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Birželio 12 d. Marianapo- 
lio gražiojoje aplinkumoje į- 
vyks didelės iškilmės, turin
čios atkreipti visos išeivijos 
taiklų dėmesį. Kolegija išlei
džia 14 jaunuolių, baigusių 
aukštesnės mokyklos kursą 
ir 10 jaunuolių, baigusių 
bendrąjį kolegijos ruožą. 
Taigi, susilaukiame 24 jau
nuolių, išauklėtų ir išmoks
lintų lietuviškoje aukštojo 
mokslo įstaigoje. Jiems duo
tas stiprus pagrindas atei
čiai, jiems įteiktas šviesus 
švyturys, kurs galės nušvie
sti jų ateities gaires.

Tą pačią dieną Kolegijoje 
bus ir kitas reikšmingas 
momentas. Kolegijos rekto
rius, lietuviško jaunimo ne
paprastas mylėtojas, kun. 
dr. J. Navickas pašventins 
mokyklos vėliavą. Ryšium 
su šiomis iškilmėmis ir mū
sų laikraštis nori pareikšti 
savo nuoširdžiausius linkėji
mus ir jauniesiems gradu- 
antams, ir kolegijos vadovy
bei, ir nenuilstantiems kole
gijos rėmėjams. Pašventin
toji Kolegijos Vėliava tegu 
būna didžiuoju ženklu, nuo
lat primenančiu lietuvių jau
nuomenei apie pareigą visa
da išlaikyti ištikimybę Ka
talikybei ir Lietuvybei.

Kl Al

1
ją Uetuyiffią 
ią, keiksiu 
i

Idyn, N. Y.

Lenkai tikrai rodo savo 
„broliškumą”, apie kurį jie 
tiek daug paskutiniu laiku 
kalba ir rašo. Ką tik gauta 
žinia praneša, kad lenkai 
galutinai uždarė Vilniaus 
lietuvių Mokslo draugiją, 
kuriai per ilgus metus vado
vavo velionis dr. Basanavi
čius. Ši draugija užsiėmė 
grynai moksliniais tyrinėji
mais, tačiau ir ji lenkams 
užkliuvo, šaukia lenkai, kad 
jų brolius persekioja Čeko
slovakijoje ir Vokietijoje, 
bet jie patys vykdo tokį per
sekiojimą, nukreiptą prieš 
lietuvius, ukrainiečius ir ki
tas tautines mažumas, kad 
didesnį persekiojimą vargu 
ar galima kur kitur įsivaiz
duoti.
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Vilniuje prie uždarų durų 
kelias dienas tęsėsi lietuvių 
emigrantų byla, kurioje kal
tinta visa eilė iš Lietuvos 
pabėgusių vadinamų pleč- 
kaitininkų, buvusių social
demokratų. Keli jų nubausti 
nuo 2 iki 5 metų kalėjimo.

Liūdnas likimas iš savo 
Tėvynės pabėgusių, kurie 
Vilniaus krašte gelbėjo oku
pantams jų veiksmuose 
prieš Lietuvą. Už tarnavimą 
svetimiesiems susilaukė ir 
kalėjimo.

Birželio 5 d. This Week 
Magazine numeryje Emil 
Lengyel, kelių knygų auto
rius, parašė netrumpą 
straipsnį „The Baltic votes 
for democracy”, kuriame ra
šoma apie Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Straipsnio auto
riui rūpėjo iškelti, kad šiose 
Baltijos respublikose pasku
tiniu metu pasireiškęs stip
rus grįžimas į demokratinę 
santvarką. Straipsnyje pa
minėta, kad lenkai užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių ir 
kad Spalių 9 ir dabar tebė
ra lietuviams gedulo diena, 
nežiūrint pradėtų santykhj 
su Lenkija.

Kad Lenkijos viduje daug 
blogybių, jau rašoma di
džioje užsienio spaudoje. 
Neseniai anglų dienraštis

Popiežiaus sveikata
Praeitą savaitę Popiežius 

Pijus sulaukė 81 metų am
žiaus ir savo gimtadienį jau
kiai praleido Gandolfo va
sarnamyje. šiemet Popie
žiaus sveikata žymiai geres
nė, nei pernai. Prie jo jau 
nebudi nuolatinis gydytojas. 
Popiežius dabar dirba tokia 
tvarka: keliasi 6:30 vai., at
laiko mišias privatinėje ko
plyčioje ir po to pusryčiau
ja, išgerdamas nemažą puo
duką pieno, truputį kavos ir 
suvalgydamas kiek duonos 
su sviestu. Tuoj po pusryčių 
eina į savo darbo kambarį, 
kur pirmiausia priima savo 
artimiausius bendradarbius. 
Dažniausias jo lankytojas y- 
ra kardinolas Pacelli. Pri
ėmimas įvairių lankytojų 
užsitęsia iki 2 vai. ar net 3 
vai., kada Popiežius eina 
pietauti. Pietums valgo to
kius valgius: ryžių arba 
daržovių sriubos, daržovių, 
sūrio ir vaisių; retkarčiais 
išgeria truputį vyno. Po pie
tų kiek ilsisi ir vyksta pasi
važinėti automoblium, jei 
gražus oras. Nuo 5 vai. su
grįžta į savo darbo kamba
rį, kur peržiūri korespon
denciją. 8:30 vai. eina į ko
plyčią atkalbėti rožančiaus. 
Vakarieniauja tarp 9 ir 9:30 
vai. Po vakarienės užsidaro 
savo kambaryje ir tada nie
kas negali jo trukdyti; iki 
11 vai. jis skaito ir rašo ir 
tada eina miegoti. Ir taip 
kasdien Popiežius tvarkin
gai, pagal paties nustatytą 
tvarką, griežtu tikslumu gy
vena, vadovaudamas di
džiausiai pasaulyje organi
zacijai.
Katalikai laimi

Nors praeitą savaitę Mek
sikoje šeši katalikai žuvo 
nuo policijos kulkų, tačiau 
tikinčiųjų katalikų masės 
per savo brolių kraują susi
laukė naujų laimėjimų, nes 
vyriausybė sumažno savo 
priešingą veiklą ir užtikrino 
katalikams saugesnes sąly
gas išpažinti savo tikėjimą. 
Prezidentas Cardenas su 
Meksikos arkivyskupu yra 
jaunystės dienų draugai, to
dėl jis stengiasi pamažu 
lengvinti katalikams už
krautas sunkias gyvenimo 
sąlygas. Atrodo, kad buvęs 
generolo Cedillo sukilimas 
nė kiek nesumažino prezi
dento įtakos šalyje.

London Times turėjo savo 
korespondento Berlyne pla
čius aprašymus iš Lenkijos. 
Ten rašoma, kad Lenkijoje 
ekonominės ir politinės są
lygos labai kritingos; ūki
ninkai labai nepatenkinti 
esama diktatūra; tarp uk
rainiečių vyksta smarkus 
tautinis judėjimas; aukštų 
valdininkų tarpe dažnos di
delės valdžios pinigų vagys
tės ir t.t. Tas koresponden
tas mano, kad Lenkijos vy
riausybė būtinai turės pa
keisti savo politiką tautinių 
mažumų atžvilgiu, kol dar 
nevėlu. Tačiau neatrodo, kad 
dabartiniai lenkų politikai 
praregėtų; jei jie, pradėję 
santykius su Lietuva, nesi
liauja nei kiek persekioję 
lietuvių, tad nėra ir kalbos 
apie jų praregėjimą.

Airijoje rinkimai
Airijos ministeris pirmi

ninkas De Valera paleido 
tautos atstovų susirinkimą 
ir paskyrė naujus rinkimus, 
kuriuose jis tikisi tikro lai
mėjimo, kadangi krašte pa
didėjo jo populiarumas, y- 
pač ryšium su neseniai pasi
rašyta sutartimi su Anglija. 
Premjero De Valeros prieši
ninkai neturi jokios ypatin
gos pasipriešinimo progra
mos.

Šią savaitę Airijoje pra
dėjo eiti savo pareigas pir
masis prezidentas. Airija 
jau įsigijo pilną nepriklau
somumą nuo Anglijos.
Pasikeitimai Japonijoje

Japonijos vyriausybė tu
rėjo pasikeisti dėl esamo ne
pasitenkinimo mažais karo 
pasisekimais Kinijoje. Nors 
ir veikia griežta cenzūra, 
tačiau Japonijoje gerai žino
ma įvairūs japonų kariuo
menės nepasisekimai kovose 
prieš kinus. Į vyriausybę į- 
traukti nauji keli asmenys, 
kuriais labiau pasitiki ka
riuomenės aukštoji vadovy
bė. Užsienio reikalų minis- 
terio vietai paskyrimas ge
nerolo Ugaki aiškiausiai liu
dija apie karinių jėgų įtakos 
stiprumą.
Slovakų skilimas

Čekoslovakijos sunkius 
rūpesčius dėl vokiečių nuo
latinio nerimavimo praeitą 
savaitę padidino slovakų 
tautinė liaudies partija, ku
rios vadu yra kun. Hlinka. 
Birželio 5 d. Bratislave įvy
ko didelės kun. Hlinko parti
jos pasekėjų demonstracijos, 
kuriose dalyvavo per 70,000 
slovakų. Iš Amerikos atvy
kusi slovakų delegacija įtei
kė prieš 20 metų Pittsbur- 
ghe pasirašytą čekų ir slo
vakų sutartį, kurioje slova
kams buvo užtikrinta auto
nomija. Susirinkimo daly
viai prisiekė kovoti dėl auto
nomijos iki galutino laimėji
mo. Kitą dieną į tą pačią 
vietą susirinko didžiulė slo
vakų minia, kuriai kalbėjo 
valstybės premjeras Hodza, 
irgi slovakas. Premjeras nu
rodė, kad slovakai Čekoslo
vakijoje neskriaudžiami ir 
dabartiniu momentu ne lai
kas vesti separatistinį judė
jimą.

Čekoslovakijoje yra per 2 
milijonai slovakų. Prieš Pa
saulinį karą slovakai pri
klausė Vengrijai, o čekai 
Austrijai.

Išrinktas amerikietis
Tarptautinė darbo orga

nizacija Ženevoje savo biuro 
nauju direktorium išrinko 
amerikietį, John G. Winant, 
buvusį New Hampshire gu
bernatorių, 49 met. amžiaus. 
Ši tarptautinė organizacija 
jungia apie 50 valstybių, ku
rių vyriausybėms, darbinin
kų organizacijoms ir darb
daviams atstovauja atitin
kamai išrinkti atstovai. 
Tarptautiniam Darbo Biurui 
priklauso ir tos valstybės, 
kurios nėra Tautų Sąjungos 
nariais; jis rūpinasi pasau
lio darbininkų padėties geri
nimu, leidžia darbo klausi
mais spaudinius, daro įvai
rius tyrinėjimus. Tai visai 
autonominė Tautų Sąjungos 
įstaiga.

ČEKAI PRIPAŽINS KUL
TŪRINĘ LAISVĘ

Praha. — Čekoslovakijoje 
labai laukiama šiomis dieno
mis vyriausybės naujo pra
nešimo, kuriame bus nuro
dytos naujos taisyklės tau
tinių mažumų teisėms pa
tikrinti. Vokiečiai griežtai 
reikalauja pilnos autonomi
jos jų gyvenamoje teritori
joje. Panašius reikalavimus 
reiškia ir dalis slovakų. Ta
čiau vyriausybė pasiryžus 
išlaikyti valstybės vieningu
mą ir neskaidyti jos pajė- 
gingumo įvairiomis iškreip
tomis autonomijos teisėmis.

Sudarytoji komisija ruo
šia naują projektą, kurs nu
mato visoms tautinėms ma
žumoms kultūrinę autonomi
ją, pagal kurią joms ir to
liau bus leidžiama steigti sa
vo mokyklas, organizacijas.

Jungtuvės be jaunikio
Praeitos savaitės gale 

Vienoje, kuklioje domininko
nų bažnyčioje, įvyko pasku
tinio laisvos Austrijos kanc
lerio šušnigo jungtuvės su 
Vera Fugger. šliubo metu 
negalėjo dalyvauti pats jau
nikis, nes jis laikomas nacių 
stiprioje priežiūroje. Jam, 
specialiu Bažnyčios leidimu, 
atstovavo jo brolis, o jauna
jai liudininku buvo šušnigo 
tėvas, buvęs Austrijos armi
jos generolas.

Studijuos anglų įstatymus
Praeitą savaitę preziden

tas Roosevelt pranešė spau
dai, kad šią vasarą jis siųs 
7 ar 8 asmenis į Angliją 
darbo įstatymų studijuoti ir 
apie savo darbo vaisius jam 
pranešti. Anglijoje veikia 
530 unijų, kurioms priklau
so keturi milijonai darbinin
kų. Pačios unijos veikliai 
dalyvauja darbo ginčų 
sprendime, susitarimuose 
dėl algų ir darbo sąlygų. 
Pernai Anglijoje buvo 1,175 
streikai, kurie palietė 650,- 
000 darbininkų. Šioje gi ša
lyje per tą patį laiką buvo 
12,148 streikai, kurie palie
tė 6,360,903 darbininkų. Ma
noma, kad anglų darbo įsta
tymai gali būti geru pavyz
džiu ir Amerikos darbinin
kų ir darbdavių santykiams 
tvarkyti.
Susirūpinę prancūzai

Šios savaitės pradžioje 
iš Ispanijos pusės atlėkę keli 
orlaiviai apmėtė bombomis 
prancūzų žemę. Niekas ne
užmuštas ir nesužeistas, bet 
padaryta šiaip nuostolių. 
Prancūzų vyriausybė labai 
susirūpino dėl šio įvykio ir 
net pats premjeras Daladier 
išvyko į pasienį ištirti. Kam 
priklauso atlėkę į prancūzų 
teritoriją orlaiviai, nežino
ma ar bent neskelbiama. 
Panašūs orlaivių pasirody
mai jau buvę keli.

NAUJAS VEDYBŲ 
ĮSTATYMAS *

Albany, N. Y. — Nuo lie
pos 1 dienos New Yorko val
stybėje pradeda veikti nau
jas įstatymas, kurs iš visų 
naujavedžių, oirm jungtu
vių, reikalauja sveikatos liu
dijimų, kuriuose būtų pa
žymėta, kad nei vyriškis, nei 
moteriškė neserga lytinėmis 
ligomis.

KUNIGŲ VIENYBĖS
SEIMAS

Pagal Centro pirmininko 
gerb. kun. Jono Balkūno, 
dabar esančio Lietuvoje, į- 
galiojimą ir Kunigų Vieny
bės Konstitucijos par, 21, 
šiuomi skelbiu, jog Kunigų 
Vienybės seimas yra šaukia
mas š. m. rugpiūčio 25 d., 
ketvirtadienį, 10 vai. ryte, 
Hotel New Yorker, New 
York, N. Y. Visi Amerikos 
lietuviai kunigai raginami 
dalyvauti tame seime.

Kun. E. Paulonis, 
K.V. Centro Raštininkas.

VYRIAUSYBĖS KANDI
DATAS PRALAIMĖJO

Des Moines. — lowos de
mokratai savo pirminiuose 
balsavimuose pasisakė už 
dabartinį senatorių Gillete. 
kurio pralaimėjimo siekė 
artimieji prezidento Roose- 
velto šalininkai. Senatorius 
Gillete pateko vyriausybės 
nemalonėn nuo pernai metų, 
kai jis išėjo prieš preziden
to planą padidinti Vyriausio 
Teismo narių skaičių. Ta
čiau balsuotojai didele bal
sų dauguma nominavo se
natorių antro termino rinki
mams, kurie bus šių metų 
rudenį.

Senatoriui Gillete laimė
jus balsavimus, jį pasveiki
no ir demokratų partijos 
pirmininkas Farley, pažadė
damas visišką paramą. Dėl 
buvusio demokratų partijos 
pasidalinimo daug vilčių tu
ri lowos respublikonai, ku
rie savo kandidatu senato
riaus vietai nominavo buvu
sį senatorių Dickinson.

SOCIALISTŲ VADUI NE
LEIDO KALBĖTI

Newark, N. J. — Čia vie
šame parke norėjo kalbėti 
socialistų vadas Norman 
Thomas, bet, tik jam pradė
jus kalbėti, atsirado didelis 
orkestras, kurs pradėjo gro
ti, o publika šūkauti. Kalbė
tojui pamėginus iš nauja 
kalbėti, jį tuojau apmėtė 
kiaušiniais ir pamidorais. 
Po to policija turėjo užda
ryti viešą susirinkimą ir pa
lydėti kalbėtoją?

Norman Thomas norėjo 
pasmerkti Jersey City majo
rą Hague, kurio valdomame 
mieste negali gauti leidimo 
kalbėti jokie radikalai.

Naikina Kantoną
Japonų karo orlaiviai jau 

kelis sykius dideliu įtempi
mu bombardavo Kantono 
miestą, kurį atkakliai gina 
kinai. Praeitą sekmadienį 
Kantoną apmėtė bombomis 
net 50 orlaivių, nuo kurių 
žuvo mažiausiai 600 žmonių 
ir tūkstančiai sužeistų.
Alkoholio mokesčiai

Surinktos žinios ir praei
tą savaitę paskelbtos rodo, 
kad pernai visoje valstybėje 
už alkoholinius gėrimus mo
kesčių surinkta 1 bilijonas 
22 milijonai 276 tūkst. dole
rių. Daugiausia mokesčių 
surinkta New Yorko, Ohio, 
Pennsylvanijos ir Illinois 
valstybėse.

— Birželio 1 d. įvykdyta 
pirmoji trumpalaikė iždo pa
skolos serija penkių milijo
nų litų sumai.

Lietuviai Maldininkai Romoje
KUN. J. BALKŪNAS KAL
BĖJO EUCHARISTINIA

ME KONGRESE

Budapeštas. — čia įvyku
siame Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese iš 
Lietuvos dalyvavo 60 mal
dininkų ekskursija, kurioje 
buvo 2 vyskupai (Karosas 
ir Paltarokas), 20 kunigų ir 
38 pasauliečių. Iš amerikie
čių lietuvių dalyvavo 8 ku
nigai ir 4 pasauliečiai.

Gegužės 28 d. Budapešte 
įvyko viešas posėdis, kuria
me dalyvavo 5 kardinolai, 
apie 50 vyskupų, keli šimtai 
kunigų ir per 30,000 pasau
liečių. šiame posėdyje lietu
vių tautos vardu sveikinimo 
kalbą pasakė kun. J. Balkū- 
nas. Tame pat posėdyje kal
bėjo Ispanijos ir Čekoslova
kijos kardinolai, Vengrijos 
žemės ūkio ministeris, 3 vy
skupai ir 3 pasauliečiai.

Lietuvių vardu kun. Bal- 
kūnas pasakė tokią kalbą: 
„Eminencijos, Ekscelencijos. 
Gerbiamoji Dvasiški ja, Po
nai ir Ponios,

Didysis Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas, tai 
gražiausia Tautų bendra
darbiavimo ir meilės šventė. 
Ji ypač yra svarbi šiais lai
kais, kai pasaulis tiek daug 
kamuojamas neapykantos, 
keršto, skriaudų ir kruvinu 
kovų. j

Lietuvių tauta, daug 
skriaudų patyrusi ir daug' 
sunkių kovų- savo eg?is 
tencijos pakėlusi, džiaugiasi, 
kad šioj tarptautinės meilės 
šventėj josios atstovai gali 
dalyvauti, kaip nepriklauso
mo krašto vaikai, kurioje 
87% yra katalikų.

Šia proga mes turime gar
bės pareikšti, kad nors lie
tuvių tauta yra ir viena iš 
jauniausių Europoje krikš
čioniškų tautų, nes šiais 
metais ji švenčia dar tik 550 
metų jubiliejų nuo krikščio
nybės priėmimo, bet ji yra 
pasiryžusi tinkamai atlikti 
skirtą misiją jai, kaip kata
likiškai tautai, stovinčiai 
šiaurėje prie Baltijos jūrų 
pirmąja užtvara prieš grū
mojantį bolševizmą. Kartu 
mes džiaugiamės, turėdami 
laimės čia pažymėti mūsų 
neatskiriamą prisirišimą 
Katalikų Bažnyčiai ir savo 
gilią meilę ir paklusnumą 
Jojo šventenybei Popiežiui 
Pijui XI, kurio Legatą mes 
čia nuoširdžiausiai sveikina
me.

Dabar leiskite sušukti 
vengriškai: Sokaig eljen 
Krisztus Kiraly! Sokaig el
jen Magyar orszag! (Lietu
viškai: Tegyvuoja Kristus 
Karalius! Tegyvuoja vengrų 
tauta!)”.

Roma. — Birželio 1 d. Po
piežius Pijus XI Gandolfo 
vasarnamyje priėmė 85 lie
tuvių maldininkų ekskursi
ją, kurią atlydėjo vyskupas 
Kazimieras Paltarokas ir 
Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano reikalų vedėjas dr. 
Kaz. Graužinis. Savo 25 mi
nučių kalboje Popiežius visa 
širdimi sveikino lietuvius, 
linkėdamas krikščionybei 
geriausio klestėjimo Lietu
voje, visokios Dievo palai
mos Jam pažįstamai ir my
limai Lietuvai. Baigdamas 
savo kalbą, Popiežius laimi
no Lietuvos dvasininkus, 
valdžią ir visą tautą.

Lietuvių maldininkų eks
kursija pas Popiežių nuvyko 
iš Budapešto, kur dalyvavo 
Tarptautiniame Eucharisti
niame Kongrese. Ekskursi
jos dalyvių tarpe buvo ir 
keli lietuviai amerikiečiai.

KAUNE LANKOSI 
KONST. STAŠYS

Kaunas. — šiomis dieno
mis į Kauną atvyko Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirminin
kas Konstantinas Stašys. 
Kiek ilgai jis viešės Kaune, 
nežinoma. Laisvoje Lietuvo
je jis turi savo giminių. 
Pernai, kai lenkai laikė jį 
kalėjime, Kaune staiga mirė 
jo brolis kunigas.

<UlERIKIEČIAI PATEN
KINTI LIETUVOS NUO

ŠIRDUMU

Kaunas. — Praeitą savai
tę atvykusių kelių lietuvių 
amerikiečių ekskursijų va
dai spaudai pareiškė, kad 
jie yra įsitikinę, kad užsie
nio lietuviai yra brangūs 
Lietuvos svečiai. Jie dėkojo 
vyriausybei už suteiktus lie
tuviams užsieniečiams pa
lengvinimus ir visiems pasi
tikusiems už nuoširdumą.

PRIĖMĖ SELASIO 
MOKESČIUS

Ženeva. — Nors Tautų Są
jungos Taryba leido atski
roms valstybėms pripažinti 
Etiopijos užgrobimą, tačiau 
šiomis dienomis T. Sąjungos 
generalinis sekretoriatas 
priėmė ir suvartojo buvusio 
Etiopijos imperatoriaus pri
siųstą čekį, 1,000 šveicariš
kų frankų vertės, kaip dalį 
Etiopijos mokesčio Tautų 
Sąjungai.

SUKILĖLIAI VERŽIASI Į 
VALENCIJĄ

ATVYKSTA PRANCŪZŲ 
ORLAIVIŲ EKSPERTAI

Paryžius. — šią savaitę 
į Ameriką išvyko penki 
Prancūzijos karo orlaivių 
ekspertai, kuriems pavesta 
susipažinti su šios šalies or
laivių rūšimi ir gamyba. 
Prancūzai jau yra užsakę 
amerikiečių dirbtuvėse 100 
karo orlaivių.

— Gegužės 31 d. prasidėjo 
lietuvių lenkų konferencija 
susisiekimo tarifams nusta
tyti.

Hendaye. — Ispanijos su
kilėlių vado gen. Franco ka
riuomenės artilerija šios sa
vaitės pradžioje smarkiai 
pasistūmėjo Kastelono pro
vincijoje, užimdama Adza- 
netos miestelį, kurs yra 18 
mylių nuo Kastelono. šis 
naujas užėmimas priartino 
sukilėlių kariuomenę prie 
jūros pakraščių ir pakeitė 
jų kryptį Valencijos link.

Šiuo metu Franco kariuo
menės pirmuoju tikslu yra 
paimti Valencijos miestą, 
svarbiausią Viduržemio jū
ros uostą.

— Birželio 1 d. Valstybės 
prezidentas A. Smetona iš
vyko į savo ūkį Užulėnyje 
ilgesnių atostogų.
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Jungi. Valst. pusmečiui .......... $1.10
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.Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

"Ištiesta Ranka"
Komunistų partijos neseniai užsibaigusiame metiniame 

suvažiavime labai šiltais žodžiais kalbėjo jų generalinis 
sekretorius Browder. Jis išsireiškė, kad komunistai laiko 
ištiesę ranką katalikams . Girdi, komunistus ir katalikus 
jungia daug bendrų reikalų. Tą savo komisaro paskelbtą 
žodį stengiasi plačiai dėstyti ir mūsiškiai komunistai.

Katalikai niekur ir niekada neatsisakė bendro darbo vi
suotinai gerovei su įvairiausiomis grupėmis ir atskirais 
asmenimis, jei tik jie ten matė neabejotinai gerą valią ir 
nuoširdumą. Bet ar galima tikėti, kad komunistai turi 
gerą valią?

Komunistai, skaudžiai pamokyti Vokietijos įvykių, kur 
jie išdavikiškai pardavė demokratiją Hitlerio naciams, 
nuo 1935 metų pakeitė taktiką ir visas priemones savo 
tamsiems tikslams siekti. Jau net dalis amerikiečių, ne
pritariančių komunistams, dėl tos taktikos pakeitimo bu
vo pradėję tikėti, kad komunistų internacionalas nesiekia 
pasaulinės revoliucijos, bet jų tuos sapnus išsklaidė paties 
Stalino šių metų vasario 14 d. pareiškimas, kad nuo pasau
linės revoliucijos idėjos neatsisakyta ir kad konfliktas 
tarp Sovietų Rusijos ir kapitalistinių valstybių yra neiš
vengiamas.

Komunistai nori įkalbėti katalikams ir kitiems tikintie
siems, kad jie tikybą laiko kiekvieno asmens privatiniu 
reikalu, kad jie nepersekioja tikinčiųjų asmenų. Bet, štai, 
neseniai Rusijos bedievių sąjungos vadas Jaroslavskis iš
leido atsišaukimą, kuriame visų kraštų komunistai kvie
čiami sudaryti prieštikybinį internacionalą, kurs pagelbė
tų visų kraštų komunistams kovoti prieš tikybą ir kuni
gus. Tas atsišaukimas neseniai buvo Maskvos Pravdoje.

Amerikos komunistų partija nenutraukė savo ryšių su 
Maskvos internacionalu, kurs vadovauja viso pasaulio ko
munistiniam judėjimui. Pats Browderis yra baigęs Mask
vos specialius komisarų kursus. Atrodo, kad jis neblogai 
tuos kursus baigė, nes žino, kaip skleisti aplinkumoje ap
gaulę. Praeitą savaitę jis kalbėjo apie palankumą katali
kams, o savų, išleistoje brošiūroje „Kas ^ra* komunizmas” 
aiškiausiai pasako, kad komunistai tikybos nelaiko priva
tiniu reikalu, kad jie yra be jokių rezervų už tokį auklėji
mą, kurs sunaikintų tikybą iš pat šaknų.
• Ką dabar kalbėjo Browderis Amerikos katalikams, tą 
patį sakė prieš 2 metus prancūzų katalikams Prancūzijos 
komunistų vadas Thorez, tas pats asmuo, kurs anksčiau 
prieš 5 metus savo laikraštyje aiškiausiai rašė, kad komu
nistai turi kovoti prieš Bažnyčią, kad tikybą jie laiko žmo
nijos opiumu ir t.t. Taigi, Browderis nieko nauja nepasa
kė, jis tik pakartojo kitų komunistų vadų melą.

Komunistai skelbiasi ir demokratijos gynėjais. Tai jau 
toks aiškus melas, kad net šiurpu ir galvoti, kaip žemai 
puolė žmonės, kad taip šlykščiai drįsta meluoti, ir net vie
šai! Komunistų meilinimasis prie katalikų ir prie kitų 
demokratijos šalininkų yra- niekas kitas, kaip tik judošiš- 
kas glamonėjimasis, po kurio seka išdavikiškas pabučia
vimas ir po to — visiška išdavystė. Gaila mums lietuvių 
komunistų, kurių skaičiuje, tikime, yra ir apijautrios lie
tuviškos sąmonės, tačiau jie turi šokti taip, kaip vyriausi 
komisarai jiems uždūduoja. Bet dar sykį pakartojame, 
kad katalikai netikėjo ir netikės komunistų apgaulingiems 
kvietimams. Katalikai turi ir žino savo kelią.

Pasaulyje dabar esanti ekonominė krizė tikrovėje yra 
žmogaus dvasinė krizė. Jei žmonės užmiršta, kad jų tik
roji paskirtis yra ne šio pasaulio reikalai, kad žmogaus 
laimė priklauso ne nuo savo artimo apiplėšimo, kad nėra 
nė vienos tautos ypatingai pašauktos viešpatauti kitoms, 
tad ko galima tikėti geresnio? Komunistai mėgino kurti 
naują santvarką Rusijoje, bet ko susilaukė? Ir ten nepa
prastas skaičius išdavysčių, suktybių, skriaudų, apgaulių 
ir t.t. Tad, komunistai neišrado jokio naujo rebepto žmo- 

. nijos ligoms gydyti. Vienintelė priemonė susilaukti pa
saulyje gerovės — pripažinti dvasiai pirmenybę. Niekas 
kitas žmogaus dvasinės vertės neiškelia, kaip tikyba. O 

' šią didžiausią ir vertingiausią pajėgą komunistai laiko 
nuodais ir pasiryžę ją nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
Tad koks gali būti bendradarbiavimas su komunistais, ku
rie siekia sutrypti visa tai, kas žmogui brangiausia?

Amerikos lietuviai katali-i gai užbaigę visų keturių nie
kai yra įsisteigę ir gerai pa- 
laiko nemažą skaičių savo 
parapijinių pradinių mokyk
lų. Bet kodėl lig šiol jie ne
sirūpino įsikurti savo para
pijinių aukštesnių mokyklų 
(high schools) ? Ar jiems 
tokios mokyklos nereikalin
gos ir nenaudingos? Ar gal 
tik manoma, kad jųjų įstei
gimas ir palaikymas per
daug kainuotų?

Geriausiu atsakymu vi
siems minėtų mokyklų prie
šininkams yra pasirodymas 
1937 — 1938 mokslo metais 
dviejų tokių pilnai įkurtų, 
valdžios užtvirtintų ir akre
dituotų aukštesnių mokyklų 
(high schools) dviejose A- 
merikos lietuvių katalikų 
parapijose, būtent, šv. Kazi
miero, Pittsburgh, Pa., ir 
šv. Juozapo, DuBois, Pa. Na, 
ir jos nėra iš pat didžiausių 
parapijų Amerikoje. Iš to 
aišku, kad kur tik yra no
ras, ten randamas ir kelias, 
nors tai ima daug galvoji
mo, rūpesčio, drąsos ir lėšų.

Kad Amerikos lietuviams 
katalikams yra reikalingos 
ir naudingos parapijinės 
aukštesnės mokyklos (high 
schools), tai parodo nema
žas skaičius mokinių, kurie 
jas lanko. Kaip vienoje, taip 
ir kitoje yra apie 40 moki
nių. Šiemet, birželio mėnesį, 
iš jų išeis pirmutiniai jų 
graduantai, pilnai ir garbin-

tų aukštesniosios mokyklos 
kursus.

DuBois šv. Juozapo lietu
vių parapijos klebonas, kun. 
M. J. Urbonas, rodos, buvo 
pirmutinis visoje Amerikoje 
pradėti parapijinę aukštes
nių mokyklą (high school) 
savo parapijoje su tikslu, 
laikui bėgant, ją pilnai įkur
ti su visais keturių metų 
kursais parapijos bernai
čiams ir mergaitėms. Jis ją 
pradėjo 1931 — 1932 moks
lo metais. Tačiau galutinai 
prie jos pilno įkūrimo pri
ėjo tik 1937 — 1938 mokslo 
metais.

Pittsburgho šv. Kazimiero 
parapijos aukštesnė mokyk
la (high school) buvo pradė
ta 1934 — 1935 mokslo me
tais. Pilnai gi įkurta 1937 — 
1938 mokslo metais. Jos 
klebonas, kun. Magnus J. 
Kazėnas, matyti, pasekė Du
Bois klebono, kun. M. J. Ur
bono, pavyzdį.

Taigi, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse atsirado dvi 
naujos lietuvių katalikų 
mokslo įstaigos, kokių lig 
šiol dar čia nebuvo. Jos gali 
duoti visiems Amerikos lie
tuviams katalikams tikro 
džiaugsmo, nes iš tikrųjų y- 
ra kuo visiems pasididžiuoti. 
Jose mokytojauja lietuvai
tės šv. Pranciškaus vienuo
lės seserys — pranciškonės.

Užinteresuotas.

— Nuo šių metų visų gim
nazijų mokiniams įvedama 
nauja uniforma — bernai
čiai nebedėvės švarkų su 
aukštomis apikaklėmis, ku
rias pakeis atdari atlapai; 
švarkai bus melsvai pilkos 
spalvos; tos pačios spalvos 
ir kepurė, apvesta sidabrine 
juostele. Vasarą moksleiviai 
vietoj švarkų dėvės drobi
nius marškinius.

— Visose Kauno gatvėse 
miesto savivaldybė sparčiai 
vykdo remonto ir naujo 
grindimo darbus.

— Gegužės 22 d. Kaune į- 
vyko Sąjungos ginkluotoms 
krašto pajėgoms remti meti
nis skyrių atstovų suvažia
vimas, kuriame apie nuveik
tus darbus pranešė atsargos 
pulk. Gužas, dr. Leimonas ir

Kataliku Socialinė Veikla
(Tęsinys), 

Bažnyčia ir žmogiška ir 
dieviška, bet kovojanti 
Nesikreipiant į istorijos 

puslapius, net mūsų pačių 
dienose, kas gi neatsimena 
pergyventų Bažnyčios skau
smų? Katalikų Bažnyčia vi
sada žmogiška ir dieviška 
buvo ten, kur sumišimai, 
persekiojimai, revoliucijos,

ir dažnai radosi kovų lau
kuose ir tarp liepsnų, nes ji 

i turi visada būti ten, kur y- 
|Ta dorovinis konfliktas arba 
kova eina už dorovę ir tikė
jimą. Ji ima autoritetą, rei
kalauja laisvės, nežino sek
madienio poilsio ir neužsi
daro privačiam gyvenimui; 
Ji žiūri, kad religija veiktų 
pilną savaitę, ir kad Dievą

garbintų ne vien valstybė, 
bet ir individualinė siela. Ji 
imasi teisės į medžiagines 
priemones savo pasiuntiny
bei tęsti, turi valdyti nuosa
vybę, turi kontroliuoti mo
kyklas, taip pat turi turėti 
žodžio ir spaudos ir susirin
kimo laisvę. Ji pasisako tu
rinti jurisdikciją moterys
tei, kuri yra gyvasis žmonių 
santykiavimas ir socialinė 
įstaiga. Ji neturi būti Vals
tybės įrankis, bet savo ati
tinkamoje srityje Bažnyčia 
įeina į konfliktą su pragaiš
tingais ir revoliuciniais, 
kaip ir despotiškais elemen
tais. Neišvengtinai, Bažny
čia visada yra Kovojanti 
Bažnyčia. Net mūsų pačių 
dienose, matome, kaip Po
piežius smarkiai ėmėsi už 
Bažnyčios teises su diktato
rium Mussolini; Vokietijoje 
Bažnyčios hierarchija nuo 
pat pradžių tvirtai laikosi 
prieš nacių pagonizmo ant
plūdį; Prancūzijoje Popie
žius pasmerkė Prancūzų 
Akcijos organizaciją (Ac
tion Francaise), nors ir ne
tekdamas dalies katalikų 
monarchistų; ir mūsų tėvų 
žemėje Lietuvos Episkopa
tas kovoja su tautininkų 
valdžia dėl konkordato su 
Apaštalų Sostu pildymo. Is
panijoje Bažnyčia baisiai 
kenčia žiaurų persekiojimą 
nuo „respublikonų” ateistų 
valdžios. Dabartiniame šimt
metyje, kiek atsimename, 
Bažnyčios nuosavybė buvo 
konfiskuota Prancūzijoje, 
vienuolynai suvaržyti vals
tybiniais įstatymais ir patys 
vienuoliai buvo ištremti. 
Dar taip neseniai, Italijos 
nacionalizmo vardan, iš Po
piežiaus buvo išplėšta laiki
noji valdžia, kuomet Bis
markas žiauriomis kultūr- 
kampfo priemonėmis Vokie
tijos imperijos naudai prie
šinosi ir kenkė Bažnyčiai. Ir 
kiekviename krašte Bažny
čia turėjo kovoti prieš so
cializmą, kuris atkakliai va
rėsi pažaboti organizuotus 
industrinius darbininkus.

Bažnyčios doktrinalinis 
autoritetas

Katalikų Bažnyčia nepa- 
skiria savęs bent kuriai at
skirai klasei, politiškiems 
arba ekonomiškiems intere
sams. Vienur ir kitur Ją pa
laikė arba-prieš Ją priešgi- 
niavo: monarchistai, respub
likonai, aristokratai, buržu
jai, demokratai ir kiti. Ta
čiau, Ji nėra surišta su sve
timais uždaviniais, bet atsi
davusiai veikia savo pasiun
tinybėje, prisiimdama vien 
garbingas sutartis, nežiū
rint iš kur ateitų, vienok Ji 
niekada nesutinka dvasinių 
reikalų pamiršti, kuomet ta
riamasi apie valstybės inte
resus. Bažnyčia pasisako 
esanti dieviškoji, tuo pačiu 
ir žmogiškoji, fi Ji reika
lauja laisvės veikti valstybė
je. Paprastai išsireiškiant, 
Ji irgi kūrė ir diktavo poli
tikas, diplomatinius meto
dus ir organizuotas formas. 
Iš to kilo socialiniai klausi
mai, taip pat ir disputai ar
ba ginčai, kurie apsunkinda
vo Bažnyčią, kuri yra Baž
nyčia visų klasių, kaip kapi
talistų, taip ir darbininkų, 
kaip industrialistų, taip ir 
ūkininkų, kaip turtuolių, 
taip ir beturčių. Bažnyčia 
negali laikytis neutralumo 
socialiniuos klausimuos, bet' 
savo nariams leidžia kurti 
politinius ir ekonominius 
santykius, prisilaikant tiky
bos ir dorovės dėsnių. Kuo
met taip priimti socialiniai 
klausimai, tuomet Bažnyčia 
iš tos srities pasitraukia. 
Suprantama, kad 
autoritetas yra 
tačiau Ji niekada 
gerosios valios
skelbti tiesos dėsnių ir visa
da moko su atsargumu ir 
išmintimi.

Dabar mėginsime ne tiek 
Katalikų Bažnyčios veiklą 
gvildenti, kiek nurodyti Ka
talikų Socialinę Veiklą, kuri 
gyvai plinta įvairiuose pa
saulio kraštuose. Ir pama
tysime, kaip Katalikų So
cialinė Veikla išjudino kitus

Bažnyčios 
dorovinis, 
nenustoja 
žmonėms

katalikiškoje pasaulėžiūroje 
spręsti naujausias ir opiau
sias civilizacijos problemas.

Popiežius Pijus X savo 
enciklikoje apie Katalikų 
Socialinę Akciją yra reikš
mingai išsitaręs, kad pasau
lio civilizacija tikrovėje yra 
Bažnyčios civilizacija. Jo 
pirmtakas Popiežius Pijus 
IX savo aplinkraščiu Sylla
bus buvo pasmerkęs sklei
džiamą tvirtinimą, kad pati 
Popiežija turėtų taikintis su 
moderniu progresu, libera
lizmu ir civilizacija. Kritiš
kai žvelgiant, reikia tarti, 
kad tarp tų dviejų Popiežių 
nesimato nenuosaikumo, 
kuomet kiekvienas iš jų rei
škia savo nuomonę. Moder
nių dienų arba „naujagady- 
nė” civilizacija turėtų būti 
dėkinga Katalikų Bažnyčiai 
už visa tai, ką Bažnyčia pa
veldėjo iš Romėnų imperi
jos ir ilgais šimtmečiais 
taurino, skaistino ir ugdė, 
kol ji savo esmėje tapo ypa
tingai krikščioniškoji civili
zacija. Krikščionybė buvo 
vienintelė, kuri viduram
žiuose sukūrė krikščionišką
ją visuomenę, kuri klestėjo 
katalikiškąja pasaulėžiūra ir 
kilniai garsėjo savo charak
teringomis krikščioniškomis 
dorybėmis. Iš to ryšku, kad, 
kai Popiežius Pijus atsižvel
gia į pasaulio civilizaciją 
kaip krikščionybės civiliza
ciją, tuo pačiu jis kreipia 
dėmesį į kai kurias moder
nių dienų ypatybes, kurios, 
kaip matome, iš dalies nu
tolsta nuo krikščionybės 
principų, šventasis Tėvas 
minėtoje enciklikoje sako:

„Gerai žinote, kokią para
mą Bažnyčiai duoda tie iš
rinktieji būriai, kurių užda
vinys yra sujungti visas sa
vo pajėgas, kad visomis tei
singomis ir teisėtomis prie
monėmis kovotų prieš ne
krikščioniškąją civilizaciją 
ir visokeriopu būdu atitaisy
tų pragaištingas nelaimes, 
kurios eina iš -bedievybės; 
sugrąžinti Jėzų Kristų šei
mai, mokyklai ir visuome
nei; atstatyti tą pagrindinį 
žmogiškąjį autoritetą, kuris 
atstovauja visam tam, kas 
yra Dievo; nuoširdžiai suar
tėti su pačių žmonių reika
lais, ypatingai rūpintis dar
bininkų ir ūkininkų klasė
mis, jiems įtikrinant ne vien 

(religiją, kuri yra vienintelis 
tikrasis paguodos šaltinis 
gyvenimo klausimuose, bet 
taip pat stengiantis nušluo
styti (arba nusausinti) jų 
ašaras, palengvinti jų kentė
jimus, ir išmintingais bū
dais pagerinti ekonominę jų 
būklę”.

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

Goldbergas. Ši sąjunga suor
ganizavo Ginklų Fondą, į 
kurį jau įplaukė aukų apie 
trys milijonai litų.

— Kaune lankėsi Turkijos 
atstovas, kurs tarėsi su įvai
riomis įstaigomis prekybos j 
reikalais.

— Vilniaus žydai ruošiasi 
iškilmingai paminėti savo 
veikėjo dr. Vigodzkio 50 me
tų visuomeninio darbo su
kaktį. Kai Vilniuje buvo at- 
steigiama Lietuva, dr. Vi- 
godzkis palaikė labai arti
mus santykius su lietuvių 
veikėjais.

— Pernai už naminės deg
tinės pardavinėjimą surašy
ta 224 protokolai, 1936 me
tais — 309; daugiausia deg
tindarių sugauta Kauno ap
skrityje. Pernai naminės 
degtinės laikytojų užregis
truota 872, o 1936 m. — 1,- 
273.

—Birželio 1 d. gydytojui 
Jonui Staugaičiui sukako 70 
metų; jubiliatas yra gerai 
žinomas senų laikų lietuvis 
veikėjas, buvęs seimo pirmi
ninkas, žymus liaudininkų 
vadas.

— Šių metų rudenį įvyks 
Klaipėdos seimelio rinkimai, 
apie kuriuos jau ypač daug 
galvoja vokietininkai.

— Kaune įsteigto žvėryno 
reikalams šiemet bus išleis
ta 65,000 litų. Žvėryno ben
drovės pirmininku yra Kau
no burmistras Merkys.

— Per pirmus keturis mė
nesius šiemet per valstybės 
sienas buvo tokis gyventojų 
judėjimas: Lietuvos piliečių 
atvyko 5,709, išvyko 6,016; 
svetimšalių atvyko 7,140, iš
vyko 9,050, o traukiniais 
pravažiavo 15,313.

— Prasidėjus tiesioginiam 
pašto susisiekimui su Len
kija, iš Vilniaus kasdien iš
siunčiama į Lietuvą po 600 
ir 700 laiškų. Lenkų spauda 
pažymi, kad iš Lietuvos į 
Vilnių laiškų ateina žymiai 
mažiau.

— Šiemet per tris pirmuo
sius mėnesius prievartos 
mirtimis mirė 240 asmenų. 
Pernai tokių mirčių per tą 
laiką buvo 226, užpernai 
214.

— Generolas Nagius-Na- 
gevičius į savo ūkį buvo pa. 
sikvietęs vaišėms Respubli- 
kos Prezidentą, arkivyskupą 
Skvirecką, ministerį pirmi, 
ninką kun. Mironą, vysk, ; 
Bučį, gen. Raštikį, prel. šau- ■ 
lį, Lietuvos Aido ir XX Am
žiaus redaktorius. Generolo1 
svečiai turėjo progos apžiū
rėti gražiai vedamą ūkį.

— Krikščionių Darbiniu-, 
kų Sąjunga jau turi 39 sky. 
rius su keliais tūkstančiais 
narių. Sąjunga leidžia savo 
laikraštį Darbininką, kurs 
paskutiniu laiku padidintas 
ir žymiai paįvairintas.

— 1863 metais Šaravuose, 
Kėdainių apskrityje, kazo
kai žiauriai nukankino besi
meldžiančius tikinčiuosius, 
75 metų sukakties 
birželio 26 d. Šaravuose į- 
vyks atitinkamos iškilmės.

— Atpiginus benziną ir 
motoriną Lietuvoj pagyvėjo 
automobilių prekyba. Kaune 
lengų automobilių įregis
truota per 1,200.

— Gegužės 26 d. iš Varšu
vos sugrįžo lietuvių delega
cija, kuri tarėsi su lenkais 
geležinkeliais susisiekti rei
kalais. Tiesioginio keleivių 
susisiekimo sutartį abiejų 
šalių vyriausybės ratifikuos 
birželio mėnesio gale. Preki
nių traukinių susisiekimas 
ateities dalykas — galės bū
ti pradėtas tik prekybos su
tartį sudarius, kas dar ne
svarstoma.

— Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti pirm. adv< 
Skipitis birželio mėn. išvyk
sta į Pietų Ameriką aplan
kyti lietuvių kolonijas.

— Baigiamos diplomat!-1 
niu keliu vedamos derybos I 
Lietuvos ir Argentinos pre- fI 
kybos sutarčiai sudaryti.

— Gegužės 28 ir 29 d. d. f 
Kaune koncertavo 173 da- į 
yvių Latvijos puskarininkių |

choro ir orkestro ekskursi- Bistro nai 
ja. įspūdingai i

— Į Lietuvą atvykusią p griežė smui 
Dariaus Girėno posto apie i 
100 legijonierių ekskursiją | 
lasienyje ir Kaune labai iš
kilmingai sutiko organizaci
jų ir visuomenės atstovai.

— Gegužės 29 d. iškilmin
gai paminėta 550 metų krik
ščionybės sukaktis Lietuvo
je. Karo muziejaus sodelyje, 
dalyvaujant vyriausybei, 
vyskupams ir visuomenės 
atstovams, kalbėjo valsty
bės prezidentas, arkivysku
pas Skvireckas, U-to prof, 
kan. Česnys, generolas Na- 
gius-Nagevičius, kurie kal
bose apibūdino krikščiony
bės reikšmę Lietuvai. Popie
žius atsiuntė sveikinimo lai
šką ir apaštališką palaimi
nimą lietuvių tautai.

— Tautinės Olimpijados 
Komitetas yra suorganiza
vęs olimpijadai remti fon
dą, kuris bus nuolatinis Lie
tuvoje. Atsiranda firmų ir 
biznierių, kurie aukoja. Fon
do valdybą sudaro pirm. 
Butkys (Tribunolo teisėjas) 
vicepirm. J. Vailokaitis ir p. 
Vosylius (bankininkai), be 
prezidiumo yra 15 narių. 
Fondo valdyba yra nutarusi, 
kas aukos olimpijadai iš at
skirų asmenų 250 lt. (apie 
45 dol.), tam bus suteiktas 
Tautinės Olimpijados Rėmė
jo vardas ir auksinis olim
pijados ženkliukas. Firmos 
ar bankai turės aukoti ne 
mažiau kaip 500 lt., kad 
gautų T-nės O-dos rėmėjo į 
vardą ir diplomą. Komitetas
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Š. m.
Jurgio b: 
N. Y., M 
parapiją 
naujų var 
proga. P 
turininga, 
solistai te 
džio savo 
paruoštai’ 
su muzike 
religinės i 
užtat nesi 
to progra 
tinti, tači 
dalinti j 
man labia 
ir padaryt 
bas.

Be kitų 
maloniaus 
padaryta: 
būti, daug 
riaus Juo: 
tazija „M; 
likta b( 
smuiku, s 
pozicija įd 
ranti gilia 
lietuvio s 
rakteliu 
meistrišku 
vimu. Kon 
lietuviams 
karo muzi 
varpais 

„Marija, 
Gvaldis, pi

sius 
mirė 
augo

Per pirmus tris mėne- 
gimė 14,023 kūdikiai, 
8,582 asmenys ir pri- 
5,441 asmuo.
Telšių žydų rabinų se

minarijos studentai vieną 
šeštadienį smarkiai sumušė 
vieną žydą kirpėją, kuris tą 
šeštadienį dirbo.

— Neseniai miręs buvęs 
Subačiaus klebonas kun. 
Kazlauskas studentams atei
tininkams paliko 1000 litų.

— Keliolika žydų šeimų 
sugrįžo iš Palestinos, kur 
gyvenimas nesąs geresnis, 
nei Lietuvoje.

— Į Kauną kelioms die
noms buvo atvykęs iš Pary
žiaus kunigaikštis Trubec- 
kojus, kuris savo kilmę išve
da iš kunigaikščio Gedimi
no. Jis save laiko lietuviu, 
nors lietuviškai ir nemoka, 
tačiau pamatęs Lietuvą 
sižadėjo tuojau mokytis 
tuviškai. Prancūzijoje 
gyvena drauge su savo
mis broliais ir turi nuosavą 
radijo fabriką. Svečiui ypa
tingo įspūdžio padarius Lie
tuvos kariuomenė.

— Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus Komitetas Že
nevoje, sužinojęs apie Pa
langos gaisrą, tuojau pareiš
kė savo gilią užuojautą ir 
teiravosi apie gaisro pada
rinius ir atsiklausė, ar rei- rėmėjais, ir jiems bus įteikti 
kalinga jo pagalba.
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Musą Bažnytiniai Chorai ir Koncertai
Bažnytinės muzikos me

nas lietuvių tarpe niekur nė
ra taip mėgiamas ir globo
jamas, kaip Amerikoj. Žiū
rėk, laikraščiuose rasi daž
nai skelbiant — toj bažny
čioj choras surengė bažnyti
nį koncertą, kitoj sujungtų 
kelių chorų įvyko grandiozi
nis koncertas, kitoj vietoj 
choras paįvairino ruošiamą 
vakarą. Beveik kiekvienas 
choras pasirodo su solistais 
ir tai dažnai ne blogais.

Š. m. gegužės 22 d. šv. 
Jurgio bažnyčioj, Brooklyn, 
N. Y., įvyko kelių aplinkinių 
parapijų chorų koncertas 
naujų vargonų pašventinimo 
proga. Programa įdomi ir 
turininga. Tiek chorai, tiek 
solistai teikė malonaus įspū
džio savo rūpestingai, gerai 
paruoštais giedojimais. Ne
su muzikos žinovas, bet tik 
religinės muzikos mėgėjas, 
užtat nesiimu visos koncer-
to programos kritiškai įver- j pasirodė 
tinti, tačiau norėčiau pasi
dalinti įspūdžiais to, kas 
man labiausai įstrigo į sielą, 
ir padaryti kai kurias pasta
bas.

jimas. Reikia atminti, jog 
religiniai koncertai yra vie
ša malda, kurioj dalyvauja, 
bent reikėtų, kad dalyvautų, 
visi — tiek koncertuojantie
ji, tiek klausantieji. Be tos 
maldos bažnytiniai koncer
tai nustoja reikšmės ir ver
tės. Mums gi dalyvaujant 
maldoj, veikia mūsų sielas 
intymiausios, giliausios ga
lios, kurias vartojant 
žmogus labiau vargsta, ne
gu paprastoj emocijoj, žo
džiu, už koncertų trumpumą 
kalba ekonomijos dėsniai, 
psichologija ir sielos nauda.

Antras dalykas. Visiems 
giesmės maldoj bendrai da
lyvaujant, ta malda nesuly
ginant labiau veikia sielai, 
negu vien klausant giesmės. 
Štai kad ir kalbamajam 
koncerte, kai užgiedojo ar
tistė aiškia, visiems girdima 
ir suprantama kalba „Mari
ja, Marija”, daugelio akyse 

ašaros; vadinasi,
jie sujaudinti tapo bendra 
malda. Kai užgieda visi cho
rai visiems žinomą „Garbin
kime Švenčiausiąjį Sakra
mentą”, kaip didingą padaro 
įspūdį! Lietuvoj šiandien 
dar užsiliko kai kuriose baž
nyčiose bendras giedojimas, 
kai kur jis įvedamas. Reikia 
tose bažnyčiose būti per pa
maldas, tuomet suprasi, 
kaip įspūdžiais reikšminga 
ir įtaka galinga yra bendra

Baltieji Kraustosi is Azijos

Be kitų gražių dalykėlių, 
maloniausio įspūdžio man 
padaryta ir, kaip teko paste
bėti, daugumai kompozito
riaus Juozo Žilevičiaus fan
tazija „Marija, Marija”, at
likta bendrai vargonais, 
smuiku, solo ir choru. Kom-

Japonų vedamas karas 
prieš kinus kelia ypatingų 
rūpesčių baltajai rasei, tiek 
europiečiams, tiek amerikie
čiams. Baltieji prekybinin
kai, pramonininkai ir kito
kio biznio žmonės buvo ge
rai įsistiprinę Kinijoje, kur 
darydavo milžinišką pelną. 
Japonų politika labai aiški. 
Jų šūkis — Azija turi pri
klausyti azijiečiams. Užėmę 
Mandžiūriją, japonai tuojau 
pradėjo vykdyti savo šūkį 
gyvenimam Nors japonai 
paskelbė, kad jie pripažins 
„atvirų durų” dėsnį, bet tik
rasis gyvenimas kitką paro
dė. Japonams tas dėsnis 
reiškia atviras duris baltie
siems išsikraustyti.

Nuo 1931 metų Mandžiūri- 
joje įsteigta 248 bendrovės, 
kurių 171 kontroliuoja patys 
japonai; 77 valdo Mandžiū- 
rijos vyriausybė. Japonija 
užgrobtoje Mandžiūrijoje 
gamina savo reikalams žiba
lą, stiklą, cementą, parafiną, 
vilnas, keramiką, degtukus, 
anglis ir t.t. Vyriausybės 
tiesioginėje žinioje yra įvai
rių prekių pristatymas, ang
lių laikymas, prekyba, kasy
klos, miškų ūkis, prekybos 
sandėliai, elektra, statyba, 
bankai, pinigų keitimas, ap- 
drauda, viešbučiai, laikraš
čiai.

Mandžiūrijoje japonai jau 
suskubo tvirtai įsigalėti eko-

nomiškai. Pernai visa pra
monė atiduota išimtinai val
džios kontrolei, kuri pavesta 
finansų, pramonės ir apsau
gos ministerijoms. Šią kon
trolę įvedus užsienio kapita
las turėjo pasitraukti. Dau
giausia nukentėjo anglų pre
kybininkų reikalai. Iš ame
rikiečių ypatingai nukentėjo 
turtingos žibalo bendrovės.

Dėl japonų įvairaus sau
valiavimo ir anglai ir ameri
kiečiai yra pareiškę savo 
atitinkamus protestus, bet 
japonai to visai nepaiso; jie 
taip aiškina: kadangi nei 
Anglija, nei Amerika dar 
nėra pripažinusios Mandžiū- 
rijos ir vis ją laiko Kinijos 
teritorija, tai, girdi, ir pro
testai turį būti siunčiami ne 
Japonijai, bet Kinijai. Di
džiosios valstybės, nepripa- 
žindamos Mandžiūrijos, dip
lomatiniu keliu negali užkir
sti kelio japonų žygiams, 
nukreiptiems prieš baltųjų 
interesus.

Pernai ir šiemet užimtose 
Kinijos dalyse japonai vyk
do tas pačias priemones, 
kaip ir Mandžiūrijoje. Už
imdami kinų žemes, japonai 
stumia ten įsigalėjusius bal
tuosius prekybininkus. Ir 
kasdien vis daugiau ir dau
giau baltųjų palieka pelnin
gas vietas, traukdami į dar 
laisvos Kinijos dalis ar grįž
dami į ten, iš kur atvykę.

Iš Godžamo provincijos 
etiopai italus visiškai išvijo; 
toji provincija yra visiškoj 
pačių etiopų kontrolėj. Va- 
legos provincijoj italų įgu
los suspaustos Nekempečio, 
Sayo ir Gorės miestuose, iš 
kurių jos nė kojos nedrįsta 
iškelti.

Centrinėj Etiopijoj italai 
įgulas telaiko tik Adis — 
Abeboj ir Ankobery; iš čia 
tos įgulos saugo Adis — 
Abebos — Džibučio geležin
kelį, kuriuo susisiekimas la
bai nereguliarus ir nesau
gus, nes etiopai liniją nuo
lat gadina.

Danakilų ir Aussos pro
vincijos, pasak anglų laik
raščio, italų valdžios visiš
kai nepažįsta. Harare pro
vincijoj italų įgulos testo vi 
Harare ir Džidžigos mies
tuose. Didžiuliai Etiopijos 
provincijos plotai nėra italo 
matę ir nepripažįsta jokios 
italų kontrolės. Italai šeimi
ninkai tėra tik tuose mies
tuose, kur yra jų įgulos, bet 
jų įtaka tik tomis vietomis 
ir tesiriboja.

LENKAI DOMISI PREKY
BA SU LIETUVA
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T-nės O-dos rėmė) 
r diplomą. Komitetą1 
kad visus Amerik® 
biznierius, kurie at

itinkamas sumas pi 
limpijadon vykstan- 
išvadinti olimpijados 
s, ir jiems bus įteikti 
rai. I

pozicija įdomi, maloni ir da
ranti giliaus įspūdžio savo 
lietuvio sielos maldos cha
rakteriu ir kompozitoriaus 
meistrišku maldos atvaizda
vimu. Kompozicijos motyvas 
lietuviams žinomas, Kaune 
karo muziejuje kas vakarą 
varpais giedama giesmė 
„Marija, Marija”. Petras 
Gvaldis, philharmonijos or
kestro narys, labai gražiai, 
įspūdingai solo ir pritariant 
griežė smuiku, dailiai išve
džiodamas maldos tonus. 
Solo giedojo nepažymėta 
programoj artistė nepapra
stai maloniu, labai tinkamu 
maldai tempu ir jautriu bal
su. Toji giesmė taip lietuviš
ka, taip saviška, be to, taip 
aiškiai giedama pripildė vi
są bažnyčią savo malda. Pa
ties kompozitoriaus dailiai 
valdomi vargonai, malonūs 
smuiko balsai, choro murmu- 
rando, varpams (vargo
nams) nuolat tęsiant pa
grindinį „Marija, Marija” 
toną, sudarė tokio įspūdžio, 
kad, tur būt, retas klausan
tis nepajuto širdyje gilios, 
jautrios maldos, daugeliui 
gi akyse suspindėjo ašaros.

Reikia būti dėkingam šv.

Graikijos Diktatūra

bendra 
iššaukti, 
protavi- 
daugelis

giesmės malda. Tas pastebė
ta jau Letuvoj ir ne kartą. 
Katalikų kongresuose, ar su
sirinkimuose bendras bažny
čioj giedojimas užgirtas ir 
pareikšta pageidavimas, kad 
jis būtų praktikuojamas vi
sose bažnyčiose. Manau, y- 
pač Amerikoj toks bendras 
giedojimas būtų labai nau
dingas išjudinti lietuviško
mis giesmėmis lietuvių sie
las. Nedyvai, kad darbinin
kai prie mašinų mechaniško 
darbo pririšti įgauna sielos 
sustingimo ir išsiilgsta emo
cijų. Tas emocijas, ir tai 
dvasines, kaip tik 
giesmių malda gali 

Numanau, mano 
mui pasipriešins
gerbiamųjų klebonų ir chorų 
vedėjų, nujaučiu tų protestų 
pagrindus, tačiau, jeigu iš 
šimtų parapijinių chorų at
sirastų gerbiamųjų chorų di
rigentų bent vienas mano 
nuomenei pritariąs ir bandy
tų bendrą giedojimą bažny
čioj įvesti, savo tikslo tuo 
raštu būsiu atsiekęs, nes ži
nau, tokie giedojimai turės 
pasisekimą ir mūsų sieloms 
suteiks daug džiaugsmo.

Dar vienas dalykas, kuris
Jurgio bažnyčios klebonui daugeliui metasi į akis, tai 
kun. K. Paulioniui ir p. J.1 mūsų bažnytiniuose giedoji- 
Brundzai už paruoštą taip 
gražų, įspūdingą koncertą.
Džiugu ir malonu buvo ma
tyti bažnyčią pilną žmonių.

Dabar pastabos. Teko be
veik iš visų koncertus ren
giančių ir juose dalyvavusių 
girdėti nuomonė, kad kon
certų programa paprastai 
būna perplati. Su ta nuomo
ne pilnai sutinku. Perplati 
buvo ir šio koncerto progra
ma. Kiek kartų teko daly
vauti tokiuose koncertuose, 
tiek kaitų teko. pastebėti 
koncerto antroj pusėj mote
rėles bekalbant rožančių. 
Vadinasi, joms, o gal ir ki
tiems koncerto tęsimas ne
beįdomus, kitaip sakant, ne
bereikalingas. Užtat juos 
ruošiant būtinai reikia su
trumpinti per pusę, ar dau
giau. Juk, ruošiant koncer
tus du, tris kartus ilgesnius, 
negu reikia, yra bereikalin
gas veikiančiųjų jėgų eikvo

muose ir koncertuose teat
rališkumas, būtent giesmė 
virtusi giedojimu, ieškančiu 
pasaulietiško efekto. Tokio 
pobūdžio chorų giedojimai 
girdėtis mūsų bažnyčiose. 
Klausytume! tų giesmių ne 
bažnyčioj, bet kitoj kokioj 
vietoj, nežinotume!, ar čia 
šokti reikia, ar ką kitą da
ryti. Reikia pripažinti, pa
saulietiškoji dvasia skver
biasi į bažnyčių muzikos gie
dojimo meną ne vien Ame- susirinkimų 
riko j, bet ir visur, kur griež- paradų ruošimą ir t.t. Kas
tai nesilaikoma bažnytinio dien graikai skaitė ir girdė- 
grigorioniško giedojimo. Ne- j0 naujausius įsakymus, pa- 
pamirškim, jog bažnyčia y-į tarimus. Svetimšaliai stebė- 
ra maldos, bet ne vien me- tojai kraipė pečius ir galvo- 
niško pasitenkinimo vieta.

Bendrai imant, reikia ka
talikų dvasios vadams ir 
chorų vedėjams pripažinti 
užtarnautą garbę už bažny
čiose giedojimų palaikymą 
ir taip gražų jų išsivysty
mą.

Graikai po Pasaulinio ka- diena; neturtingųjų aprūpi- 
ro pasižymėjo dažnomis re- nimas gydymu iš valstybės 
voliucijomis. Vieni jų kovo- fondo; suvaržytas pelnyma- 
jo dėl respublikos, kiti dėl 
monarchijos, dar kiti dėl ki
tokios valstybinės santvar
kos. 1935 metais jie nutarė 
atsteigti monarchiją ir par
sikvietė savo ištremtąjį ka
ralių Jurgį, kurs gyveno 
Anglijoje. Iš pradžių Jurgis 
pasirodė didelis demokratas 
ir gąsdino graikus tuojau iš
važiuojąs, jei tik jo jie ne
norėsią. Karaliaus demokra
tiškumas tačiau neilgai tęsė
si. Politinės partijos pradė
jo reikšti savo pageidavi
mus ir karalius nauju prem
jeru pasirinko griežtą gene-l 
rolą Metaksą.

1936 metų rugpiūčio mė
nesį Metaksas paleido tau
tos atstovų susirinkimą, už
darė visas partijas ir pasi
skelbė diktatoriumi, žinoma, 
su karaliaus pritarimu. Me
taksas pasiskelbė būsiąs 
moderniu vienuoliu, atsisa
kysiąs pasaulio ir gyvensiąs 
tik Graikijai. Graikai dėl 
tokio pareiškimo jaudinosi ir 
reiškė savo nuomonę, tačiau 
jei išdrįso savo nuomonę 
veptelti viešai, jiems teko 
priverstinai paragauti stik
lą ricinos, ko anksčiau jie, 
žinoma, nepažinojo, nebent 
tie, kuriems teko susidurti 
su savo vidurių nemalonu
mais...

Metakso diktatūra pra
džioje neturėjo jokios ypa
tingos programos. Ji siekė 
stiprios vieningos Graikijos. 
Valdžia užvaldė laikraščius, 

organizavimą, į

sis iš maisto prekių.
Tarp Metakso dekretų yra 

ir tokių, kurie svetimša
liams lankytojams kelia gar
daus juoko, čia pažymėtini 
šie dekretai: traukiniai ne
privalo švilpti prieš išvyk
dami iš stoties; kino teat
ruose draudžiama groti sve
timų valstybių himnus; ant 
stogų negali būti elektros 
žibintuvų; viešbučiai turi 
turėti savo rūsyse slėptuves 
nuo bombardavimo ir t.t.

Graikijoje jaučiama dide
lė vokiečių įtaka; pats Me- 
taksas yra Vokietijos karo 
akademijos auklėtinis; Pa
saulinio karo metu jis dau
giausia turėjo įtakos į Grai
kijos karalių Konstantiną, 
kad Graikija palaikytų Vo
kietijos pusę. Graikai, kaip 
sakoma, yra matę ir šalto ir 
šilto; daugelis jų kraipo sa
vo pečius ir sako: kai tai 
nusibos, turėsime kitką... 
Graikai yra neramūs, kaip 
neramios jų jūros. Jų vals
tybėje ilgai ramumas nega
lėdavo išsilaikyti, tad ne
lengva žinoti, kaip ilgai lai
kysis generolo Metakso tvir
ta valdžia.

ETIOPIJOJE ITALAI 
NESIJAUČIA 

ŠEIMININKAIS

jo, kodėl Metaksui sekasi 
palaikyti įvestą diktatūrą. 
Faktas, kad Metaksas pra
vedė daug naudingų pakeiti
mų. Štai svarbiausi: įvestas 
nustatytas mažiausias dar
bo atlyginimas; visame kra- 

Meškuitis. [šte aštuonių valandų darbo

Londonas. — Manchester 
Guardian paskelbia žinių, 
iš kurių matyti, kad italai 
toli gražu nėra tikri Etiopi
jos šeimininkai.

Šiaurės Etiopijoj, Eritrė
jos pasieny, Tigro provinci
joj, italų Įgulos tėra tik Ak- 
sume, Adovoj, Abbi — Addi, 
Adigrate ir Makale j. Tos į- 
gulos tarp savęs ryšio veik 
nepalaiko, joms maistą ir 
ginklus pristato lėktuvai. 
Visa provincija yra etiopų 
rankose. Amharos provinci
joj italų įgulos testo vi Gon- 
daro ir Debra — Taboro 
miestuose.

Užmezgus santykius su 
Lenkija, lenkai ėmė gana 
gyvai domėtis prekybos ga
limumais su Lietuva. Tą su
sidomėjimą aiškiai pavaiz
duoja Lenkijos oficialių pre
kybos įstaigų atstovų lanky
masis Lietuvoje. Prieš kurį 
laiką į Kauną buvo atvykęs 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministerijos ekonominis pa
tarėjas J. Wszelakis. Kaune 
viešėjo Lenkijos prekybos 
rūmų patarėjas Tadas 
Wasungas. Jis taip pat jau 
turėjo eilę pasikalbėjimų su 
oficialiais prekybos sluoks
nių asmenimis.

Tiriant šių oficialių Len
kijos asmenų lankymosi tik
slus, aiškėja, kad jiems čia 
daugiausiai rūpi išsiaiškinti 
ne tik principinio pobūdžio 
klausimus, bet taip pat pa
tyrinėti, ką Lenkija pas mus 
galėtų pirkti.

Lietuvai atrodo, kad prin
cipe prieš prekybą su Lenki
ja nieko negalima būtų tu
rėti. Tačiau šis klausimas 
taip pat nėra taip lengvai iš
sprendžiamas, kaip kad iš 
karto gali atrodyti. Šiuo me
tu ne tik Lietuvos, bet ir vi
sų kitų valstybių užsienio 
prekyba remiasi dėsniu: 
pirk tiek, kiek parduodi. 
Čia ir yra pats svarbiausias 
reikalas. Iš lenkų Lietuva 
daug ką galėtų pirktis. Ta
čiau dabar laikai ir sąlygos 
pasikeitė. Už tiek, už kiek 
Lietuva pirktų pas lenkus, 
jie taip pat turėtų imti Lie
tuvos prekių.

Lietuva daugiausia par
duoda savo žemės ūkio ga
minius ir už juos perka sau 
reikalingų prekių užsieniuo
se, daugiausia tose valstybė
se, kur parduoda. Lenkams 
žemės ūkio gaminių nerei
kia, nes jie taip pat juos 
parduoda. Iš lenkų pirkti 
Lietuva galėtų: anglis, gele
žį, druską, tekstilės gami
nius ir t.t. Lenkams Lietuva 
galėtų parduoti žuvies, šiek 
tiek celulozės, skudurus, se
nos geležies ir gal dar kai 
ką. Tačiau tai nėra didelė 
prekyba ir už tai ne ką Lie
tuva galėtų iš bankų nusi
pirkti. Taigi, iš Lenkijos 
Lietuva nelabai galėtų ką 
pirkti, bet jai parduoti galė
tų daugiau. Artima ateitis 
parodys, kokio išsivystymo 
laipsnio Lietuvos Lenkijos 
prekyba galės pasiekti.

QUEEN MARY
Pasaulio naujausias laivas 

ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai

AQUITANIA BRITANNIC GEORGIC
SPECIALES EKSKURSIJOS

PIRMYN CHORO 
DRAUGIJA 

BRITANNIC — Blrž.-June 11

AM. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGOS EKSKURSIJA

AQUITANIA — Blrželio-June 15
Llepos-July 13

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

Aiškesnių informacijų Ir rezervacijų reikalais kreipkitės |
COSMOPOLITAN TRAVEL VIENYBE TRAVEL

SERVICE BUREAU
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GUNARO WHITB STAR

Žmogus, Kurs Miegojo 20 Metų
Medicinos mokslui vienas 

paslaptingiausių klausimų 
yra miego ligos gydymas ir 
jos priežasties suradimas. 
Miego liga kai kurie asme
nys serga ne tik kelias die
nas ar kelis mėnesius, bet 
ištisus metus. Miego liga y- 
ra ypatingas nervų sukriki
mo reiškinys. Ilgo miegoji
mo liga paprastai vadinama 
letargija.

Letargijos žymiausiu gy
dymo specialistu yra laiko
mas profesorius Y. P. Pav
lovas. Kartą šiam profeso
riui teko susitikti su nepa
prastu miego ligoniu, kurs 
buvo išsirgęs net 20 metų. 
Panašaus ligonio medicinos 
mokslas dar nebuvo žinojęs.

Tuojau kyla klausimas, 
kaip palaikoma gyvybė to
kiame ligonyje. Ligonis visą 
sirgimo laiką buvo maitina
mas dirbtiniu būdu, perduo
dant jam maistą per specia
liai įrengtą vamzdį. Ligonio 
gyvybė buvo pastebima tik 
iš labai mažo pulso ir leng
vo kvėpavimo. Perduodant 
jam maistą, jo viduriuose

ETIOPIJOJE TRŪKSTA
BALTŲ MOTERŲ

Pradėjus italams plačiu 
mastu kolonizuoti užgrobtą
ją Etiopiją, pirmiausia iški
lo italų susigiminiavimo su 
pačiais etiopais pavojus. Dėl 
to Italijos kolonijų įstaigos 
pirmiausia ėmėsi griežtų 
priemonių „rasės grynumui 
apsaugoti”. Tarp kita ko, 
neseniai paskelbus Adis 
Abebos sutvarkymo planą, 
ten yra numatyta visiškai 
išskirti čiabuvių gyvenamus 
kvartalus nuo baltųjų kolo
nijoms skirtų vietų. Tačiau 
kartu su „pavojumi rasės 
grynumui” iškilo ir kita bė
da: baltųjų moterų stoka. 
Pvz., Adis Abeboje šiuo me
tu gyvena 14,585 italai, ku
rių tarpe tėra tik 4,380 mo
terų. Kitur Etiopijoje baltų
jų moterų stoka yra dar di
desnė.

Visoje Etiopijoje gi, kaip 
italų spaudoje rašo vienas 
Etiopijoje gyveną italas, 
šiuo metu gyvena jau apie 
200,000 italų vyrų, vidutiniš
kai trisdešimties metų am
žiaus. Tuo būdu moterų sto
ka yra ypatingai ryški. Dėl 
to italų spaudoje keliamas 
reikalas visais būdais ska
tinti moterų emigraciją į 
Rytų Afriką, nes kitaip ita
lai gali pradėti vestis su 
etiopėmis, ko italų vyriausy
bė labiausiai nenori.

gydytojai pastebėdavo virš
kinančių sulčių buvimą. Li
gonio artimieji, kurio jie ne
apleido per 20 metų, atneš
davo jam apelsinų, kurių 
sultis įleisdavo jam per pu
siau atvirą burną. Ligonis 
nurydavo sultis, bet nero
dydavo kitokių gyvybės žy
mių.

Kai prof. Pavlovas aplan
kė minėtą ligonį, šis buvo 60 
metų amžiaus; vadinasi, sir
go nuo pat 40 metų amžiaus. 
Pavlovas nepripažino šio li
gonio nepagydomu; gydy
mas pasisekė ir ligonis pra
dėjo atidaryti akis, judinti 
liežuvį, laisviau kvėpuoti ir, 
pagaliau, net apsiversti ant 
kito šono. Vėliau paprašė ir 
valgyti. Kai pradėjo kalbėti, 
gydytojai pamažu apibėrė jį 
klausimais, ar jis atsimena, 
kas jis esąs, ar žinąs, kas su 
juo atsitikę ir t.t. Pastebėta, 
kad ligonis negalėjo atsaky
ti dienos metu, o geriausiai 
atsakinėjo naktį, prieš pat 
auštant, kai viešpatavo vi
siška ramybė. Iš jo sužinota, 
kad ligos metu jis daug ką 
girdėjo ir suprato, kas buvo 
aplinkui jo kalbama. Jis pa
žino gydytojus ir savo arti
muosius, kurie jį slaugė. Bet 
jis negalėjo pradžioje paju
dinti nei vieno piršto. Paga
liau, jis pradėjo jausti ge
riau, valgyti be pagalbos, 
atsistoti ir vaikščioti. Iš li£ 
goninės buvo paleistas visai 
pasveikęs.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Laikas yra sielos išgany
mas. Tėra viena tikioji rea
lybė — mūsų siela. Laikas 
neturi ant jos galios, nes jis 
tėra tikrenybė tariamoji, o 
ji — siela — tikra.

— M. Pečkauskaitė.

Žmogaus širdis tai lyg 
dangus; daugiau ten ange
lų, daugiau ir vietos.

— F. Bremeraitė.

Moters uždavinys yra 
kurstyti ir saugoti šventąją 
ugnelę, kuri rusi kiekvieno 
žmogaus sieloje — Absoliu
to, Tobulybės, Amžinybės 
troškimą.

— Šatrijos Ragana.

Kai kurių meilė yra rezul
tatas geros vakarienės.

— A. Mickevičius.

Kas nežino, tas negeidžia.
— F. L.
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K. M.

L. K. Studentų ir Profesi
jonalų sąjungos 7-tas meti- baigėsi gegužės 30 d. 
nis seimas įvyks liepos 2 —
3 d.d. Marianapolio kolegi- 25 dol. Dovaną laimėjo No.
jos patalpose, Thompson, 26303 — Martha Janasonis, 
Conn. Į seimą kviečiami ne 

įtik s-gos nariai, bet ir s-gos 
lietuviai

LIETUVIŲ KALBOS 
VASARINIAI KURSAI

Nedaug Amerikos lietuvių 
turi galimybės tinkamai iš
mokti savo gimtosios kal
bos. Pakenčiamo jos mokė
jimo yra labai reikalingi 
mūsų inteligentai, kuriems 
nuolatos įvairiomis progo
mis tenka prabilti į minias. 
Kaip yra nejauku tokiam 
inteligentui kalbėti į klau
sančius laužyta kalba; jo 
vertė tuojau nukrinta žmo
nių akyse. Dar nejaukiau 
jaučiasi patys žmonės, kurie 
savo širdyje gailisi to varg
šo kalbėtojo ir tik laukia, 
kada jis tas kančias pa
baigs. Kas čia sakoma apie 
viešą asmens pasirodymą, 
tą pat galima pasakyti ir 
apie kasdieninius mūsų pro- 
fesijonalų santykius su savo 
klijentais, pacijentais ir rė
mėjais.

Marijanapolio kolegija y- 
ra vienintelė aukštoji mo
kykla Amerikoje, kur gali
ma tinkamai išmokti lietu
vių kalbos. Tik, žinoma, ne 
visi ta kolegija galėjo ir ga
li naudotis. Jaunuoliai, ei
nantieji specialius mokslus 
ar juos jau baigusieji, nega
lėjo mokytis Marianapolyje, 
Taigi, Marianapolio kolegi
jos vadovybė, gerai supras
dama šią moksleivijos būk
lę, kiekvieną vasarą ruošia 
Vasarinius Kursus, kuriuo
se dėstoma lietuvių kalba. 
Čia jos moko lietuvių kalbos 
žinovai — pedagogai. Kur
sas tęsiasi šešias savaites. 
Be lietuvių kalbos, yra dės
tomos ir klasikinės — loty
nų bei graikų — kalbos; ka
talikiškoji akcija; prigim
ties mokslai. Kiekvieną die
ną be pamokų yra ir pa
skaitos įvairiais mūsų tiky
biniais, tautiniais ir visuo
meniniais klausimais.

Šią vasarą kursai prasi
deda liepos 6 d. Lietuvių 
kalbą dėstys šie mokytojai: 
kun. dr. Jonas Navickas dės
tys Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių istoriją; kun. Kazi
mieras Urbonavičius — lie
tuvių literatūrą; kun. dr. 
Alfonsas Jagminas — lietu
vių kalbos gramatiką ir Jo
nas Pilipauskas — lietuvių 
kalbos sintaksę.

Gretimai su pamokomis 
eina ir paties studento as
meninis darbas: jam tenka 
perskaityti visa eilė lietuvių 
kalboje veikalų; kiekvieną 
savaitę jisai turi patiekti 
raštinį darbą — kaip skai
tytų knygų įvertinimą, taip 
ir kompoziciją. Studentai 
artimai supažindinami su 
perijodine Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spauda. Jie 
būtinai turi išmokti rašyti 
straipsnius, ypatingai į mū
sų laikraščius.

Pamokos vyksta prieš pie
tus. Po pietų studentai lais
vi — gali naudotis kolegijos 
parke visomis sporto aikštė
mis arba vykti maudytis. Po 
vakarienės yra pamokų ruo
šimas. Vasarinių kursų me
tu Marianapolyje įvyks Stu-Į

— Birželio 29 d. J. Dauk- 
šys, 21 metų, motociklu 
smarkiai važiuodamas atsi
mušė į sunkvežimį ir vietoje 
užsimušė; palaidotas iš ai
rių šv. Petro bažnyčios.

— Mirė S. Baravykienė ir 
A. Aimutis; palaidoti iš šv. 
Alfonso liet, bažnyčios.

— Sekminėse 8 vai. mi
šiose kitataučių moterų ir 
vyrų gausingas būrys orga
nizuotai ėjo prie Komunijos 
mūsų bažnyčioje; malonu 
matyti tokius svečius.

— Sekminėse kleb. kun. 
J. Lietuvninkas atnašavo su
mą 11 vai. Visi domėjosi, 
kaip skaudamoms kojoms 
sunku priklaupti ir kaip tar
nautojai prigelbėjo jam, ei
nant prieš sumą per bažny
čią. Bet kai užgiedojo, tai 
balsas skambantis kaip svei- 
kiausio kunigo. Dar ilgai ga
lėtų tarnauti Dievui! Tiki
ma, kad atsilankys į Lurdą, 
prie Švč. Marijos Panos, pa
prašyti sveikatos. Jis mums 
labai brangus, nes per 45 
metus ištvermingai buvo pa
rapijos darbuose. Po sun
kios akių operacijos atgavo 
regėjimą, tad linkime, sėk
mingai atlankius šventas 
vietas ir savo brangią Tė
vynę, sugrįžti sveikomis ko
jomis! Istoriškas per tiek 
metų išbuvimas vienoje vie
toje džiugina visus parapi
jiečius. Būtų dar daugiau 
džiaugsmo, jei Dievas svei
ką sugrąžintų Tėvelį.

— Sekminių -vakare ka
tedroje atsivertusių protes
tantų keli šimtai priėmė su
tvirtinimo sakramentą.

— SLRKA. 13 kuopos su
sirinkime išklausėme seimo 
atstovų kalbas. Adv. Grajau
skas pranešė svarbiausius 
nutarimus, bet p. Em. Urla- 
kienė visus nustebino, kad 
taip smulkmeniškai keliuose 
lakštuose atvaizdavo viso 
seimo eigą, už ką nariai 
daug plojo. V. Grajauskas, 
advokato tėvas, labai daug 
įspūdžių parsivežė; kai jis 
atvyko su savo sūnum į sei
mo salę, visi atstovai sutiko 
plojimais.

— Į Lietuvą išvažiavo p. 
Budelienė, Amerikos skaity
toja, p. Frankienė, p. Kaz
lauskienė ir dar kelios mo
terys, tik neteko sužinoti 
pavardžių. J. K.

Gegužės 26 d. į 
įšventintas Simono 
tos Mažeikų sūnus 
nas, kurio primicijos įvyko
geg. 29 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pamokslą pasa
kė kun. Daumantas. Mišių 
metu iš naujo kunigo rankų 
priėmė Komuniją visa Ma
žeikų šeima, kurios tarpe 
buvo primicijanto sesuo 
vienuolė (Cambridge par. 
mokyklos mokytoja). Po mi
šių jis suteikė palaiminimą.

Parapijos salėje įvyko pa
gerbimo pietūs, suruošti dė
ka primicijanto tėvelių. Par. 
choras, muz. Mickūno veda
mas, sugiedojo sveikinimo 
dainą. Programą vedė kun. 
dr. Martusevičius. Kalbas

eilėraštį „Pavergtas Vil
nius” ir seselių raginami 
dainele „Marš, marš karei
vėliai”, sukilo ir dainuodami 
„Tupi lenkas ant kalniuko”, 
iškėlę kardus, pradėjo mar- 
šuoti Vilniaus vaduoti... 
Baigė programą dainele „Ei
sim broliai namo”.

Vaikučių programa į susi
rinkusius, kurių buvo beveik 
pilna salė, padarė gilaus ir 
malonaus įspūdžio. Pradžio
je kun. K. Urbonavičius pa
sakė įdomią prakalbą apie 
Lietuvos Dukterų draugiją 
ir jos įsikūrimą. Vakarą į- 
domiai vedė kun. K. Jankus. 
Žaislams ir dainoms pianu 
pritarė ir kai kurioms liau
dies dainelėms gaidas para
šė muzikos mokytoja Mari
jona Treinavičiūtė.

pasakė kun. Valančiūnas. 
kun. Zimblys, Audrubaitienė 
(primic. krikštamotina), 
kun. Vasiliauskas, Pr. Ma
žeikaitė, grab. J. Kavaliaus
kas, kun. čepukaitis, J. Bir
žietis, J. Pranckūnas, J. Kle
vas, grab. A. Užumeckas, 
kun. Daumantas, kun. Ma
žeikos tėvai. Be to, perskai
tytas kun. Bublio specialiai 
parašytas eilėraštis. Labai 
gražią kalbą pasakė pats 
kun. Mažeika; padėkojo sa
vo tėveliams, visiems jam 
padėjusiems ir pareiškė, kad 
pasiekti kunigystės jam 
daug pagelbėjo gera spauda.

Šių žodžių rašytojas irgi 
nuoširdžiai sveikina kun. 
Mažeiką, linkėdamas geriau
sios laimės, Dievo palaimos 
ir ištikimumo Dievui ir žmo
nijai. K. D.

Iš moterų vakaro
Lietuvos Dukterų draugija 

savo 35 metų jubiliejui pa
minėti buvo suruošusi vaka
rą, kurio programą išpildė 
Lietuvos Dukterų sūneliai ir 
dukrelės (iš vso 20), 5 — 8 
metų amžiaus. Visos mažy
tės buvo apsirengusios tau
tiniais rūbais, o berniukai 
baltai ir tautinėmis juosto
mis. Pradėjo daina „Lietu
viais esame mes gimę”. 
„Saulutė tekėjo” dainavo 
ritmiškai, kilnodami Lietu
vos ir Amerikos vėliavėles. 
Taisyklingai pažaidė „Aguo
nėlę”, pašoko „Noriu mie-j 
go”. Pasakė įvairių eilėraš- 

dentų Sąjungos seimas, kas'čių, padainavo įvairių daine- 
duos progos visiems kursų 
lankytojams sueiti į glaude
snius santykius su Ameri
kos jaunąja inteligentija.

Smulkesnių žinių apie 
šiuos vasarinius kursus ga
lima sužinoti iš Marianapo
lio kolegijos vadovybės. Rei
kia kreiptis šiuo adresu: 

. Kunigas Rektorius, Maria- 
napolis, Thompson, Conn.

New Jersey lietuvių radi
jo programos rėmėjai turės 
savo susirinkimą birželio 13 
d. 8 vai. vak. šv. Jurgio dr- 
jos salėje, 180 New York 
Ave., Newarke. Į susirinki
mą kviečiami visi lietuviai, 
kuriems rūpi geros radijo 
programos. Raštininkas.

tęsiamos: išklausoma pa
ruoštų paskaitų, aptariama 
ateities veikla, išrenkama 
sąjungos vadovybė. Vakare 
įvyks seimo užbaigimo pro
grama.

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

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

Visi lietuviai katalikai 
šviesuoliai maloniai kviečia
mi ir laukiami.

Centro Valdyba.

lių. Išpildė gražų vaizdelį, 
kaip vaikučiai susirinkę prie 
Marijos stovylos su gėlėmis 
maldauja, kad Ji grąžintų 
Vilnių Lietuvai.

Paskutiniame vaizdely 
mūsų jaunieji patrijotai pa
sirodė „kareiviškai” apsi
rengę ir apsiginklavę su 
„kardais”. Visi bendrai pa
deklamavo Vytės Nemunėlio

idėjai pri jaučią
šviesuoliai.

Seimas prasidės 
d., šeštadienį, 10
Marianapolio koplyčioje iš
kilmingomis pamaldomis. 
Pirmoji sesija tą dieną bus 
bendra — studentų ir profe- 
sijonalų,' antroji skiriama 
profesijonalams. Vakare bus 
atitinkama pramoga. Liepos 
3 d., sekmadienį, sesijos bus

938 West 33rd St., Chicago, 
Ill. Laimingąjį bilietą par
davė p. Veronika Miciūnie- 
nė, 4613 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill.

Šia proga reiškiame nuo
širdų dėkingumą visiems, 
kurie prie šio laimėjimo pri
sidėjo, ar tai bilietus par
duodami, ar tai juos pirkda
mi.

Nuoširdžiai lietuviškai ing, Pa., pavaduoti kun. V. 
ačiū!

— Gegužės mėn. pradžio-Į 
j e Meno sekcija baigė savo 
žiemos sezono maršrutą lie
tuvių kolonijose. Šiais me-

I tais buvo vaidinta drama — 
(tragedija „Skriaudų keliu”, 
imta iš Arthur — Navicko 
dramos „Dešimtis metų 
smuklėje” ir pjesė „Savano
riai”, paįvairinta muzika, 
dainomis ir gražiu sąmojum. 
Studentai vaidinime gerai 
pasižymėjo, ypač Juozas 
Liolia, Bronius Rusteika, 
Vincas Urbonas, Antanas • ščiausiuoju. 
Norkūnas ir kiti. Suvaidinta 
šiose vietose: Gardner, At
hol, Westfield, So. Boston, 
Cambridge, Norwood, Lo
well, Brockton ir Worcester, 
Massachusetts valstybėje; 
Ansonia, Hartford, Water
bury ir New Britain, Con
necticut valstybėje; Provi
dence, R. I.; Elizabeth, N. 
J.; Brooklyn ir Maspeth, 
New Yorko valstybėje. Ge
riausiai pasisekė Waterbu
ry, Hartford, So. Boston ir 
Maspeth kolonijose. Visiems 
savo gerbiamiems priete- 
liams— dvasios vadams, da
vusiems sales dykai, rėmė
jams, prisidėjusiems savo i 
darbu, kaip bilietų pardavi
mu ar vakarienės paruoši
mu; ir visiems lietuviams, 
atsilankiusiems į šiuos vai
dinimus ir tuomi parėmu- 
siems lietuviškąją studenti
ją — tariame gilų lietuviš
ką nuoširdų ačiū!

— Šio šaltojo pavasario 
svaidinio sezonas nebuvo il
gas, bet triukšmingas. Mū
sų sportininkai žaidė su 
šiais mokyklų rateliais: 
Pomfret School, Rhode Is
land State, St. Thomas’ Se
minary, La Salette College, 
La Salle Academy, Conn. 
State, Putnam Trade School, 
Cronston High School, Un
ited States Naval Training 
Station ir pagaliau Darbi
ninko gegužinėje Brockton, 
Mass., su vietiniu lietuvių 
jaunuolių rateliu. Lietuvių 
Dieną liepos 4 d. studentai 
žais su Worcesterio vyčiais.

— Žiemą kas antras sek
madienis turėjome judomuo- 
sius paveikslus. Kolegijos 
vadovybė buvo padariusi su 
Yale Universiteto Press 
Film Service sutartį, kurie 
pristatydavo paveikslus iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių istorijos. Šalia šių isto
rinių atvaizdų būdavo patie
kiama ir šiaip įvairaus turi
nio iš gyvenimo imtų nuoty
kių, nemaža linksmų kome
dijų. Šie seansai žymiai pri
sidėjo prie praturtinimo mū
sų žinių apie Amerikos ne
priklausomybės kūrimosi 
laikotarpį ir paįvairino žie
mos nuobodumo vakarus.

— Gegužės 21 d. Kolegi
jos choras, tikrenybėje vie
nas antrasis kolegijos kur
sas, patiekė muzikos ir dai
nų programą per Darbinin
ko radiją. Šis choras yra 
tikra dainos atspara kolegi
joje. Tai nuopelnas muz. 
Brolio Banio ir gerų studen
tų.

— Pasibaigus visiems sek
cijų prašmatnumams, buvo 

' suruoštos trijų dienų reko-| Laipsniams gauti kvoti- 
' lekcijos — dvasinės rimties 
ir susikaupimo laikotarpis. 
Rekolekcijas vedė kun. A. 
Būblys. Studentai jomis 
daug pasinaudojo. Nors žie
mos metu kun. A. Būblys 
buvo smarkiai susirgęs, da
bar jau žymiai pasitaisė ir 
vasaros metu išvyko į Read-

legijoje įvyko keturdešimtė. 
Atsilankė nemaža svečių 
kunigų. Mūsų choras nepa
prastai šiais metais pasirodė 
bažnytiniu giedojimu. Pa
mokslus pasakė kun. Jonas 
Kripas (Hartford), kun. Jo
nas Bakanas (Worcester) ir 
kun. J. Švagždys (Brock
ton). Keturdešimtės apeigos 
pakelia žmogaus dvasią ir 
nuteikia jį maldai, artimes- 

I niam santykiavimui su Auk-

— Birželio mėn. 1 d. pra
sidėjo metiniai kvotimai. 
Tai patsai svarbiausias mo
kyklos darbas. Tiesa, gam
tos grožis — kuomet visa 
žydi ir čiulba — nelabai nu
teikia studentą darbui, bet 
pareigos turi paimti viršų. 
Todėl visi stropiai ėmėsi 
knygos, kad nebūtų sarma
tos sau ir tėvams jos nepa
darytų.

Birželio 12 d. įvyks Akto 
Diena — mokslo baiga ir 
kolegijos vėliavos pašventi
nimas. Ryte vasaros laiku- 
10 vai. bus iškilmingos pa
maldos kolegijos parke. Vė
liavą šventins gerb. Rekto
rius, kun. dr. J. Navickas. 
Pritaikintą iškilmėms pa
mokslą pasakys kun. dr. A. 
Jagminas. Krikštatėviais 
vėliavai bus pp. Leonardas 
ir Angela šimučiai (Chica
go). Pamaldoms pasibaigus 
bendri pietūs.

Po pietų 3 vai. vasaros 
laiku įvyks patsai Aktas. 
Diplomus išdalins gerb. kun. 
Kazimieras Kmitas — Urbo
navičius. Akto kalbą pasa
kys p. Leonardas Šimutis. 
Šiais metais yra nemaža 
baigiančiųjų ir nemaža gaus 
klasinių mokslų kandidato 
laipsnį. High school baigia 
šie studentai: 1. Jonas Das- 
tikas (W. Hazleton, Pa.), 
2. Stasys Vyčas (Hartford, 
Conn., 3. Leonardas Budelis 
(Baltimore, Md.), 4. Leonar
das Šimutis, 5. Benediktas 
Čėsna, 6. Kazimieras Abro
maitis, 7. Vladas Ginčiaus- 
kas (Chicago, UI.), 8. Vin
cas Svirnelis, 9. Juozas Ba
ranauskas (Kearny, N. J.), 
10. Vladas Svirskas (Brock
ton, Mass.), 11. Raimundas 
Rusas (Providence, R. I.), 
12. Juozas Kriaučiūnas (Lo
well, Mass.), 13. Kazimieras 
Griškevičius (Lawrence, 
Mass.) ir 14. Mikas Kazlaus
kas (Maspeth, N. Y.).

Bendrąjį kolegijos ruožą 
baigia šie studentai: 1. Sta
sys Saplys (Detroit, Mich.), 
2. Jonas Grina (Lawrence, 
Mass.), 3. Bronius Rusteika 
(So. Boston, Mass.), 4. Pra
nas Nevulis (Worcester, 
Mass.). Kiti, baigiantieji šį 
kursą, atsižymėję moksle, 
gauna klasinių mokslų kan
didato laipsnį, būtent: 5. 
Vladas Brazauskas (So. Bos
ton, Mass.), 6. Petras Aikš- 
noras (Worcester, Mass.), 7. 
Antanas Norkūnas (Ply
mouth, Pa.), 8. Vincas Rai
telis (Mahanoy City, Pa.), 9. 
Alfonsas Vyšniauskas (As- 
kam, Pa.) ir 10. Pranas 
Skeivis (Brockton, Mass).

mus laikiusieji ir klasinių 
mokslų kandidato laipsnį 
gavusieji, kurie ateinančiais 
metais baigs kolegiją ir jau 
gaus meno bakalauro laips
nį yra šie studentai: 1. Jo
nas Mikelionis (DuBois, 
Pa.), 2. Juozas Remeika 
Bloomfield, N. J.), 3. Bro
nius Radzevičius (Miners
ville, Pa.), 4. Benediktas 
Marčiulionis (Goodman,

Pasibaigus mokslo B 
tams Kunigas Rektorių. į 
dalino raides pasižyu^ i 
siems studentams. Geriau, 
sias kolegijos studentas- 
Antanas Norkūnas (Ply.: 
mouth, Pa.); geriausias) 
high school studentas Pra. 
nas Gvazdauskas (Scrantoa 
Pa.); geriausias dramos 
sekcijos vaidintojas — Juo
zas ' Liolia (Brockton. 
Mass.); geriausi orkestro 
muzikai: Leonardas Šimutis 
— pianistas (Chicago, I|, 
Jonas Dastikas — smuiki
ninkas (W. Hazleton, Pa.) ir 
Vincas Svirnelis — būbno- 
rius (Kearny, N. J.). Ge- 
riausi dainininkai, muz. Bro
lio Banio nuomone, yra Al
fonsas Vyšniauskas (As- 
kam, Pa.) ir Jonas Kietais- 
kas (Scranton, Pa.).

— Nors šių metų krizė ir 
vėl visus prislėgė, bet kole
gijos statybos darbas varo
mas pirmyn. Vienur kitur 
daromos rinkliavos, ieško
ma prietelių — rėmėjų ir t 
t. Naujojo namo, kuriame 
bus klasiniai kambariai ir 
studentų gyvenamieji kam
bariai, planai jau padaryti 
Dabar daromos specifikaci
jos.

— Pasibaigus mokslo me 
tams ir studentams išvažinė 
jus pas tėvus, kolegijos vie 
nuolyne įvyks metinės de
šimties dienų rekolekcijų! 
kunigams ir broliams, h 
rias ves kun. dr. J. Pauliu 
konis. Rekolekcijos prasidės 
13 d. vakare ir baigsis 22 i

— Liepos 2 — 3 dZ Ufa- 
rianapolio kolegijoje įvyks 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos seimas. Vietinė sei r 
mo rengimo komisija, į ku
rią įeina studentai J. Kle- 
bauskas, J. Baranauskas, V. 
Zableckas, A. Ališauskas ir 
B. Uždavinys, tvarko seimo 
programą ir tikisi, kad at
vyks šiais metais labai 
daug studentų ir nemaža 
profesijonalų. Seime paskai
tas skaitys p-lė Jadvyga 
Stulginskaitė (Waterbury, 
Conn.), Jonas Petrauskas ir 
Pranas Skeivis, marianapol 
liečiai. Profesijonalų posė-į 
dyje paskaitas patieks pirm į 
Juozas Laučka ir advokatas! 
p. A. Mileris.

— Liepos 4 d. įvyks Nau-1 
josios Anglijos Lietuvių Die- Į 
na ir Dainų šventė. Valdyba 
ir komisijos jau išrinktos. 
Smarkiai dirbama ir koloni
jose, kad ši diena būtų tik
ras pasisekimas. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šie
met bus didelė programa. 
Iškilmingas mišias laikys 
kun. Augustinas Petraitis, 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas (Worcester, Mass.); 
pamokslą pasakys kun. Vin
cas Puidokas, Westfield, 
Mass. Per mišias giedos 
Hartfordo choras, vadovau- I 
j ant p. Justui Balsiui.

Po pamaldų prakalbos, 
dainos — muzikos mėgėjų 
valanda, plati sporto pro
grama, šokiai, paradas ir 
pagaliau Dainų šventė. 
metais bus nauja įdomybė'- 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąjungos apskritis ruošis'

Svetimą turtą turi tas, 
kas turi pertekliaus.

— Šv. Augustinas.
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ių parodą kolegė

Paroda bus 
įdomi.

K. I

Yorke 1938 m. kviesliai atli
ko savo kelionę. Jie aplankė 
10,000 miestų ir miestelių ir 
padarė 142,000 mylių kelio
nės. Visi laimingai grįžo be

Nauji Kunigai VOKIETIJOS LENKAI 
SKUNDŽIASI

ią turtą turi 
pertekliaus.
- šv. Augustina3-

sią savaitę redakcija ga
vo kun. Balkūno laišką, iš 
kurio matyti, kad kun. Bal-Į jokių nelaimių, tik vienas y- 
kūnas šią savaitę keliavo to- ra gavęs policijos „bilietą” 
kia tvarka: Budapešte susi- už raudonos šviesos prava- 
tiko su savo pusbroliu advo- žiavimą. Be to, jie aplankė 
katu Kaziu Balkūnu; pasi- valstybių gubernatorius ir 
baigus Eucharistiniam kon- įdavė jiems New Yorko mie- 
gresui drauge su kun. Am- sto raktus ir tų valstybių 
botu išvyko į Prahą, o iš ten valdžios įstaigose paliko 
į Varšuvą, Vilnių, Rygą ir apie parodą skelbimus, 
iš ten į Kauną. Kaune jis tu- ---------
rėjo atvykti šį penktadienį, St. Louis, Mo., J. Hedley, 
o birželio 13 d. bus Prienuo- 25 m., išbuvo ligoninėje 4 
se. metus ir gavo 111 kraujo

Gautas ir Antano Mažei- perleidimų iš kito žmogaus.
kos laiškas. Mažeika drauge šiomis dienomis jis mirė.
su savo žmona Zuzana atvy- ----------
ko į Rotterdamą gegužės 28 New Yorko alkoholio par- 
d. ir tuojau išvyko į Lietu- davinėjimo tvarkytojai žada 
vą. Vyčių ekskursijoje va- išleisti knygutę, kurioje bus 
žiavo 35 lietuviai. A. Mažei- nurodyta, už kokius prasi- 
ka Kaune apsistojo pas Pa-1 žeigimus bus baudžiama, 
vasarininkų vyr. vadą dr.
Leimoną.

Šią savaitę Brooklyno vy- — Juozo Varnaičio, kurs tą 
skupija susilaukia 30 naujų pačią dieną įšventinamas 
kunigų, kurių skaičiuje yra Denver vyskupijos katedro- 
trys lietuviai, kunigai Kru- je; apie jį irgi plačiau rašo- 
zas, Masiulis ir Vaškas. Pla- ma šalę jo paveikslo. Švei
čiau apie juos rašoma šia- kindami naujuosius kunigus, 
me puslapyje, šalę jų pa- reiškiame jiems geriausius 
veikslų, šios apylinkės lie-į linkėjimus. Lai būna lengva 
tuviai tuo pačiu laiku susi- jiems dirbti išganingą dar- 
laukia ir dar vieno kunigo bą Kristaus Vynyne.

Švedu Amerikos linija

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Anglai, norėdami greičiau 
apsiginkluoti, žada pirkti 
Jungtinėse Valstybėse 500 
orlaivių.

Berlynas. — Vokietijos 
lenkų sąjunga įteikė Berly
no vyriausybei' platų memo
randumą, kuriame nurodo
mos lenkams taikomos eko
nominės, kultūrinės ir tiky
binės skriaudos. Memoran
dume nurodoma taip pat, 
kad vokiečiai vartoja įvai
rų boikotą prieš lenkų pre
kybines įstaigas, kad lenkai 
dažnai užpuolami ir visaip 
persekiojami. Tą raštą pasi
rašė lenkų sąjungos sekre
torius dr. Jan Kaczmarek. 
Memorandumas atspausdin
tas Vokietijos lenkų spau
doje, kuri stipriai pažymi, 
kad vokiečiai visai nesilaiko 
pernykščio susitarimo su

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

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM"
1 KLAIPĖDA
Per Gothenburgą—Stockholm^ 

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm”
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjungos Amerikoje

RENGIA EKSKURSIJA

VLADAS AIUČINSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko i pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y.

Brooklyne planuojama pa
naikinti visus gatvekarius, 
o į jų vietą paleisti autobu
sus. Be to, bus pravestas In
dependent požemio linija iki 
Coney Island ir Bronx. Mie
stas būtinai yra nusistatęs 
nupirkti IRT ir BMT pože-Į kyklos. 
mio ir viršutinių geležinke-  
lių linijas ir gatvekarius ir „Lojalistų” Ispanijoje ka- 
jau yra paskyręs tam reika- talikų kunigams leista lai- 
lui 300 mil. dolerių. Šią kyti mišias be kieliko, šven- 
savaitę tas visas reikalas tų rūbų, altoriaus ir kitų 
buvo svarstomas Albany, reikalingų daiktų. Papras- 
N. Y. tai, ant stalo vartoja puode-

--------- lį ir tais pačiais drabužiais 
Brooklyno jaunimas su- kaip kad vartoja gatvėje.

bnizdo vestis. Geg. 28 d. iš- gv Sakramentą, ypač ii- 
siėme leidimus net 300 porų. gOnįamS| ne§a moterys. Kar- 
Kai kurie jų buvo atsivedę įa,g įr kunigas neša, bet tas 
tėvus, gimines ir draugus. Iabai pavojinga.

Jungtinėse Valstybėse ka
talikų yra 21,451,460. Kuni
gų — 32,668, bažnyčių — 
18,428, 193 kolegijos vyrams 
ir 676 moterims ir mergai
tėms, ir 8,028 parapijų mo

Kun. Vincas P. Vaškas; 

tėveliai gyvena Woodhave- 
ne. Pradinį mokslą baigė 
šv. Petro ir Povilo mokyk
loje, iš kurios įstojo į Kate
dros kolegiją, kurią baigė 
1932 metais. Nuo to laiko 
iki šiol mokėsi Brooklyno 
vyskupijos kunigų semina
rijoje, kurią šiomis dienomis 
baigė ir birželio 11 d. įšven
tinamas kunigu. Kun. V. 
Vaško primicijos įvyks kitą 
sekmadienį, birželio 19 d., 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje, 11 vai.

Kun. Vaclovas A. Masiu
lis, gimęs 1914 metų balan
džio 10 d. Brooklyne. Jo tė
vai Antanas ir Elžbieta Va
nagaitė. Naujasis kunigas 
pradinį mokslą išėjo savo 
gimtinės Apreiškimo par. 
mokykloje, kurią baigė 1926 
metais. Iš jos įstojo į Cathe
dral kolegiją, kurią baigė 
1932 met. Vyskupijos semi
narijoje mokėsi nuo 1932 
metų. Šių metų birželio m. 
11 d. įšventinamas kunigu. 
Jo iškilmingos mišios Ap
reiškimo par. bažnyčioje į- 
vyks kitą sekmadienį, birže
lio 19 d.

Merginos nori tapti „June 
Brides”.

Kai kurie ūkiai gauna val
džios pašalpą, kad savo rei
kalus palaikytų tvarkoj. Bet 
yra žmonių, kurie gyvena iš 
miesto gaunamos pašalpos 
ir perka ūkius, štai, J. Apo- 
vian iš Long Island City ga
vo iš miesto pašalpos apie 
400 dol. ir nusipirko ūkį, į- 
mokėdamas pinigais 1000 
dol. Dabar Apovian yra 
traukiamas teismo atsako
mybėn.

Gates Ave. ir Broadway 
apylinkėje planuojamas sta
tyti pašto namas, kuris kai
nuosiąs apie 30 tūkst. dol.

Brooklyno viešos skaityk
los suorganizavo atitinka
mą klubą, kuris turi surašęs 
700 vardų, kad tėvai galėtų 
pasirinkti iš to sąrašo savo 
vaikams vardus. Be to, klu
bas turės chorą, kuris, kiek
vieno vaiko, imančio iš to są
rašo vardą, garbei sudai
nuos tam tikrą dainą.

Sing Sing kalėjime nuo 
pat įtaisymo elektros kėdės 
sudeginta 417 prasikaltėlių. 
Už to „darbo” atlikimą vals
tybė yra sumokėjusi 69,500 
dol tiems, kurie elektros
srovę paleidžia.

Pereitą šeštadienį ukrai
niečiai demonstravo ir pi- 
kietavo Lenkijos konsulatą 
New Yorke. Buvo kilęs tarp 
moterų „nesusipratimas”, 
bet policija perskyrusi ir pa
siuntusi „fašistes” namo.

Geg. 31 ir birželio 1 d.d. 
New Yorko ir New Jersey 
ūkininkus aplankė šalnos ir 
daug nuostolių padarė dar
žovėms. Tokio šalto oro ma
žai kas pamena.

Pasaulinės parodos New

Juodieji šv. Benedikto vie-
nuoliai visada dėvi juodus 
drabužius — abitus, ir yra 
pasirengę mirti. Nuolatos 
tyli ir laukia mirties valan
dos.

Nelabai seniai Prancūzi
jos Hollywoode katalikai 
nutarė pastatyti bažnyčią 
Šv. Panelės Judomų Paveik
slų vardu. Kardinolas Ver- 
dier sutiko ir žadėjo daly
vauti „judžiuose” sukėlimui 
tai bažnyčiai pastatyti kapi
talo.

Aukščiausias pasauly van- 
denpuolis yra Britų Guiana. 
Sako, kad vanduo puola iš 
3,000 pėdų aukštumos.

C. Gaige, teatrų savinin
kas, šiomis dienomis nupir
ko nuo mirusio sir H. Wel
come turto paveldėtojų 200,- 
000 visokų patentuotų mo
delių.

ATĖMĖ BAŽNYČIA

New Yorke esanti šv. Jo-
kubo liuteronų bažnyčia 
(tarp Madison ir 73 St.) ati
teko Emigrant Industrial 
Savings bankui, kuris baž
nyčiai buvo paskolinęs 200,- 
000 dolerių. Praeitą sekma-
dienį bažnyčioje atlaikytos 
paskutinės pamaldos. Para
pijos pastorius nusiskundė 
savo parapijiečiams banko 
aukštais nuošimčiais. Ban
kas reikalavo 4 ir pusės 
nuošimčio, o parapijos va
dovybė prašė nuleisti iki 4 
nuoš., ko bankas tačiau ne
padarė. Į

Atsisveikindamas su baž
nyčia, kurioje jis išbuvo de
vynis metus, pastorius lin
kėjo savo parapijiečiams su
kurti savo širdyse šventovę, 
kurios joks bankas negalės 
atimti,

Kun. Juozas F. Varnaitis,

Lenkija, kur vokiečiai, esą, 
turi didžiausias laisves. i

Vokietijos tautinių mažu
mų sąjungos pranešimu, 
Vokietijoje kitataučių yra 
toks skaičius:

lenkų — 1,200,000;
lietuvių — 125,000;
čekų — 46,500;
danų — 20,000;
frizų — 16,000;
vendų — 160,000.
New York Times dienraš

čio korespondento Tolišiaus 
pranešimu, vokiečiai jau ne
benori pripažinti, kad Vokie
tijoje gyvenama lietuvių ir 
čekų; jie pripažįsta, kad y- 
ra keli šimtai tūkstančių 
lenkų ir keli tūkstančiai da
nų, kuriems jie pasiryžę su
teikti kai kurių tautinių tei
sių.

Dėl Vokietijos lenkų me
morandumo dabar daug ra
šo Lenkijos spauda, kuri 
primeta vokiečiams nesilai
kymą duotų pažadų pernai, 
kai susitarta abiejose vals
tybėse pagerbti vokiečių ir 
lenki} tautinių mažumų rei
kalus. Lenkų spaudoje ke
liamas griežtas balsas prieš 
Lenkijos vokiečių turimas 
teises ir raginama pradėti 
varžyti vokiečius.

rankos, ieško čia finansinės 
paramos, kad turėtų iš ko 
sušelpti šimtus tūkstančių 
nelaimingų kinų. Jis aplan
kė prezidentą Rooseveltą ir 
kitus žymius asmenis ir vi
sur rado reikiamos užuojau
tos. Nors jam jau 60 metų, 
tačiau senyvas amžius nesu
daro jokios kliūties tarnauti 
žmoniškumui, kurio reika
lams jį pašaukė pats Kris
tus, pasirinkdamas jį Savo 
kunigu.

CHICAGO, ILL.
Norime išreikšti nuoširdų 

žodį Dr. A. Rakauskui (2415 
W. Marquette Rd.) už sėk
mingas gerklių operacijas ir 
geriausią priežiūrą ligoninėj 
ir namuose man ir dukrelei. 
Jaučiamės daug tvirtesni ir 
kasdien einame geryn.

Taipgi sveikiname dr. Ra
kauską, neseniai išrinktą 
LRKSA daktaru kvotėju. 
Linkime geriausių sėkmių!

V. Lukošius ir šeima.

— Birželio 2 d. ties Barti
ninkais nukrito karo lėktu
vas ir užsimušė karo lakū
nas leitenantas Vidūnas ir 
puskarininkis Vilkaitis.

UŽSISAKYKIME
VILNIAUS „AIDĄ”

JAPONIJA NEATSISAKO 
NUO ORO KOVOS

Kun. Bronius J. Kruzas, 
gimęs 1913 metų kovo 11 d., 
Brooklyne. Jo tėvai Jonas ir 
Petronėlė Rickytė. Pradinį 
mokslą išėjo Apreiškimo pa
rapijos mokykloje, kurią 
baigė 1926 metais. Iš minė
tos mokyklos įstojo į Cathe
dral College, kur išėjo aukš
tesnės mokyklos ir seminar, 
pasiruošimo kursą. Šią kole
giją baigė 1932 metais ir 
tais pačiais metais įstojo į 
Brooklyno vyskupijos kuni
gų seminariją, kurią labai 
sėkmingai baigė šiais me
tais. Kunigu įšventinamas 
šių metų birželio 11 d. Savo 
pirmąsias škilmingas mišias 
atlaikys šį sekmadienį, bir
želio 12 d. Apreiškimo par. 

, bažnyčioje.

ŽUVO 4 LAKŪNAI

gimęs 1907 metų birželio 6 
d., Brooklyne. Jo tėvas jau 
miręs; motina Pranciška 
Varnaitienė gyvena Flushin- 
ge. Pradinį mokslą ėjo šv. 
Marijos ir Apreiškimo para
pijų mokyklose. Lankė New 
Yorko Dailės akademiją. 
1926 — 31 metais mokėsi 
Venard kolegijoje, Clarks 
Summit, Pa. 1931 — 33 m. 
studijavo filosofiją Mary- 
knoll seminarijoje, o po to 
vieneris metus teologiją 
Friburgo universitete, Švei
carijoje. Nuo 1935 m. iki 
šiol lankė šv. Tomo semina
riją, Denver, Colorado, ku
rią baigė, gaudamas Magis
tro laipsnį. Į kunigus įšven
tinamas šių metų birželio 11 
d. Čia dar pažymėtina, kad 
kun. Varnaitis vieneris me
tus buvo Marianapolio kole
gijos mokytoju.

Šanchajus. — Japonijos 
admirolas Nomura viešai 
pareiškė, kad japonai neat
sisakys nuo bombardavimo 
iš orlaivių tol, kol Kinija 
priešinsis jų žygiams. Japo
nai savo orlaivių puolimais 
nori parodyti, kad tuščios 
yra kinų pastangos atsispir
ti prieš japonus.

Dėl japonų nuolatinio 
bombardavimo pareiškė sa
vo protestus Anglija ir 
Prancūzija. Japonų karo va
dovybė patarė svetimša
liams išsikelti iš karo apy
linkių ir persikelti į sauges
nes vietas, šią savaitę nuo
japonų orlaivių bombų skau
džiai nukentėjo Kantono 
prancūzų ligoninė. Kantono 
miestą japonai bombardavo 
jau dvylika dienų iš eilės. 
Užpuolime paprastai daly
vauja po keliasdešimt orlai
vių.

. HAVEM E YE R 0-0259 7 
RALPH KRŪCH:

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASPETH, N, Y. • _ •

Daugelyje Amerikos lie
tuvių laikraščių rašoma, į- 
vairiuose susirinkimuose 
kalbama apie Vilniaus kraš
to lietuvius. Bet tikrų žinių 
apie mūsų gyvenimą beveik 
niekas neturi. Ir žinia kodėl.

Mat, retas kas skaito Vil
niuje einančius lietuviškus 
laikraščius, kurių tarpe yra 
dažniau leidžiamas — du 
kartus savaitėje

„AIDAS” 

nepartinis laikraštis, ginąs 
visų Vilniaus krašto lietu
vių reikalus ir plačiai infor
muojąs skaitytojus apie šio 
krašto lietuvių būklę.

Kas mūsų tautiečių, gyve
nančių tolimame Amerikos 
krašte, domisi Vilniaus lie
tuviais, tegul užsisako „AI
DĄ”, kuris kas savaitė duo
da nemokamus priedus vai
kams ir ūkininkams.

Ypač karštai kviečiame 
savo brolius iš Vilniaus kra
što, kad jie paskubėtų užsi
sakyti „AIDĄ”.

„AIDAS” metams kaštuo
ja tik 2 doleriai. Gavus pre
numeratą, laikraštis tuojau 
bus pradėtas siuntinėti.

Prenumeratą prašome sių
sti šiuo adresu: Poland, Wil
no, Dąbrowskiego 5-1, 
„Aidas”.

San Antonio, Texas. — 
Dviems karo orlaiviams su
sidūrus pratybų metu, jais 
lėkę keturi lakūnai užsimu
šė. Trys žuvusieji buvo lei
tenantai, o ketvirtas — ka
detas.

— Liepos 3 d. įvyks Ma
rianapolio alumnų sąskry
dis. Galutinai bus priimta 
Marianapolio Alumnų kon
stitucija, išrinkta nauja val
dyba. Alumnai tarsis kaip 
pagelbėti varomai kolegijos 
statybai.

Jo primicijos įvyks sek
madienį, birželio 19 dieną, 
V. J Atsimainymo par. baž
nyčioje, Maspethe. Primici
jose jam patarnaus kunigai 
P. Lekešis, V. Godūnas ir 
Ant. Petrauskas. Įšventini
mo apeigose dalyvauti į 
Denverį išvyko jo sesuo Ma
rija.

— Gegužės 31 d. užsienių 
reikalų ministeris Lozorai
tis įteikė Šv. Stosto atstovui 
Aratai susitarimo projektą 
konkordatui vykdyti.

ATVYKO KINIJOS 
GELBĖTOJAS

Šią savaitę atvyko iš Ki
nijos katalikų kunigas Jac- 
quinot, kurs yra Šanchajaus 
Raudonojo Kryžiaus vedė
jas. Jo dideliu rūpestingumu 
tūkstančiai kinų buvo išgel
bėti nuo mirties. Jam pavy
ko gauti japonų sutikimą 
sudaryti neutralią vietą, ku
ri apsaugota nuo apšaudy
mų ir tokiu būdu civiliniai 
gyventojai turėjo kur pasi
slėpti.

Kun. Jacquinot, kurs karo 
metu yra netekęs vienos

|Tel. EVergreen 7-4335

| STEPHEN AROMISKIS
§ (ARMAKAUSKAS) ;

!
 Graborius - Balzamuoto jas s 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.. i
i Brooklyn, 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.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

Phone STagg 2-0783 !
Night HAvemeyer 8-1158

JQSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu-

- vusio 107 Union Avenue.

^Tel. STagg 2-7177

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.;

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) >

/ * >
ADVOKATAS =

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



Birželio 10 d., 1938 m.

CHORŲ DĖMESIUI
GREAT NECK, L. I.

JUNGTUVĖS

5 KAMBARIAI

VYČIŲ SPORTO ŠVENTĖ

PAVEIKSLŲ PARODA

MASPETHO ŽINUTĖS

APREIŠKIMO PARAPIJA

VYRŲ DĖMESIUI

MIRĖ

•S2?
1

domėtis šiais rinki- 
veikliai juose daly-

sa-
va-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby (riven that License No. 
SL170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 182A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2617 Emmons Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

THE TAPPENS HOUSE, Inc. 
2617 Emmons Ave.. Brooklyn, N. Y.

MILŽINIŠKAS VYRŲ 
PARADAS

Ri seksi 
/o įspūdžių 
sdinimas j 
šiame nume

GLENFORDO VASARVIE
TĖS REIKALU Prieš 

niuįe, pr 
tariaus1 
laikė mi 
nė ir vii 
tytojus. t 
pareikšti 
kun, Bali 
gų atmini: 
minčių I

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Svarbi 
Prie 4 
Kovos 
„Kultū

volai

{m 
L

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

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIU3 SALIN8KA8)

GRABORIUS IR BALSAMUOTUJAS
Graži, modernlSka Šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražus kambariai duodami 

nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama

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

fe'

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.
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Real Estate — Insurance— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

hondsų reikaluose

J. Čulkis, J. Brooklyn. Galima apie są- 
j lygas sužinoti ir telefonu: 
STagg 2-1454.

3 Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
3 Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
3 PUSRYČIAI — Pietūs — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
3 AISKRYMAS gamintas namie 18 geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių
S bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
1 J. GINKUS
^495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.j

Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas - A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonas todėl, kad Jie valgo tikrą Lletuvlfiką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlflką duoną, kelksus 

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

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.
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SĄJUNGIETĖS REMIA tAntano relikvijų adoracija.
LIETUVIŲ DIENĄ

GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Devintoji Metine BALSAVIMAI JAU 
PRASIDĖJO

LIETUVIŲ DIENA 
Sekmadienį, Liepos-July 3 d.

KLASHUS CLINTON PARK, Maspeth, N. Y.
Štai ii’ vėl stropiai ruošiamasi prie Lietuvių Dienos. Tai metinė šventė, kurioje visi 

nuoširdūs lietuviai susirenka sutikti savų pažįstamų, atnaujinti pažintis ir užmegsti 
naujų. Be to, įvairi programa kiekvienam teikia malonaus pasitenkinimo, nes tokią 
programą galima išgirsti tik LIETUVIŲ DIENOJE.

Programoje dalyvauja: Angelų Karalienės, Apreiškimo, šv. Jurgio ir Maspetho pa
rapijų chorai, kurie išpildys rinktines dainas. Bus įvairaus komiško sporto. Šokiams 
gros populiarus Jono Navicko Nakties Pelėdų orkestras. Parke visus linksmins An
gelų Karalienės ir Apreiškimo par. berniukų uniformuoti benai. Tad visi ruoškitės da
lyvauti ir kitus pakvieskite būti Lietuvių Dienoje.

Praeitą sekmadienį įyko 
Mot. S-gos 35 kuopos susi
rinkimas, kuriame pirm. M. 
Brangaitienė pranešė apie 
kuopos įvairią veiklą. Narės 
labai pritarė ruošiama Apy
linkės Lietuvių Dienai ir pa
ėmė laimėjimo knygučių 
praplatinti, pasifyždamos iš 
anksto užtikrinti minėtos 
Dienos pasisekimą. Šiame 
susirinkime pranešta apie 
susirgimą narės M. Valina- 
vičienės, kuriai Brooklyn© 
ligoninėje padaryta apendi
cito operacija. Visos narės 
linki jai ko greičiausiai pa
sveikti.

Lietuvių Dienos laimėjimo 
knygelių platinti pasiėmė ir 
Mot. S-gos 30 kuopa (Mas- 
pethe). žodžiu, parama iš 
visur plaukia ir todėl šių 
metų Lietuvių Dienos pasi
sekimas turėtų pralenkti vi
sas anksčiau buvusias pana
šias pramogas.

No venos užsibaigs šv. Anta
no šventės dienoje, birželio 
13 d. 7:30 vai. vakare.

— Birž. 5 d. surišti mote
rystės ryšiu Danielius Alek
na su Eleonora Žinyte, Sta
sys Kunickis su Irena Sicky- 
te, Lester Cole su Ona Ra- 
zanskaite. Jiems daug lai
mės linkim.

— Jau visi žino, kad Mas
petho ir šv. Jurgio parapijų 
metinė laivu Yankee ekskur
sija įvyks birž. 26 d. 10:30 
vai. nuo Metropolitan pier, 
Brooklyne, į Hook Moun
tain. Dar yra bilietų, galite 
nusipirkti arba minėtose 
klebonijose arba pas parapi
jų draugijų narius. Tik pra
šome neatidėlioti į paskuti
nes dienas, nes gali pritrūk
ti.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje paskelbti užsakai 
Mykolo Gerbausko su Mare 
Stankevičiūte ir Paul Mark 
Makepeace su Mare Sinkevi
čiūte.

Šį sekmadienį, birž. 12 d., 
9 vai. mišiose šv. Vardo 
draugija priims bendrai Ko
muniją. Tuoj po mišių para
pijos salėj įvyks mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nes su
žinosim apie buvusias dvi 
pramogas ir šiaip yra reika
lų apsvarstyti. Taip pat iš
girsime mūsų dvasios vado 
paskaitėlę. J. M.

Artinantis Lietuvių Die
nai, jau rodomas didelis su
sidomėjimas jos įvairia pro
grama. Chorai tvarkingai 
ruošia savo pasirinktas dai
nas, o Komiteto nariai ir 
Lietuvių Dienos rėmėjai tei
kia nuoširdžios paramos vi
sose darbo srityse. Malonu 
paminėti, kad laimėjimų 
knygučių platinimas eina 
reikiama tvarka ir žada 
duoti labai gražių vaisių.

Šių metų Lietuvių Dieno
je bus viena naujybė, tai 
Princesės ir Kunigaikščio 
rinkimai. Iki šiol daugiausia 
domimasi Princesės rinki
mais, nes jau yra žinomi to
kie balsavimo daviniai: So
fija Kazlauskaitė (Apreiški
mo parapijos veikli choristė 
ir jaunimo veikėja) — 150 
balsų; Elena Matulionytė 
(Rengimo Komiteto narė, 
Maspetho sodalietė ir chori
stė) — 125 balsai; Alicija 
Pūkenytė (Federacijos ap
skrities sekretorė, veikli Ap
reiškimo parapijos sodalie
tė ir vytė) — 125 balsai; 
Ant. Vasauskaitė (Angelų 
Karalienės parapijos soda- 
liečių nenuilstanti veikėja) 
— 90 balsų. Apie daugiau 
esančių kandidatų bus pra
nešta vėliau.

Visi Amerikos skaitytojai 
prašomi 
mais ir 
vauti.

000 vyrų. Čia pasakyta ati
tinkamos kalbos, suteiktas 
palaiminimas Švenčiausiuo
ju. Gautas ir perskaitytas 
Popiežiaus sveikinimas ir 
laiminimas. Garbės sargybą 
sudarė katalikai karo vete
ranai ir Kolumbo Vyčiai. 
Buvo per 50 orkestrų, dau
gybė vėliavų.

Parade organizuotai daly
vavo Angelų Karalienės ir 
Apreiškimo parapijų vyrai 
su berniukų benai priešaky
je.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO 
IR EKSPORTO BENDROVĖ

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius, luncheon meat ir picnic
hams didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, bekoną, lašinius ir raugintus agurkus.

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN - AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York
Tel. REctor 2-2786

Birželio 2 d. mūsų bažny
čioje kun. P. Lekešis minėjo 
kunigavimo 10 metų sukaktį 
iškilmingomis mišiomis. Da
lis choro gražiai sugiedojo 
rinktines giesmes. Draugijos 
ir daug parapijiečių ėjo prie 
Komunijos. Po mišių kun. 
Lekešis padėkojo visoms 
draugijoms už maldas ir 
sveikinimus, o Altoriaus dr- 
jai už užprašymą mišių ir 
gražų išpuošimą altoriaus.

Birželio 1 d. Mot. S-gos 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Išklausyta praneši
mų iš Federacijos apskri
ties, paimta Lietuvių Dienos 
laimėjimo knygučių. Nutar
ta turėti žaidimų vakarą lie
pos 8 d., penktadienį. Visas 
pelnas eis parapijos karna
valui, kuris prasidės rugp. 
13 d.

Maspetho viešame knygy
ne (71-10 Grand Ave.) V. J. 
Vitkus ir Ig. Banesevičius 
yra išstatę savo paveikslų 
parodą, kurią galima pama
tyti kasdien nuo 1 iki 9 vai. 
vak, o šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak. Lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

Mot. S-gos 29 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 15 d., 8 
vai. vak. par. salėje. Visos 
narės prašomos atslankyti 
ir naujų pasikviesti, nes da
bar vajaus laikas. Rast.

Mot. S-gos 29 kuopa ruo
šia išvažiavimą liepos 10 d. 
1 vai. popiet į Forest parką. 
Kviečiame visas ir visus da
lyvauti šiame puikiame iš
važiavime. Kor.

L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskrities meti
nė sporto šventė įvyks sek
madienį, birželio 12 d., Wa- 
rannico parke, Roselle, N. J. 
Sporto rungtynės prasidės 
2 vai. popiet. Lenktyniaus 
Jersey City, Elizabeth©, Ha- 
rrisono, Newark©, Bayonne, 
Brooklyn©, Maspetho ir New 
Yorko kuopų geriausi spor
tininkai. Vyrams bus pro
gos lenktyniauti 12-koje 
sporto šakų, o merginoms 
— šešiose.

Laimėjusieji bus apdova
noti medaliais ir taurėmis, 
kurios bus įteiktos pergalės 
baliuje, tą patį vakarą, įvyk
siančiame Elizabetho par. 
salėje, 221 Ripley PI.

Komiteto pirm, yra K. Ba
sanavičius, o nariai A. Au
gustienė, J. Remeika, G. 
Vanagas, L. Ketvirtis, J. 
Degutis.

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.

Pereitą ketvirtadienį įvy
ko vyčių kuopos susirinki
mas, kuris buvo labai svar
bus ir daug narių dalyvavo. 
Pirm. A. Vasiliauskas nau
jus narius gražiai pasveiki
no, linkėdamas jiems sėk
mingai dirbti Dievui ir Tė
vynei. Naujais nariais pri
imti: H. Blazonytė, M. Vasi
liauskaitė, F. Glatkiūtė, Ona, įšnuomuojami labai patogioj 
Bartuškaitė, Amelija Bar- ■ vįetoje> su šilima, šiltu vau- 
tuškaitė, Stasys ir Kazimie- ^enįu įr kitais patogumais, 
ras Bukantai, G. Pavilaitis, Adresas — 293 Maujer St., 
R. Bartuška, ’ ' ” ' 
Gladskis.

dentai ir svarbesnių komisi
jų nariai, kurie dirbs nuo 
liepos iki Naujų Metų.

Visi tėvai prašomi para
ginti savo sūnus ir dukteris 
prisirašyti prie vyčių, nes 
vyčiai yra vienintelė draugi
ja, kuri jungia jaunimą 
Great Necke. Vietinis.

Kuopa rengia mažą vyčių 
dieną Great Necke, kuri bus 
birželio 26 d. Merginų „soft 
ball” komanda žais prieš 
vaikinus. Tai įvyks tuoj po 
pietų, o po žaidimo piknikas 
miške. Kviečiami visi vyčiai 
ir jų tėvai.

Kuopa turės balių liepos 
mėnesį. Išrinkti korespon-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4111 STREET

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel: EVergreen 7-0106

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais sueltaru*
Tel.: EVergreen 8-9229 /

1

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
104 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir Pagal aut&rtj 

Tel.: MAnafleld 6-8787

Trijų vietinių kunigų pa
stangomis pernai įsteigta 
puiki vasarvietė, kuri pava
dinta Glenfordo vardu. Jau 
daugeliui žinoma, kad ta 
vieta yra netoli už Kingsto- 
no, New York, aukštoje vie
toje, kur nepaprastai geras 
oras. Apie 200 vaikų pernai 
turėjo geriausios progos 
praleisti po savaitę ar dau
giau laiko ir grįžti atnau
jintomis, sustiprintomis 
sveikatos jėgomis.

Šiemet ši vasarvietė pra
dės veikti nuo liepos mėne
sio 5 dienos, tuoj po Lietu
vių Dienos. Kaip ir pernai, 
vasaroj ančių berniukų val
gius gamins sesutės pranciš
konės, kurios drauge bus ir 
auklėtojos — mokytojos. Vi
są laiką ten bus vienas ku
nigas, kurs rūpinsis vasaro- 
jančių geriausia priežiūra, 
kasdien laikys mišias, vado
vaus berniukų žaidimams ir 

i bus vyriausiu vasarvietės
Šį sekmadienį, birželio 12 prižiūrėtoju. Taigi, vaikų 

d., įvyks šv. Vardo draugi- priežiūrą užtikrinta visais at 
jos bendra Komunija ir ben- žvilgiais. Šiemet jau bus į- 
dri pusryčiai. Kviečiame vi- rengta savo nuosavybėje ir 
sus narius ateiti ir atlikti maudymosi vieta, prie pat 
savo dvasinę pareigą. Po pa- miegamojo namo.
maldų mažojoje salėje bus, Tgvat norintieji siųsti 
pusryčiai, kuriuos gamina v0 sQnus -ią vagarą . 
mūsų gerosios šeimininkėssarvfet ašomi tuojau re. 

; už pusryčius reikės užsimo- gistruoti3 Angelų Karalie- 
,nės par. klebonijoje, kur 

!?Tt!.:.“kma±nį bus suteikiama daugiau rei- 
[kalingų žinių. Už vieną sa
vaitę reikės mokėti 5 dol. 
Užsiregistruoti geriausiai šį 
sekmadienį tuoj po mišių ir 
pirmadienį po novenos pa
maldų. Geriausiai nesivėlin- 
ti, kad vasarvietės vedėjai 
iš anksto galėtų žinoti, koks 
skaičius jaunuolių galės 
vykti į šią jaunimui geriau
sią vietą vasaroti, pabūti 
sveikos apylinkėse, turėti 
gerą priežiūrą ir nesudaryti 
tėvams jokių ypatingų rū
pesčių.

Sekminėse Rožančiaus dr- 
ja buvo suruošusi skanią va
karienę, kuri puikiai pavy
ko. Visi svečiai buvo malo
niai priimti ir pavaišinti; 
svečių susirinko apie 200.

Visi valgiai buvo suaukoti keti tik 25 centus. Kadangi 
draugijos narių. Padaryta •• - -- ---
gražaus pelno. Dėžę saldai
nių laimėjo p. Lisauskas. 
Draugijos pirm. V. Ražickie- 
nė nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukojusiems ir atsi
lankiusiems, o labiausiai dė
koja šeimininkėms, kurios 
per visą dieną prakaitavo 
prie karšto pečiaus. O. P.

rado neįvyko mūsų susirin-, 
kimas, tad jis įvyks šį sek-' 
madienį, tuoj po sumos. Bū
tų labai gera, kad visas šim
tas mūsų narių atsilankytų.

V. Kivyta.

------------- j Marija Juozapavičienė, 44
— Novena priešv. Auta- metų, gyv. 534 Essex St., 

no, vedama kun. Lekešio, la
bai sėkminga. Giedamos mi
šios prie šv. Antano alto
riaus laikomos kasdien 8 v., 
vakarais 7:30 vai. kalbamos 
novenos maldos, sakomi pa
mokslai, teikiamas palaimi
nimas su švenčiausiu ir šv.

mirė birželio 5 d. Palaidota 
birželio 8 d.

Marija Draugelienė, 70 
metų, gyv. 134 N. 4 St., mirė 
birželio 4 d. Palaidota birže
lio 7 d.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Praeitą sekmadienį Brook
lyn© Vyskupijos vyrai turė
jo savo metinį paradą, ku
riam vadovavo šv. Vardo 
draugija. Didžiausios iškil
mės įvyko Ebbets Field aik
štėse, kur susirinko apie 50,-

Adolfas Kulikauskas, 18 
metų, ir Kastas Mileris, 19 
metų, abu iš Maspetho, kal
tinami pašovime italo Catri- 
ni. Catrini mirė šv. Jono li
goninėje. Lietuviai suimti ir 
traukiami atsakomybėn už 
laikymą šautuvo.

54-41—72nd Street,

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

ANGLYS

TRU" EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) 

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