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ŠTAI KAIP

Sekminių šventė.
Skamba Lietuvos vardas.
Šlykštus melas.
Dar dėl parodos.
Meksikiečių laimėjimai.

Šį sekmadienį minėsime 
didelę šventę — Sekmines. 
Ši šventė katalikams ir vi
sam krikščioniškajam pa
sauliui labai reikšminga. 
Juk tik nuo pirmų Sekminių 
prasidėjo apaštalų darbas. 
Šv. Dvasios sustiprinti ir 
apšviesti, apaštalai pasida
rė drąsūs ir nepalaužiami 
Kristaus mokslo skelbėjai. 
Nuo pirmų Sekminių Kris
taus Evangelija pradėta 
skelbti žodžiu ir darbu vi
sam pasauliui, šv. Dvasios 
sustiprintiems apaštalams ir 
jų mokiniams nebuvo bai
sios persekiojimo kančios, 
nesunkios liko nuožmiausios 
kliūtys.

Su malonumu tenka vėl pa
žymėti, kad Lietuvos vardas 
vis dažniau ir plačiau mini
mas. Washingtone leidžiamo 
mėnesinio geografijos žur
nalo The National Geogra
phic Magazine birželio mėn. 
numeryje yra įdomus straip
snis apie Baltijos valstybes 
su keletu įdomių paveikslų 
iš Lietuvos. Žurnalo ben
dradarbis Chandler neseniai 
lankėsi Lietuvoje ir pats nu
fotografavo Nidą, Kauną ir 
kelis asmenis. Tame pat nu
meryje 13 nuotraukų iš Vil
niaus.

Nors straipsnis ir neapsi
eina be netikslumų, pavyz
džiui, parašyta, kad Vilnių 
lenkai atėmė iš bolševikų, 
tačiau suteikia amerikie
čiams pakenčiamų žinių. Y- 
patingai pavykusi Vytauto 
D. muziejaus nuotrauka. 
Galima manyti, kad Chand- 
lerio straipsnis ir paveiks
lai suįdomins kitus žurnalo 
bendradarbius, kurie pain
formuos > savo gausingus 
skaitytojus tikslesnėmis ir 
platesnėmis žiniomis apie 
Lietuvą.

New Yorke įvykęs ko
munistų suvažiavimas įrašė 
į partijos naujus įstatus iš
tikimybės šios šalies kon
stitucijai straipsnį ir įterpė 
reikalavimą, kad partijos 
nariais gali būti tik piliečiai 
arba pareiškę norą būti šios 
šalies piliečiais. Suvažiavi
mas pasisakė už demokrati
ją, prieš fašizmą ir pan., bet 
nė žodeliu neužsiminė, kad 
ir Sov. Rusijoje turėtų būti 
demokratinė santvarka.

Žinoma, komunistų pareiš
kimams niekas netikės. 
Taip, kaip Rusijos komunis
tai išvaikė demokratiškai iš
rinktą Rusijos steigamąj;: 
seimą ir ginklu užgrobė val
džią, taip ir Amerikos ir ki
tų šalių komunistai nepri
pažino ir nepripažins tautos 
teisės apsispręsti. Komunis
tų partijos programos pa
grinde yra diktatūra, tad jų 
šnekos apie gynimą demo
kratijos yra daugiau, nei 
šlykštus melas.
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Lietuvoje Gaminama Didelė 
Lietuviška Filmą

Šiuo metu Lietuvoje gami
nama didelė filmą (judoma- 
sis paveikslas), kurioje bus 
atvaizduota Naujoji Lietu
va, parodant ir jos praeitį. 
Filmos gaminimui vadovau
ja valstybės dramos režisie
rius B. Dauguvietis. Paveik
slus ima Austrijos viena 
bendrove. Filmos vardas bus 
„Birutės Daina”.

„Birutės dainos” filmos 
toks turinys. Lietuvis sodie
tis, tautai esant svetimųjų 
pavergtai, neboja žandarų 
persekiojimų ir visu ryžtu
mu platina lietuviškąsias 
knygas. Šiam drąsiam knyg
nešiui padeda ir jo sūnus 
Jurgis. Atsiskleidžia ano 
sunkaus meto ryškūs vaiz
dai, pavergto lietuvio pašiau 
kojimo persunkti. Knygne
šio sūnus, baigęs piemenėlio 
amžių, visa širdimi prisiri
ša prie lietuviškosios kny
gos. Jis nesąmoningai įver
tina spausdinto žodžio reikš
mę ir veržiasi į mokslus. 
Gimnazija, veržimasis dar 
toliau. Štai knygnešio sūnų 
Jurgį jau mes matome Rusi
joje studijuojantį technolo
gijos mokslus. Laikai kei
čiasi, masėse vis dažniau pa
sigirsta laisvės šūkių. Paga
liau Pasaulinis karas. Jur
gis baigia klausyti technolo
gijos mokslus, tik nespėja 
isigyti diplomo. Rusija gy
vena sunkias dienas. Prade
da Rusijoje organizuotis lie
tuvių karių batalijonai. Į 
juos stoja ir Jurgis.

Paskiau mes jį matome 
Lietuvoje, Pasaulinio karo 
nualintoje, savanorio unifor
moje. Pro akis praslenka 
pirmieji nepriklausomybės 
kovų mūšiai. Su lenkais, su 
bermontininkais, su bolševi
kais. Štai pats ryškusis Šir
vintų — Giedraičių kautynių 
vaizdas. Laukai patrankų 
išarti, išraustos didžiulės 
duobės. Mūsų kariai, laimė
ję kautynes, ryžtingais vei
dais žygiuoja. Matyti nu-

kautų. Ir Jurgis sunkiai su
žeistas. Jis bėga, sutelkęs 
jėgų likučius, ieškoti atsi
gerti. Tačiau jėgos išsenka 
ir jis apalpsta. Be sąmonės 
gulintį jį randa ūkininkaitė 
Birutė. Jurgis parvežamas į 
Birutės tėviškę. Čia gydo
mas. Ji sėdi prie ligonio ir 
niūniuoja Birutės dainą, ku
rią sukūrė A. Miškinis, mu
zika St. Gailevičiaus.

Pasveikęs Jurgis vėl stoja 
į Naujosios Lietuvos atsta- 
tytojų eiles. Pirmiausia iš
vyksta į užsienį apginti in
žinieriaus diplomo, čia (fil- 
moje bus pavaizduotas ir 
didmiestis), susipažįsta su 
viena lenke dvarininkaite. 
Tarp juodviejų užsimezga 
draugiški ryšiai. Jurgis pra
deda užmiršti Birutę, kurią 
buvo pamilęs. Tačiau greit 
įsitikina, kad jam nepake
liui su atgyvenusio luomo 
atstove. Jų nuomonės ski
riasi. Jis — Naujosios Lie
tuvos sūnus — žiūri į ateitį, 
o ji gyvena manieromis, 
praeitimi. Įsigijęs inžinie
riaus vardą Jurgis grįžta į 
besikuriančią Lietuvą. Da
bar jis įsitikinęs, kad žmo
gus be savo tautos ir be sa
vo kultūros nieko sukurti 
negali. Kaip daigas paso
dintas kitoje netinkamoje 
žemėje negali tarpti, taip ir 
žmogus, išrautas iš savo 
tautos ir priklijuotas prie 
svetimos kultūros nustoja 
kūrybinių jėgų, lieka bever
tis.

Toks yra „Birutės dainos” 
turinys. Tačiau į jo rėmus 
bus įdėta veik visa Lietuva. 
Veikalas prasideda Suvalki
joje, Jurgio tėviškėje, ir bai
giasi Aukštaitijoje. Skam
bės liaudies dainos sudavų 
ir aukštaičių. Be to, bus pa
vaizduota visų metų, išsky
rus žiemą, Lietuvos gamta.

Manoma, kad filmą Lietu
voje bus rodoma jau šių me
tų lapkričio mėnesį.

geriau, jei Lietuva parodai 
skiriamą milžinišką sumą 
pinigų paskirtų Lietuvos vi
daus būtiniems reikalams 
(mokykloms statyti, kelei
vių namams įrengti, kultū
ros fondui steigti ir pan.) ir 
užsieny tautinei bei valsty
binei propagandai pravesti, 
ypač išleidžiant tinkamą li
teratūrą. Dar sykį pakarto
jame, kad būtinai reikalinga 
Lietuvos istorija angliškai.
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ČEKOSLOVAKIJOJE SU
ŽEISTI DU VOKIEČIAI

Praha. — Birželio 1 d. vi
soje Europoje susvyravo 
vertybių popieriai po to, kai 
sužinota, kad Eger mieste 
vienas čekas sužeidė revol
verio šūviais du vokiečius. 
Šaudymas įvykęs restorane. 
Čekas paprašęs pagroti če
kišką liaudies dainą ir po to 
jį apstoję apie 35 vokiečiai.

Nors čekai po truputį ati
traukia savo kariuomenę 
nuo pasienio, bet pati Praha 
esanti apjuosta stipriausia 
plieninės apsaugos juosta. 
Ypač geri čekų tankai ir or
laiviai.

ČEKAI ATITRAUKIA SA
VO KARIUOMENĘ

Kaina 5c.

KINŲ MOTERYS ŽUDO 
JAPONUS

VILNIAUS LIETUVIAI 
LANKĖSI PAS GEN. 

ŽELIGOVSKĮ Meksikoje Žudomi Katalikai

Mūsų pareikštas pastabas 
dėl Lietuvos dalyvavimo pa
saulinėje parodoje pakartojo 
Garsas, o Vienybės bendra
darbis V. Sirvydas pareiškė 
priešingą nuomonę, nurody
damas, kad Lietuvai reikia 
dalyvauti pasaulinėje paro
doje, nes to reikalaujanti 
tautos garbė. Gaila, kad ki
ti laikraščiai neparodė susi
domėjimo šiuo svarbiu klau
simu.

Mums vis dėlto atrodo, 
kad tautos garbei būtų daug

Meksikoje generolo Cedil
lo pradėtas sukilimas nepa
vyko. Vyriausybei pavyko 
sukilimą tuojau užgniaužti. 
Cedillo pralaimėjo, bet ūki
ninkai laimėjo. Meksikos vy
riausybė, norėdama gauti 
daugiau šalininkų kovoje 
prieš sukilusį generolą, tuo
jau pravedė žemės reformą. 
Apie 40,000 meksikiečių ge
nerolo Cedillo valstybėje ta
po žemės savininkais, nes 
jiems išdalinta apie 400,000 
akrų.

Taigi, meksikiečiai, gavę 
žemės, gali sakyti, kad nėra 
to blogo, kas neišeitų į ge
ra... Duok, Dieve, kad ir bu
vę žiaurūs katalikų perse
kiojimai ko greičiausiai su
silauktų geros užbaigos.

Praha. — Šią savaitę Če
koslovakijos vyriausybė 
pradėjo atitraukti savo ka
riuomenę nuo Vokietijos 
pasienio. Visoje valstybėje 
jaučiamas atoslūgis, nes ti
kimasi, kad artimas gin
kluoto susirėmimo pavojus 
jau praėjęs.

Dabar laukiama paskuti
nių savivaldybių rinkimų, 
kurie įvyks birželio 12 d. 
Gegužės 22 ir 29 d. buvę 
rinkimai praėjo labai ra
miai. Vyriausybės atstovai 
tariasi su vokiečių partijos 
nariais dėl mažumų teisių 
padidinimo.

Anglų laikraščiai skelbia 
iš Šanchajaus žinias apie ki
nų partizanus, kovojančius 
su japonais. Pavojingiausias 
japonams esąs kinų partiza
nų „mirties batalijonas”, 
kurį sudaro maždaug 90,000 
vyrų ir 6,000 moterų. To ba
tali jono vadas — moteris, 
Lie-šan-In. Ji tokia drąsi ir 
narsi, kad visoje Kinijoje ją 
vadina legendinės kinų he
rojės vardu — „Hva Mo- 
lan”.

Amerikietis lakūnas Geo. 
Hamondas, kovojantis Toli
muose Rytuose, anglų laik
raštininkui papasakojo apie 
„mirties batalijono” veikimą 
tokių smulkmenų:

— Lie-šan-In kariuomeie 
puola japonų ‘dalis visada 
netikėtai. Nelaisvėn neima:! 
visi japonai negailestingai 
išskerdžiami. Po kiekvieno 
Sėkmingo žygio partizanai 
pasklinda po apylinkes dirb
ti žemės ūkio darbų; tokiu 
būdu, mirties batalijonas 

faktiškai nepagaunamas. 
Toji aplinkybė labai demo
ralizuoja ne tik japonų ka
reivius, bet ir aukštąją ja
ponų kariuomenės vadovy
bę, kuri neįmano kovoti su 
šmėkliškąja kariuomene, be
matant išnykstančia. Kartą, 
— pasakojo Hamondas, — 
batalijono dalis, sudaryta 
vienų moterų, užpuolė regu
liarią japonų kariuomenės 
dalį. Iš 500 moterų grįžo gy
vų tik 90, bet japonų neliko 
nė vieno gyvo žmogaus. Pa
ti Lie-šan-In, dalyvavusi su
sirėmime, buvo sužeista į 
petį.

Čankaišekas tą batalijoną 
labai vertina, nes jis atitin
ką reguliarios kariuomenės 
tris divizijas.

Prieš kurį laiką, kaip ra
šo Lietuvos Žinios, Vilniaus 
— Trakų apskr. Valkininkų 
valsčiaus kelių kaimų vals
tiečiai pasiuntė savo atsto
vus į tos pačios apskrities 
Turgelių valsčių pas ten gy
venantį savo dvare gen. Lu- 
cijoną Želigovskį atvaizduo
ti sunkios Vilniaus krašte 
lietuvių valstiečių padėties.

Lietuviai valstiečiai atpa
sakojo apie lietuvių kultū
ros, švietimo ir ekonominių 
organizacijų ' likvidavimą, 
trukdymus lietuviams švies
tis, žiaurų dažnais atvejais 
policijos elgesį, apie nenu
pelnytus protokolus ir kita, 
primindami jam, kad jis, 
Vilnių užimdamas, žadėjęs 
visų tautų gyventojams ly
gias teises, žadėjęs duoti 
laisvę ir netrukdyti šviestis, 
ir dabar lietuviams sunkiau, 
negu caro laikais buvo ir 
gen. Želigovskis jų neužta
riąs ir pažadų netęsįs.

Nors gen. Želigovskis apie 
lietuvių lenkų santykius net 
su savo gerais pažįstamais 
nemėgsta kalbėti ir, apie tai 
užsiminus, nukreipia kalbą į 
ką nors kitą, tačiau valstie
čių pasakojimų išklausė ir 
apgailestavo dėl jų padėties, 
pridurdamas, kad valstiečių 
reikalus seime ginąs ir vi
siems tvirtinąs, jog valstie
čiai, tai ne pastumdėlių ma
sė, su kuria jau esą negali
ma elgtis, kaip kas nori. To
liau gen. Želigovskis išdėstė 
savo pažiūras į savivaldy
bes, kviesdamas per būsi
mus rinkimus aktyviai daly
vauti, tačiau visai nutylėjęs 
dėl lietuvių organizacijų už
darymo ir vaivados Bocians- 
kio politikos, nors valstie
čiai prašė seime šią politiką 
pasmerkti ir atšaukti Bo- 
cianskj.

KLAIPĖDOS NACIAI VO
KIETIJOS NEMALONĖJE

ITALŲ NUOSTOLIAI 
ISPANIJOJE

Roma. — Čia oficialiai 
pranešama, kad Ispanijos 
civiliniame kare nuo pat jo 
pradžios italai turėjo daug 
aukų. Kare žuvo italų: kari
ninkų — 191, kareivių — 
1,832; sužeistų italų: kari
ninkų — 520, kareivių — 
6,476; pradingo: 6 karinin
kai, 157 kareiviai; nelais
vėn paimti 3 karininkai, 356 
kareiviai.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS PRAĖJO GE
RIAUSIU PASISEKIMU

Budapeštas. — Tarptauti
nis Eucharistinis Kongresas 
čia užsibaigė gegužės 29 d., 
dalyvaujant milijoninei mi
niai tikinčiųjų. Kongresą už
baigiant tikintiesiems buvo 
perduotas Popiežiaus palai
minimas ir jo kalba. Popie
žius iš savo vasarnamio pa
sakė trumpą kalbą, kuri bu
vo perduota per radiją, reik
šdamas vilties, kad pasaulis 
su Dievo pagalba išeis iš da
bartinių sunkumų.

Kongresas per visas die
nas praėjo numatyta pro
grama ir geriausiu pasiseki
mu, tik visiems dalyviams 
buvo liūdna, kad Vokietijos 
ir Austrijos katalikai nega
lėjo dalyvauti. Visą laiką 
kongreso svečius užsienie
čius vengrai labai nuošir
džiai priėmė.

Kongresui pasibaigus, Bu
dapešte ir visoje Vengrijoje 
prasidėjo naujos iškilmės — 
šv. Stepono, vengrų pirmo 
karaliaus, mirties 900 metų 
sukakties minėjimo šventė. 
Iškilmes pradėjo Popiežiaus 
Legatas, kardinolas Pacelli.

VOKIEČIAI NEPATEN
KINTI DĖL PASTABŲ

Berlynas. — Jungt. Vals
tybių sekr. Hull priminus, 
kad Europa Turėtų atsimin
ti prieš 9 metus pasi
rašytą Kelloggo Briando tai
kos sutartį, vokiečių spauda 
tą pareiškimą sutiko labai 
piktai. Vokiečiai išsiaiškino, 
kad Hull tą prisiminimą tai
kė Vokietijai, kas, esą, ne
turi pagrindo. Vokiečių 
spauda nurodo, kad Europos 
taiką dabar drumsčia ne Vo
kietija, bet Čekoslovakija.

PROTESTANTŲ PASTO
RIŲ PRIESAIKA 

HITLERIUI

Berlynas. — Vokiečių vy
riausybė nutarė dar labiau 
suvaržyti protestantų pasto
rius, kuriems dabar Įsakyta 
pareikšti ištikimybės Hitle
riui priesaiką. Priesaikos tu
rinys toks: „Prisiekiu, kad 
aš būsiu ištikimas Vokietijos 
ir tautos vadui Adolfui Hit
leriui, saugosiu įstatymus ir 
atliksiu savo pastoriškas pa
reigas. Taip man padėk, Die
ve”.

Hitleriui ištikimi protes
tantų vyskupai jau prisaik
dino šimtus pastorių. Jei ku
rie pastoriai atsisakys nuo 
minėtos priesaikos, jiems 
gresia pašalinimas ir neteki
mas pensijos.

Klaipėdoje gautos patiki
mos žinios iš Vokietijos, kad 
garsusis mokyklų patarėjas 
Mejeris, kuris savo laiku 
kaip Klaipėdos krašto sei
melio vicepirmininkas skun
dė Lietuvą Tautų Sąjungai 
ir didžiosioms valstybėms, 
neseniai buvo Karaliaučiuje 
suimtas ir patalpintas kon
centracijos stovyklom Meje
ris kažkaip nemokėjęs „su
siderėti” su nacizmu ir mė
gino ginti savo paties įsiti
kinimus. Tokiu būdu, nepai
sant savo „nuopelnų”, jis 
pateko į nemalonę ir dabar 
kalinamas.

Apie kito Klaipėdos vo
kietininkų šulo, buv. Klaipė
dos Folkspartijos pirminin
ko J. Krauso likimą taip pat 
pranešama, kad jis šiuo me
tu kalinamas Dachau kon
centracijos stovykloje kaipo 
atkaklus katalikas. Krauzas 
savo laiku iškeliavo iš Klai
pėdos krašto ir apsigyveno 
Bavarijoje. Dabar tenai jį 
ištiko nemalonus likimas.

Klaipėdoj šios žinios labai 
sujaudino vietos vokietinin
kus, kurie net tarp savęs 
pradėję rietis.

— Buvęs Buffalo miesto 
mayoras Zimmerman už pri
ėmimą nelegalių atlyginimų 
nubaustas nuo 2 iki 5 metų 
kalėjimo.

ŠANCHAJUJE SIAUČIA 
CHOLERA

Šanchajus. — Šanchajaus 
mieste ir apylinkėje siaučia 
choleros epidemija, prieš ku
rią kovoti imamasi įvairiau
sių priemonių. Nė vienas 
gyventojų nebus įleidžiamas 
nei išleidžiamas išvykti, jei 
neturės gydytojo pažymėji
mo, kad buvo įskiepytas.

Pravestas skiepijimas da
vė labai gerų vaisių ir nė 
vienas įskiepytas neapsikrė- 
tęs cholera.

ČEKOSLOVAKIJOJE BUS 
VISUOTINIS KARINIS 

APMOKYMAS

Meksikos Miestas.— Mek
sikos Tabasco valstybėje po
licija sukėlė dideles, riaušes 
prieš tikinčiųjų katalikų 
minią, kuri ėjo tikybinėje 
procesijoje. Katalikai savo 
procesija reiškė norą, kad 
Villahermosos mieste būtų 
atidarytos bažnyčios, kurias 
prieš kelis metus valstybės 
vyriausybė uždarė. Katalikų 
prašymus gubernatorius 
Manero atsisakė patenkinti 
ir pasiuntė savo policiją, ku
ri į katalikų minią paleido 
šūvius. Keturi katalikai nu
žudyti, daug sužeistų.

Papildomai pranešama, 
kad Villahermosos katalikai 
norėjo pasistatyti naują 
bažnyčią vietoje valdžios 
sunaikintos, kam griežtai 
pasipriešino vyriausybė. 
Katalikai nusiuntė protesto 
pareiškimus Meksikos sena
tui, prašydami pašalinti gu
bernatorių Manerą, kurs 
varžo gyventojų tikybinę 
laisvę, neleisdamas jiems 
turėti savo bažnyčias.

Praha. — Čekoslovakijos 
vyriausybė išleido naują į- 
sakymą, kurs palies visus 
gyventojus, nuo 6 iki 60 me
tų amžiaus. Visiems gyven
tojams įvedamas privalomas 
karinis apmokymas. Visose 
mokyklose įvedamas karinis 
lavinimas. Berniukai, kurie 
nelanko mokyklų, turės pa
skirti į metus 70 valandų 
kariniam apmokymui, iki jie 
sulauks 17 metų. Mergai
tėms privalomas pirmosios 
pagalbos ir priešlėktuvinės 
apsaugos kursas.

— Lietūkio bendrovė Šiau
liuose statys modernų malū
ną, kurs būsiąs moderniau
sias ir didžiausias malūnas 
Lietuvoje.

RUSIJA NUSILEIDO 
ISPANIJOS KLAUSIME

Londonas. — čia posė
džiauja tarptautinis „nesiki
šimo komitetas”, kurio ži
nioje yra Ispanijos pakraš
čių apsauga, kad Ispanijoje 
kovojančios abi pusės ne
gautų paramos iš užsienio. 
Dabdr komitetas > pasiryžo 
suskaičiuoti esančius Ispa
nijoje svetimšalius „savano
rius” ir pasirūpinti jų išga
benimu. Pradžioje Sovietų 
Rusija griežtai atsisakė pri
sidėti savo lėšomis svetim
šalių savanorių išgabenimui, 
bet rašant šiuos žodžius jau 
buvo žinoma, kad jos atsto
vas Kaganas sutiko prisidė
ti savo dalimi „savano
riams” suskaičiuoti.

Manoma, kad Ispanijoje 
kovojančių svetimšalių su- 
skaitymas ir išgabenimas 
kainuos apie 7 mil. dolerių. 
Siūloma, kad šią sumą pa
dengtų lygiomis Anglija, 
Prancūzija, Vokietija, Itali
ja ir Rusija.

NAUJI ŽYDŲ SUĖMIMAI

Berlynas. — Nacių polici
ja užpuolė keturias Berlyno 
žydiškas kavines, kuriose 
suėmė apie 350 asmenų, dau- 
daugiausia žydus. Po kelių 
valandų arešto suimtieji bu
vo paleisti. Policija aiškina
si ieškojusi „kriminalinių 
elementų”.

Ypatingai daug žydų su
imama buvusioje Austrijo
je, kur žydai šimtais gabe
nami į koncentracijos sto
vyklas, nenurodant jokios 
suėmimo priežasties.

KONGRESAS NORI 
ATOSTOGŲ

Washington. — Kongreso 
narių įvairios komisijos su
sitarė, kad sesijos turi už
sibaigti apie birželio 10 d. 
ir ne vėliau birželio 15 d. 
Šiuo metu svarbiausias įsta
tymo projektas, laukiąs se
nato priėmimo, yra algų ir 
darbo valandų įstatymo pro
jektas, kurį atstovų rūmai 
jau priėmė.



LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Ine,

KAS PENKTADIENIS , i

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams .............. $2.00.
Jungt. Valst. pusmečiui ...... $1.10
Užsienyje metama' $$2.75
Užsienyje pusmečių! .......... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą I

Subscription Rates:
m U. S. A. one year .................. $2.00
In. U. S. A. six months .......... $1.10

.Qther Countries one year .... $2.75 
Other Countries six months .. $1.50

Advertising rotes on application

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko- 
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ARGALI KILTI KARAS?
Šiuo metu daug rašoma ir kalbama apie naujo pasauli

nio karo galimumus, ypač ryšium su paskutiniais įvykiais 
centralinėje Europoje, kur sustiprėjusi Vokietija svajoja 
?,pie kontrolę visos Europos. Čekoslovakijos\ teritorijoje 
esančių milijono vokiečių likimas jaudina didžiųjų ir 
mažųjų valstybių atsakingus asmenis, kuriems dar rūpi 
ne tik jų pačių valstybių saugumas, bet ir žmonijos civi
lizacijos klausimas.

Visų akys nukreiptos į Vokietiją, nes tik dėl jos žygių 
gali suliepsnoti didysis laužas, kurio ugningi liežuviai pa
gautų visą Europą į naują kraujo, ašarų ir pelenų šokį. 
Rimti ekonomistai ir valstybinkai praktiškai sprendžia 
klausimą: ar gali dabartinė Vokietija kariauti? Mes čia 
pasinaudosime Vokietijos padėties žinovo Willson Wood
side samprotavimais, išdėstytais kanadiečių Saturday 
Night savaitraštyje.

Šių dienų sėkmingas karas neįmanomas be atitinkamų 
aliejaus ir geležies atsargų, o Vokietija šiandie kontro
liuoja tik vieną penktadalį geležies kiekio, kokį ji kontro-

AMERIKA

Kun. Juozas Neverauskas, artimas Amerikos sa
vaitraščio bendradarbis, gegužės 29 d. atlaikęs pir
mąsias mišias šv. Pranciškaus bažnyčioje, Miners
ville.

liavo 1914 m. drauge su Austrija — Vengrija. Vokietijos
turimos geležies rūdų kasyklos menkos; jos ginklų pramo
nė dabar paremta išimtinai švedų Laplandijos geležies 
rūda.

Vokiečiai dabar per metus suvartoja aliejaus nuo 5 iki 
6 milijonų tonų; tas suvartojimas auga. Didelėmis pastan
gomis vokiečiai pakėlė gasolino dirbtinę gamybą vienu 
milijonu tonų. Karo metu pareikalavimas pašoktų žymiai
aukštyn. Apskaičiuojama, kad karo atveju Vokietijai rei
kėtų turėti metams 11 milijonų gasolino, benzolino ir ki
tos rūšies aliejaus. Visa tai vokiečiai gamintųsi dirbtiniu 
būdu, nes savo versmių pakankamai neturi Minėtiems vie
nuolikai milijonų tonų dirbtinio aliejaus pagaminti reikėtų 
35 milijonų tonų anglių ir 400,000 žmonių darbo, kam 
reiktų investuoti iy2 bilijono dolerių. Dirbtiniu būdu pa
gaminto. aliejaus kaina būtų 4 kartus aukštesnė nei tikro 
aliejaus kaina.

Vokietijai trūksta gumos ir medvilnės. Vokiečiai gami
na dirbtinę gumą, bet ji brangesnė 4 sykius, nei tikroji
guma. Medvilnę jie gamina dabar iš medžio, bet tai nepa
prastai brangu ir dirbtinė medvilnė menkos rūšies.

Vokiečiams dar prasčiau su maistu. Vokiečių genero
lų ne vienas pripažįsta, kad Pasaulinį karą Vokietija pra
laimėjo dėl maisto stokos. Ir taikos metu vokiečiai turi 
atsargiai naudoti sviestą ir šiaip riebalus. Darbininkams

Naujasis kunigas yra gi
męs ir užaugęs Minersville, 
Pa. Ten lankė pradžios mo
kyklą, o vidurinę baigė Lle
wellyn, Pa., kur jam teko 
dalyvauti įvairios rūšies 
sporto komandose. Baigęs 
high school lankė Keystone 
State Teachers kolegiją ties 
Kutztown ir Bucknell uni
versitetą, Lewisburg, Pa. 
Atostogų metu dirbdavo an
glių kasyklose mokslo išlai
doms padengti.

1929 m. įstojo į šv. Karo- 
liaus seminariją, Overbrook, 
Pa. Ten būdamas pamėgo 
plunksną ir pradėjo daug 
rašyti į lietuvių laikraščius. 
Daugiausia pasirašydavo 
Gintaro slapyvardžiu. Jo ra
štų bene daugiausia gauda
vo Garsas, Studentų Žodis, 
o paskutiniu laiku dažnai

aplankydavo mūsų Ameriką. 
„Pasistiprinti” lietuvių kal
boje, vasaros atostogų metu 
yra lankęs Marianapolio ko
legijos lietuvių kalbos kur
sus.

Seminarijoje išbuvo 9 me
tus. Per tą laiką buvo geras 
studentas, puikiai kėlė lietu
vių vardą, nes laimėjo 5 me
dalius už pasižymėjimą 
moksle. Vasaros metu veik
davo tarp lietuvių.

Kun. J. Neverausko moti
nėlė kilusi *iš Sasnavos, o 
tėvas iš Plutiškių. Turi vie
ną seserį ir keturis brolius. 
Į kunigus jį įšventino vysk. 
Hugh Lamb gegužės 26 d.

Sveikindami naująjį kuni
gą, linkime jam gausių Die
vo malonių visuose žygiuo
se.

peršama prastos rūšiejs dešros, o sviestas dažnai maišomas
su banginių aliejum. Metiniam Vokietijos 450,000 asmenų 
prieaugliui išmaitinti reikia kasmet 84,000 akrų derlingos 
žemės, ko nesuteikė nei užgrobimas Austrijos, kurios že
mė kalnuota ir miškinga.

Taigi, Vokietijai trūksta ir karinės medžiagos, ir mais
to. Tačiau naciams vis dėlto nesvetimas noras kariauti. 
Jie tikisi žygiuoti gilyn ir laimėti be kovos, kaip pasielgė 
su Austrija. Tačiau stiprus Čekoslovakijos pasipriešini
mas davė vokiečiams gerą pamoką, kad tolimesnis Vokie
tijos plėtimasis neapsieis be aukų. Vokiečiams gerai žino
ma Prancūžijos sąjunga su Anglija, Prancūzijos ir Rusijos 
pasižadėjimas ginti Čekoslovakiją. Negalės ramios būti 
Vengrija ir Jugoslavija, jei vokiečiai pradėtų karą.

Tad ar gali Vokietija kariauti? Net jei ir Italija rem
tų visa savo karinė jėga vokiečius, neatrodo, kad karas

minį uždavinį. Kadangi so
cialistas žvelgia į dorovinį 
gėrį kaip atsitiktiną, o kata
likas — kaip esminį, dėlto 
tas skirtumas esmėje (arba 
principe) veda prie skirtu
mo ir politikoje.

Bažnyčia civilizacijos kūrė
ja ir skleidėja

Katalikų Bažnyčios pir
mutinis tikslas yra sielų ga- 
nytojavimas ir pašventimas, 
o po to rūpinimasis medžia
gine žmonių gerove, tačiau

būtų sėkmingas vokiečiams. Dabartinė tarptautinė pade- Bažnyčios pasiuntinybės iš
tiš yra nepalanki karui ir atrodo, kad Hitleris dar turi davos toje srityje pasirodo 
šalto proto. pajėgesnės ir našesnės, ne-

Šiomis dienomis sustiprinti Vokietijos Rusijos oficialūs 
santykai irgi rodo, kad vokiečiai ieško naujų kombinacijų, 
todėl ir karo bent artimu metu negali būti.

Katalikų Socialinė Veikla

gu pasaulinių valdžių pasi
ryžimai rūpintis žmonių ge
rove. Paminėtoje encikliko
je Popiežius Pijus X reikš
mingai sako:

„Bažnyčia, skelbdama Nu
kryžiuotąjį Jėzų, kurs yra

IŠ TĖVU ŽEMĖS

— Savo jubiliejiniam kon
gresui geriau pasiruošti, pa
vasarininkai tarp šeštinių ir 
Sekminių turėjo įvairiose 
vietose kuopų šventes, ku
rių buvo per 1000. Šventės 
praėjo įvairia programa, 
dainomis, sportu, eitynėmis, 
rankdarbių paroda.

— Birželio pradžioje Ber
lyne prasidės pasitarimai su 
vokiečiais dėl prekybinių 
santykių. Derybos bus baig
tos Kaune.

— Pernai Lietuvoje pra
monės įmonių su 5 ir dau
giau asmenų buvo 1,056 su 
30,560 asmenų, o šiemet jau 
1231 su 35,500 asmenų, ku
rių skaičiuje 30,400 samdo
mų darbininkų.

— Šiemet per p’rmus tris 
mėnesius gėrimui ir pramo
nės reikalams parduota deg-

Birželio 3 d., 1938 m. Bin

ina, dalyvaujant ministeriui | f
! pirmininkui kun. Mironui, Į[į|J(
kariuomenei ir šauliams.

(Tęsinys)
Aptarimas

Trumpai tarus, Katalikų 
Socialinės Veiklos terminas 
reiškia /neliaujančią arba 
nenustojančių veiklą visų 
katalikų, kurie yra vienybė
je su Katalikų Bažnyčia; tos 
veiklos kilniomis priemonė
mis einama prie socialinių 
santykių subendrinimo, lai
kantis katalikiškos pasaulė
žiūros dvasios. Savo encikli
koje apie Katalikų Socialinę 
Akciją, Popiežius Pijus X 
dėsto tą veiklą kaip susiju
sią su svarbaus momento 
darbais, sujungtais su mo
derninės visuomenės reika

lais ir kreipia ypatingo dė
mesio į pagerinimą nelemtos 
darbininkų varguomenės 
būklės, rūpinantis medžiagi
ne, kaip ir dorovine jų padė
timi.

Savo veikale „Socialism 
and the Social Movement” 
Werner Sombartas socialinę 
veiklą apibūdina iš socialis
tinio atžvilgio šitaip: „Visų 
pasiryžimų pradžia turi būti 
proletariato išlaisvinimas” 
(psl. 1). Žinoma, kad socia
listas skiriasi nuo kataliko, 
kuomet socialinei veiklai tei
kia klasės pobūdį ir, vietoje 
dorovinio tikslo, stato vien 
tik materijalinį arba ekono-

užristas akmuo ir beprotybė 
pasauliui, buvo pirmoji civi
lizacijos kūrėja ir skleidėja. 
Ji civilizaciją skleidė visuo
se kraštuose, kur tik apašta
lai skelbė, apsaugodama ir 
tobulindama visa tai, kas 
būta gero senovės pagonų 
civilizacijoje, išgelbėdama 
nuo barbarizmo ir pakelda
ma ’į civilizuotos visuome
nės formą visas tas tautas, 
kurios ieškojo prieglaudos 
Jos motiniškoje pieglobsty- 
je; kiek išgalėdama, Bažny
čia, tvirtai žengdama pir
myn, visada gelbėjo visai 
žmonijos giminei, ir žymėti
na, kad visur pasireiškia ta 
charakteristinga antspauda.

Tikrovėje, pasaulio civiliza
cija yra Bažnyčios civiliza
cija”.
Bažnyčios galingoji įtaka
Katalikų Bažnyčia yra ne 

vien tik įtaka, kuri galingai 
pasireiškia socialiniuose 
santykiuose. Tie santykiai 
paliečia Bažnyčios darbą, 
kliudant arba padedant vy
riausioje sielų pašventimo 
pasiuntinybėje. Socialinės 
veiklos aptarimas, kurį pa
tiekia socialistas Sombar
tas, ryžtasi visuomenę pada
linti į kovojančias klases, 
būtent, kapitalistinę ir pro
letarinę, kuri visada palies
ta chroniškos revoliucijos. 
Tai yra pagrindinis ir ypa
tingasis mūsų laikų sociali
nis klausimas ir su juo yra 
gyvai susijusi Katalikų So
cialinė Veikla. Humani nihil 
a me alienum puto. — Ma
nau, kad nieko nėra svetima 
man, kas tik žmogiška. Ir 
kataliko akimis žiūrint, ma
tome, kad Bažnyčios katali
kiškumas arba visuotinu
mas suderina visus savo rei
kalus taip, kad jie tampa 
visiems prieinami arba pri
imtini. Ir Bažnyčia gali kar
tu su tautų apaštalu teisin
gai tarti: „Kas yra silpnas, 
ir aš nesidarau silpnas? 
Kas yra piktinamas, ir aš 
nedegu?” Ir štai, nuo Ro
mos imperijos puolimo, kiek
viena Vakarų civilizacijos 
krizė taip pat buvo krizė ir 
Katalikų Bažnyčiai. Ji tapo 
sutapdinta su romėnų būkle

ir kultūra ir, barbarams go- 
tams laimėjus, Ji kartu su 
romėnais nukentėjo, tačiau 
niekada nepasidavė barbarų 
nežmoniškiems režimams.

Vienok, daugelis senosios 
civilizacijos konservatorių, 
drąsiai žvelgiančių į garbin
gą jų imperijos ateitį, vieto
je požemy gyventi su krau
geriais barbarais, geriau 
troško karžygiškai mirti. 
Britanijoje stabmeldžiai 
druidai, budėdami imperijos 
sargyboje, taip pat laikėsi 
tokio žūtbūtingo konserva
tizmo ir jie, vietoje pasiša
linti arba sutapti su anglais 
bei saksais, verčiau pasida
vė išnaikinimui. Tačiau, Vi
suotinoji Bažnyčia, kurios 
centras buvo Romoje, šali
nosi nuo tokio pražūtingo 
pasirinkimo. Ji skelbė Evan
geliją barbarams laimėto
jams, jiems davė krikštą, 
pasitenkino juos turėti krik
ščionimis, nors jie dar liko
si barbarais. Ir Bažnyčia, 
vietoje žlugti kartu su ro
mėnų imperija, išsilaikė ir 
gyvavo ir naujas Europos 
tautas vedė į kilnesnę civili
zaciją, apie kurią romėnams 
nė nesisapnavo.
Politinės istorijos krizė pa

kenkė ir K-kų Bažnyčiai 
Hildebrando popiežiavimo 

metais Katalikų Bažnyčia 
aukojo visa, kad išsilaisvin
tų (arba laimėtų esminę sa
vo laisvę) iš feudalizmo si
stemos, kuri amžiais reiškė
si kaip vienintelė galima vi
suomeninės santvarkos for
ma. Renesansas tyrė Bažny
čios galimybę prisitaikinti 
kultūriniam perversmui. Re
formacija iš dalies kilo arba 
iš dalies prasidėjo iš nepri
klausomos virštautinės dva
sinės galybės ir despotiškai 
valdančiųjų suverenių tautų 
idėjų. Absoliutiškos monar
chijos, nors ilguose laikotar
piuose ir buvo populiarios, 
tačiau nesutapo su Bažny
čios tradicijomis.

Žinant viduramžius, patir
ta net mažiau laisvės ir de
mokratijos trijuose šimtme
čiuose, pradedant nuo" 15-to- 
jo amž. Yra tiesiog tragedi
ja, kad, kai naujasis sąjūdis 
kilo dėl laisvės ir demokra

tinės už 8,256,641 lt. Pernai 
per tą laiką parduota už 
71/2 mil- lt.

— Šiemet per pirmus 3 
mėnesius Baltijos jūroje ir 
Kuršių įlankoje žvejai suga
vo 324,670 kilogramų žuvies 
už 94,370 lt. Pernai per tą 
laiką sugauta žuvies už 73,- 
070 litų.

— Klaipėdiškė Sandėlio 
bendrovė Roterdame nupir
ko prekybinį laivą. Naujų 
laivų pirkti numato ir Lietu
vos Baltijos Lloydas.

— Pernai į Argentiną iš
važiavo 562 lietuviai išei
viai. Gegužės gale į Lietuvą 
atvyko pirmoji Argentinos 
lietuvių ekskursija iš 24 as
menų. Ekskursijoje yra ir 
keli Uragvajaus lietuviai.

— 1937 metais Lietuvoje 
mirė 6,795 kūdikiai, nesu
laukę vienerių metų am
žiaus. Svarbiausios kūdikių 
mirimo priežastys yra vidu
riavimai, persišaldymai, vir
škinimo trūkumai, odos ir 
kaulų ligos. Didžiausias kū
dikių mirtingumas yra Že
maičiuose, mažiausias — 
Biržų apskrity. Mažiausiai 
miršta žydų — beveik 5 pro
centai kūdikių, o lietuvių — 
beveik 13 procentų.

— Lenkai skiria 800,000 
auksinų trims keliams į Lie
tuvą tiesti ir taisyti. Tie ke
liai numatyti: Vilnius — Za- 
wiasai, Vilnius — Maišoga- 
la ir iš Varėnos stoties į 
Varėnos miestelį. Iš Vil
niaus į Kauną eisią per die
ną trys traukiniai.

— Šiaulių miesto taryba 
dvare prie Rekyvos ežero 
nutarė pastatyti pavojin
giems bepročiams namą.

— Šiemet Lietuva daly
vaus Maskvoje žemės ūkio 
parodoje, kurioje dalyvaus 
ir daugiau valstybių.

— Estijos jubiliejinėje 
dainų šventėje birželio 23 — 
25 d. dalyvaus Lietuvos šau
lių centrinis choras.

— Į Kauną atvyko iš Šan
chajaus lietuvis M. Misevi
čius, kurs, iš kinų laikraščių 
sužinojęs apie lenkų grasini
mus Lietuvai, atsiskubino 
per Rusiją į Lietuvą, kad 
galėtų įstoti savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę.

— Gegužės 25 d. žemės 
ūkio ministeris Tūbelis su 
šeima grįžo iš Šveicarijos 
pagijęs ir pailsėjęs.

— Gegužės 24 d. lietuvis 
sklandytojas Nidoje (Kuršių 
Neringa) Gysas išsilaikė 
ore 26 valandas, tuo sumuš
damas visus anksčiau pa
siektus rekordus ir iškovojo 
Lietuvai trečią vietą pasau
lio sklandytojų tarpe. Tai y- 
ra dar vienas iš 
Lietuvos pažangos 
kų. .

— Gegužės 27 d. 
sybė patvirtino pašto tele
fono susisiekimo ir Lietuvos 
upėmis plaukiojimo bei miš
ko plukdymo sutartį su Len
kija.

— Gegužės 25 dieną įvy
kęs gaisras sunaikino Kau
ne vieną lentpiūvę, padary
damas nuostolių per 400,000

daugelio 
liudinin-

vyriau

tijos, vadovybė daugumoje [litų. Be to, jau kuris laikas 
pateko prieštikybiniems gai-j 
valams. Prancūzijos Revo
liucija ėmėsi pragaištingų 
žygių ir pasėjo nesantaiką 
tarp Katalikų Bažnyčios ir 
Prancūzijos gyventojų dau
gumo, tuomi žūtbūtingai 
kenkiant santykiams tarp 
Bažnyčios ir demokratiškojo 
sąjūdžio kituose Europos 
kraštuose, neišskiriant pa
čios Prancūzijos.

(Bus daugiau)
Kun. Jonas Balkūnas.

j esant didelei sausrai Lietu
voje gaisrai Provieniškių 
miškuose sunaikino apie 60 
hektarų miško.

— Gegužės 26 d. Lazdi
juose buvo švenčiarąa Seno
vės Diena, kurioje dalyvavo 
ir Valstybės Prezidentas 
Smetona ir didžiausia minia 
senovės tautiniais kostiu
mais pasipuošusios organi
zuotos ir neorganizuotos vi
suomenės. Be to, Pandėlyje 

Ibuvo švenčiama Tautos Die-

Ta proga visuomenė įteikė 
suaukotų ginklų.

— Kaune įvykusiam sa- , 
; vanorių sąjungos atstovų 
. suvažiavime dalyvavo Vals

tybės Prezidentas ir šeši ką 
tik iš Amerikos atvykę Či
kagos Dariaus-Girėno posto ■ 
legijonieriai.

— Šiemet per pirmus 4 1 
mėnesius Lietuva užsieniui 
pardavė įvairių prekių už 
74 mil. 900 tūkst. litų, o įsi- 
vežė už 70 mil. 200 tūkst. li
tų. Daugiausia Lietuva par
davė rūkytos, sūdytos ir 
konservuotos mėsos bei laši
nių, linų, sviesto, kiaulių, ja
vų, linų pakulų ir nuobrau- Į 
kų, lentų, kiaušinių, arklių, 
šviežios mėsos ir kt. Pirko į 
daugiausia dirbtinių trąšų, 
įvairių verpalų ir siūlų, ma
šinų, geležies ir plieno, ak
mens anglių, medvilnės au
dinių, žibalo, aliejaus, auto
mobilių, cemento ir kt.

— Kelmės vlsč., Gaučiškių ; 
kaime gyvena du šimtame- į 
čiai senukai: V. Sabaliaus
kas 103 metų ir O. Marcin
kienė 106 metų. Sabaliaus
kas dar gerai jaučiasi ir 
daug įdomių dalykų papasa
koja.

— Nuo gegužės 20 iki bir
želio 1 d. Čekoslovakijoje, 
Pilzeno operoje, koncertavo 
Lietuvos operos art. J. Ma
žeika.

— Pernai visoje Lietuvoje 
buvo išskirstyta viensė
džiais 512 kaimų, kuriuose 
paliesta 11,350 savininkų. \ 
Iš viso viensėdžiais jau iš- 1 
skirstyta 6,096 kaimai su 
139,551 savininku.

— Palangoje sudegusių į 
namų mažiausiai buvo ap
drausta valstybinėje draudi
mo įstaigoje, o daugiausia r 
Lietuvos Lloyde. Liet. Lloy- | 
das išmokės padegėliams I 
apie 330,000 litų, o valstybi- j 
nė draudimo įstaiga apie I 
40,000 litų.

— Šiemet per pirmus ke
turis mėnesius į valstybės 
iždą iš viso įplaukė 96,327,- 
210 litų pajamų, o išlaidų 
iždas turėjo 93,095,544 lt. 
Šiemet daug geriau plaukią 
žemės, darbo pajamų ir taba
ko akcizo mokesčiai, muitai, 
monopolio pajamos ir kt.

— Lietuvos Banko aukso 
fondas gegužės 16 d. siekė 
79 mil. 140 tūkst. litų, o už
sienio valiuta — 1 mil. 940 
tūkst. litų. Valstybės pinigo 
padengimas auksu sudarė 
63y2 proc.

— Nuo nepriklausomybės 
atsteigimo pradžios Lietuvo
je gaisrai padarė apie 196 
milijonus litų nuostolių; juo
se žuvo apie 400 ir buvo su
žeista apie 1,700 žmonių.

— Vytauto D. universite
to vadovybė šių metų rude
nį suruoš platų a. a. prof. 
A. Dambrausko — Jakšto 
minėjimą.

— Į pasitraukusio univer
siteto prorektoriaus prof. 
Pureno vietą išrinktas prof. 
Blažys, iki šiol buvęs un-to 
senato sekretorius.

— Jau baigiama spausdin
ti kun. A. Strazdo — Straz
delio raštai, kuriuos surinko j 
ir suredagavo K. Korsakas 1 
ir J. Petrulis. Knyga bus pa
veiksluota, su atitinkamu/- 
vadu ir paaiškinimais.

— Birželio 17 — 18 i 
Klaipėdoje įvyks tarptautini 
regata (burinių laiveliu 
lenktynės), į kurią iš Kauno 
organizuojamas studentų 
plaukimas baidarėmis. Stu
dentų kelionė prasidės birže
lio 13 d.; bus plaukiama Ne
munu, Vilija, Viliaus perka
su ir Kuršių marėmis.

f
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Birželio 3 d., 1938 m.

Kun. Mag. J. Kazėnas (1913-1938)
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Birželio 7 d. kun. Magnus čioj, Donora, Pa., kur teko 
J. Kazėnas, šv. Kazimiero 
parapijos, Pittsburgh, Pa., 
klebonas, mini 25 metų 
kunigavimo sukaktį. Kun. 
M. Kazėnas yra gimęs Lie
tuvoje 1886 m., Pasvalio pa
rapijoj, Parvalkų kaime. 
Nuo pat mažens kun. Mag
nus norėjo mokytis ir sva
jojo tapti kunigu. Iki toji 
svajonė išsipildė, daug rei
kėjo vargo pamatyti ir net 
tolimą Ameriką pasiekti. 
Pasimokęs Panevėžio „na- 
rodnoj”, savo metu atvyko 
Amerikon pas savo brolius 
Petrą ir Denį Pittsburghan 
1903 m. Broliai nebuvo dide
li turtuoliai, taigi jaunam 
Magnukui teko ieškoti dar
bo. Dirbo nors ir trumpą 
laiką įvairiose vietose, ta
čiau nuolat svajojo apie 
mokslą, iki pagaliau brolis 
Petras pasiuntė jį į lenkų 
kolegiją, Detroit, Mich., kur 
pirmą sykį teko susitikti, 
susidraugauti ir nemažai 
kartu svajoti apie Lietuvą.

Kokios gražios, kokios 
idealios buvo tos svajonės, 
koks jautrus tėvynės ilgesys 
varstė mūs krūtinę. Skrido
me mintimis į Lietuvą, viens 
į Parvalkus ant Mūšos kran
tų, kitas į Aleknaičius ant 
Kruojos upelio pakrančių. 
Tie upeliai atrodė mums 
daug didesni, o ne palygina
mai gražesni už Ohio, Mon
ongahela ir Allegheny upes. 
Gražesnės, meilesnės šalelės 
negalėjome sau įsivaizdinti 
už Tėvynę Lietuvą. Tolimoj 
svetimoj šalyj, lenkų moky
kloj, tur būt, pirmą sykį pa
žinome, kas tai yra tėvynės 
meilė ir jos pasiilgimas. 
Daug metų prabėgo. Gyveni
mo sūkuryje atšalo jausmai, 
pranyko svajonės, o širdis 
kartais nervingai suplaka 
tarp dviejų tėvynių padalin
ta. Prabėgo jaunystė, prak
tiški sumetimai nustelbė jos 
karštį, tėvynės ilgesį negai
lestingai laikas pamažu dil
do širdyje. Jau mes ne be 
tie ir ne be tokie, kokiais 
buvome prieš 25 metus len
kų kolegijoj, Detroit, Mich.

1913 m. birželio 7 d. kun. 
M. J. Kazėno svajonės išsi
pildo — jis tampa įšventin-

tuojau ir klebonauti pora 
metų. Iš Donoros nukeltas į 
Bridgeville, kur pastatė gra
žią erdvią kleboniją. Kun. 
J. Sutkaičiui pradėjus sir
guliuoti, vyskupas paskyrė 
kun. Kazėną šv. Kazimiero 
parapijos administratorium, 
o kun. Sutkaičiui mirus, pa
liko jį ten klebonu, kur ir 
šiandieną labai sėkmingai 
darbuojasi.

Nėra laiko, nei vietos pla
čiau apibūdinti kun. Kazėno 
asmenybę. Santraukoje gali
ma tik tiek pasakyti, kad 
kun. Magnus buvo uolus mo
kinys, yra pavyzdingas, 
darbštus kunigas ir parapi
jos vedėjas. Darbštumas, rū
pestingumas, tvarkingumas 
yra žymiausios kun. Kazėno 
būdo ypatybės. Kaipo kuni
gas jis daug nusipelnė pitts- 
burghiečiams ir, apskritai, 
lietuvių visuomenei, tapęs 
vienu darbščiausių šv. Pran
ciškaus vienuolyno įkūrėjų. 
Kartų kartos minės kun. 
Kazėną, kaipo šv. Kazimie
ro kapinių įsteigėją. Šv. Ka
zimiero parapijoj kun. Kazė
nas daug nuveikė. Nors 
pradžioj turėjo dikčiai ne
malonumų, tačiau savo stro
pumu ir kantrybe viską nu
galėjo, parapijoj įvedė pa
vyzdingą tvarką, išaugino 
draugijas, kaip V. Jėzaus, 
Tretininkų, Sodaliciją ir ki
tas. Parapijos dvasinis sto
vis pagerėjo šimteriopai. Ką 
tik užbaigė statydinti klebo
niją. žodžiu, kun. Kazėną 
galima drąsiai pavadinti 
statytoju. Plunksnos darbas 
kun. Kazėno buvo ir yra 
mėgiamas. Dar seminarijoj

jie begyven- 
progą pasi- 
su savo bro- 
visos tautos

50 procentų nuo- 
visų klasių pa- 
tarifo, keliaujant

Mielas Tautieti:
Lietuva, švęsdama 20 me

tų Nepriklausomybės sukak
tuves, nori kiek galima di
desniam tautiečių skaičiui, 
nežiūrint kame 
tų, suteikti 
džiaugti kartu 
liais Lietuvoje
laimėjimais. Todėl Lietuvos 
Vyriausybė nutarė atleisti 
nuo visų mokesčių užsienyje 
gyvenančius Lietuvos pilie
čius ir lietuvius, kitų vals
tybių piliečius, be to, teikti 
gegužės — rugsėjo mėnesių 
laikotarpyje šias keliavimo, 
lengvatas:

1. Duoti 
laidą nuo 
grindinio
visais Lietuvos geležinke
liais ir garlaiviais, ir 25 pro
centų nuolaidą keliaujant 
tarpmiestiniais autobusais.

2. Aktyvieji sportininkai 
Tautinėje Olimpijadoje ir 
paskirų kolonijų sporto va
dai birželio, liepos ir rugpiū- 
čio mėnesiais Lietuvos gele
žinkeliais trečia klase ke
liauja nemokamai.

3. Atleisti nuo įvažiavimo 
rinkliavos automobilius. Be- 
sivežantieji automobilius 
turi įmokėti G. Konsulate 
užstatą $335.00 sumoje, kad 
grįždami iš Lietuvos auto
mobilį išsiveš.

Lietuvos piliečiai, norėda
mi pasinaudoti pirmam pa
ragrafe suminėtomis lengva
tomis, turi pristatyti G. 
Konsulatui Lietuvos pasą ir 
dvi fotografijas. Lietuviai 
ne Lietuvos piliečiai be sve
timos valstybės paso ir fo
tografijų dar turi pristaty- 

, ti įrodymą, kad jie yra lie-
būdamas yra išvertęs iš len-1 tuviai. Tokiu įrodymu gali
Iru IrnlLnn ttzsh « — , • i • . • . .. « — **kų kalbos dviejų tomų vei
kalą „Mūsiškiai užsienyje”. 
Ir šiandieną, nors darbais 
apsikrovęs, plunksnai ne
duoda rūdyti. Sidabrinio ju
biliejaus proga linkiu kun. 
Magnui ko geriausios klo
ties. Draugiški ryšiai, užsi
mezgę mokyklos sienose, te- 
nenutrūksta iki karsto len
tos.

Lygumų Jonas.

būti lietuvių kalbos mokėji
mas bent žodžiu, lietuviškų 
draugijų narių liudijimai 
arba tų draugijų rekomen
dacijos. Lengvatomis ge
riausia pasirūpinti tuo pačiu 
kartu, kai prašoma vizos. 
Antram paragrafe minimi 
aktyvieji sportininkai liudi
jimus gaus iš Tautinės Spor
to Vadovybės Kaune.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas New Yorke.
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is. Knyga bus pa
su atitinkamu į- 
liškinimais.
io 17 — 18 d. 
įvyks tarptautinė 
burinių laivelių 
į kurią iš Kauno 

mas studentų 
baidarėmis. Stu- 
nė prasidės birže
lis plaukiama Ne- 
ja, Viliaus perka- 
ų marėmis.

Moters liežuvis yra jos 
_ kardas, ir ji iš tikrųjų gerai 

tas kunigu. Pirmas mišias jį prižiūri, kad nesurūdytų, 
atlaikė šv. Juozapo bažny- — K. P.

M. RADZEVIČIŪTĖ

Pilkosios Dulkės
(Apysaka iš knygnešių gadynės) 

GALAS
Raulas, nustebęs, išvažia

vo į miestelį. Užėjo į kalėji
mą. Ten jį nuvedė į nedidu
kę kamarėlę. Sargas atraki
no duris ir tarė:

— Tik skubiai viską atli- 
kit. Už pusvalandžio ateisiu 
jūsų išvesti.

Įėjęs į tamsią kamarėlę, 
Raulas pradžioje nieko ne
matė. Tik vėliau įžiūrėjo 
kampe, tūnantį žmogų. Šis 
pasikėlė ir priėjo prie jo.

— Žinojau, kad ateisi. 
Nors maniau, kad gal būsi 
jau iškeliavęs.

— Vis dar neišsiruošiu.
Gal netrukus ir pavyks man 
iš čia išbėgti.

— O ko taip skubinies 
bėgti iš tėvynės? Tu jaunas. 
Aš, kai iš jos išvyksiu, tai 
jau nebegrįšiu...

Patylėjęs švedas vėl pra
bilo.

— Raulai! Maža laiko 
mum kalbėtis, o daug turiu 
tau pasakyti. Nejau tai tei
sybė, kad tu paliksi tėviškę? 
Tu privalai čia pasilikti. 
Mačiau tave ugnyje per gai-

Esi pasi- 
pirkai ir 

Ne sau, 
broliams. 
Kodėl tu

žodžiu ir

srą. Mačiau, kad Anuprui 
esi geras. Vadinasi, esi drą
sus ir geraširdis, 
turįs, nes žemės 
trobesius pastatei. 
— savo tėvui ir 
Bet kodėl ne sau? 
išvažiuoji?

— Esu surištas 
pareiga...

— O čia pasilikti tu- ne
junti pareigos?! Palikti toje 
žemėje, kurioj gimei, kurios 
vaisius valgei mažas būda
mas?... Ir dabar toji žemė 
tavęs reikalauja... Argi tu 
nesupranti ?

— Ko gi ji reikalauja?
— Reikalauja, kad tu pa- 

siliktum mano vietoje. Aš 
jau nebegrįšiu į tėviškę. Tu, 
ne kas kitas, mane pavaduo
si.

— Aš? Kodėl gi aš?
— Nes esi protingas ir 

darbštus.
— Bet... Bet aš daviau žo

dį. Kaip gi aš tą žodį laužy
siu?

— Dėl šventos pareigos 
savajai žemei galima šitokis 
duotasis žodis ir sulaužyti. I

Gyvenimas yra trumpas
— skubėkime būti geri!

— Amiel.

Aš 
pasakysiu, nors ligi šiol 
kunigui pasisakiau. Ži- 
kas tą kurpių pasmau- 

kas jam sprandą nusu-

Pareigos tėvynei aukštes
nės. Aš daug didesnį nusi
kaltimą padariau. Girdėjai 
apie kurpių, kurį Piliakalny 
„dvasios” nugalabijo? 
tau 
tik 
nai, 
kė,
ko?!

Raulas nusigandęs pasi
traukė.

— Štai tos rankos jam 
sprandą nusuko, kad jis ty
lėtų! Ne gerais darbais ve
damas, ne dėl tuščio smalsu
mo jis ten ėjo. Jis tykojo 
mūsų darbą tėvynei pražu
dyti. Jis buvo maskolių pa
pirktas šnipas... Žinoma, 
neturėjau tai daryti. Dabar 
jaučiu, užmušti žmogaus ne
valia net ir kilniam tikslui. 
Galima tik savo gyvybė au
koti. Bet tai įvyko. — Ką 
bepadarysi! Kraujas mano 
sąžinę apsunkino. Aš galvo
jau: jei aš nekaltas — Die
vas išteisins, jei kaltas — 
pasmerks! Ir, štai, pasmer
kė mane Dievas ir atgailą 
uždėjo... Lietuvis, brolis ma
ne išdavė. Turiu palikti gim
tuosius laukus, takelius, ku
riais tiek metų sunkėsi ma
no prakaitas. Dabar tik jų 
saują pasiimsiu su savimi į

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

kuojąs katalikas laikysis 
Bažnyčios popiežių pateiktų 
patarimų, būtent: priimti 

turėti didingą Jėzaus Širdies'K°muniJ4 bent kartą mėne- 
Šventovę, kuri Kaune jau , SY ir atostogų metu. Šie jų 
baigiama statyti Paminkli- patarimai nepraranda savo 
nės Prisikėlimo bažnyčios vertės birželio, liepos ir rug- 
vardu. Neturtingųjų nuošir- piūčio mėnesiais, šeimyniški 
džiomis aukomis statoma, ta išvažiavimai į parkus ir 
graži bažnyčia bus viso pa- šiaip vasarvietes neprivalėtų

Lietuviška Jėzaus Širdies Šventove
Atėjo gražusis birželio 

mėnuo. Viso pasaulio katali
kų bažnyčiose laikomos Švč. 
Širdies garbei pamaldos — 
tikintieji meilės ir taikos 
Šaltinyje ieško paguodos 
sau ir savo kraštams.

Ant žmonijos vėl kabo 
siaubingi karo debesys, su- 
pagonėję kai kurių valsty
bių vadai žaibuoja kerštinga 
neapykanta. Kitur nedarbas, 
kasdieninio pragyvenimo 
sunkumai ir netikra ateitis 
milijonams darbo žmonių.

Visi mato, kad mūsų lai
kų pasaulyje ir turtų pakak
tų ir taika viešpatautų, kad 
tik širdyse būtų daugiau 
meilės. O kur gi kitur ją tik
rai rasi, jei ne meilingoje 
Jėzaus Širdyje?

Kas šį meilės Šaltinį ran
da, tas randa ir tikrąją Tie
są, Kelią, Gyvenimą sau ir 
kitiems. Tikintieji tai jaučia 
ir todėl su ypatingu uolumu 
plečia Jėzaus Širdies garbi- mo. Jų vardai, įrašyti į 
nimą.

Kaip kitos katalikiškosios 
tautos, taip ir Lietuva nori

saulio lietuvių amžinos pa
dėkos giesmė Dievui už mū
sų tėvynės laisvę. O ateities 
pavojuose ji bus tėvynės 
vaikams gilus suraminimas 
ir sustiprinimas, kad pasiti
kėdami Dieviškąja pagalba 
jie nugalės, ir, skleisdami 
Jėzaus Širdies meilę, išsau
gos katalikiškosios Lietuvos 
nepriklausomybę tarp bedie
viško komunizmo ir pago
niško nacizmo.

būti daromi, jei pramatoma, 
kad nebus galima mišių iš
klausyti. Ankstybiniai meš
keriojimui sekmadieniais iš
važiavimai neprivalo būti 
pateisinimas mišių neišklau
syti, nes yra bažnyčių, kur 
mišios laikomos nuo pat vi
durnakčio.

Visa žmogaus galia ir 
valdžia susideda iš kantry
bės ir laiko. Gyvenimas yra 
kombinacijų grandinė. Rei
kia tik jas ištirti, nužiūrėti 
ir būti savo vietoje.

— P. Cvirka.

Kur gėlių negalima užau
ginti, ten žmogus negali gy
venti. — Napoleonas.

Kiek teko girdėti, kai ku
rie Amerikos lietuviai, norė
dami savo patriotizmą įam
žinti Jėzaus Širdies vardu, 
pasižadėjo prisidėti prie Pa
minklinės Prisikėlimo baž
nyčios įrengimo ir išpuoši-

Šventąją Tautos Knygą, da
rys garbę jiems ir jų vai
kams. A. D.

Užmušti žmogų yra pikta
darystė, bet užmušti mintį, 
kuri yra geriausia Dievo do
vana, piktadarystė nepalygi
namai didesnė.

— Miltonas.

Kur tik meilė perša, dorą 
sužieduoja, ten ašaros neby
ra ir niekas nevaitoja.

— M. Z

Jautrus skausmas yraf dar 
jautresnis, jei giliai jį pasle
pia žmogus savo širdyje, 
kad niekas nedasiprotėtų, 
nesuprastų jo esant.

— Vincas Krėvė.
antrosios. Nes

Ir Vėl Atostogos
Katalikų Bažnyčia visais 

laikais pritarė ir pritars, 
kad kiekvienam Jos nariui, 
pradedant nuo paties šv. 
Tėvo iki pirmosios klasės 
mažutėlio vaikelio, reikalin
gos atstogos. Žmogus dirbąs 
arba mokslus einąs nuilsta 
metų bėgy. Vasarai artė
jant, pirmoji mintis — poil
sis. Mokyklą belanką vaikai 
jau gegužės mėnesį ilgsta 
laisvų vasarėlės dienelių; 
darbininkas dirbtuvėje be
dirbąs pasiilgusiai laukia 
vasaros laisvalaikio; biuruo
se besėdį raštininkai pasigė
rė j ančių malonumu jau iš 
anksto džiaugiasi numatyto
mis atostogomis; institutų 
profesoriai, pamokų rutinos 
nualsinti, mokyklos metui 
pasibaigus laisviau atsikve
pia; studentai, ilgų pamokų 
nukamuoti, atviromis ranko
mis priima taip lauktiną 
jiems vasarą; pramoninin
kai, laikraščių redaktoriai, 
belaukiu patogesnės progos 
atsikvėpti nuo sunkių savo 
pareigų, važiuoja iš troš-

kaus ir tvankaus miestų 
karščio į kalnynus bei pajū
rį gėrėtis tyru vėsinančiu 
oru. žodžiu, visi vasaros 
metu ieško šiokio tokio po
ilsio, šiokio tokio atsitrauki
mo nuo banalaus darbyme
čio. Ir visa tai reikalinga. 
Kitaip, žmogaus fiziška su
dėtis, nuvarginta sunkaus 
darbo, sunkios įtampos, gali 
kartais visai pakrikti.

Iš kitos pusės, atostogoms 
atėjus nereiškia, kad mes 
nuo viso ko atleisti. Kai ku
rie atostogas aiškinasi pla
čiausioj prasmėj. Anot jų, 
— kad laisva, tai jau visai 
laisva! Reik atsiminti, kad 
kataliko pareigos, kaip ir 
kiekvieno žmogaus, Dievui 
ir Bažnyčiai liekasi tos 
čios. Nežiūrint kur mes 
stogausime, Bažnyčios 
kymas išklausyti mišių
sto ir atostogų metu. Susi
laikymas penktadieniais mė
siškuose valgiuose saisto 
mus taip namie pasiliekan
čius, taip atostogoms išvy
kusius. Kiekvienas prakti-

pa- 
ato- 
įsa- 
sai-

Kad žmogui reikalingas 
poilsis, yra paties mūsų 
Viešpaties mintis. Nes Jis 
šešias dienas tvėrė, gi sep
tintą ilsėjos. Bet kad sek
madienis turi būti padoriai 
švenčiamas, taipgi mūsų pa
ties Viešpaties mintis. Jis 
duoda žmogui šešias dienas 
savimi apsirūpinti, gi sep
tintą reikalauja, kad žmo
gus ypatingu būdu Jį pagar
bintų, Jam atitinkamą gar
bę atiduotų. Tad, prisimi
nus vieną mintį, negalime 
užmiršti ir
šios dvi mintys lygiagrečiai 
viena šalia kitos ir svarbu, 
kad mes laikytumės tokios 
pažiūros, kadangi ji yra mū- 
sų paties Viešpaties.

Neužmirškime ir dar vie
no dalyko: likime tokie pat 
dosnūs atostogų metu sek
madienio bažnytinei rinklia
vai, kaip ir kituose metų 
laikotarpiuose. Kiekvienas 
katalikas, savo tikėjimą my
lįs, visados yra pasiruošęs 
paremti savo parapijos pa
rengimus, platinti katalikiš
ką spaudą kur tik galįs, ne
apleisti, jei tai yra jo galioj, 
draugijų susirinkimų, žo
džiu, katalikas turi vadovau
tis ta krikščioniška, Kris
taus gyvu pavyzdžiu paro
dyta, dosnumo dvasia taip 
dvasiniuose taip medžiagi
niuose dalykuose. Prisimin
kime vieną įsidėmėtiną gy
venimo įrodytą tiesą: — 
šykštumas yra tikėjimo silp
nybė ir pradžia jo praradi
mui.

Ant. P. Sandys.

Įpuolęs į nelaimę neverk, 
bet žiūrėk, kaip iš jos išei
ti. — M. Z.

keistenybe yra 
Koks savotiškas 

Tikras visų daiktų 
ir tuo pačiu tik

Kokia 
žmogus! 
chaosas! 
teisėjas
menkas žemės kirminas! Di
dis globėjas ir saugotojas 
teisybės, ir kartu visuma 
netikrumų! Garbė ir gėda 
šio pasaulio. — Paskalis.

Gal jau tokia žmogaus 
prigimtis, kad kaip tyčia di
džiausia silpnybė esti pra
einama nepastebėta arba 
pateisinama, net ir rūsčiau
siai save analizuojant bei 
smerkiant.

Vanduo — geras daiktas, 
žemė — geras daiktas, o kai 
sumaišome abudu, pasidaro 
purvas. — š. T.

Žmonės nėra tokie nedė
kingi, kaip apie juos sako
ma ; jei jais nusiskundžiama, 
dažniausiai atsitinka tik to
dėl, kad teikėjas tikisi ir 
laukia daugiau, kaip kad y- 
ra davęs. — Napoleonas.

Būti praktiškam gyveni
me — reiškia imti viską 
rimtai, bet nieko tragiškai.

— A. Schnitzleris.

tolimąjį Sibirą, į kapą... Ei
nu ten mirti.., Taip gyvenau 
ir dirbau... Ir tu taip dirbti 
mokėsi!

— O iš kur žinote, kad 
mokėsiu?

— Iš kur žinau? Iš tavo 
akių, iš tavo būdo. Žinau, 
kad, jei reikės, ir kraują dėl 
savo tėviškės paaukosi.

— Bet kaip aš pasiteisin
siu žodį sulaužęs

— O kaip tu pasiteisinsi 
prieš tų mūsų brolių vėles, 
kurie mirė dėl tėvynės Sibi
re, jei tu čia nepasiliksi?

Vėl nutilo. Įėjo sargas.
— Metas eiti!
Raulas išėjo, kaip girtas...
Kitos dienos ankstų rytą 

išvedė Švedą iš kalėjimo. 
Daug žmonių iš Kareiviškių 
atėjo atsisveikinti. Jis, tylė
damas, spaudė jų rankas, 
kartais pasakydamas žodį. 
Bet jo akys vis nerimdamos, 
kažko ieškojo toje minioje. 
Staiga jos džiaugsmu su
švito: pro minią ėjo į jį 
Raulas.

Ką jis norėjo jam pasaky
ti.? Sutikimą, ar atsisaky
mą? Bet, nespėjus Raului 
prie senio prieiti, davė ženk
lą kelionei. Keturių kareivių 
lydimas, švedas pradėjo ei
ti, vis žiūrėdamas į Raulo

pasili- 
išbalęs

nepa-

pusę. Staiga jis išsiėmė kaž
ką iš užančio ir sviedė į mi
nią. Pamatęs, kad gerai pa
taikė, ramus, šypsodamas 
nuėjo pirmyn...

Ant Raulo rankų, pečių, 
galvos pabiro visokių spal
vų škaplieriai... Vienas jų, 
kaip kraujas raudonas, už
krito ant krūtinės ir 
ko kaboti... Raulas 
sustojo...

Ir atsitiko kažkas 
prasta.

Būrelis Kareiviškių žmo
nių ir Švedo sūnūs atitraukė 
akis nuo kalinio. Visi sužiu
ro į Raulą ir, netardami žo
džio, staiga visi nusiėmė ke
pures.

O Švedas jau ėjo tiltu, 
aukštai iškeltu per Kiršnia- 
vos upę. čia jis atsigrįžo. Ir 
tada susitiko dviejų žmonių 
akys... To, kuris ėjo į Sibi
rą, ir to, kuris pasiliko tė
vynėje jo švento darbo dirb
ti. Susitiko ir tylomis kažką 
jiedu kitas kitam prisiekė...

Raulas pajuto, kad jo krū
tinėje lyg kažkokį varpai 
pradėjo skambinti...
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Skaistus ir saulėtas buvo 

sekmadienio rytas. Kareiviš
kių bažnyčios varpai ėmė 
gausti ir kviesti žmones iš .

aplinkinių sodžių. Skambino 
pats Martynukas. Džiaugs
mu švietė jo akys. Visi ta
keliai paplūdo žmonėmis. 
Visi ėjo šiandien į Kareiviš- 
kius pamaldų klausyti.

Martynukas vis skambino, 
nors bažnyčia buvo pilnutė
lė. Suūžė vargonai, o iš šim
tų krūtinių galingai nuaidė
jo žavingoji mūsų giesmė:

Pulkim ant kelių...
Prasidėjo mišios.
Martynukas galiausiai lio

vėsi skambinęs. Su dideliu 
vargu prasispraudė pro 
žmones į bažnyčios vidų. 
Buvo baltai apsirėdęs, ant 
jo krūtinės buvo matyti rau
donas šakplerius, o rankose 
tokia puiki maldaknygė!... 
Toks puikus „Aukso Alto
rius”!... Net visi stebėjosi.

Netoliese meldėsi Anup
ras.

Baigėsi mišios. Kunigas 
pasakė gražų pamokslą. 
Žmonės iš aplinkinių sodžių 
pradėjo skirstytis. Tik iš 
Kareiviškių žmonių neišėjo 
niekas, kažko dar laukdami.

Baigęs pamokslą, kunigas 
pažvelgė į didžiojo 
pusę, kur stovėjo 
nės.

Vyras, tiesus ir
apsirėdęs lietuviška sermė

altoriaus 
du žmo-

aukštas,

ga, sujuosta diržu, ant krū
tinės atlapa. Drobiniai, balti 
marškiniai ir keli škaplie
riai, kurių vienas, kaip krau
jas, raudonas...

Šviesius jo plaukus skaid
rino saulės spinduliai. Ap
degusį veidą puošė trumpai 
kirpti ūsai ir šypsena lūpo
se.

Ji — liekna, jauna so- e 
džiaus mergaitė. Nukaitę 
veidai nuo tiekos žmonių 
žvilgsnių.

Visi žiūrėjo į tą stovinčią 
arti vienas kito porą ir kuž
dėjosi.

O kunigas iškilmingu bal
su pradėjo skaityti:

— Įeina į moterystės luo
mą Raulas Kareiva, vaiki
nas, su Rožele Juodyte, mer
gaite; abu šios parapijos, 
Kareiviškių sodžiaus — už
sakąs pirmas.

Dar daugiau akių nukry
po į tuodu, stovinčiu. O jie, 
tai išgirdę, dar labiau nukai
to ir suklaupė melstis. Šven
toriuje Visi pradėjo juodu 
sveikinti.

Paskui visi supuolė kvies
ti į vaišes.

Žmonėm išsiskirsčius, 
šventoriuje pasiliko tryse: 
juodu ir Anupras. Užsuko

(Tęsinys 4 psL)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
pažymėjo. A.

PITTSBURGH, PA. CHICAGO, ILL.

DALYVAUKIME
OLIMPIJADOJE

Jubiliejus
Pittsburgh© ir apylinkės 

kunigai noriai ruošiasi bir
želio septintai dienai, kada 
bus iškilmingai minimas 
kun. M. J. Kazėno 25 metų 
kunigavimo jubiliejus.

Šv. Kazimiero parapijos 
komisijos, draugijos ir klu
bai uoliai rengėsi nepapras
toms iškilmėms, kurios tę
sis tris dienas.

Pirmos dienos tvarka
Mišios, kurias laikys kun. 

M. J. Kazėnas. Tarnaus ku
nigai J. Misius, J. Vaišno
ras, M. Urbonas ir E. Vasi
liauskas. Pamokslą 
kun. J. Vaitkevičius.

12 vai. kunigams 
klebonijoj.

7:30 vai. vakare šv. Kazi
miero auditoriume jubilieji
nis bankietas.

Antros dienos tvarka
9 vai. ryte iškilmingos mi

šios už visus parapijiečius, 
gyvus ir mirusius. Patar
naus tie patys kunigai.

Vakare 7 vai. salė bus at
dara nepaprastam jubilieji
niam veikalui ir kitai pro
gramai, kuri prasidės lygiai 
8 vai. Tą visą vakarą moky
klos vaikučiai, vadovaujami 
sesučių ir vargonininko, su
vaidins labai gražią dramą 
„Ganytojas”. Bilietus gali
ma gauti pas sesutes ir mo
kyklos vaikus; bus parduo
dami ir prie durų.

Trečias vakaras bus gra
žus ir rimtas pasilinksmini
mo vakaras (šokiai), šį va
karėlį parūpins Marijos Vai
keliai ir šv. Vardo draugija. 
Prašom visų — senų ir jau
nų — atsilankyti.

Rengėjai.

centro valdyba 
pastangas, kad 
galėtų priimti 
tenkinti.

deda visas 
tik patogiai 
visus ir pa
veikė jas.

BALTIMORE, MD.

sakys

pietūs

— Kleb. kun. J. Lietuv
ninkas ruošiasi važiuoti į 
Lietuvą; bus išleistuvių puo
ta birželio 18 d. Atsisveikin
sim ir lauksime laimingo su
grįžimo rugsėjo mėnesį. Lin
kime laimingos kelionės.

— Gegužės mėnesis Balti- 
morėje buvo lietingas vėsus. 
Ūkininkai nusiskundžia au
galais, menkai atrodo, o pa
čiame mieste žmonės serga 
sloga. Namai reikalingi ap
šildymo.

— Geg. 29 d. parapijose 
buvo gegužinės procesijos. 
Lietuvių šv. Alfonso bažny
čios buvo 50 metų jubilie
jaus gegužinė procesija; da
lyvavo šv. Vardo dr-jos vy
rai su savo vėliava ir ženk
lais, mokyklos vaikučiai, 
sodalietės, moterys. Buvo 
moterų, nors gražiai apsirė
džiusių, bet nedrįsusių eiti, 
nes nebuvo pasipuošę balto
mis suknelėmis. Net daug 
šv. Vardo vyrų stovėjo nuo
šaliai, nors visų pareiga bu
vo dalyvauti.

— Gegužės 27 
kortavimas salės 
išlaidoms padengti,
buvo pilna salė. Atsilankė 
daug kitataučių, nes novenų 
metu kun. L. J. Mendelis už
kvietė juos ir neliko jie kur
čiais.

— Mirė J. 
senas žmogus, 
tas, ilgą laiką 
sunkiai sirgo,
mišių ir su šv. Vardo drau
gija prie Komunijos.

— Parapijos mokykla už
baigs mokslo metus apie bir
želio 14 d.

d. įvyko 
remonto 
Žmonių

Baranauskas, 
suparalyžiuo- 
sirgęs. Nors 
vis ateidavo

Lietuvių Diena
„Kur vienybė, ten galy

bė”. Kadangi Federacija lie
tuvių katalikų veikimo šir
dis, tad kur Federacija vei
kia, ten kartu visi veikia.

Kiekvienas lietuvis pilnai 
jaučia savo širdyje, kad yra 
jo pareiga remti, platinti ir 
padaryti tikrai iškilmingą 
lietuvių pittsburghiečių die
ną, kuri bus liepos 3 d.

Šv. Pranciškaus Rėmėjų

SO. BOSTON, MASS.

Rimtai susirgo
Praeitą savaitę netikėtai 

ir labai rimtai susirgo Pra
nas Razvadauskas, L. Vyčių 
17 kuopos ir Nauj. Anglijos 
apskrities pirmininkas. Dr. 
Vyšniauskas (West) tuoj 
nuvežė miesto ligoninėn, kur 
jo vardas pavojingai ser-

(Tęsinys iš 3 psl.) 
jie į naujų trobų kambarius. 
Anupras, į jaunuosius žiū
rėdamas, prabilo:

— Kaip aš džiaugiuos!... 
Toki gražūs jūs abudu.

Raulas, kažko susimąstęs, 
tylėjo.

— Apie Kristupą pagalvo
jai? — Anupras užkalbino.

— Taigi. Vargšas jis!
— O matei tu jį?
— Buvo jis pas mane. At

ėjo naktį, pasišaukė, pinigų 
kelionei paprašė. Daviau 
jam laiškų, savo pasą, ku
riame buvau dar užrašytas 
kapitonu Lorensu ir... žiedą 
Štetino sužadėtinei parvežti. 
Ir išvažiavo jis tamsią, aud
ringą naktį.

Pažiūrėjo į verkiančią Ro
želę ir tarė:

— Nesikrimsk, brangioji. 
Grįš jis, pasauly atgailą at
likęs... Grįš į gimtuosius lau
kus, nes pasiilgs tėvynės...
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Klaipėdoje viešėjo keli vo

kiečių ir anglų laivai. Uoste 
skubinosi krauti prekes, nes 
šaltis jau kaustė Baltijos 
pakraščius. Daug žmonių 
vaikščiojo pajūriu. Ties lai
vais, į kuriuos krovė prekes,

stovėjo jaunas vyras ir žiū- jūrą, paskui ramias akis 
rėjo į darbą. 'perkėlė į jūrininką ir, nero-

Matyti, jis niekur " nesi- dydamas jokio susidomėji- 
skubino. Jau kelios valan
dos, kai jis čia stovėjo, ran
kas į kišenius susikišęs. ‘Jis 
davėsi stumdomas, keikia
mas skubančiųjų jūrininkų 
ir darbininkų.

Nieko nesakė į jų klausi
mus. Tik žiūrėjo į banguo
jančią jūrą. Jo akys lyg kal
bėjosi su bangomis.

Lyg norėjo joms ką pasa
kyti...

Vienas vokiečių laivo jū
rininkas ėjo pro šalį ir, no
rėdamas užkalbinti, nusi
spjovė praeidamas. Kai ir 
tai negelbėjo, jis priėjo ir, 
dėdamas ranką prie kepurės, 
paklausė:

— Kapitan Lorens?!
Tik dabar vyras atsigrįžo 

ir, kaip į beprotį, pasižiūrė
jo į vokietį. Tasai tęsė:

— Erkennen mich nicht?
Ich bin Frimm, Matrose aus
„Margarete”. Da! *)

Parodė arčiausiai stovintį 
garlaivį.

Vyras tylėjo. Pažvelgė į

gančių sąraše. Lankyti lei-1 kurių jie kilę. Nuotaika bu- 
džiami tik artimi giminės.; vo puiki. Sekančią dieną vie- 
Prieš rašant šiuos žodžius tinę spauda šį įvykį ryškiai 
teko patirti, kad ligonis tru
putį geresnis. Jo draugai ir 
pažįstamieji susirūpinę ir 
meldžiasi, kad ligonis greit 
pasveiktų.

Lietuvių žydų bankietas
Geg. 25 d. Kenmore vieš

buty įvyko įspūdingas lie
tuvių — žydų bankietas. Da
lyvavo apie 100 lietuvių ir 
per 350 žydų. Keliems šim
tams atsakyta vieta, nes 
nebetilpo. Tame bankiete 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys įteikė Gedimino or
diną iš Lietuvos (Merkinės) 
kilusiam populiariam žydui 
Elihu D. Stone, kurs 1919 
m. Mass, legislatūroj prave
dė rezoliuciją, kad Lietuva 
būtų pripažinta laisva ir ne
priklausoma. Tą Lietuvos 
Prezidento dovaną žydai, I 
matyt, giliai įvertino. Pro-| 
grama prasidėjo apie 7 vai 
vakare, baigėsi po dvyliktos 
Apie Lietuvą gražią kalbą 
pasakė rabinas Herman H 
Rubenovitz, jam atsakė adv 
Bagočius, tarp kitko pabrėž
damas, kad lietuvių rankos 
dar nėra susitepusios žydų 
krauju. Kalbėjo daug žydų 
draugijų atstovų ir žymių 
veikėjų, vienas iš New Yor
ko atvykęs sionistų atsto-. . „ .
vas. Iš lietuvių kalbėjo p-lė Poz- A\Poc'™- Chl^“’ 
Grendelytė (įteikdama po- komP' A' Ale,ksls’ gerini- 
niai Stone nuo lietuvių gėlių 7’ ?onn'-“J Tt' 
bukietą), S. Mockus, adv. zauskas-Detr01t’ Mlch' 
Tamulionis iš Worceterio ir Dainos nuskirtos bendram 
A. F. Kneižys, Darbininko chorui: Amerikos ir Lietu- 
redaktorius. Konsulas Bud- vos himnai, ^„Laisvės daina” 
rys buvo sutiktas Lietuvos Žilevičiaus, „Vytauto 
himnu, kuriam vadovavo mar®as ir „Plauti linksma ’ 
tautiškais rūbais apsiren- “ P°ciaus, „Vilnius” — 
gusios šešios Birutės. Jos ir A- Vanagaičio, „Berneli mū- 
daugiau lietuviškų dainelių Aleksio,. „Gimtinė
padainavo. Žydų grupė pa- pabs kun. J. Čižausko ir 
dainavo keletą žydiškų kū- pitos. Taip pat nustatyta ei- 
rinėlių, o vienas iš jų padai- dainų visai publikai dai
navo apie Lietuvos kaimelį nuotl- 
(Štehele) Pagrindiniu kalbėtoju pa-

Žydų draugijos apdovano- kviestas Chicagos konsulas 
jo konsulą plunksna ir laga- pe^ras Daužvardis; drauge 
minu. Įteikus ordiną, adv. bus Paminėta ir Lietuvos 20 
Stone pasakė jautrią kalbą, me^ nepriklausomybės su- 
pabrėždamas, kad jis gimęs 
Merkinėj, bet pradžios mok- Dainų Šventės ir kitų 
sius ėjęs senoje Lietuvos m0 Parengimų uždarbis nu- 
sostineje Vilniuje. Vilnius ir par^a paskirti Muzikos Ži- 
būsiąs Lietuvos sostine. nioms palaikyti.

Programą vedė ir komite- I seimą ir visus parengi- 
tui pirmininkavo adv. A. O. mus kviečiame iš visų Ame- 
Šalna. Žydai daugumoje bu- rikos vietų chorų atstovus, 
vo iš Lietuvos kilę ir savo vargonininkus ir dvasiškius 
stalus buvo papuošę para-pLir®s^e Pro£3 pamatyti 
šais tų Lietuvos miestų, iš mdsu parengimus, įstaigas 

į ir visą Chicagos miestą.
N. Kulys.

Dainų šventė
Liepos 10 d. Sunset parke 

įvyks chorų sąjungos seimo 
pirmoji Dainų šventė. Pro
gramoje dalyvaus Chicagos 
provincijos sekanti chorai: 
šv. Jurgio par. choras vad. 
komp. A. Pociui; šv. Kry
žiaus par. šv. Cecilijos cho
ras, vad. VI. Daukšai; Gim. 
Pan. Švč. par. choras, vad. 
B. Janušauskui; šv. Antano 
par, šv. Grigaliaus choras, 
vad. A. Mondeika; N. Pra
sidėjimo Pan. Švč. par cho
ras, vad. art. J. Kudirkai; 
Aušros Vartų par. choras, 
vad. J. Brazaičiui; šv. Myko
lo par. choras, vad. N. Ku- 

Jliui; šv. Juozapo par. cro- 
ras, vad. K. Gaubiui; šv. 
Petro ir Paulo par. choras, 

’vad. S. Railai; Dievo Ap- 
veizdos par. choras, vad. K/ 
Saboniui ir šv. Pranciškaus 

I par. šv. Cecilijos choras In
diana Harbor, Ind., vad. A. 
Glemžai.

Bendram chorui dirigen
tai pakviesti varg. sąjungos 
garbės nariai: komp. J. Žile
vičius, Elizabeth, N. J., kom-

dirbti tautiškos idėjos dar-| 
bą, tad yra žmonių, kurie tą 
darbą supranta ir įvertina 
jo tikslą. Tokių žmonių ke
letas atėjo Sąjungai talkon, 
kad jos darbą paremtų ne- 
vien savo pritarimu ir pa
gyrimu, bet ir pinigu. Ban
kininkas Justinas Mackevi
čius, pramonininkai: Juozas 
F. Budrikas, Jonas Juodei- 
kis, Stasys Balzėkas ir Cook 
apskrities sekretorius M. J. 
Flynn (kitatautis) pasiryžo | 
prisidėti su žymia auka; 
kiekvienas jų pasiėmė ap
mokėti vienam Lietuvon ke
liaujančiam lietuviui atletui 
kelionę į abi puses: į Lietu
vą ir atgal.

Tai pavyzdys kitiems lie
tuviams pramonininkams ir 
lietuvių draugams kitatau
čiams. šitas chicagiečių nuo
širdumas ir dosnumas turė
tų paskatinti ir kitus mūsų 
pramonininkus visose kolo
nijose.

ALAS. Korespondentas.

Lietuvių Pirmoji Tautinė 
Olimpiada tikrai įvyksta 
Lietuvoje šią vasarą nuo lie
pos (July) 17 iki galo mė
nesio. Lietuvos sportininkai 
— atletai ir jaunimas išsi
juosęs ten rengiasi geriau
siai pasirodyti, taip ir bro
liškus svečius iš artimų ir 
tolimų pasaulio kraštų pasi
tikti. Olimpiados laukia vi
sa Lietuva, ypač kad tai

CHORŲ DĖMESIUI

*) Ar manęs nepažįsti? Esu 
Primas, jūrininkas iš „Margarc- 
tos”, Ten!

ALA. Sąjungos darbuotės 
atbalsiai mo.

— Der Teufel! Sind šie Amerikos Lietuvių Atleti- 
Kapitan Lorens, oder ich bin kos Sąjungai paraginus lie-
ein Haifisch**), — sušuko tuvių kolonijas siųsti į Lie- 
piktai jūrininkas. tuvą jaunuolius atletus daly-

Tada jūrininkas, dar kar- vauti Tautinėje Olimpijado- 
tą nusikeikęs, atsitolino. Ue> visos kolonijos sujudo.

O pasilikęs krante buvu- Ateina žinios iš Cleveland©, 
sis kapitonas Lorensas, da- Pittsburgh©, Rockfordo, 
bar gi lietuvis ūkininkas Harvey, net iš Naujos Ang- 
Raulas Kareiva, žiūrėjo vėl pūos ir Wyoming© klonių, 
į melsvas jūros bangas... kad ir ten visur skubinai 
Gal buvo jam ir kiek gaila rengiama po vieną ar dau- 
laisvosios jų erdvės... O gal giau atletų siųsti į Lietuvą, 
iš jų atkaklaus veržimosi į Tarpe daugelio kitų kandi- 
krantą per kita kitą — sė- datU Yra net ir garsusis fut- 
mėsi sau naujų jėgų atkak-1 bolininkas J. Beinoris, kuris 
liai kovai dėl savo tėviškės 
gerovės, dėl pilkųjų savo že
mės dulkių, dėl savo brolių 
ir seserų šviesos ir laimės... 
Nebeteko Baltija jūreivio, 
užtat gintaro pakrantės že
mė — Lietuva — gavo nau 
ją, visa jaunatvės jėga pa- 
milusį ją, darbininką!...

Kaip jau žinoma iš spau
dos, ateinančiais 1939 m. į- 
vyksta New Yorke Pasauli
nė paroda, kurioje dalyvau
ja ir Lietuva. Kaip kitos 
tautos, taip ir Lietuva tu
rės savo pavilijoną šioje pa
rodoje. Parodos direkcija 
skiria parodoje atskiroms 
tautoms vieną dieną, kurioje 
tarp kitko bus galimybės 
parodyt savo tautos meną: 
dainas, šokius etc.

Lietuviams yra paskirta 
rugsėjo 10 d., sekmadienis. 
Š. m. balandžio 26 d. Lietu
vos Generaliniam Konsulate 
įvyko tuo reikalu chorų va
dų pasitarimas. . Kadangi 
darbas yra didelis ir neati
dėliotinas, tai čia ir pradė
ta to darbo užuomazga. Iš
rinktas Dainos programos 
rengimo Komitetas iš sekan
čių asmenų: garbės pirmi
ninkas — kun. J. Simonai
tis; pirm. komp. J. Žilevi
čius; vicepirm. muz. Alek- 
sis; sekr. muz. J. Brundza; 
ižd. muz. J Jankus.

Komitetas viešai kviečia 
visus lietuvių chorus, esan
čius Amerikoje, dalyvauti 
bendrame chore, kad suor- 
ganizuotumėm bent 2000 
žmonių. Bendro choro diri
gentu išrinktas komp. J. Ži
levičius, L. M.

Registruojantis prašome 
pranešti: 1) kada suorgani
zuotas choras; 2) skaičius 
choro narių; 3) kas veda 
chorą.

Registracija baigiasi š. 
m. rugpiūčio 1 dieną.

Kelionės bei kitos išlaidos 
nebus apmokamos.

Registracijos ir kitais 
Lietuvių Dainos Dienos ren
gimo reikalais kreiptis pas 
sekretorių J. Brundzą, 175 
High St., Brooklyn, N. Y.

Lauksime teigiamos vi
suomenės paramos šiame 
reikale.

Lietuvių Dainos Dienos 
Rengimo Komitetas.

moko mūsų jaunimą. Jų ve
damose mokyklose vaikų 
sielos dvasia grindžiama 
Dievo ir savo tautos meilės 
pagrindais, šiandien tik ak
las priešingų įsitikinimų fa
natikas neįkainuoja tų bran
gių sąvokų: Dievas, Tėvynė. 
Mums visiems yra žinoma 
seserų kazimieriečių Chica
gos garsi mergaičių akade
mija, be to, jų yra vedama 
daug pradžios mokyklų, yra 
aukštesnių mokyklų — high 
school, kurias veda ir išlai
ko pačios seserys.

Tokia darbuotė, supranta
ma, surišta
išlaidomis. Didžių išlaidų 
bent mažai daliai padengti 
seserys kartais ruošia pik
nikus.

Juozapo Marijos viloj, 
Newtown, Pa., seserų veda
ma ir išlaikoma mergaičių 
high school; tos mokyklos 
naudai įvedama tradicija 
kasmet gražios vilos sode 
rengti du piknikai. Šiais me
tais pirmas piknikas įvyks 
birželio 12 d., antras — rug
sėjo 4 d. Antram piknike 
leidžiama laimėjimui šimtas 
dolerių sekančia tvarka: 
pirmas laimėjimas $50, ant
ras — $10, likusieji aštuoni 
po $5. Savo geradariams, 
prieteliams seserys siunčia 
bilietų knygutes su prašy
mu bilietus išparduoti. Bi
lieto kaina 10 c.; trys — 
25 c.; visa knygutė — $1. 
Jeigu kas malonėtų parduo
ti daugiau bilietų, tegul 
kreipiasi į Vilos Juozapo 
Marijos seseris

Taigi, lietuvės, lietuviai, 
sulaukę birželio 12 d. ar 
rugsėjo 4 d., visi į Juozapo 
Marijos vilą pamatyti gra
žią vilą, gražią mokyklą ir 
mergaičių bendrabutį, su
šelpti seseris, kurios yra pa- ■ 
siaukojusios jūsų dukterų I 
naudai, tuo pačiu ir jūsų,' 
jeigu Jums rūpi dukrelių 
sveikas, kilnus, katalikiškas 
auklėjimas, jeigu Jums bran 
gi katalikybė ir lietuvybė.

Kun. Pr. Vasiliauskas,
Vilos Kapelionas.

su nemažomis

PARAPIJŲ CHORŲ 
DĖMESIUI

KAS MUMS TURI RŪPĖTI

**) Po velniu! Juk jūs esat 
kapitonas Lorensas, arba aš esu 
žuvis.

Laisvai vertė
Jurgis Šaltenis.

pernai buvo išrinktas spor
to žinių laikraščio redakto
rium; diktas vyras, per 6 pė
dų aukščio ir sveriąs virš 
200 svarų.

Chicagos miesto lietuvių 
kolonijos jau turi suorgani
zavę savo atletų būrį, kuris 
keliaus į Lietuvą, tačiau pa
geidaujama, kad būtų gali
ma pasiųsti būrelį didesnį, 
todėl dabar stengiamasi su
kelti daugiau lėšų. Rengia
ma naktinė gegužinė, kuri į- 
vyks birželio 10 d.

ALA Sąjunga

Kas lietuvių nėra girdėjęs 
apie seseris kazimierietes, 
jįj veiklą lietuvių tarpe ir 
pasiaukojimą kultūros dar
bui.

Seserys kazimierietes sa
vo pasiaukojimu Dievui ir 
dvasinės kultūros darbui 
įžadais yra įsirašusios į vi
suomeninio veikimo darbuo
tojas. Mums lietuviams 
katalikams juo labiau y- 
ra brangintina jų veik
la, kad jos veikia lietu
vių tarpe ir lietuvių naudai; 
jos kilnioj, katalikiškoj —

pasiėmė tautinėj dvasioj auklėja ir

Registruotis prašomi 
parapijų chorai

Kai kurie chorai, nemany
dami dalyvauti šią vasarą 
pirmajame Chorų Sąjungos 
seime, liepos 10 — 11 dd., 
nesiregistruoja. Kiekvienas 
choras, kuris ir negalės šie
met dalyvauti seime, prašo
mas įsiregistruoti į Chorų 
Sąjungą, prisiunčiant mo
kesčio $1.00 ir pranešant 
choro vardą, valdybą ir na
rių skaičių. Įregistruoti cho
rai skaitysis Chorų Sąjun
gos nariais ir naudosis viso
mis teisėmis.

Sunku laiškais pasiekti 
kiekvieną chorą, todėl, pa
matę šį atsišaukimą, įregis
truokite savo chorą dar 
prieš Chorų Sąjungos seimą.

Adresas: Parapijų Chorų 
Sąjunga, 1702 N. Wolcott 
Ave., Chicago, Ill.

N. Kūlys, reikalų vedėjas.

visi

bus pirmoji olimpiada Lietu- 
vos padangėje. Olimpiadų 
idėja yra sena; jau graikai 
keletą šimtmečių prieš Kris- 
taus laikus rengė sporto 
lenktynes, kuriose dalyvau
davo atletai iš visų graikiš
kų kolonijų. Tokios olimpia-1 
dos buvo tais laikais ir da- I 
bar yra pagrįstos tautinės 
vienybės idėja. Senovės ro
mėnai, pasaulio valdytojai, ' 
irgi aukštai įvertindavo 
sporto reikšmę ir sporto Į 
olimpiadas, — jie sakydavo: Į 
in corpore sano, mens sana Į 
— sveikame kūne sveikas ! 
protas!

Amerikos lietuvių jauni- Į 
mas šioje Dėdės Šamo šaly
je yra aukštai iškėlęs spor-^ 
to vėliavą ir keliais atvejais 
yra apsivainikavęs garbės į 
vainikais. Visus juos Lietu
va kviečia apsilankyti Pir
mosios Tautinės Olimpiados j 
proga: Lietuvos konsulai iš 
New Yorko ir Čikagos jiems 
išsiuntinėjo pakvietimus ir 
Lietuvos sportininkai tikisi 
turėti savo tarpe tokius gar
bingus svečius, kurių čia ne
išvardinsiu, bet kurių vardai 
Amerikos sporte užrašyti 
aukso raidėmis.

Amerikos lietuvių susido- ' 
mėjimas Lietuvos Olimpiada ’ 
pradeda išsisiūbuoti, ypatin- j 
gai ačiū energingoms pa
stangoms čikagiečių: konsu
lo p. Daužvardžio, teisėjo p. 
Žiūrio ir daugelio kitų jau
nimo rėmėjų ir sporto mė
gėjų, kaip iš Čikagos, taip ir 
iš kitų miestų. Pono J. T. 
Žiūrio, gerbiamo Čikagos 
miesto teisėjo, vadovaujama 
neseniai pradėjo veikti A- 
merikos Lietuvių Atletikos 
Sąjunga: American Lith
uanian Athletic Associa-j 
tion, 105 W. Madison Street, 
Room 1905, Chicago, IE 
Šios organizacijos tiksis 
yra išaiškinti Amerikos lie
tuvių visuomenei, kad kiek
viename mieste sudaryti/ 
Atletikos Draugijas, kurios 
pasirūpintų pasiųsti į Lie
tuvos Olimpiadą savo ge
riausius atletus. Šiam tiks
lui, kiek mums yra žinoma, 
talkininkauja p. J. B. Bor- 
deno vadovaujamas Sporto 
Komitetas Čikagoje, p. G. C. 
Venclovo vadovaujamas Cle
veland© Lietuvių Sporto 
Klubas, p. Simonas Paukš- j 
tis, Pennsylvanijos Univer
siteto futbolo instruktoriaus 
iš Philadelphijos; taipgi 
Pittsburgh©, Wilkes Barre, 
Scrantono, rodos, dar Det
roito, Baltimorės ir Brook
lyn© visuomenės komitetai. 
Tik iš Naujosios Anglijos 
jokių žinių nesigirdi. Kai 
kur komitetas rūpinasi savo 
geniausiems atletams su
rinkti reikalingą finansinę 
paramą kelionei (tik kelio
nei ten ir atgal, nes buvimas 
pačioje Lietuvoje Olimpia
dos metu jiems nieko nekai
nuos), kai kur gi patys 
sportininkai žada vykti savo 
lėšomis. Tarpe Čikagos biz- g 
nierių yra atsiradę tokių 
mecenatų, kurie pasižadėjo 
aprūpinti keletą atletų - 
delegatų. Iš Lietuvos Vyčių 
organizacijos irgi kai kas 
tikisi Olimpiadoje dalyvauti.

Vis tai yra labai džiaugs
mingi faktai. Yra pagrindo 
tikėti, kad Amerikos lietu
vių sporto reprezentasty 
skaičius Pirmoje Tautinėje 
Olimpiadoje pasieks bent 25. 
Olimpiados dalyvių išlydėji
mas turės įvykti jau birk 
lio (June) mėnesio gale. 
Tat gi laiko visai mažai be
liko. Padarykite paskutines 
pastangas, kad gražus dar
bas būtų gražiai užbaigtas.

P. žadeikis, 
Lietuvos Pasiuntinys, t
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je Olimpia- 
nieko nekai- 
r gi patys 
la vykti savo 
Čikagos biz- 
jiradę tokių 
s pasižadėjo 
tą atletų - 
.etuvos Vyčių 
irgi kai kas 
oje dalyvauti. 
labai džiaugs- 
Yra pagrindo 
uerikos lietu- 
reprezentantų 
loję Tautinėje 
įsieks bent 25, 
lyvių išlydėji- 
kti jau birifr 
nėnesio gale, 
įsai mažai be- 
te paskutines 
I gražus dar
iai užbaigtas.
P. Žadeikis, 

Pasiuntinys.

K. VILNIŠKIO 
IŠLEISTUVĖS

Gegužės 27 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyko iš
leistuvių vakarėlis Kaz. P. 
Vilniškiui. Dalyvavo Brook
lyno ir Maspetho kunigai, 
šios apylinkės veikėjai, arti
mi Vilniškio giminės. Pasa
kyta daug kalbų, apibūdinu
sių Vilniškio veiklą ir nuo
pelnus katalikų visuomenė
je. Nuo visų dalyvių K. Vil
niškiui įteikta dovana. Va
karėlyje dalyvavo apie 70 
asmenų.

Atsisveikinimo ir geriau
sių linkėjimų kalbas pasakė 
kunigai Aleksiūnas, Lekešis, 
Paulonis, šeštokas, Laury
naitis ir Kartavičius, K. 
Krušinskas, Barzilauskai, S. 
Subatienė, M. Brangaitienė, 
D. Averka, L. Grigonis ir ki
ti.

Vakaro svečias K. Vilniš
kis nuoširdžiai dėkojo vi
siems dalyviams, priminė 
Amerikos įsisteigimo pra
džios dienas, džiaugėsi jos 
pažanga ir kvietė visus nuo
latos rūpintis Amerikos kle
stėjimu. Pasisakė grįšiąs ru
denį ir vėl su visais bendra
darbiausiąs visuomeniniame 
darbe.

Išleistuvių vakarienę gra
žiai sutvarkė ir visus daly
vius skoningai pavaišino p. 
p. Rapolskienė ir Šarkaus-
kienė; joms daug pagelbėjo; 
p. Pažereckienė, A. Vaisiau-j 
skaitė, jų dukrelės ir Sim.
Aleksiūnas. Nuoširdus ačiū'
už tai!

K. Vilniškis išvyko geg. 
28 d. švedų Gripsholm lai
vu, kurs pasieks Klaipėdą 
birželio 9 d. Tuo pačiu laivu 
išvyko apie 130 lietuvių, ku
rių skaičiuje brooklyniečio 
kun. Petrausko motina, 
Pittsburgho katalikų veikė
jas Grebliūnas, brooklynie- 
tis radijo vedėjas J. Valaitis 
ir kiti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko miesto valdy
ba paskyrė 3 mil. dol. pra- 
vedimui naujo vieškelio nuo 
Flatbush Ave., kurs eis ne
toli Floyd Bennett orlaivių 
stoties, Canarsie ir Jamaica 
Bay krantu ir galop bus su
jungtas su Jones Beach vie
škeliu.

Ekskursinis laivas Naugatuck, kuriuo šių metų birželio 26 d., sekmadienį, įvyks Angelų Karalienės parapijos jubiliejinė ekskur- 
sija į Hook Mountain. Kelionė kainuos tik 1 dol. 25 c. (vaikams 75 c.). Bilietai jau sėkmingai platinami; gaunami klebonijoje ir 
pas parapijos veikėjus.

Šią savaitę valstybės kon
stitucijos peržiūrėjimo sei
me, Albany, N. Y., bus pra
nešama iš New Yorko be
darbių šelpimo tyrimo ko
misijos darbų; komisiją su
daro net 30 visokių organi
zacijų.

Pranešime sakoma, kad 
atvykę iš kitų miestų pi
liečiai gautų pašalpą tik 30 
dienų, po ko būtų išsiųsti į 
savo miestus ar namus. Be 
to, ten siūloma neduoti pa
šalpų tiems, kuriuos kokia 
nors partija prisiunčia. Žiū
rėsime, kas iš to išeis, nes 
šiuo laiku komunistai turi 
didelės įtakos pašalpos davi
me.

Šiuo laiku Brooklyne yra 
150,000 bedarbių, kurie gau
na iš valstybės nedarbo ap- 
draudos skyriaus pašalpą. 
Pranešama, kad per šių me
tų tris mėnesius išmokėta 
net $7,400,000 pašalpoms.

Sausio 1 d. apdraudos be
darbių fonde buvo 98 mil. 
dol. Tas fondas auga iš mo
kesčių tų, kurie dirba.

Kovo mėn. Brooklyne už
siregistravo 40,000 bedar
bių, balandžio mėn. nuo 50,- 
000 iki 55,000, gegužės mėn. 
pirmą savaitę užsiregistravo 
14,500 antrą sav. — 17,00.

Bedarbiai, kurie pereitais 
metais dirbo, gauna 16 Ša
vaičių pašalpą. Kiek pašal
pos mokama, priklauso nuo 
didumo gautos algos darbo 
laiku.

Pereitą savaitę policija 
suėmė keletą Vokietijos lai
vų tarnautojų, įtariamų šni
pinėjime.

PERMAINOS LIETUVOS 
KONSULATE

Nuo birželio 1 d. iš Lietu
vos generalinio konsulato 
pasitraukė p. O. Gudauskai- 
tė, ilgametė konsulato tar
nautoja. Jos eitoms parei
goms paskirta p. Staknytė, 
o naujai į konsulatą priimta 
brooklynietė p. Ambrazieju
te.

Meilė nemato klaidų.
— V. Hugo.

Tas laimi, kas pergali sa
ve. — G. Washingtonas.

Brooklyno ir apylinkės lietuvių jaunuomenės va
sarvietės „Glenford” įsteigėjai: kun. Juozas Aleksiū- 
nas, kun. Jonas Balkūnas ir kun. Jonas Laurynaitis. 
Jie nusifotografavę Glenfordo vasarvietėje. Glenfor- 
do vasarvietė pradės veikti nuo liepos 1 d. Užsirašy- 
mai jau priimami minėtų kunigų raštinėse.

Lietuvis Galėjo Tapti Popiežium
Neseniai buvo daug rašo- nyko. Sulaukęs 17 metų am-

ma, kad lietuviai gali susi
laukti pirmo lietuvio kardi
nolo. Jei Popiežius parinktų 
vieną Bažnyčios sūnų lietuvį 
į kardinolus, jis nebūtų pir
masis lietuvis, tapęs kardi
nolu. Pirmuoju lietuviu kar
dinolu yra žinomas kuni
gaikštis Jurgis Radvilas, ku- 
nig. Radvilo Juodojo sūnus. 
Apie šį įžymų mūsų tautos 
sūnų generolas Grigaliūnas- 
Glovackis jėzuitų laikraštyje 
žvaigždėje paduoda tokių ži
nių:

Jurgis Radvila gimė 1556 
m. gegužės mėn. 31 d. Lukiš- 
kiuose (Vilniuje). Mokslus 
Jurgelis pradėjo eiti Lipsko 
aukštesniojoje mokykloje. 
Nors kūdikystėje buvo auk
lėjamas griežtam kalviniz- 
me, tačiau, tėvui mirus, jo 
tikybiniai įsitikinimai pradė
jo kiek svyruoti, o kada jis 
įstojo į Poznaniaus Tėvų Jė
zuitų Kolegiją, tai ten savo 
mokytojų, ir itin garsaus 
pamokslininko tėvo Petro 
Skargos, įtakoje visas Jurge
lio kalvinizmas galutinai iš- 

ziaus jis tapo kataliku. Maža 
(to, pradėjo domėtis tikybi
niais mokslais ir virto labai 
pamaldžiu ir giliai tikinčiu 
jaunikaičiu.

Dvasinė vyriausybė, maty
dama tokį jauno kunigaikš
čio tikybinį uolumą, pradėjo 
jam įkalbinėti tapti dvasi
ninku. Ypač tuo labai rūpi
nosi Gniezno Arkivyskupas. 
Kunigaikštis sutiko ir ne
trukus buvo įšventintas ku
nigu. Popiežius Grigalius 
XIII, sužinojęs apie kuni
gaikščio Jurgio atsivertimą 
ir net apie įstojimą į dvasinį 
luomą, pasikvietė jį pas save 
ir netrukus jį labai pamilo. 
Mat, kunigaikštis Jurgis bu
vo labai gero būdo, nepapra
stai meilus ir malonus. Iš 
Romos kunigaikštis Jurgis 
išvyko aplankyti šventosios 
Žemės ir šv. Jokūbo apašta
lo karsto stebuklais išgar
sintoje Kompastelėje. Grįžo 
į Romą dar didesniu, dar 
uolesniu kunigu. Romoje be
viešėdamas, staiga jis suži
no, kad jis buvo paskirtas

Vilniaus vyskupu! Ir štai 
jau netrukus Tėvų Jėzuitų 
bažnyčioje su eile kitų vys
kupų jis buvo iškilmingai į- 
šventintas vyskupu. Jis tuo
met ėjo vos 24 savo amž. 
metus.

Vilniuje tėvai jėzuitai sa
vo buvusiam auklėtiniui su
rengė nepaprastai iškilmin
gą ingresą, kuris visiems pa
darė tokio gilaus įspūdžio, 
jog daug kas iš kalvinistų 
atsivertė. Kaip lietuvis ir di
delis patrijotas jaunasis vys
kupas pradėjo labai uoliai 
lietuvybę plėsti. Norėdamas 
atsipalaiduoti nuo svetimų 
kunigų, kalbančių nesupran
tama kalba į tikinčiuosius, 
jis savo lėšomis įsteigė dide
lę kunigų seminariją lietu
viams. Irgi savo lėšomis gra
žiai ir iš pagrindų atremon
tavo Vilniuje šv. Onos baž
nyčią, o Rygoje šv. Jokūbo. 
Savo bažnytkaimiuose Sta- 
žinkų ir Perša jų įsteigė pa
rapijas ir pastatė toms pa
rapijoms bažnyčias. Vilniaus 
Tėvų Jėzuitų akademijai, 
lietuviškam jaunimui moks
linti pavedė savo du didelius 
dvarus. Buvo garsus labda
rys: niekas iš jo namų nebu
vo atstumtas. Už visus baž
nyčiai bei katalikybei nuo
pelnus, už didelius labdary
bės darbus popiežius Griga
lius VIII Vilniaus vyskupą 
kunigaikštį Jurgį Radvilą 
1584 metais pakėlė į kardi
nolus, tituli S. Sixti.

Kunigaikštis Jurgis Rad
vila, tapęs kardinolu turėjo, 
mirus popiežiui, vykti į Ro
mą naujo popiežiaus rinkti. 
Tokių kelionių kardinolas 
Radvila atliko keletą. Jis da
lyvavo rinkimuose šių popie
žių: Siksto V, Urbono VIII, 
Grigaliaus XIV, Innocento 
IX ir Klemenso VIII. Pirmą 
kartą atvykęs dalyvauti kon
klavoje (popiežiaus rinki
muose), kardinolas Jurgis 
taip visus sužavėjo, jog vos 
nebuvo išrinktas popiežiumi. 
Tik tokiam išrinkimui su
kliudė kardinolo Jurgio jau
natvė. Mat, jis tuomet turė
jo vos 30 metų amžiaus.

1590 metais kardinolui 
Jurgiui iš konklavės grįž
tant, karaliaus Zigmanto bu
vo pavesta užsukti į Gratzą 
pas našlę, likusią kunigaikš
čio Karolio žmoną: bene su
tiktų ji vieną iš savo dukte
rų leisti lenkų karaliui žmo
na. Jos sutikimą gavus, rei
kėjo išgauti dar sutikimą vi
sų aukštų šių našlaičių glo
bėjų. Ir šią misiją, kaip ir 

daug kitų, kardinolas Jurgis 
labai sėkmingai atliko. Ki
tais metais į Gratzą buvo 
siunčiamas kardinolo brolis 
kunigaikštis Albertas su Ku- 
javos vyskupu, kad ten ves
tų kunig. Oną. Popiežius In- 
nocentas IX kardinolui Jur
giui pavedė tose vestuvėse 
būti jo legatu ir duoti jung
tuves pačiam Gratze ir pas
kui jas pakartoti Krokuvoje. 
Už šią sėkmingai atliktą mi
siją, karalius kardinolą Jur
gį parsikvietė iš Vilniaus į 
Krokuvą.

Lenkų didikai tiesiog iš 
apmaudo siuto, patyrę, kad 
lietuvis, ir dar toks atkaklus 
lietuvis, drįsta atsisėsti į to
kį svarbų sostą. Šią vietą 
Žarnoj skis ir lenkų ponai 
ruošė kardinolui Batorui, 
karaliaus Batoro sūnėnui.

1596 m. Popiežius Klemen
sas VIII siuntė į Lenkiją sa
vo .ypatingą legatą kardino
lą Henriką Gaetano, norėda
mas lenkų karalių patraukti 
į sąjungą prieš turkus. Šį po
piežiaus legatą kardinolas 
Jurgis labai iškilmingai, dar 
prie sienos sutiko ir vėliau 
jam padarė iškilmingus su
tikimus Krokuvoje ir Varšu
voje. Be to, jį savo lėšomis 
visą legato Lenkijoje buvimo 
laiką vaišino. Mat, kunigaik
štis Jurgis, karaliui nesant, 
buvo paliktas karaliaus vie
toje.

Paskutinius dvejus savo 
gyvenimo metus kardinolas 
Jurgis praleido pas Tėvus 
Jėzuitus Romoje. Norėjo net 
stoti į jų vienuolyną. Tik po
piežius tam griežtai pasi- 
priešino.e Mirė kardinolas 
Jurgis 1600 m. sausio mėn. 
21 dieną Romoje ir ten pat 
T. T. Jėzuitų bažnyčioje pa
laidotas. Nors ir labai nepa
lankus katalikams garsus 
anų laikų rašytojas Milleris 
savo atsiminimuose štai kaip 
kardinolą Jurgį apibūdina: 
„Kardinolas Jurgis Radvila 
yra tai jaunas, maldingas, 
giliai išmokslintas ir labai 
išmintingas kunigaikštis. 
Nors jaunystėje ir lankė 
Lipsko aukštesniąją mokyk
lą, vėliau T. T. Jėzuitų aka
demijas, tačiau jis buvo vi
siems labai tolerantingas, 
niekam tikybinių jausmų ne
drumstė, nieką dėl tikybos

sTel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

123 Metropolitan Ave..
Brooklyn, N. Y. 

t

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

i =

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
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Galvos Skaudėjimas ? 
Jis gali paeiti nuo 
viduriu užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo — bet 
daugelis taip! Jei Jūsų liežuvis apvilk
tas, Jei Jūsų viduriai netvarkoj, Jei 
Jaučlaitės blogai — kokiame stovyje 
randasi jūsų viduriai?

Tūkstančiai susilaukia tikro paleng
vinimo nuo galvos skaudėjimo, paei
nančio nuo vidurių užkietėjimo paim
dami Ex-Lax, kuris turi gardaus šoko
lado skonį. Išbandykit Ex-Lax ir patys, 
kada būsit sekantį kartą panašiai var
ginami !
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, Ir Riiaugustems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
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-

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

ar įsitikinimų nepersekiojo. 
Dėl kardinolo gausių gerų 
savybių jis buvo visų labai 
gerbiamas ir branginamas”.

PREZIDENTAS KORIKAS

Grover Cleveland, 22-ras 
ir 24-tas Jungtinių Valsty- 
vių prezidentas, yra pakoręs 
du žmones. 1870 m. lapkričio 
mėnesį Cleveland buvo iš
rinktas Erie apygardos 
(New Yorko valst.) šerifu. 
Jo tarnybos metu du asme
nys buvo pasmerkti kartu
vėms. Įstatymas reikalavo, 
kad pakorimą įvykdytų pats 
šerifas. Clevelandas tai ir 
padarė.

Kurčias vyras ir akla 
žmona visuomet sudaro 
linksmą porą. t — D. P.

Galėti pakilti savo širdi
mi yra tikra didybė ir gar
bė. — Napoleonas.

7 HAVEMEYER 8-0259, ;
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
- . “ MASPETH, N.Y. ' '

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

;Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

; (Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

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, f

Tel. STagg 2-7177
į

ALFRED J. WENTZ Į 
į (VENCIUS) ?

i ADVOKATAS j

< 219 So. 4th St., Brooklyn, N.yJ
g

(Williamsburgh Bridge Plaza' 3



Birželio 3 d., 1938 m.

CHORAI RUOŠIASIMetine
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UŽDARO WMBQ žO. P.
SVARBUS IŠVAŽIAVIMAS

VIEŠI KANADOJE

i

GREAT NECK, L. I.

RUOŠIASI PRAMOGAI
talikybe

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

NAVICKO ORKESTRAS

ŠV. JURGIO PARAPIJA
LAIMŪS DIENA

būti

duoti.H

MASPETHO ŽINUTĖS

VIEŠĖJO LUBINAS
r

54-41—72nd Street,

Reg. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Šį pirmadienį, birželio 6 
d., 7:30 vai. vak. prasidės 
novena į šv. Antaną. Rytais 
bus mišios, o vakarais pa
mokslas ir kitos pamaldos.

stipriais, 
patrijar- 
delegatu, 
labai ne-

latprim 
nuomen

Apkainuoja, parduoda 
nejudomag nuosavybes, 
Sukolektuoja rendas

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

vyks did 
cios atk

za- 
pa-

Waus I 
patams 
pries Lieti 
svetimiesie 
kalėjimo.

TYRINĖJA LAIVO ŽUVI
MO PRIEŽASTIS

DR. JOHN
161 NO 6th

WALUK
STREET

Linkime jų atstovėms lai
mingos kelionės į Braziliją, 
kur jos dirbs tarp lietuvių.

savo nuo 
mus ir 

antams, 
bei, ir n 
gijos re 
toji Kol

IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
GYVENIMO

S'e uį

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
PARADAS

Buvusių švenčių proga 
Kanadą išvyko ir ten kurį 
laiką viešėjo brooklynietė 
EI. Vaitekūnienė, sąjungie- 
čių veikėja.

santv^

talvs

^lietuvi
Gorint 
**toiiįfy

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0220

Birželio 
Magazine 
M, į 

par

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfleld fl-8787

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

demokratą 
možikil

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 tlie premises.

HERMAN J. KARP 
d-b-a 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 846 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

Už tar 
Grįžta

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKA8) 
GRABOR1US IR BALSAM UOTOJ AS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražus kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinam®
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Vilniuje 
kelias diei 
emigrantų 
tinta visa 
pabėgusių

—■ r... —

KUN. K. PAULONIO 
SUKAKTIS

<
^rūpėjo

Bata

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Pilnas patarnavimas
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

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, kelksus 

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

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

LIETUVIŲ DIENA
Sekmadienį, Liepos-July 3 d.

KLASHIS CLINTON PARK, Maspetli. N. Y.

Gegužės 30 d., pirmadienį, 
šv. Jurgio bažnyčioje, iškil- 
' ingai paminėta klebono 

kun. K. E. Paulonio kuniga
vimo 10 metų sukaktis. 10 
vai. rytą, atlydėtas iš klebo
nijos altoriaus berniukų, ati
tinkamai pasipuošusių mer
gaičių ir kunigų, kūn. Pau- 
lonis atlaikė Padėkos Mišias, 
''sistuojamas kun. Ad. Pin- 
?aus, kun. J. Kripo (hart- 
fordiečio) ir kun. J. Petrau
sko. Per mišias par. choras, 
muz. J. Brundzos vedamas, 
"iedojo rinktines giesmes. 
Tškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Kri- 
pas, primindamas kunigys
tės reikšmę ir vertę, suminė
damas kun. Paulonio veiklą 
ir kviesdamas visus susirin
kusius į bendrą maldą už 
savo kleboną, už savo Baž
nyčią ir už savo Tėvynę. Mi
šių metu daug parapijiečių 
priėmė Komuniją. Po palai
minimo pats kun. Paulonis 
tarė padėkos žodį visiems 
atsilankiusiems į pamaldas.

Po pamaldų, kleboną svei
kino apylinkės kunigai, arti
mi giminaičiai, choro nariai, 
draugijos ir šiaip asmenys.

Teko patirti, kad kun. 
Paulonis susilaukė daug 
veikinimų laiškais, telegra
momis ir gavo daugybę dva
sinių puokščių.

Mot. S-gos 35 kp. susirin
kimas bus šį sekmadienį, 
birželio 5 d., 4 vai. popiet. 
Svarbu visoms narėms daly
vauti ir užsimokėti priklau
santį mokestį, kad vasarėlei 
neliktumėte suspenduotos. 
Prašom visas dalyvauti.

Kp. pirmininkė.

Gegužės 29 d. 9 vai. mūsų 
bažnyčioje įvyko vaikučių 
pirma Komunija. Mišias vai
kučių intencija atlaikė ir pa
sakė labai gražų pamokslą 
kun. P. Lekešis. Tai buvo 
didelio džiaugsmo diena ir 
vaikučiams nepamirštama 
visiems laikams. Visų širdys 
džiaugsmu degė, visų nuvar
gusius skruostus džiaugsmo 
ašaros vilgė.

11 vai. 4 autobusais vyko
me į Fort Solongą, į kun. P. 
Lekešio nuosavybę. Kartu 
vyko ir mūsų vietinė vyčių 
kuopa. Žmonių buvo apie 
300. Turėjom daug malonu
mo, džiaugėmės gražiai 
liuojančiais medžiais ir 
vasario gamta.

Gegužės 30 d. vakare 
vo užbąigimas lietuvių kal
bos mokyklos mokslo metų. 
Vaikučiai, gražiai išlavinti 
seselių pranciškonių, parodė 
savo gabumus, suvaidinda
mi gražius veikalėlius lietu
viškai. Džiaugiamės ir dėko
jame kun. P. Lekešiui už jo 
rūpestingumą ir visas pa
stangas. Atjaučiame jo sun
kumus ypač dabar, kai jis 
yra vienas. Dėkojam sese
lėms pranciškonėms, auko
jančioms savo mokslą, savo 
sveikatą, širdį visuomenei.

Šį sekmadienį, birželio 5 
d., Rožančiaus draugija ren
gia skanią metinę vakarie
nę, 5 vai. popiet, parapijos 
salėje. Malonėkite, kas tik 
galite, ateiti, o būsite malo
niai priimti ir pavaišinti. 
Bilietas tik 50 c.

Šv. Vardo draugija birže
lio 5 dienos Brooklyne para
de pasirodys su savo jau
nuolių narių benu priešaky. 
Paradavimas prasidės Bed
ford Ave., nuo Fulton St., ir 
eis į Ebbets Field, kur viso 
Brooklyno šv. Vardo draugi
jos nariai susirinks ir bus 
tam tikra programa su pa
laiminimu Švč. Sakramentu. 
Mūsų parapijos vyrai žada 
pasirodyti gražiai, nes kle
bonas ragino visus parapi
jos vyrus dalyvauti šv. Var
do draugijos demonstracijo
je.

Taigi, visi šv. Vardo dr- 
jos paradavimo dalyviai 
prašomi susirinkti sekma
dienį, birželio 5 d., tuojau 
po paskutinių mišių prie 
bažnyčios, kur susitvarkę 
paims gatvekarį ir važiuos į 
nurodytą gatvę, iš kur turės 
maršuoti. Ebbets Fielde nu
skirtoje vietoje turi visi 
kartu susėsti į nurodytą vie
tą.

— Parapijos metinė eks
kursija laivu įvyks birželio 
26 d. į Hook Mountain. Bi
lietai platinami labai smar
kiai ir yra vilties, kad daly
vių bus daug. Bilietas kai
nuoja tik $1.25.

Pasižymėjęs lietuvis spor
tininkas Pr. Lubinas su 
žmona šią savaitę viešėjo 
pas giminaičius Petrulius 
Maspethe, o šį penktadienį, 
birželio 3 d., išvyksta į Lie
tuvą, kur jis kviečiamas bū
ti sporto instruktorium. Lie
tuvoj išbus apie metus laiko.

Pr. Lubinas nuolat gyvena 
Los Angeles, Calif. Jis buvo 
Lietuvoj 1936 m. ir jam ten 
labai patiko.

K

bu- Šv. Vardo draugijos narių 
paradas birželio 5 d. įvyks 
šiokia tvarka: Angelų Ka
ralienės ir Apreiškimo para
pijų vyrai dalyvaus 23 dis- 
trikte; turės susirinkti į 
Dean St., prie Bedford Ave., 
3 vai. popiet.

Parapijų tvarka bus ši: 
Our Lady of Mt. Carmel, 
šv. Petro ir Pauliaus, Ange
lų Karalienės, Epiphany, 
Apreiškimo ir šv. Vincento. 
Visi nariai ir parapijos susi
rinks prie Angelų Karalie
nės bažnyčios So. 4th ir 

Roebling Strs. lygiai 2 vai. 
popiet, kur lauks Nostrand 
Avė. gatvekariai, kurie nu
veš į Dean St. Mūsų distrik- 
tas, numaršavęs į Ebbets 
Field, įeis gate No. 1 ir už
ims No. 1, 2 ir 3 sekcijas. 
Mūsų sekcijoje bus 3 benai.

Visi lietuviai katalikai, 
Kristaus kareiviai, prašomi 
gausiai dalyvauti toje de
monstracijoje. Dalyvis.

LRKSA 134 kuopos išva
žiavimas į Forest parką į- 
vyks birželio 12 d. Visi kuo
pos nariai privalo dalyvauti. 
Taipgi kviečiame visus apy
linkės lietuvius ir draugijas 
į mūsų išvažiavimą.

Kuopos susirinkimas bus 
birželio 5 d. Bus renkami iš
važiavimui darbininkai, pra
nešama apie buvusį seimą. 
Nepamirškite, kad dabar 
vyksta vajus, tad atsiveskit 
ir naujų narių.

Raštininkas.

Brooklyno „Lietuvių Ra
dio Draugijos” (vadovauja 
J. Ginkus) sekretorius pra
neša, kad jų metinė pramo
ga šiemet bus spalių 16 d. 
Grand Paradise salėje, šie
metinė pramoga būsianti 
skirtinga nuo buvusių, nes 
dalyvausią kitų kolonijų pa
sižymėję dainininkai.

Jau visiems turėtų 
žinoma, kad artinasi laimės 
diena. Tai bus pirmą liepos 
mėnesio sekmadienį. Tai bus 
liepos 3 dieną, kada įvyks 
Devintoji Apylinkės Lietu
vių Diena su įvairiausia pro
grama.

Tarp visokių prašmatnu
mų, visus gali vilioti ypa
tinga proga būti laimingųjų 
skaičiuje, nes yra skiriamas 
50 dolerių laimėjimas, kurs 
gali tekti dvylikai asmenų. 
Taigi, kiekvienam yra pro
ga būti „laimingojo tuzino” 
tarpe.

Laimėjimo knygutės pla
tinamos jau pakenčiamu 
tempu. Stambiausi ir sėk
mingiausi platintojai iki šiol 
yra šie: Kalėdienė, Bran- 
gaitienė, Subatienė, Krušin- 
skas, Pažereckienė, Šimkie
nė, Baltrušaitis, Tvaskienė, 
Skrodenis, Rapolskienė, Ra- 
žickienė, Paulauskienė, An
gelų Kar. par. šv. Vardo vy
rai.

Visi artimieji Amerikos 
bičiuliai prašomi ir kviečia
mi į talką. Išplatinkime ko 
daugiausia laimėjimo kny
gučių ir tuomi iš anksto už
tikrinsime Lietuvių Dienos 
pasisekimą!

MIRĖ BUZAS
Praeitą savaitę mirė Ame

rikos skaitytojas Ant. Bu
zas, gyv. 68 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Velionis sirgo il
gą laiką. Dideliame nuliūdi
me liko jo žmona, dvi duk
terys (Čemerkienė ir Eimu- 
ienė) ir sūnus.

Palaidotas gegužės 28 d. 
iš Apreiškimo par. bažny
čios. Patarnavo grab, šalin- 
skas.

Liepos trečioji artinasi. 
Klasčiaus parke ir salėje ta
da įvyks Apylinkės Lietuvių 
Diena, kuriai nuoširdūs or
ganizuotos katalikų visuo
menės nariai stropiai ruo
šiasi. Smagu pažymėti, kad 
jos programoje sutiko daly
vauti visi keturi vietiniai 
chorai — Apreiškimo, Ange
lų Karalienės, šv. Jurgio ir 
Maspetho parapijų chorai, 
kurių vadai muzikai (J. Jan
kus, Pr. Dulkė, J. Brundza 
ir A. Visminas) jau lavina 
choristus šiam svarbiam 
apylinkės įvykiui. Kaip gir
dėti, jaunimas noriai lanko 
ir pratybas ir bus geriau
siai pasiruošęs dainų 
gramai.

Iš Washingtono pranešta, 
kad nuo birželio 4 d. užda
roma Brooklyne veikusi 
WMBQ radijo stotis. Ją no
rėta jau pernai uždaryti, bet 
jos savininkams ir rėmė
jams pavyko stoties „gyvy
bę” pratęsti iki šios savai
tės.

Stotyje lietuviškas pro
gramas turėję vedėjai labai 
susirūpinę dėl stoties užda
rymo; eiti į kitą stotį bus 
sunkiau, nes teks susitikti 
su didesniais reikalavimais 
ir didesnėmis išlaidomis. 
Gegužės 31 d. vedėjai prašė 
klausytojų rašyti laiškus 
Prezidentui, prašant leisti 
stočiai veikti taip, kaip iki 
šiol ji veikė. Ar stotis bus 
uždaryta, parodys netolima 
ateitis.

Lietuvių Dienai jau pa
imtas jaunimo ir vyresniųjų 
mėgiamas Jono Navicko 
Nakties Pelėdų orkestras iš 
10 amenų. Orkestras su sa
vo vadu ypatingai ruošiasi 
šiai Lietuvių Dienai, kurioje 
jie turės gerą progą pui
kiausiai pasirodyti ir paten
kinti visus žavios muzikos 
ir smagių šokių mėgėjus.

Visas jaunimas prašomas 
atsiminti, kad Liepos Trečią, 
sekmadienį, jam bus tinka
miausia proga geriausia pa
silinksminti tarp savųjų. 
Klasčiaus salėje ir parke vi
siems užteks vietos.

Ekskursinio Mandalay lai
vo nuskendimo priežastims 
ištirti sudaryta speciali ko
misija. Laivas nuskendo ge- streiko metu galėtų gauti
gūžės 28 d. 6 vai. 15 min. nors kokią pašalpą, bet ne- 
vak. po to, kai jis susidūrė 
su laivu Acadia. Laive buvę 
325 asmenys išgelbėti.

Laivų vadovybės susidū
rimo priežastimi laiko stai
ga kilusią didelę miglą.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Būtų galima parašyti daug 
įdomių dalykų iš Brooklyno 
lietuvių siuvėjų veikimo, jei
gu būčiau galėjęs dalyvauti 
jų mėnesiniame susirinkime, 
kuris įvyko gegužės 25 pilie
čių klubo salėje. Nors ir ne
buvau susirinkime, bet man 
pavyko sužinoti iš patikimų 
šaltinių kelias svarbesnes 
žinutes.

Daugumas siuvėjų nekan
triai laukė sugrįžtant lokalo 
atstovų iš unijos seimo, no
rėdami išgirsti jų praneši
mus apie darbo sąlygas, už
darbio ir darbo valandų rei
kalą, bet vargšai siuvėjai 
labai apsivylė, kada atsto
vai pranešė, kad apie šiuos 
dalykus unijos seime veik 
visai nieko nebuvo kalbama, 
kadangi daugiausia unijos 
vadai sakė kalbas, girdami 
viens kitą už jų nuveiktus 
didelius darbus, be to, dar 
buvo laiko priimti kelias de
šimtis rezoliucijų, iš kurių 
labai maža dalelė bus įvyk
dyta, o kitos turės laukti ki
to seimo, kuris įvyks New 
Yorke.

Dabartiniu laiku pas siu
vėjus siaučia didžiausias ne
darbas, daug lokalo narių, 
kurie gauna pašalpą iš be
darbių apdraudos fondo, kiti 
gauna šokią tokią pagalbą iš 
miesto ir yra tokių, kurie 
negauna iš niekur jokios pa
šalpos, tai tie turi badauti, 
nes į juos nekreipia niekas 
dėmesio, dėlto kad jie netur
tingi ir neturi jokios įtakos 
nei miesto, nei lokalo politi
koj, tai lai jie sau badauja, 
nes lokalas iš savo iždo turi 
duoti Ispanijos „lojalis- 
tams” 50 dolerių, taipgi turi 
paskirti 15 dolerių Lenkijos 
žydams gelbėti ir, žinoma, 
negalima užmiršti nei Nau
josios Gadynės redaktoriaus 
Stilsono, juk jis turi atmo
kėta savo skolą advokatui, 
kuris jį išvedė iš „namų ne
laisvės”! Jeigu siuvėjai ne
būtų pridėję dar 15 dolerių 
per pereitą susirinkimą p. 
Stilsonui, tai, manau, kad 
lokalo politikoj būtų įvykęs 
perversmas, kadangi gerų 
prietelių, kurie dirba maž
daug tokioj pačioj formoj, 
kaip ir Laisvės „denščikai”.

Eiliniai lokalo nariai turė
tų daugiau domėtis visais 
tais dalykais ir daugiau lan
kytis susirinkimuose, nes į 
lokalo iždą pinigus nesudėjo 
vieni komunistai su socialis
tais, bet sudėjo visi lokalo 
nariai, kad nedarbo arba

-atiduoti komunistams arba 
jų draugams. Jeigu mes no
rim šelpti Lenkijoj esančius 
žydus, tai pirmiau turėtum 
duoti pašalpą Lenkijoj esan
tiems lietuviams, o tik pas-

kui žydams. Pirmiau turim 
aukoti Lietuvos nepriklauso
mybei apsaugoti, nes jai da
bar gresia didžiausias pavo
jus iš visų pusių, o tik vė
liau aukoti Ispanijai, šiuos 
dalykus „draugai” komunis
tai, sulindę į skiepus, turė
tų pirmiau apsvarstyti ir tą 
padarę tik tuomet šlakstyti 
savo kandidatus kvepalais, 
bet tik ne tokiais 
nes kitaip Bubnio 
kas bus išrinktas 
kas komunistams
patiktų, nors, mano akimis 
žiūrint, abu tie vyrai mažai 
kuo skiriasi nuo viens kito, 
kadangi jie tik žiūri, kad 
jiems patiems būtų gera. 
Toki žmonės nėra tinkami 
būti delegatais ir atstovauti 
tūkstančio darbininkų rei
kalams. Tikiu, kad katalikai 
siuvėjai už juos savo balsų 
neduos. Radastas.

Turėjome svarbią pramo
gą, kurią ruošė Dariaus Gi
rėno aero klubas. Nors jau 
2 savaitės praėjo, bet nori
me pilnai pranešti apie ją. 
Pramoga davė pelno 31 dol. 
50 c., o aukų surinkta 35 d. 
75 c. Viso 67 dol. 25 c. šis 
pelnas skiriamas minėto 

: Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
f GERIAUSIOS RŪŠIES

I
 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. •
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A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER
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klubo perkamam lėktuvui, 
kurį nugabens lakūnas p. 
Šaltenis į Lietuvą, ten daly, 
vaus oro sporto lenktynėse 
ir po to lėktuvą padovanos 
šaulių sąjungos aviacijos 
aviacijos skyriui.

Tą vakarą aukojo: K. ir 
S. Radzevičiai, A. ir J. Kas- 
močiai ir W. Vilkas po 10 
dol., U. Pundzevičienė, E. 
Galavičiūtė, K. Gutauskas, 
J. Titimienė ir C.V.L. po 1 
dol. ir du asmenys po ma
žiau.

Paveikslai ir vardai as
menų, paaukojusių po 10 
dol., bus spaudinami į dide
lę knygą, skiriamą Lietuvai. 
Mažiau aukojusių vardai ir
gi bus įrašyti. Vienas as
muo yra pasižadėjęs paau
koti 25 dol. ir daugelis po 10 
dol. Tikime surinkti kelis 
šimtus, jei visi aukos.

Labai ačiū Amerikai už 
leidimą vietos pranešimams 
apie mūsų veiklą ir visiems, 
kurie padėjo mums minėtą 
pramogą padaryti sėkmingą.

W. Vilkas, pirm., 
A. Vasiliauskas rast.

Nanja

tižia 14 
aukštesni 
ir 10 j 
bendrąjį 
Taigi, s 
nuolių, 
liūtų lit 
mokslo į 
tas stipr 
čiai, jiei 

švyturys 
sti jų ai

Tą pa 
bus ir 
moment 
rilis, liet 
paprasta 
tir. J. Ni 
mokyklos 
su šiomii


