktybių laikais, ir ką vyrai 
tikrai dar galėtų ir turėtų 
padaryti.

Brangieji parapijiečiai, 
kur tik esate, pasistenkite 
dalyvauti šitose misijose. 
Turėsite geros progos apsi- 
gavoti labai svarbiais savo 
gyvenimo klausimais, pasi
melsti ir tokiu būdu lygiai 
kaip pirmieji apaštalai su 
Marija pasitikti šventosios 
Dvasios malones Sekminių 
rytą.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

Kaunas. — Nuo pat kovo 
11 d. Tilžės kalėjime sėdė
jęs dr. Vydūnas gegužės 9 
d. priešpiet gavo pranešimą, 
kad bus paleistas. Jau tą pa
čią dieną popiet dr. Vydū
nas iš ligoninės, kur pasku
tinėmis dienomis buvo, grį
žo į savo butą. Dr. Vydūnas 
turėjo pasižadėti, kad iki 
bylos neapleis Tilžės miesto 
ribų. Kada teismas įvyks, 
tuo tarpu dar nežinoma.

Vokiečių spaudos žinio
mis, dr. Vydūnui, keliama 
byla sąryšyje su devizų 
įstatymais (dėl pinigų siun
timo į užsienį bei iš ten ga
vimo).

KAM KANKINTIS su 
blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių lluosuotojų, kurie vei

kla lyg dinamitas I Nevarginkit savo 
skonio su netinkančiais, karčiais vais
tais tik todėl, kad Jūsų Viduriai už
kietėję! Visa tai taip nereikalinga!

Kitą kartą Jums prireikus lluosuoto- 
Jo, pabandykit Ex-Lax! Jis duoda jums 
gerą, visišką išvalymą, — 'bet švelniai, 
lengvai, be sukrėtimo Jūsų vidurių, be 
pasibiaųrėjimo ar vidurių skaudėjimo. 
Ex-Lax turi lygiai tokį skonį, kaip šo
koladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar lis yra MoksUškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ i 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininką.

GREAT NECK, L. I.

— Geg. 21 d. vietine vy
čių kuopa turėjo savo pus
metinę pramogą Munsey 
parko salėje. Pramoga labai 
gerai pasisekė. Ačiū visiems 
už atsilankymą. Maspetho 
vyčiai laimėjo taurę už gau- 
singiausį atsilankymą. Durų 
dovana teko mūsiškei St. 
Linduitei. Esame labai dė
kingi Brooklyno vyčiams ir 
Maspetho sporto klubui už 
stiprią paramą.

— Užpereitą sekmadienį 
gerai pavyko Dariaus Girė
no aero klubo pramoga, ku
rios pelnas orlaiviui, perka
mam Lietuvoje šauliams. 
Orlaivį nuveš ir įteiks lakū
nas P. Šaltenis.

Vietinis.

Gegužės nuotaka
Gegužės 14 d. 4 vai. po

piet Motinos Sopulingos par. 
bažnyčioje apsivedė Viktori
ja Bačėnaitė iš Kearny, N. 
J. su Vincu Loveika iš West 
Orange, N. J. Moterystės 
ryšiu juos surišo kun. L. 
Vaicekauskas. Pagiedojo 
Avė Maria jaunosios sesuo 
Birutė. Palydovais buvo jau
nosios sesuo Julija Bačėnai
tė su Miku Loveika. Vestu
vių puota įvyko jaunosios 
tėvelių namuose. Jaunave
džiai „medaus mėnesį” pra
leidžia aplankydami žymes
nes Amerikoje vietas. Visi 
giminės ir draugai jiems 
linki linksmo ir laimingo gy
venimo. Ten buvęs.

Motinų dienoje mūsų par. 
bažnyčioje sodalietės ėjo 
drauge su motinėlėmis prie 
komunijos. Per kitas mišias 
bendrai pamaldose dalyvavo 
vyčiai ir po mišių turėjo 
bendrus pusryčius.

2. vai. popiet sodalietės 
suruošė atitinkamą progra
mą iš dainų, deklamacijų ir 
vaidinimo. Visai programai

. JERSEY CITY, N. J.

— 40 Valandų atlaidai į- 
vyksta gegužės 29, 30 ir 31 
d. Pamaldų tvarka: 6 vai. 
išstatymas Švč. Sakramen
to. 9 vai. suma ir pamoks
las. Vakarais 7:30 iškilmin
gi mišparai, pamokslas ir 
palaiminimas. Išpažintys ry
tais prieš mišias ir vakarais 
po pamaldų. Pakviesta daug 
svečių kunigų. Bus gera pro
ga atlikti velykinę. Kviečia
mi visi lietuviai kaip iš Jer
sey City, taip lygiai ir apy
linkės atsilankyti.

— Gegužės 22 d. įvyko iš
kilminga procesija ir vaini
kavimas Švč. Panelės Mari
jos. Mokyklos vaikai ir so
dalietės gražiai pasipuošu
sios dalyvavo procesijoje. 
Maža mergaitė Janušytė už
dėjo vainiką švč. Mergelei. 
Klebonas pasakė gražų, iš
kilmei pritaikintą pamoks
lą. Visi džiaugiasi tomis 
gražiomis pamaldomis.

WORCESTER, MASS.

Vyčių bankietas
L. Vyčių Naujos Anglijos 

apskritis gegužės 21 d. turė
jo metinį bankietą ir šokius 
Eden Gardens, Worcestery. 
Surengė L. Vyčių 26 kp. 
apskrities naudai, todėl kp. 
priklauso didelė garbė, kad 
nuoširdžiai rūpinasi ir apsk. 
reikalais.

Į bankietą suvažiavo iš 
visų kp., gausingiausiai šį 
kartą pasirodė So. Bostono 
kuopa.

Be vyčių dalyvavo daug ir 
vyčių draugų, o ypač gra
žiai šį kartą pasirodė Wor- 
cesterio lietuviai profesiona
lai. Buvo atvykęs ir Worces- 
terio mayoras William Ben
net, kurs pasakė gražią vy
čiam kalbą. Mayorą atlydė
jo vyčių nuoširdus draugas 
adv. A. Mileris su žmona.

Bankietui baigiantis vy
čiai sudainavo kelias gra
žias lietuviškas daineles.

KAIP SUDEGĖ PALAN
GOS MIESTAS

Gegužės 10 d. apie 11 vai. 
ryto Palangoj kilo labai di
delis gaisras.

Gaisras kilo iš klebonijos. 
Pradedant nuo bažnyčios, 
visoje Vytauto gatvėje į 
Liepojos pusę neliko beveik 
nė vieno namo, 'šiuose na
muose kaip tik buvo labai 
daug krautuvių, kurias gai
sras visiškai sunaikino. Nie
ko išgelbėti nebuvo galima, 
nes pūtė smarkus vėjas, ir 
todėl gelbėjimo darbai buvo 
neįmanomi. Masinis gaisras 
truko apie pusketvirtos va
landos. Tik atvykus Klaipė
dos miesto ir 6 pėstininkų 
pulko ugniagesių koman
doms, po dviejų su puse va
landos atkaklios kovos, pa
vyko milžinišką gaisrą su
laikyti.

Mirtinų žmonių aukų ne
buvo, tačiau sužeistų daug. 
Padaryti nuostoliai siekia 
per 2 mil. litų. Didesnė Pa
langos gyventojų dalis liko 
be pastogės ir neteko viso 
savo turto. Iš žymesnių pa
statų gaisras sunaikino paš
tą, 6 klasių gimnaziją, 8 
komplektų pradžios mokyk
lą, 2 stalių dirbtuves, žydų 
liaudies banką, 9 kepyklas,

5 gintaro dirbtuves, apie 50 
krautuvių ir smulkių amati
ninkų dirbtuves. Iš viso su
degė apie 300 trobesnių. Be 
pastogės liko 1500 žmonių, 
jų tarpe policija, ligonys, 
vaikai ir seniai. Gaisras su
naikino ir vertingas gintaro 
krautuves bei garsias Pa
langos gintaro dirbtuves.

Pažymėtina, kad tik ma
ža dalis palangiškių tebuvo 
apsidraudę nuo gaisro, tik 
apie 10 procentų. Pašto ir 
bankelio kasas pavyko iš
gelbėti.

Vokiečiai atšaukia patarėjus
Kinijoje yra vokiečių ka

rininkų grupė iš 30 asmenų, 
kurie yra artimiausi Kinijos 
kariuomenės vadovybės pa
tarėjai. Berlyno vyriausybė 
dabar nori tuos patarėjus 
atšaukti. Dauguma jų su
tinka grįžti, bet keletas pa
reiškė norą pasilikti ir to
liau pagelbėti kinams jų ko
voje prieš japonus.

HAVEMEYER 8-0259 <
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

•- 5 ■ >, MASPETH. n. y.

Tel. EVergrcęn 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409 „

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783 -
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
. NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

? ■

^219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y? 

3(Williamsburg]) Bridge Plaza'£
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Gegužės 27 d., 1938 m.
ŠTA

Devintoji MetineLIETUVIŲ DIENA
Sekmadienį, Liepos-July 3 d.

KLASHUS CLINTON PARK, Maspetli, N. Y.

Vargonų Pašventinimo Koncertas
Praeitą sekmadienį, gegu

žės 22 d., šv. Jurgio par. 
bažnyčioje įvyko įspūdingos 
iškilmės — naujų vargonų 
šventinimas ir bažnytinis 
koncertas. Iškilmės praėjo 
tikrai šventadieniškoje nuo
taikoje. Bažnyčia buvo pil
na žmonių dar gerokai prieš 
6 vai. vak., kada turėjo pra
sidėti apeigos. York gatvėje 
buvo didelis judėjimas, pilna 
automobilių.

Lygiai 6 vai. vak. pasiro
dė prie didžiojo altoriaus 
grotelių kleb. kun. K. Paulo- 
nis ir pareiškė džiaugsmo ir 
padėkos žodį visiems, kurių 

■ dosnumas leido parapijai į- 
sigyti naujus vargonus; y- 
patingai dėkojo šešių para
pijų chorams, kurie savo 
atsilankymu padidino iškil
mių reikšmę.

Vargonus pašventino kun. 
N. Pakalnis, asistuojamas 
kunigų J. Aleksiūno ir M. 
Kemežio. Vargonus pašven
tinus, jais tuojau pagrojo 
jų statytojas Delosh. Pa
sklido po bažnyčią galingųjų 
vargonų garsai ir pripildė 
šv. Jurgio parapijiečių bei 
jų svečių veidus džiaugsmin
gu pasitenkinimu. Parapijos 
mažasis choras, meniškai 
seselių pranciškonių paruoš
tas, jautriai ir darniu muzi
kalumu sugiedojo giesmę „O 
Cor Amoriš”. Tai buvo lyg 
simbolis: prie naujų vargo
nų pirmiausia sugiedojo ma
žųjų choras, atstovas jau
nosios lietuvių kartos, ku
rios dvasiniems reikalams 
tie vargonai ir turės ilgiau
siai tarnauti.

Po to vykdyta ilga kon
certinė programa, kuri čia 
bus paduota be atitinkamo 
įvertinimo, nes šie žodžiai 
rašomi ne muzikos specialis
to.

Šv. Jurgio par. vyrų cho
ras, ved. J. Brundzos, be 
vargonų akompanavimo, su
giedojo J. Arvadelto „Avė 
Maria”. Maspetho par. cho
ras, ved., A. Vismino, išpildė 
dvi giesmes — F. J. McDo
nough „Terra tremuit” ir A. 
Warner „Regina Coeli”.

Vargonais solo J. S. Ba
cho vieną kūrinį išpildė šv. 
Jurgio par. vargonininkas, 
muz. J. Brundza. Vėliaus jis 
pagrojo ir W. F. Seringo 
vieną kūrinį.

Solo giedojo A. Kulbokai- 
tė - Vyšniauskienė (A. H. 
Rosewigo „Avė Maria”), Br. 
Brundzienė (Mozarto kūri
nio ištrauką iš „Exultate, 
Jubilate” ir Rossinio „Cuius 
animam”) ir A. Vasiliaus
kas (Fr. Cesario „Panis An- 
gelicus” ir Gounod „Avė 
Maria”).

Elizabetho par. choras, 
komp. J. Žilevičiaus veda
mas, sugiedojo Rossinio 
„Surrexit Christus” ir Lotti 
„Regina Coeli”; be to, pri
tarė komp. J. Žilevičiaus su
kurtai fantazijai „Marija, 
Marija”, kurią vargonais 
grojo pats kompozitorius. 
Buvo labai malonu išgirsti 
naujųjų vargonų varpų bal
sus.

Elizabethietis P. Gvaldis, 
filharmonijos orkestro na
rys, smuiku pagrojo vieną

Mendelsono Bartholdy kūri
nį.

Newarko par. choras, ved. 
A. Stanšausko, išpildė tris 
giesmes — Palestrinos „A- 
doramus Te”, Ett „Laudate 
Dominum” ir Vittoria „Po- 
pulus meus”.

Apreiškimo par, choras, 
ved. J. Jankaus, sugiedojo 
F. J. McDonough „Cantate 
Dominum” ir A. H. Rose
wigo „Credo”, o Angelų Ka
ralienės par. choras, ved. P. 
Dulkės — „Kristus jau pri
sikėlė” ir Emersono „Glo
ria”.

Koncertą užbaigė šv. Jur
gio par. choras, ved. J. Brun
dzos, sugiedodamas Mocarto 
„Magnificat” ir Bandelio 
„Alleluia”.

Koncertas užsitęsė 2y2 
vai., tačiau visų susirinku
sių įdomiai išklausytas iki 
galo. Iškilmių gale suteiktas 
palaiminimas švč. Sakra
mentu.

Iš viso iškilmėse buvo 
apie 1000 asmenų, kurių 
skaičiuje dalyvavo kunigai 
Paulonis, Pakalnis, Vasi
liauskas, Mikšys, Kelmelis, 
Aleksiūnas, Kidykas, S. J., 
Kemežis, Kartavičius, Lau- 
rynaitis, Petrauskas.

Bažnytiniam koncertui už
sibaigus, par. salėje įvyko 
vaišės ir pasilinksminimas. 
Čia vakaras praėjo džiaugs
mingos jaunatvės įtakoje 
— vargu ar ši salė yra ma
čiusi tiek daug jaunimo! 
Klebono kun. Paulonio nuo
širdžiu rūpestingumu visi 
choristai ir jų vadai buvo 
maloniai pavaišinti, o J. Na
vicko Nakties Pelėdų orkes
tras dar stipriau kėlė sma
gią nuotaiką.

Naujieji vargonai kainuo
ja 4200 dol. Iki šventinimo 
dienos į vargonų fondą į- 
plaukė 3,515 dol. 14 c. Tiki
masi, kad nedateklius bus 
veikiai padengtas.

Džiaugiasi par. klebonas, 
džiaugiasi choro vadas, 
džiaugiasi ir visi parapijie
čiai, sulaukę savo bažnyčio
je naujų vargonų, kurie, 
kaip sako kun. Paulonis iš
leisto spaudinio įžangos žo
dy, tarnaus „Dievo garbei ir 
žmonių širdims į Jį pakelti”, 
kurie „puoš šv. Jurgio Lie
tuvių Bažnyčią”.

M. M.

VIEŠA PADĖKA

Pašventinus naujus Kim
ball vargonus šv. Jurgio 
bažnyčioje, tenka pareikšti 
viešą padėką visiems prisi- 
dėjusiems prie tų apeigų, y- 
pač dalyvavusiems bažnyti
niame koncerte ryšium su 
vargonų pašventinimu. Ačiū 
gerb. kun. Pakalniui už atli
kimą šventinimo apeigų, 
kun. Aleksiūnui ir kun. Ke
mešiui, jam padėjusiems ir 
kitiems dalyvavusiems ku
nigams.

Paliekant pačią muzikalę 
dalį koncerto žinovams įver
tinti, vienok negalima pra
leisti nepaminėjus dviejų 
numerių programoj. Pirma, 
tai šv. Jurgio par. mažų 
mergaičių choro išpildytas 
harmonizuotas kūrinys „O

Cor Amoris”. Tai tikrai ar
tistiškai išpildyta su tobu
lomis tonų modulaci jomis, 
jog pridavė visai programai 
didesnio meniškumo. Kredi
tas priklauso gabiai muzi
kei seserei Marcelinai, pran
ciškonei, kuri sugebėjo taip 
sėkmingai išmokyti mažas 
mergaites. (Beje, ši sesutė 
dabar ruošiasi didvyriškam 
žygiui, būtent, išvykimui į 
Braziliją darbuotis tarp ten 
gyvenančių lietuvių). Tokiu 
pamatu muzikoje galima ti
kėtis gražių pajėgų ateityje.

Toliau privalu mums iš
reikšti ypatinga nuoširdi 
padėka gerbiamam kompozi
toriui Juozui Žilevičiui už jo 
patiektą kūrinį, fantaziją 
„Marija, Marija”. Čia irgi 
nors tikras įvertinimas pri
klauso žinovams muzikams, 
norima išreikšti džiaugsmas 
bei padėka, kad p. Žilevičius 
teikėsi sukurti tą kūrinį 
tikslu tikrai nušviesti naujų 
vargonų galimybes, ypač iš
reiškiant jų švelnius balsus, 
kaip tai stygų, varpų, fleitų 
ir p. Mes labai jaučiamės 
dėkingi p. Žilevičiui už nuo
stabų prielankumą, parody
tą šv. Jurgio parapijai, už 
jo triūsą, prirengiant savo 
galingąjį chorą, važinėjant 
net kelis kartus iš Elizabe
tho į Brooklyną.

Prityrėme ir kitų malonu
mų bei prielankumų, pa
vyzdžiui gerb. kleb. kun. 
Kelmelis Newarke net savo 
parapijos misijų tvarką pa
keitė ir su gerb. misijonie- 
rium kun. Kidyku, S. J. ir 
savo choru ir vargonininku 
atvažiavo į iškilmes ir kon
certą. Mes dėkojame už tokį 
prielankumą.

Norime išreikšti padėką 
visiems dalyvavusiems cho
rams ir jų gerbiamiems va
dams, gerbiamiems solis
tams — solistėms, neužmir
štant nė savo choro ir jo va
do už tvarkingą surengimą 
visos programos.

Stengėmės, kiek galėjome, 
nors toli gražu ne taip, kaip 
buvo verti, priimti svečius 
choristus ir jų vadus, pa
gerbusius šv. Jurgio parapi
ją.

Pasiaukojusių choristų 
gražus darbas, išpildant to
kią žavėjančią programą, jų 
mandagumas, svetingumas, 
malonumas taip juos padaro | 
brangiais, kad jausimės 
jiems amžinai dėkingi. Kaip 
būtų gražu, kad tokia dva
sia, kokia viešpatavo bažny
tiniuose koncertuose, pav. 
Elizabethe po Naujų Metų 
ir dabar pas mus tarp įvai
rių apylinkės lietuvių para
pijų choristų, būtų sucemen
tuota stipriai. Lai New Yor- 
ko ir New Jersey choristai 
sudaro tvirtą Chorų Sąjun
gą! Valio, lai gyvuoja mūsų 
choristai ir jų garbingi va
dai!

Pagaliau, norime išreikšti 
nemažesnę padėką parapijos 
geraširdėms moterims, ku
rios irgi iš tikro pasiaukoji
mo rūpinosi, kad mūsų gar
bingi svečiai būtų nors kuk
liai pavaišinami; taipgi no
rima išreikšti padėką šv. 
Jurgio parapijos choristams 
ir kitiems darbuotojams, ku
rie irgi brangius svečius

gražiai priėmė bei jais rū
pinosi.

Savo dešimties metų ku
nigystės sukakties išvakarė
se įgyti malonūs įspūdžiai. 
Dievui padedant, pasisekus 
pravesti tą bažnytinį kon
certą, tepalieka ištarti vien 
žodžius: „Nunc dimittis, 
Domine, servum tuum”.

Dėkingas,
Kun. K. E. Paulonis.

rini, 21 m., kurs netrukus 
mirė. Po nelaimės Milius bu
vo pasišalinęs, bet gegužės 
22 d. sugrįžo ir nuėjo tiesiog 
į policiją. Yra suimtas ir 
Adolfas Kulikauskas, 18 
m., gyv. 64-13 Hull Ave., 
Maspethe, pas kurį rastas 
revolveris.

IŠVYKO VYČIAI

RENGIA EKSKURSIJĄ

Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 
Išplauks iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOIT

Skamba 
šlykštus 

Dar dėl p 
JIeksitieči

šį sekm;

MASPETHO ŽINUTĖS

— Gegužės 29 d. autobu
sais metinis išvažiavimas į 
Fort Solongą, L. I., prie 
Sunken Meadow Beach. 4 
autobusai jau pilni. Kviečia
mi atvažiuoti ir savais auto
mobiliais.

— Kleb. kun. J. Balkūnas 
jau Budapešte; šią savaitę 
dalyvauja Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese.

— Birželio 5 d. šv. Vardo 
vyrai dalyvaus parade. 
Kviečiame visus vyrus savo 
tikėjimą viešai pareikšti.

— Birželio mėnesį susi
tuokia: D. Alekna su Leona 
Ziniūte (5 d. 2 vai.), St. Ku- 
nickis su Irena Sieko (5 d. 
3 vai.), Lester Cole su Ona 
Ražanauskaite (5 d. 4:30 
vai.), Fr. Landenback su 
Vanda Talutyte (birž. 25 d. 
3 vai.), Sidmack Frederick 
su Mary Hilbrigel (birž. 26 
d.).

— Pirmoji vaikučių Ko
munija bus geg. 29 d. per 9 
vai. mišias.

RUOŠIASI VEDYBOMS

Gegužės 22 d. p. Žinių na
muose, Maspethe, įvyko 
„pajaunių susipažinimo” va
karas. Mat, Žinių dukrelė 
Leona ištekės už veiklaus 
jaunuolio Danieliaus Alek
nos. Visi dalyviai gražiai 
pavaišinti.

Ziniūtės ir Aleknos šliū- 
bas bus birželio 5 d. 2 vai. 
popiet Maspetho lietuvių 
par. bažnyčioje.

NUŠOVĖ DRAUGĄ

Konstantinas Milius, 18 
metų jaunuolis, gyv. 64-06 
Jay Avė., Maspethe, prisipa
žino policijai netyčia peršo
vęs savo draugą Juozą Cat-

Praeitą šeštadienį, gegu
žės 21 d., olandų naujuoju 
laivu Nieuw Amsterdam iš
vyko L. Vyčių ekskursija, 
kuriai vadovauja pats cent
ro pirm. Ant. J. Mažeika, su 
kuriuo drauge keliauja ir jo 
žmona. Viso ekskursantų iš
keliavo 36. Drauge su eks
kursija išvyko Reading, Pa., 
klebonas kun, V. Matulaitis. 
Ekskursijos išlydėti buvo 
susirinkę labai daug lietu
vių.

Vietinė L; Vyčių 41 kuo
pa gegužės 19 d. Apreiški
mo par. salėje suruošė Zu
zanai ir Antanui Mažeikams 
išleistuvių vakarėlį, kuria
me atsisveikinimo kalbas 
pasakė kp. pirm. K. Kaz
lauskas ir Amerikos štabo 
nariai. Kuopos vardu Mažei
kams įteikta dovanėlės. Va
karėlis praėjo draugiškoje 
nuotaikoje.

Per Gothenburgą—Stockholmą 
IŠ Stockholmo laivu s. s. “Marieholm*
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUCINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko j pat Klaipėdą!

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės į autorizuotą laivakorčių agentą arba
.x-«k —J

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

DIDŽIULIS PARADAS

Brooklyno didžiulis para
das įvyksta sekmadienį, bir
želio 5 d. Paradas prasidės 
1:30 vai. popiet iš Bedford 
ir Atlantic Avė. Iš ten mar
šuos Bedford Ave. pietų 
link ligi gatvės, vedančios į 
Ebbets Field stadijoną, kur 
bus išpildyta atitinkama 
programa ir suteiktas pa
laiminimas švč. Sakramen
tu. Parade dalyvaus per 65,- 
000 katalikų vyrų, kurie 
viešai pasirodys Kristaus 
išpažinėjais ir Jo įkurtosios 
Bažnyčios sūnūs esą.

Klausimas: kiek mūsų lie
tuvių parade dalyvaus? Per
eitais ir užpereitais metais 
gana gražiai pasirodėme ir 
vyskupijoj laimėjom gerą 
vardą. Pasistenkime dar ge
riau ir gražiau pasirodyti 
šiemet. Gražu būtų, jei iš 
kiekvienos mūsų parapijos 
nors po 400 vyrų, susirikia-

NAUJI VEIKALAI
Neseniai atspausdinta keletas kun. Dr. J. Navic

ko, M.I.C. veikalų. Kadangi rašytojas labai gerai 
pažįsta jaunimą ir supranta jo auklėjimą tad šie vei
kalai ir yra rinktiniai mūsų vaidintojams—mėgė
jams.
PRANAŠYSTĖ, Anglijos Karaliaus Enriko VIII 

persekiojimo laikų keturių veiksmų, septy
nių paveikslų vaizdelis. Šiame vaizdelyje ryš
kiai atsispindi tikėjimo galia ir tie, kurie 
pradžioje bandė kovoti prieš tikėjimą, pažįs
ta savo klaidas, tampa jo uoliais išpažinėjais, 
gelbsti nusidėjėlių nemirtingąsias sielas, 
skiepydami jiems tikėjimo meilę.

ŽYDŲ KARALIUS, keturių veiksmų, penkių pa
veikslų drama. Tai Kristaus gyvenimo ir Jo 
pasiaukojimo, gerų darbų ir meilės žmo
nėms vaizdas. Čia vaizduojama, kaip piktieji 
fariziejai tarėsi Jį sugauti, kad galėtų, netei
singai apskundę nužudyti. Veikalas tinkamas 
vaidinti ypač gavėnios metu, o pasiskaityti 
visada įdomus ir vertingas.

DU VAINIKU, tragedija penkiuose veiksmuose. 
Jauno kunigaikščio tikėjimas pasireiškia 
taip stiprus, kad atsižadėjęs įvairių dievai
čių už ką jį tėvas, nedorų žmonių apgautas, 
prakeikia, neatbaido ir neatitraukia jo nuo 
ištikimybės. Drąsiai išpažindamas savo tikė
jimą, iškenčia visas nelaimes ir net pagaliaus 
žūsta nuo priešo rankos.

Šie veikalai parsiduoda po 35c. 
Perkant visus tris kartu — 1 doleris.

Kreipkitės į
AMERIKOS ADMINISTRACIJĄ

423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ši šventė J 
sam knise 

saulini laba 
Juk tik nuo ]

vusių po Kristaus ir Bažny
čios vėliava, nuvyktų ir su
sijungę su kitų tautų Kris
taus sekėjais dalyvautų di
džiuliam parade. Taigi, visi 
vyrai, jauni ir seni, ruoški
mės, nes tai yra proga nors 
kartą metuose viešai pasiro
dyt Kristaus sekėjais bei Jo 
įkurtosios Bažnyčios vaikais 
esant. Nesigėdinkim Kristų 
savo Viešpačiu išpažinti, nes 
Jis mums sako: „Taigi, kas 
tik išpažins mane žmonių 
akivaizdoje, tą ir aš išpa- 
žinsiu savo danguje esančio
jo Tėvo akivaizdoje”.

Plačiau apie vykimą ir vi
są tvarką bus pranešta vė
liau laikraštyje ir paskelbta 
bažnyčioje.

J. Mykolaitis.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SL 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1121 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HERMAN J. KARP 
d-b-n Armstrong’s Bar and Grill

1121 Surf Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4035 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8W 
Ralph Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HAYDEN PRYOR
846 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverags 
Control Law at 64 Meserole Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FLORENCE BRODERICK 
The Old Landmark

64 Meserole Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH BLAZE—FRANK A. YOUNG 
4911 Avenue D Brooklyh, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6tli STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. P.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS i-a p. p.

6—8 vak.
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALĄNDO8:
e—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel: EVergreen 7-0106

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną, ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksua

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

68 So. 2nd Street, • Brooklyn, N. Y<

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)

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

nemokamai. Samdo automobilius (vairiems reikalams. Kainos labai prieinam“

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

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

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Pilnas 'patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

7
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