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WINE LIQUOR 
sale and Retail
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issued to the underrijMi 

tie and liquor at retail » 
L of the Alcoholic Bevenp 
: -2617 Emmons Ave., B» 
m, County of Kings, to h 
9 premises.
’PENS HOUSE, Inc.
i Ave, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos laikraščiai jau 
nemažai rašo apie prasidėju
sius pasitarimus tarp vy
riausybės ir šv. Tėvo atsto
vų dėl valstybės ir Bažny
čios santykių sureguliavi
mo. Vyriausybė esanti įtei
kus siftitarimo projektą. 
Lietuvos Aidas, vyriausybės 
pusiau oficialus organas, pa
žymi, kad „nesantaika tarp 
bažnyčios ir valstybės nėra 
naudinga nei vienai nei ki
tai pusei”.

Kiek yra žinoma, vyriau
sybė esanti pasiryžusi su
teikti Katalikų Akcijai ir 
jos visoms organizacijoms 
pilną veikimo laisvę, taip 
pat nemananti daryti kliūčių 
Katalikų Akcijos moksleivių 
būreliams pradžios ir vidu
rinėse mokyklose. Teologijos 
Filosofijos fakulteto klausi
me vyriausybė irgi nemanan
ti „daryti kliūčių grąžinti 
tai padėčiai, kuri buvo prieš 
universiteto statuto pakeiti
mą”.

Dar ne laikas ką nors 
tvirtinti, tačiau yra aiškių 
vilčių, kad susitarimas gali
mas. Kol eina derybos, pri
tardami L. Aidui, pasakysi
me, kad ne laikas daryti ko
kių priekaištų, kodėl per ke
lis metus nebuvo susitarimo. 
Lauksime tikslių žinių. Nėra 
jokios abejonės, kad susita
rimas duotų daug gera Lie
tuvai.
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IALMER
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Maspeth, N J

Prieš pat Sekmines Vil
niuje, prie Aušros Vartų al
toriaus kun. J. Balkūnas at
laikė mišias, kuriose atsimi
nė ir visus Amerikos skai
tytojus. Jaučiame turį teisės 
pareikšti dėkingumo žodį 
kun. Balkūnui už taip bran
gų atminimą savo bendra
minčių Tautos šventovėje. 
Tikime, kad jam kelionė taip 
gerai seksis, kaip iki šiol. 
Jo įspūdžių aprašymų spau
sdinimas jau pradedamas 
šiame numeryje.

Lenkų laikraščiai pradėjo 
duoti įvairius vertimus iš 
lietuviškų laikraščių, supa
žindindami savo skaityto
jus, kaip „fanatiški litvinai” 
kalba apie Vilnių. Dzien Pol- 
ski redaktoriams „krito” į 
akis vaikų žvaigždutės laik
raščio skaitytojų atsakymai 
į paklausimus „Ką daryčiau, 
jei lenkai užpultų Lietuvą?” 
Lenkų laikraštis išsivertė 
tokius atsakymus: Eičiau į 
kariuomenę, Eičiau į karą 
ginti Tėvynės, Imčiau šau
tuvą ir vyčiau lenkus lauk 
ir t.t.

Tegu ir juokdamiesi tuos 
vertimus paduoda lenkai, 
bet jų laikraščių skaitytojai 
turės suprasti, kad kova dėl 
Vilniaus bus baigta tik tada, 
kai Vilniaus kalne plevesuos 
Neteisybėmis nesuteršta Lie
tuvos Trispalvė!

IS

OTOJAS
gražiu kambariai (M®*
is. Kainos labai juiem*®3

Brooklyn, fU
i

L Elizabeth 2-8531
KLIS
7 Public

N. J.
is patarnavimas
os apdraudos ir 
mdsų reikaluose 
e gera patarnavimu

Hitleris vėl pasigyrė savo 
atsiektais laimėjimais ir tu
rėjo drąsos pareikšti, kad 
Vokietija esanti Europos 
kultūros tvirtovė. Nieks ne
gali ginčyti vokiečių tautos 
genijų nuopelnų žmonijai, 
bet kuo gali imponuoti pa
saulio kultūrai dabartinė 
Vokietija? Ar savo koncen
tracijos stovyklomis tiems 
žmonėms, kurie kitaip gal
voja, nei diktatorius įsako? 
Ar deginimais knygų? Ar 
naikinimu krikščioniškų mo
kyklų ir organizacijų? Ar 
nuolatiniu grasinimu pasau
lio taikai?
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Marianapolio Kolegijos Iškilmes
Praeitą sekmadienį, birže

lio 12 d., Marianapolio kole
gijoje, Thompsone, Conn., 
įvyko svarbios iškilmės. Jos 
svarbios keliais atžvilgiais: 
teikti diplomai baigusiems 
aukštesnės mokyklos kursą 
ir kolegijos du kursus; pa
minėtas kolegijoje tik ką su
organizuotas Lietuvių Tau
tos Sargybos draugovės į- 
steigimas; pašventinta mi
nėtos draugovės vėliava, pri
imti šion draugovėn trys tė
vūnai.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. 
ryte gražioje aikštėje prie 
pat kolegijos rūmų. Kolegi
jos rektorius kun. dr. J. Na
vickas pašventino naujos 
draugovės vėliavą, kurios 
kūmais buvo Angela ir Leo
nardas Šimučiai. Po pašven
tinimo apeigų priesaiką vė
liavai davė pirmieji draugo
vės tėvūnai, kun. dr. Navic
kas ir L. Šimutis.

Mišias atlaikė kun. dr. J. 
Starkus, asistuojamas kun. 
dr. A. Jagmino ir kun. A. 
Morkūno. Pamokslą, pritai
kintą baigusiems 
pasakė kun. dr. Jagminas. 
Po pamaldų visi svečiai — 
o jų buvo labai daug — ma
loniai pavaišinti Vargdienių 
seselių paruoštais skaniais 
lietuviškais pietumis. Prie 
stalų sėdėjo labiausiai pa
tenkinti tie moksleiviai, ku
rių tėveliai atvyko drauge 
pasidžiaugti mokslo metų ir 
mokslo atitinkamo kurso 
užbaigimu.

3 vai. popiet prasidėjo į- 
spūdingiausia programa — 
diplomų įteikimas. Su baigu
siais atsisveikino žemesnių 
kursų studentai J. Klebaus- 
kas ir P. Venslauskas, o bai
gusių vardu kalbėjo: A. Bu
delis (baltimorietis) — nuo 
high school graduantų, o P. 
Aikšnoras (worcesterietis) 
— nuo kolegijos antro kur
so. Visi keturi moksleiviai 
vartojo labai gražią lietuvių 
kalbą. Jų žodžiai palydėti 
visų dalyvių šiltu pritarimu.

Diplomus išdalino kun. K.

mokyklą,

UNIVERSITETAI ATSI
SAKĖ KLAUSYTI

Peipingas. — Japonų ka
riuomenės vadovybė šią sa
vaitę ruošė didelius paradus 
prieš Kiniją ir įsakė visoms 
įstaigoms dalyvauti, nežiū
rint, kad tos įstaigos visą 
laiką veikė Kinijos ir kinų 
gerovei. Du amerikiečių ir 
vienas prancūzų universite
tai griežtai atsisakė daly
vauti japonų įsakytuose pa
raduose. Tarp atsisakiusių 
universitetų yra ir amerikie
čių katalikų įsteigtas ir iš
laikomas universitetas.

PREKYBA SU JAPONAIS 
AUGA

Washington. — Balandžio 
mėnesį iš šios valstybės par
duota Japonijai įvairių pre
kių už 28,837,000 dolerių. Iš 
viso per pirmus keturis mė
nesius Japonijai parduota 
už 91 mil. dol. šiais metais 
parduota prekių japonams 
žymiai daugiau, nei pernai.

Per keturis mėnesius Ki
nijai parduota už 30 mil. 
dol.

Urbonavičius. Pagrindinę 
kalbą pasakė Draugo vyr. 
redaktorius Leonardas Ši
mutis, kurio vyresnysis sū
nus buvo baigusių skaičiuje.

Kun. K. Urbonavičius iš
kilmingai priimtas į LTS 
draugovę; buvo labai įspū
dingas momentas, kai jis pa
reiškė priesaiką ir pabučia
vo draugovės vėliavą. Šios 
draugovės nariais galės būti 
tik baigusieji kolegijos kur
są bent su humanitarinių 
mokslų kandidato laispniu 
ir asmenys, draugovės iš
rinkti tėvūnais. Šiuo metu 
draugovė turi jau 17 narių 
ir tris tėvūnus.

Labai jautrią atsisveikini
mo kalbą pasakė Rektorius 
kun. dr. J. Navickas, kvies
damas savo mylimuosius 
auklėtinius atsiminti Maria
napolio kolegijos ugdytus 
dėsnius, skiepytus jaunose 
širdyse — visada būti ištiki
mais Katalikybei ir Lietuvių 
Tautai.

Kolegijos bendrą ruožą
baigė 10 jaunuolių, o high 
school — 14. Be to, keli tre
čio kurso studentai įsigijo 
humanitarinių mokslų Kan
didato laipsnius.

Mokslo metai užsibaigė, 
kolegija ištuštėjo, vėl iš 
nauja laukdama rudens, o su 
juo drauge grįžtančių stu
dentų ir naujai atvykstan
čių ieškoti gero auklėjimo, 
tvirtai pastatyto, mokslinio 
kurso ir dvasinio ugdymo. 
Kolegijai būtinai reikalingos 
naujos patalpos, kurių pra
džiai jau yra kiek suaukota, 
bet tai mažmožis, palyginus 
su visos statybos reikalingo
mis išlaidomis. Kolegija au
ga, jos mokytojų sąstatas 
kasmet didėja ir stiprėja, 
lietuvių susipratimas aiškus 
dėl šios mokyklos būtinumo, 
tad yra neabejotina, kad ko
legijos rektoriaus šviesūs 
lūkesčiai išplėsti jo vado
vaujamą įstaigą visos tautos 
naudai ir garbei neliks di
dingo idealisto svajonėmis, 
o taps įkūnyta tikrove.

LENKIJOS MINISTERIS
LANKĖSI ESTIJOJE

Talinas. — šios savaitės 
pradžioje čia viešėjo Lenki
jos užsienių reikalų ministe- 
ris pulk. Beck. Prieš tai jis 
lankėsi Suomijoje. Spauda 
daug rašo apie Lenkijos pa
stangas sudaryti neutralią 
Baltijos, Skandinavijos, Len
kijos ir Rumunijos sąjungą. 
New York Times dienraščio 
žiniomis, lenkų politikams 
gerai sekasi Suomijoje ir 
Estijoje, bet jiems esą gero
kai sunku Latvijoje ir Lie
tuvoje.

ŽMOGVAGIS PRISIPAŽINO

Miami. — Prekybininko 
James Cash sūnaus, 5 metų 
amžiaus, pagrobėjas McCall, 
21 metų, prisipažino pagro
bęs vaiką ir išreikalavęs už 
jo sugrąžinimą dešimt tūks
tančių dolerių. Gavęs va- 
duotpinigius jis vaiko nesu
grąžino; vaikas buvo atras
tas negyvas. Žmogvagis aiš
kinasi vaiko nežudęs, bet jis 
užtroškęs.

Žmogvagiui gresia mirties 
bausmė,

ALGŲ ĮSTATYMAS JAU 
PRIIMTAS

Washington. — Kongreso 
abeji rūmai, prieš pat sesi
jos uždarymą, priėmė algų 
dydžio ir darbo valandų į- 
statymo projektą, kurs, nu
matoma, greit taps įstaty
mu, nes neabejojama dėl 
prezidento parašo, šis pri
ėmimas užbaigė dviejų me
tų kovą, kurios metu pralei
sta įvairiausių siūlymų ir 
susilaukta daugybės pasi
priešinimų.

Naujasis įstatymas numa
to tokius svarbiausius dės
nius : pirmaisiais metais 
darbininkų atlyginimas į- 
vairiose dirbtuvėse negali 
būti mažesnis nei 25 c. vai., 
antrais metais — 30 centų, 
o po to — 40 centų. Tačiau 
būsiančios pramonės tary
bos turės teisę ir šiais me
tais nustatyti atlyginimą, 
nemažesni nei 40 centų per 
valandą kai kuriose dirbtu- 

’ vėse.
Darbo savaitė pirmais me

tais negali būti ilgesnė nei 
44 vai., antrais metais — 42 
vai., o po to — 40 valandų.

Naujasis įstatymas dau
giausia pagelbėsiąs neorga
nizuotiems darbininkams. 
Tokį pareiškimą padarė 
Darbo federacijos pirminin
kas Green. Įstatymo vykdy
mui prižiūrėti bus paskirtas 
specialus administratorius. 
Be to, prie įvairių pramonės 
šakų bus sudarytos atskiros 
tarybos, kurių nariais bus 
darbdavių, darbininkų ir vi
suomenės atstovai.

GIMĖ KETVERTUKAS

Londonas. — Liverpoolio 
bedarbio Taylor žmona, 29 
metų amžiaus, pagimdė ke
turis kūdikius — tris ber
niukus ir vieną mergaitę. 
Motina ir naujagimiai esą 
geroje sveikatoje. Miesto 
gyventojai kelia viešą fondą 
naujam „ketvertukui” au
ginti.

KASTELONAS PAIMTAS

Hendaye. — Generolo 
Franco kariuomenei po kelių 
savaičių pastangų jau pasi
sekė užimti Kasteloną, labai 
svarbų punktą kelyje į „lo- 
jalistų” svarbiausią Valenci- 
jos miestą. Jo kariuomenė 
buvo sulaikyta už 5 mylių 
nuo Kastelono prie Mijares 
upės. Į Valenciją atvyko 
apie 15,000 pabėgėlių iš Kas
telono apylinkės.

Sukilėlių • kariuomenės or
laiviai dažnai pasiekia Va
lenciją ir kitus miestus ir 
juos apšaudo.

— Kadangi šiais metais 
laukiama labai daug svečių 
iš užsienio, tai. kilo būtinas 
reikalas tinkamai sutvarky
ti ir didelės svečių dalies 
apgyvendinimą. Iki šiol 
Kaune jau užregistruota per 
tūkstantis kambarių, kur 
užsienio lietuviai galės pi
giai gyventi iškilmių metu.

— Į naują Ginkluotoms 
Krašto Pajėgoms Remti Są
jungos centro valdybą išrin
kti adv. P. Gužas, V. Černie
nė, dr. Leimonas, dr. Skrup- 
skelis, adv. Goldbergas, A. 
Petraitis, Vyt. Augustaus- 
kas, Kl. Damašius ir teisėjas 
P, Beleckas,

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

Ryga. — Birželio 10 — 12 
d. čia įvyko Baltijos Santar
vės konferencija, kurioje da
lyvavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų mi
nisterial su savo palydovais. 
Ši konferencija iš eilės jau 
buvo aštuntoji. Visi trys mi
nisterial patvirtino, kad tri
jų kraštų santarvė sudarė 
pagrindinę bazę ir lemiantį 
principą veikimui tarptauti
nėje politikoje. Jie pareiškė 
tvirtą valią ir toliau nesigai
lėti jokių pastangų sėkmin
gam bendradarbiavimui. Se
kanti konferencija bus Kau
ne gruodžio ^iėn.

PREZIDENTO VARDINĖS

Kaunas. — Birželio 13 d. 
paminėtos Prezidento Anta
no Smetonos vardinės. Tą 
dieną namai buvo papuošti 
tautinėmis vėliavomis. Įvai
rių organizacijų atstovai bu
vo nuvykę į prezidentūrą 
pasveikinti. Vakare Dainų 
slėnyje įvyko atitinkamos 
sveikinimo iškilmės, kuriose 
buvo atsilankę apie 10,000 
asmenų.

MOKSLEIVIŲ OLIMPIADA

Kaunas. — Birželio 11 d., 
dalyvaujant ministerių pir
mininkui kun. Mironui ir ki
tiems vyriausybės atsto
vams, Kaune atidaryta mok
sleivių olimpiada ir moksli
nio lenktyniavimo šventė, 
kurioje dalyvavo per 1500 
rinktinių moksleivių. Moks
leiviai, atvykę iš įvairių vie
tų, lenktyniavo lietuvių ir 
prancūzų kalbų žinojime, ki
tų mokslo dalykų sugebėji
me, sporte ir t.t.

SVEIKINA UŽSIENIO 
LIETUVIUS

Kaunas. — Birželio 12 d. 
čia įvyko tautininkų Jauno
sios Lietuvos rajonų ir kuo
pų vadų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 735 asme
nys. Atsilankė prezidentas, 
ministeris pirmininkas ir ki
ti vyriausybės ir kariuome
nės atstovai. Jaunalietuviai 
nutarė pagyvinti savo veik
lą tautinės kultūros srityje; 
jie priėmė sveikinimą užsie
nio lietuviams. Prezidentas 
pažymėjo, kad dabar valsty
bei svarbiausiai rūpi organi
zuoto jaunimo auklėjimas.

— Apskaičiuojama, kad 
per metus Lietuvoj pagami
nama naminės degtinės per 
5 mil. litrų. Sėkmingesnei 
kovai su degtindariais Kau
ne buvo suruošta paroda, 
kurioje išstatyti degtindarių 
paveikslai; manoma, kad ši 
priemonė pagelbės kovai su 
degtindariais ir naminės 
degtinės vartotojais.

— Šiuo metu Kaune yra 
netoli 140,000 gyventojų. 
Prieš dešimtį metų jų buvo 
apie 120,000. Kiekvienais 
metais Kaune natūraliai 
priauga apie 1500 gyv. Įdo
mu, kad Kaune vyrų yra 
daugiau nei moterų, kai tuo 
tarpu visoje Lietuvoje mo
terų daugiau negu vyrų.

— Šių metų rudenį numa
tomas visuotinis savanorių 
suvažiavimas, kurio dalyvių 
būsią apie 7,000.

Kinijos Potvyniuose Zuvof 
150,000 žmonių

JAPONAI SKLEIDŽIA 
OPIUMĄ

Ženeva. — Tautų Sąjun
gos patariamoje opiumo ko
misijoje amerikietis delega
tas Fuller apkaltino Japoni
ją skleidžiant Kinijoje opiu
mą. Japonai per savo ka
riuomenę užvertę opiumo 
nuodais užimtas kinų žemes 
ir siekią iš ten paskleisti 
tuos biaurius nuodus ir A- 
merikoje. Delegatas nurodė, 
kad viena japonų benrovė 
pasiuntusi į Ameriką opiu
mo už 10 mil. dol.

Amerikiečio delegato kal
tinimą patvirtino Kinijos 
delegatas, kurs nurodė, kad 
japonai užgrobtas kinų že
mes pavertę narkotikų cen
tru. šiems kaltinimams 
griežtai pasipriešino Japoni
jos delegatas Amau, kurs 
pagrasino Japonijos pasi
traukimu iš komisijos, jei 
japonai" būsią ir toliau kalti
nami.

PRAHOJE VISI TURI BŪ
TI SU DUJOKAUKĖMIS

Užsienio spauda skelbia 
iš Berlyno žinias, kad arti
miausiu laiku Prahoje bus 
padaryta kontrolė, kiek jos 
gyventojai yra apsirūpinę 
priešlėktuvinėmis ir prieš
dujinėmis priemonėmis. Vi
siems namų savininkams esą 
įsakyta sudalyti savo namų 
gyventojų sąrašus, pagal 
kuriuos turi būti visiems įsi
gytos dujokaukės. Dabar po
licija peržiūrės, ar visi gy
ventojai yra dujokaukėmis 
apsirūpinę.

Pagal įsakymą, dujokau
kėmis turi apsirūpinti ir už
sienių valstybių piliečiai. 
Tiek Čekoslovakijos, tiek 
ir kitų valstybių piliečiai tu
rėsią dalyvauti specialiuose 
priešdujiniuose kursuose. Iki 
birželio 20 d. dujokaukes tu
rės įsigyti visi. Net ir maži 
vaikai turės būti aprūpinti 
dujokaukėmis. Nepasiturį 
dujokaukes gaus nemoka
mai. Vaikų dujokaukes pa
gal atitinkamą įsakymą bus 
galima vėliau pakeisti nau
jomis. Į oro apsaugos orga
nizaciją būsią įtraukti ir šu- 
nes. Jiems būsiančios paga
mintos specialios dujokau
kės ir suruošti atitinkami 
kursai. Jie bus siunčiami 
karo atveju į tokias vietas, 
į kurias žmonėms labai pa
vojinga patekti.

RUSIJOJE SUŠAUDYTI

Maskva. — Birobidžano 
vadinamoje žydų valstybėje 
sušaudyta 17 asmenų, kurie 
paskelbti šnipais ir sabotaž- 
ninkais. Sušaudytų asmerni 
septynios pavardės skamba 
tikrai žydiškai.

Birobidžano žydų neva 
respublika paskelbta auto
nominė 1934 metais ir žydai 
kviesti iš visų valstybių ten 
vykti ir apsigyventi.

— Birželio 3 d. vyriausy
bė priėmė Kauno miesto 
penkiolikos milijonų litų vi
daus paskolos įstatymą nau
joms mokykloms, prieglau
doms, turizmo namams, pir
tims ir prekybos salėms sta
tyti.

Šanchajus/— Geltonosios 
ir Jangtze upės gresia di
džiausiais nuostoliais dėl sa
vo potvynių. Japonų karo 
inžinierių apskaičiavimu, po
tvynis jau palaidojo apie 
150,000 kinų. Nukentėjo ir 
japonai, bet neskelbiama, 
kiek jų kareivių žuvo. Nors 
ir daromi įvairūs žygiai ap
saugoti gyventojus ir jų 
turtą nuo prasidėjusio ir vis 
didėjančio potvynio, tačiau 
labai bijoma, kad Geltonoji 
upe nesukeltų didžiausio Ki
nijos istorijoje potvynio.

Kinijos gyventojų dabar
tinė padėtis yra nuostabiai 
skaudi — apie 30 milijonų 
jų bėga iš japonų užimamų 
vietų, o dabar kiti milijonai 
turi gelbėtis nuo gresiančio 
milžiniško pavojaus. Potvy
nio bangos stipriai sulaikė 
ir japonų veržimąsi į kinų 
žemes.

Japonai dėl potvynio kal
tina kinus, nurodydami, kad 
kinai išardę Geltonosios 
upės užtvankas, kad pakenk
tų japonų kariuomenei. Ki
nai iš kitos pusės nurodė, 
kad japonų bombardavimai 
išardė užtvankas ir tuomi 
prisidėję prie upės išsiverži
mo.

ĮVAIRIOSE NELAIMĖSE 
ŽUVO 106,000 ASMENŲ

Chicago. — Tautinės Sau
gumo Tarybos pranešimu, 
pernai Jungt. Amerikos Val
stybėse įvairiose nelaimėse 
žuvo 106,000 asmenų; šis 
skaičius dvigubai didesnis 
nei žuvusių amerikiečių 
skaičius Pasauliniame kare. 
Sužeidimai palietė 9,900,000 
asmenų. Valstybei padaryta
3 bil. 600 mil. dolerių.

Automobilių nelaimėse už
mušta 39,500 asmenų, o 1,- 
360,000 asmenų sužeista. 
Automobilių padarytų nuo
stolių suma įvertinama 1 
bil. 700 mil. dol. Pernai au
tomobilių nelaimių skaičius
4 procentais didesnis, nei 
1936 m. Tiksliu apskaičiavi
mu, kasdien visoje valstybė
je automobilių nelaimėse už
mušama 108 asmenys.

Įvairiose darbų vietų ne
laimėse užmušta 19,500 as
menų.

BERLYNE PRADĖTA 
NAUJA STATYBA

Berlynas. — Vokiečiai pa
siryžo padaryti savo sostinę 
„amžinu ir vertingu mies
tu”. Birželio 14 d. pradėtas 
Berlyno „atstatymas”, ku 
rio programa nustatyta 251 
metams ir tam reikalui pa
skirta 25 bilijonai markių. 
Pirmiausia padėtas akmuo 
naujų turizmo namų pama
tui. Iškilmėse dalyvavo pats 
Hitleris ir pasakė kalbą, nu
rodydamas, kad Vokietija 
esanti „Europos kultūros ir 
civilizacijos tvirtovė”.

Londonas. — šią savaitę 
Anglijos vyriausybė išleido 
naujos gynimosi paskolos 
lakštus 80 milijonų svarų 
sterlingų sumai. Lakštų pir
kėjams bus mokama 3 pro
centai.
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Šiltosios vasaros viliojančioje aplinkumoje tūkstančiai 
jaunuomenės žygiuoja iš mokyklų suolų, pasipuošę diplo
mais ir kitokiais pažymėjimais, duodančiais jiems teisę ei
ti į gyvenimą ypatingai apsiginklavusiems įvairiais titu
lais. Amerikos mokyklos išleido gražų būrį ir lietuviškos 
jaunuomenės, kurios tėvai neturėjo laimės pasiekti net ir 
pradinio mokslo, bet kurių širdys buvo kupiniausios švie
sių troškimų savo vaikų gerovei. Žygiuoja išmokslintoji 
jaunuomenė ir jai mes siunčiame nuoširdžiausius sveiki
nimus.

Labiausiai malonu sveikinti tą lietuvišką jaunuomenę, 
kuri išeina iš lietuviškų mokyklų. Tai jaunuomenė, kuri 
tikrai verta savo tėvų, o jos tėvai verti didžiausios pagar
bos. Sielodamiesi savo Tautos likimu šioje šalyje, negali
me būti abejingi savoms mokykloms, kurios įsteigtos kru
vinu prakaitu žmonių, Dievo ir Tėvynės meile alsuojančių. 
Lietuviška mokykla įkrauna į jaunuolio smegenis ir sielą 
tokių dvasinių vertybių, kad jis nuo jų negalės niekada 
pabėgti. Tiesa, gyvenime visada pasitaiko bėglių ir net 
išdavikų, bet ir jie negali ramia sąžine parduoti savo arti
mųjų sudėtų lūkesčių.

Tegu kasmet baigtų lietuviškas aukštesnes mokyklas 
nors ir dešimt jaunuolių, bet jei tvirtos dvasios pasiryžė
liai, tai jų gali užtekti lietuviškos ugnies kurstymui, štai 
kodėl didžiausiu džiaugsmu sveikiname Marianapolio Ko- 

t legijos, šv. Kazimiero Seselių Akademijos ir kitų lietuviš
kų mokyklų graduantus. Į juos sudėtos šviesiausios vil
tys. Nemažesniu nuoširdumu sveikiname ką tik baigu
sius aukštuosius mokslus Kunigus, Gydytojus, Advoka
tus, Inžinierius ir kitus. Ypatingą vilties žvilgsnį metame 
į jaunuosius kunigus, kurių laukia nepaprasta atsakomy
bė ne tik prieš Dievą, bet ir prieš Tautą. Katalikybė rei
kalauja iš žmogaus pasiaukojimo. Norime tikėti, kad pa
siaukoti savo Tautai jauniesiems kunigams nebus sunki 
našta, o saldi pareiga.

Jaunuomenė žygiuoja kaskart tvirtesnėmis jėgomis, ku
rios reikalauja įsileidimo į visuomeninį darbą, į įvairias 
organizacijas. Mūsų visuomenė laukia naujų jėgų, naujo 
kraujo. Jaunuomenės talka būtina, jei norime užtikrinti 
savo Tautos gyvybę šioje šalyje. Kvieskime tad jaunimą 
į lietuvišką darbą ir rodykime' jam savo atvirą širdį. Pa
sistenkime, kad lietuviško jaunimo idealizmo sparnai ne
apsviltų, kad galėtų jais laisvai kilti į idealų saulę, nešda
mas savo Tautai tikrą palaimą.

Kataliku Socialinė Veikla
V

kuris visada prieštaravo se
najai katalikų socialinei 
doktrinai.

Ryškiausiai ir sąmonin
giausiai tą utilitarianinį in
dividualizmą išreiškė anglų 
rašytojas Jeremy Bentham, 
betgi pats principas esmi
niai gvildenamas Adomo 
Smitho raštuose. Tai buvo 
Adomas Smith, kurs savo 
raštais padarė didelę įtaką, 
kuria išpopuliarino palaido
sios bei nepatvarkytos kom
peticijos (konkurencijos) ir 
ekonominės politikos reži
mą. Tai visa sklandžiai pra
sidėjo iš utilitarianinio in
dividualizmo doktrinų, iš 
kurių susidarė svarstomoji 
filosofija. Be palaidosios 
kompeticijos niekada nebūtų 
buvę darbininkų suproleta- 
rinimo. Tuo pačiu nebūtų 
buvę sukoncentravimo arba 
sukaupimo kapitalo, pateku
sio į smulkiosios klasės ran
kas.

Galima teisingai išsitarti 
apie tuos, kurie pasinaudojo 
iš nepatvarkytos kompetici
jos, kad jie liekasi atsako- 
mingi už įvykusius sociali
nius blogumus; jie juodai

(Tęsinys)

Individualizmo filosofija
Anot Popiežiaus, žmonių 

visuomenė niekada pilnai ne
atsiekė krikščioniškojo idea
lo, bet įtarimas yra teisin
gas, kad modernių dienų vi
suomenė kai kuriais atžvil
giais nutolsta arba atsisako 
nuo krikščioniškųjų princi
pų. z Istorikai tą nutolimą 
charakterizuoja kaip seku
liarizacijos arba laisvama- 
nybės sąjūdį, kurį pradėjo 
Prancūzijos valdovas Pyly- 
pas Šviesusis, o Reformacija 
tą sąjūdį išplėtė Vokietijoje 
ir kituose kraštuose, ir lais- 
vamanybė arba liberalizmas 
klestėjo, kol racijonalizmas 
įsigalėjo virš Protestantiz
mo ir tapo didžiausias prie
šas Bažnyčiai. Sekuliariza
cija arba laisvamanybė sa
vyje nėra teigiamasis reiški
nys, bet atstovauja vien at
siskyrimo eigai. Sekuliariza
cijos sąjūdis „naujagady- 
nei” visuomenei davė ir sa
vo ypatingąjį pavidalą, tu
rėjusį visokeriopus vardus; 
ir tas sąjūdis dažnai buvo 
vadinamas liberalizmu. O 
kadangi tokis vardas yra | charakterizuoja kapitalizmo 

;------ i.-x—istoriją, betgi tuo pačiu rei
kia juos pagirti už nenuils
tantį uolumą, kuriuo nuo 
XVIII-tojo šimtmečio pabai
gos iki mūsų dienų padarė 
stebėtiną ekonominę pažan-

susijęs ir su kitomis įvairia
spalvėmis prasmėmis, dėl to 
vartosime terminą, kurį 
vadinsime Utilitarianiniu 
Individualizmu, nes tai svar
bu dėl moderninio arba 
„naujagadynio” principo,

Birželio 17 d., 1938 m. B

Nediskutuojant palaido
sios kompeticijos pasėkų ge
rumo ar blogumo, galime 
tvirtinti, kad tokios prakti
kos principas nebuvo leistas, 
kuomet Katalikų Bažnyčia 
turėjo vadovaujančią įtaką 
visuomenėje ir kad jis yra 
sklandžiai susijęs su utilita- 
rianinio induvidualizmo ne
krikščioniškąja filosofija. 
Sekamai, kapitalizmo vardas 
yra duotas moderninei eko
nominei sistemai. Jos sturk- 
tūrinės ypatybės, priprastai 
išsitariant, palyginamai pa
skirsto visuomenę į kapitalo 
savininkų smulkiąją klasę ir 
varguomenės didžiąją klasę, 
susidedančią iš paprastųjų 
darbininkų, kurie savinin
kams dirba už menką atlygi
nimą, kad gautų pragyveni
mą. Reikia pabrėžti, kad tos 
struktūrinės ypatybės suda
ro motyvuojančią galybę, 
kuri pelninga tik savininkų 
interesams, bet žalinga dar
bininkų klasei, kuri yra iš
naudojama. Riebios algos ir 
kitos pajamos, iš kurių pui
kiai pasituri kapitalistinės 
visuomenės nariai, palieka
mos derybų valdininkų nu
sprendimui, arba kompetici- 
jai bei neteisingoms prista
tymo ir reikalavimo komisi
joms, neatsižvelgiant į tei
singumo sistemą, nepaisant 
pačių žmonių reikalų, nė so
cialinės atsakomybės. Ta
čiau, kompeticija netrukus 
tampa maždaug pažabota, ir 
laissez-faire politikos pilnoji 
galybė. tebuvo vien toleruo
jama trumpą, bet lemiantį 
laiką kapitalizmo istorijoje. 
Vis dėlto motyvuojanti ga
lybė dar liekasi savinaudė, 
sistemos logiką kiekvienas 
naudoja savo naudai ir skur
džiai darbininkai atsiduria 
prie sienos. Ekonomiškoji 
teorija, kuri prisiima kapi
talizmą, buvo pripažinta uni
versitetuose ir ten dėstyta 
studentams; ir ta ekonomiš
koji teorija, kuri nieko kita 
nematė kaip savinaudą, savo 
laiku susidomėjo ekonomiš
kojo motyvo galimybe, ku
ria pripažinti individualinę 
atsakomybę, einančią iš so- 
sialinio pareigingumo. Tuo 
atžvilgiu, daug savo ekono
miškais raštais pasidarbavo 
Alfredas Marshall, kurs yra 
vienas iš didžiųjų autoritetų 
moderninėje ekonomijoje.

Kapitalizmo filosofai 
pataikūnai

Kapitalizmo filosofai pa
taikūnai negali pateisinti 
ekonomiškos sistemos savo 
įrodymais, kad ji išdavė 
gausingesnę materi j alinio 
turto produkciją, nes tai yra 
viena iš utilitarianinio indi
vidualizmo klaidų, kuri tur
tą sutapdina su pačia gero
ve. Katalikai protauto j ai 
nuo pat pradžių priešinosi 
utilitarianiniam individua
lizmui ir nežiūrint kokiu 
vardu jis pasirodydavo, ka
talikai priešinosi ekonomiš
kos sistemos pasireiškimui 
laissez-faire politikoje, ir jie 
pasmerkė sistemos produktą 
kapitalizme. Tai įdomu žino
ti, nes tai buvo dėstoma eko- 
nimikose, kad XVIII-tojo 
amžiaus individualistinė fi
losofija parodė savo labiau
siai įtikinantį veidą. Ado
mas Smith ir jo mokykla ne
atidengė naujų mokslo sri
čių, ir tuometinis neteisin
gumas ir supuvimas pasi- 
sireiškė gildijose ir kituose 
senuose socialinio tvarkymo 
organuose, kad būta patei
sinimo tai politikai, kuri ry
žosi prašalinti visas taisyk
les ir laisvėje atsiduoti eks
perimentui. Vienok, prityri
mas parodė, kad visas eks
perimentas buvo neatodai-

New York = Budapest = Kaunas IŠ TĖVU ŽEMĖS
liais. Gera tvarka, švara, 
sveikas ir įvairus maistas, 
pamargintos programos y- 
pač kelionę linksmino. Jau 
ir propelerio bildesys ne tiek 
erzino. Keliauninkai manda
gūs ir draugiški; daugelis 
važiavo, kaip ir mes, kon
gresam Kartu buvo ir dievo
ti. Mišias teko laikyti kas
dien. Katalikai jų klausėsi

Mūsų laivas Britannic iš
plaukė geg. 14 d. 12:05 vai. 
ryto. Kaip keista, kad dar 
yra tikinčių į burtus dėl 13 
d. mėnesio ir dar penktadie
nio, — tad nelaimių, vadina
si, nebus, nes išplaukta šeš
tadienio ryte. Pilnas įspū
džių, nepaisydamas New 
Yorko vaizdo naktį, nuėjau 
kajutėn labai reikalingam
poilsiui. Betgi ilgai negalė- ir priiminėjo Komuniją. Rėž
iau užmigti ar tai dėl dide
lio bildesio ar dėl be galo 
malonaus giminių, draugų ir 
pažįstamų bičiuliško išlydė
jimo ir širdingų linkėjimų. 
Galų gale išvykstu į seniai 
planuojamą bei svajotą ke
lionę. Kokia ji bus,Dievas ži
no, bet prieš šešioliką metų 
paliktą Lietuvą ir Europą 
tikrai ilgiuos pamatyti. Ir 
taip, dar tebeklausydamas 
šnekučiuojančio kun. Ambo- 
to užmigau. Ir miege, ro
dos, mačiau mielųjų kunigų, 
tėvelių ir parapijiečių vei
dus, mane atsisveikinančius 
prieplaukoje.

Ryte išbudino propelerio 
ūžimas. Mūsų kambarys yra 
pačiame laivo gale ir kiek
vienas propelerio sukimas 
aiškiai girdimas, šis bilde
sys ir buvo vienintelis kelio
nės nemalonumas. Prabudęs 
laukiau laivo supimo. Turė
jau tik vieną baimę keliau
jant jūromis — laivo supi
mą, kurio negaliu pakęsti. 
Bet kaip malonu buvo, kad 
supimo nejaučiau ir tuoj 
apsirengęs išėjau į denį. Na, 
sakau, jūra ramesnė nei 
Long Island sound ties Fort 
Solonga. Nė jokių vilnių, 
laivas plaukia kaip upėje. 
Sočiai tad valgiau, nes gali 
prisieit nevalgyt... Bet ma
lonus buvo apsivilimas, kad 
visa kelionė be mažiausio 
supimo laimingai praleista. 
Vieną dieną, tiesa, į vakarą 
laivas kiek daugiau kilnojo
si ,bet 
niekas 
aš, kad 
galimo
man vaistininko Urbono į- 
duotą bromidą, dėl kurio 
net kun. Ambotas pradėjo 
tyčiotis... Mečiau vaistus, 
pamanydamas, kad turėčiau 
būti geras jūrininkas, net 
penktą kartą keliaudamas 
skersai Okeaną.

Pamažu susipažinome su 
bendrakeleiviais. Važiuoja
me 21 kunigas (tik mes 2 
lietuviai). Lietuvių laive 6 
turistinėj klasėj ir 3 trečioj. 
Į Eucharistinį kongresą, pa
sirodo, važiuojame mudu 
kunigai ir dvi panelės Rė- 
kiūtės iš Wilkes Barre. Pa. 
Kiti vyksta tiesiog Lietu
von. Trečia klase važiavo 
Dirvos redaktoriaus žmona 
p. Karpienė, Cleveland© dai
nininkė p-lė Rasulytė ir Chi- 
cagos dainininkė p-lė Ančiū- 
tė. Dainininkės keletą kartų 
mus palinksmino lietuviško
mis dainomis. Abi gražiai 
užsirekomendavo per 
rengtus laive koncertus.

Rami jūra, gražios die
nos, draugingi keliauninkai, 
sudarė tokią malonią kelio
nę, kad dienos bėgo šuo-

taip nežymiai, kad 
dėmesio nekreipė, o 
apsisaugočiau nuo 
susirgimo, paėmiau

pa-1

rus ir siauro masto. Tačiau, 
priešingos organiškos socia
linės filosofijos išganinga 
veikla prieš Adomo Smitho 
individualines ekonomikos 
mokslą ypatingai priklauso 
dviem atsižymėjusiems ka
talikams, būtent, Adomui 
Muller (1779 — 1829 m.) ir 
Franzui Von Baader (1765 
— 1841 m.).

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

kėjo ir išpažinčių paklausy
ti.

Šeštą dieną, t. y., geg. 20 
d. priplaukėm Irlandijos 
krantus ir vakare sutemus 
airiai išlipo Kobh prieplau
koje. Tuoj laivas išplaukė ir 
geg. 21 d. per pietus pasie
kėm Angliją ir kai kurie ke
leiviai išlipo Plymoutho 
prieplaukoj. Ir čia laivas 
stovėjo tik porą valandų. Už 
šešių valandų jau matėme 
Prancūzijos pakraščius ir 
vidunaktį įplaukėme į Hav
re uostą.

Geg. 22 d. kėlėmės 4:30 
vai. ryto mišioms, nes šeštą 
valandą ryte turėjome ap
leisti laivą. Jau septintą va
landą laivas mus atsisveiki
no ir išplaukė Londonan.

Prancūzai mus sutiko la
bai mandagiai. Čia laukė 
mūsų ir vadovai. Atlikę for
malumus ir be jokių kliūčių 
praėję muitinę (daugumai 
nereikėjo nė bagažo atidary
ti), sėdome į specialų Pary
žiaus traukinį ir 7:23 vai. 
per Rouen traukėme į Pran
cūzijos sostinę.

Traukinys važiavo tik 
4 valandas. Visi amerikie
čiai domėjosi prancūzų mie
stais bei laukais. Miestai 
gražūs, švarūs. Laukai iš
dirbti ir darė malonaus įspū
džio. Prancūzas ūkininkas 
darbštus. Savo ūkį prižiūri 
labai kruopščiai. Vienur ki
tur matėsi šiaudinis stogas, 
kas mane stebino, bet šiaip 
namai moliniai, pabaltinti, 
ir kitos triobos, atrodo, kaip 
Lietuvos gero ūkininko. Ke
liai tiesūs, išlieti ir geri au
tomobiliams. Kryžkeliuose, 
kaip ir Lietuvoje, matosi 
kryžiai, stovylos ar mažos 
koplytėlės. Tikėjimas išsi
laikęs kaime. Pravažiuojant 
miesčiukus matėsi būriai 
lanką bažnyčias, nes tai bu
vo sekmadienis. Vienur ki
tur pastebėjome kunigus 
vaikščiojančius sutanose.

Prancūzija nors ūkio kra
štas, bet turi daug dirbtu
vių. Kaminai iš tolo matosi 
privažiuojant miestą. Pran
cūzijoje matėme automobi
lių daugiau, nei kuriame 
nors kitame krašte. Kai kur 
dar pastebėjome karo lieka
nas, bet sunku būtų iš karto 
spręsti, kad 1 žiaurus karas 
buvo palietęs šį kraštą. Ka
reivių labai mažai matėme, 
nors Prancūzija dabar gero
kai ginkluota.

Traukinys greitai bėgo. 
Su šypsena praleisdavome 
kitus traukinius. Kaip keisti 
europiečių vagonai ameri
kiečių akims. Dauguma va
žinėja trečia klase. Kaip sil
kėmis prigrūsti trečios kla
sės vagonai. Mes važiavome 
tarptautiniais vagonais. 
Prieš pat pietus įvažiavom į 
St. Lazare stotį Paryžiuje. 
Iš čia visi su bagažais auto
busu nuvykome į Ambasa- 
dor viešbutį.

(Bus daugiau)
Kun. Jonas Balkūnas.

— Žydų liaudies bankelių 
Lietuvoje yra 84. Jie pernai 
turėjo 14 milijonų litų indė
lių. Metai baigti su 163,000 
litų pelno.

— Lietuvoje kalamos apy
vartai naujos 10 ir 2 litų 
monetos su prezidento Anta
no Smetonos atvaizdu.

— Klaipėdoje birželio 7 d. 
įvyko 700 Klaipėdos krašto 
jaunųjų ūkininkų suvažiavi
mas.

— Kaune įsteigtas ir pra
dėjo jau veikti antrasis gu
mos fabrikas. Iki šiol veikė 
Inkaro gumos fabrikas, ku
riam gerai sekėsi.

— Birželio 10 d. Rygoje 
prasidėjo Baltijos Santarvės 
konferencija, kurioje Lietu
vos delegacijai vadovauja 
užsienių reikalų ministeris 
Lozoraitis.

— Kaune birželio 10 d. 
prasidėjo penktasis koope
ratininkų kongresas 65 me
tų kooperacijos Lietuvoje 
sukakčiai paminėti. Buvo at
silankę Švedijos, Estijos, 
Suomijos ir Vokietijos dele
gatai. Kaune buvo suvažia
vę per 500 kooperatininkų, 
kuriuos sveikino Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Angli
jos ir Europos valstybių 
kooperacijos organizacijos.

— Birželio 9 d. į Klaipėdą 
atvykusią 116 Amerikos lie
tuvių ekskursiją jaudinančiu 
nuoširdumu sutiko organi
zacijų atstovai ir didelis bū
rys visuomenės. Svečiai pir
mais įspūdžiais esą labai pa
tenkinti. Jokios kitos links
mybės negalinčios prilygti 
džiaugsmui įkėlus koją į Ne
priklausomą Tėvynę Lietu
vą. Atvykusios ekskursijos 
dalyvių tarpe buvo ir Ame
rikos buvęs redaktorius K. 
P. Vilniškis.

— Prie Kauno savivaldy
bės darbų dirba apie 500 
darbininkų; iš viešųjų dar
bų fondo lėšų šiuo metu tvar 
komas Ąžuolynas.

— Nemuno vandens auk
štis vienu laikotarpiu kas
dien nukrisdavo po vieną 
centimetrą, bet, kelias die
nas palijus, apie Alytų ir 
Merkinę, vanduo pakilo 
dviem centimetrais.

— Lietuvių verslininkų 
sąjunga neseniai panaikino 
mėlynuosius ženklus, kurie 
buvo dalinami tiems asme
nims, kurie pirkdavo pas lie
tuvius prekybininkus. Gavę 
tuos ženklus dalyvaudavo 
laimėjime.

— Labai daug rūpinamasi 
mūrinės statybos plėtimu ir 
atitinkama komisija jau 
baigianti paruošti planą, pa
gal kurį numatoma visoje 
Lietuvoje sėkmingi būdai 
mūrinei statybai.

— Prie Kuršėnų miestelio, 
pakeliui į cukraus fabriką, 
vieškely buvo kalnas, kuris 
labai sunkino ūkininkus, be
sinaudojančius 
Dabar šis 
mas.

— Kaune 
kybininkė
Lenkijos pasiuntinybę Kau
ne surado savo sūnų, kurs 
buvo jai dingęs jau 19 me
tų. Dabar pasirodo, kad jos 
sūnus yra Krokuvos uni
versiteto profesoriaus pagel- 
bininkas.

— Šiemet per pirmus ke
turis mėnesius į valstybės 
iždą įplaukė 96,327,210 litų 
pajamų. Pernai tuo laiku pa
jamų gauta 7 milijonai ma
žiau.

— Iki gegužės šiemet ban
krutavo septynios firmos 
su apie 1,100,000 litų skolų. 
Daugiausia skolų turėjo su
bankrutavęs odų fabrikas. 
Kilnojamo turto varžytynių 
šiemet per tris mėnesius bu
vo 259 ir nekilnojamo turto 
— 412.

— Birželio 7 d. Kaune ati
daryta Sovietų Rusijos foto 
paroda.

— Ligi liepos 15 d. visoje 
Lietuvoje surašomi kurčiai 
— nebyliai, kuriems nuo ru
dens steigiamas institutas. 
Mokslas, išlaikymas ir gydy
mas neturtingiems bus tei
kiamas nemokamai.
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Kaunas. — Centro pirm, 
inž. Ant. Mažeikos vadovau
jama L. Vyčių ekskursija 
laimingai atvyko į Lietuvą 
ir čia buvo nuoširdžiai ir iš- 
kilmingai pasitikta. Sutiki
mui vadovavo Pavasarinin
kų vyr. vadas dr. Leimonas. 
Ekskursantai Kaune tuojau 
pradėjo lankyti įdomiausias 
vietas ir gyvai domėtis atsi
kūrusios Lietuvos pažanga.

Birželio 1 d. vyčiai plačiai 
susipažino su Kauno įdomy
bėmis. Apie jų lankymąsi 
daug rašo Lietuvos Aidas:

„Vakar amerikiečių lietu
vių vyčių ekskursijos daly
viai plačiau susipažino su 
Kauno — laikinės mūsų sos
tinės — kultūrinėmis įstai
gomis ir įmonėmis. Pirmiau
sia svečiai susipažino su Vy
tauto Didžiojo muziejum. 
Čia gilaus įspūdžio jiems pa
liko tradicinis vėliavų nulei
dimas Karo Muziejaus sode- ‘ Nepal 
lyje. g vienos s

Vakar dieną ekskursinin- S menkės! 
kai taip pat susipažino su R žusios ' 
Kauno senamiesčiu, jo gar- | kaišyta 
bingą praeitį primenančiais | Ar T 
paminklais. Aplankė visą ei- [ nugulę 
lę bažnyčių. Jų tarpe aplan
kė Kauno Baziliką ir Vytau
to D. bažnyčią. Gražų ir 
drauge jaudinantį vaizdą 
teikė jaunieji ekskursinin- 
kai, lietuviai, kai ties Mairo
nio ir Vaižganto antkapiais, 
palenkę galvas, tyliai kalbė
jo jiems — mūsų tautos gar
bingiems ir nemirštamiems 
vyrams — po amžinatilsį. 
Be to, ekskursininkai atsi
lankė Tautosakos Archyve, 
kur jiems paaiškinimų sutei
kė dr. Balys, papasakoda
mas apie turtingą lietuvių 
tautos tautosaką, jos kūry
bą. Toliau ekskursininkai 
atsidūrė tarp Kauno Pilies 
griuvėsių.

Greta senovės didybe ir 
galingumu kalbančia praei
timi ekskursininkai susipa
žino su naujai kylančia ir 
augančia kultūrine Lietuva 
— apsilankę Maisto fabrike, 
vadovaujami Maisto b-vės 
pirmininko šalčiaus, jie ap
žiūrėjo skerdyklas, konservų 
skyrių, bekonų ir kt. sky
rius.

Aplamai, šių Amerikos 
lietuvių savo tėvynės praei
timi, dabartimi ir milžiniš
kais šuoliais kylančia Lietu
vos kultūra susidomėjimas 
buvo nepaprastai didelis. 
Pravartu pažymėti, kad kul
tūrinių įstaigų ir įmonių 
vadovybės ekskursijas mie
lai priima ir viską plačiai 
paaiškina.
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Tai anglų rašytojo T. S. Ar
thur apysaka, kurią lietuviš
kai dramatizavo kun. dr. Jo 
nas K. Navickas, 
mos jau trečias 
Išleido Marijonai, 
dinta Lietuvoje.

Šios dra- 
leidimas. 
Atspaus-

svajų I 
klydęs 
voną, o 
je beldi 
kodami

Nešini 
lapos, j 
širdies I 
nam troi 
ruošė, jul 
raliją aš

Vakara 
kia pabai 
širdies š 
kelio... Bf 
nusėdę ž 
mano vieš 
ris mano 
pakreipti

•L.

Buvom

stogu lij 
Jis čėpojo 
paslystų ii 
myn, į ten, 
varyti snū

pairapštydi

tiue'io pauk

startos, ir 
koalą ir ta 
liohs, buvo

H labiausia 

zvirbi 
Abejota 
iė pirklius 
telsas išeitų 
Hi bernai. 

Anuoju t 
flų vėdavim 
jis dailiai d 

i bis ant
Maudų, o j

anytos. Į

Matas, ir



1938 m. Birželio 17 d., 1938 m. AMERIKA 3
Marija Aukštaitė

VAKARAS
, Kaune ati- 
lusijos foto

15 d. visoje 
iomi kurčiai 
ems nuo ru- 

institutas, 
nas ir gydy- 
ms bus tei
tai,

iKURSUA 
OJE
•• 
mtro pirm.
os vadom- 

ekskursija
to į Lietuvą 
irdžiai ir iš- 
rta. Sutiki- 
’avasariniu- 

Leimonas.
tune tuojau 
įdomiausias 
mėtis atsi
us pažanga, 
fčiai plačiai 
,uno įdomy- 
į lankymąsi 
os Aidas: 
dėčių lietu- 
rsijos daly- 
įsipažino su 
s mūsų sos- 
lėmis įstai- 
is. Pirmiau- 
ižinosuVy- 

muziejum.
io jiems pa- 
iliavų nulei- 
iejaus sode-

jkskursinin- 
įsipažino su 
čiu, jo gar- 
imenančiais 
nkė visą ei- 
arpe aplan- , 
? ir Vytau-

Gražų ir 
tį vaizdą 
kskursinin- 
tiesMairo- 
antkapiais, 

tyliai kalbė- 
tautos gar- 

airštamiems 
amžinatilsį, 

linkai alsi
os Archyve, 
dnimų šutei- 
papasakoda- 
ingą lietuvių 
ą, jos kury- 
cskursininkai 
Kauno Pilies 

s didybe ir 
ančia praei- 
nkai susipa- 

kylančia ir 
'ine Lietuva 
risto fabrike, 
Šlaisto b-vės 
čiaus, jie ap- 
das, konservų 

ir kt. sky-

ių Amerikos 
tėvynės praei- 
i ir milžiniš- 
ylančia Lietu- 
susidomėjimas 
astai didelis, 
mėti, kad tai
gų ir įmoniiĮ 
rskursijas mie- 
f viską plMiu

■ Km į
nomis išėjo S į 
įja knyga - i 
tų smuklėje' 
šytojo T. S. Ar- 
,, kurią lietuvis- 
avo kun. dr. JO' 
įkas. šios dra- 
rečias leidimas, 
onai. Atspaus- 
)je.

Kaip upės srovė, neša die
nos gyvenimą... Vakaras... 
seniai saulė nuskubo dan
gaus debesų vieškeliais ir, 
rausvais vakarų patalais 
užsiklojus, paliko dūsaujan
čią naktį.

Vakaras... Ir gyvenimo 
vakaras prie durų bildena... 
Nejaugi?! Taip... Skuba prie 
gyvenimo slenksčio... Ištie
sęs baltas šilko gijas, sagsto 
sidabro siūlais rūpestingai 
suklotas plaukų bangas. Va
karas...

šniokščia medis, atsidus
damas pakaitomis lapų šna
resiu. Taip, kaip siela be žo
džių Tau neša mano skundo 
pasaką...

Vakaras... Kaip švelnaus 
juodo aksomo ritimai, čiuže
na patamsių staklėse, audžia 
mano skaisčią briliantinę 
gėlą... Ją segu prie Tavo šir
dies nepasiekiamų ploščių 
drebančia, išvargusia nuo
dėminga ranka.

Prilaikyk, mano dūžtan
čią kančių taurę prie kapų 
laipto, gal suspėsiu sumesti 
Tau vienam maldą, ir sielos 
glėbiu gal pasieksiu apka
binti Tavo kojas.

Vakaras... Ant kranto šir
dies okeano, nepalik manęs 
vienos! Pražiūrėsiu akis į 
Tavo gyvenimo laivą, tols
tantį ašarų vaivorykštėmis...

Nepalik manęs prie mano 
vienos širdies uolos, nes su- 
menkėsiu dvasia, kaip sudu
žusios valties skeveldra, iš
kaišyta sopulių putomis.

Ar Tu žinai, kad dabar 
nugulę žvaigždės ant mano 
svajų aureolės, ir sapnas už- 

* klydęs į tysantį miesto la
voną, o mano širdies lūšno
je beldžiasi kalavijai, ieško- 
kodami Tavęs?..

Nežinau, gal nesuklydo 
lūpos, jei įsisiurbė į Tavo 
širdies Indą atsigerti amži
nam troškuliui pasaulio ty
ruose, juk kitaip į Tavo Ka
raliją aš patekti negaliu...

Vakaras... Aplinkui kau
kia pabaisų žiotys. Be Tavo 
širdies švyturio aš nežinau 
kelio... Baisu, ir juodų arų, 
nusėdę žemės šakos budi 
mano vieškely... Tad Tu, Ku
ris mano širdies vadžią gali 
pakreipti į -laimės šalį, iš

klausyk lūpų, džiaugsmo ne
liestų...

Ateinu... ne žeme, bet liep
tu sopulio. Surakintos ran
kos dvasinio kalinio pan
čiais, nepabūk... Savo puoš
nių oazių išpuoštais kilimais 
nusivesk mane į amžinos 
Palaimos Rojų...

Apie Tave daug kas kalba 
ir nieks Tavęs nepažįsta, 
nes Tavo salionai tik dvasi
nių svečių Karalija. O žemė 
retai ieško Tavo Palaimintų 
Pėdų Golgotos kančia nula
šėtų...

Aš noriu pasekti Tavo ta
ką, Viešpatie, bet nei viena 
ranka lig šiol man jo nepa
rodė...

Kiekvienos vadžios veda 
ir traukia į savo širdies 
vieškelius. Ir prisipažįstu, 
mano sielos Karaliau, kad 
suklupau po žemės akmeniu, 
ir nedanešu širdies Amžina
jam Ilgesiui...

Vakaras... baugu vienai... 
Išvogta dvasia artėju... Ne
gi užsikirtę sopulių kalnai 
krūtinėj neteks Tavęs?!

Baisu... Mano širdies vil
tis perskurdi... Tik pavargė
liui ir elgetai, o aš trokštu 
su Tavimi keliauti, okeanų 
Kūrėjau. Tavo širdies švytū
liai tebūna mano sielai ke- 
liarodžiu į Amžinąją Tėvy
nę.:.

Eikš prie manęs, mano 
Išganytojau, aplinkui šlama 
vasara, ir Tavo vainikai tur
tingesni už žemės deiman
tus. Tu gali išpuošti mano 
sielą dangišku grožiu, gali 
išvilkti iš skurdaus sielos 
rūbo, nes štai tyra ašara 
krinta ant šio lakšto...

Vakaras... Tu būk su ma
nimi naktų glūdumose... Ka
da miega žemė, mano lūpos 
Tau daug pasakys. Kalbė
siu ne kančią, ne skundą, ne 
gėlą. Tik bėgiosiu vasaros 
šlamesio malda, grožėsiuosi 
Tavo rankų kūryba, Tavo 
amžinąja daile. Prie kiekvie
no žiedo aš sustosiu, o Tavo 
meilė man pasakys, kam jį 
paskyrei...

Dieve mano, ar jauti ma
no širdį Tau kalbančią? Že
mė neišgirdo nei vienos ma
no maldos... Paspyrė mano 
nevieną ašarą pašaipa ir vy
liais... Už tą visą žemei ati

daviau viską! O Tau, Bega
line Gėrybe, surinkau tik 
saujelę savo širdies trupi
nių...

Nebark manęs... Aš Tavo 
amžiais! Kaip negęstanti 
žvakė, deganti ilgesiu ir 
meilės troškuliu, vis žibėsiu 
šalę Tavo kojų, kraujo rožė
mis iškaišytų...

Vakaras... Ar Tu ateisi 
pas mane, į mano sielos lū
kesio seklyčią paviešėti, pa
vartyti mano sąžinės albu
mą?.. Laukiu... Juk vasara 
aplinkui... šnarena alyvos, 
ir Tavo rankų grožį neša į 
mano širdies karaliją...

Ateik Numylėtasis, tvys- 
ka erdvė mėnuliu, dausos 
skęsta amžinų šviesų žiran- 
deliais, ir mano dvasinėj 
lūšnoj žiba lūkesio žiburys...

Vakaras... Naktis... Baigia 
gęsti miesto šviesos, o aš, 
kaip skurdus vorelis, užsi- 
raizgęs ilgesio tinkle, dar vis 
laukiu Tavęs...

O medis vis dar šniokščia, 
atsidusdamas pakaitomis la
pų šnaresiu, taip, kaip siela 
be žodžių Tau neša mano 
skundo pasaką...

KIAULĖ SUKĖLĖ KARĄ
San Juan saloje, netoli 

Vancouver, Kanadoje, gyve
no airis ir turėjo mažą kiau
lę. Toje saloje gyveno ir 
amerikietis Culver, kuriam 
1859 m. airio kiaulė bulves 
iškniso. Culver perspėjo ai
rį, kad sulaikytų kiaulę nuo 
darymo jam nuostolių. Per
spėjimams nieko nepadėjus, 
Culver nušovė kiaulę. Airis 
kreipėsi į anglų aukščiausį 
teismą, bet teisme Culver 
atsakė, kad San Juan sala 
yra Amerikos pusėje.

Visa byla pakliuvo į teis
mą. Kaip Kanados, taip J. 
A. Valst. valdininkai, kurie 
skyrė pasienio ribas saloje, 
negalėjo pasakyti, kam toji 
sala priklauso. Kilo triukš
mas. Anglai prisiuntė savo 
kariuomenę; J. A. Valst. 
prisiuntė gen. W. Scott. Gin
čai traukėsi kelis metus ir 
dėl kiaulės vos nekilo karas.

Valstybės sienos klausi
mas buvo atiduotas spręsti 
trečiųjų teismui, kurį suda
rė Vokietijos kaizeris, kuris 
1872 m., 13 metų po kiaulės 
nušovimo, išsprendė, kad 
San Juan sala priklauso J. 
Am. Valstybėms ir tuo ka
ro šešėlį panaikino.
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Gyvenimas Mirties Namuose
Visi girdėjome apie gar

sųjį New Yorko valstybės 
kalėjimą Sing Sing, šio ka
lėjimo sienose atsisveikina 
su gyvųjų pasauliu teismo 
pasmerktieji asmenys, šia
me kalėjime, kurs neretai 
vadinamas Mirties Namais, 
per 25 metus dr. Amos O. 
Squire buvo gydytoju pata
rėju ir vyriausiu gydytoju. 
Neseniai jis parašė knygą 
„Sing Sing gydytojas”, ku
rios trumpą santrauką čia 
paduoti mėginsime, leisdami 
kalbėti pačiam daktarui. 
Taigi, mieli skaitytojai, 
jums dabar kalba dr. Squire:

New Yorko valstybėje pir
mas elektros kėdėje mirties 
bausmės įvykdymas buvo 
1890 m. rugpiūčio 6 d. Au- 
burno kalėjime, o Sing Sing 
kalėjime pirmą sykį — 1891 
m. liepos 7 d. Nuo 1916 me
tų šioje valstybėje visi mir
ties bausmės sprendimai 
vykdomi Sing Sing kalėjime.

Naujų mirties namų sta
tyba kaštavo 268,000 dole
rių; jie yra prie Hudsono 
upės, visai atskirti nuo pa
ties kalėjimo. Juose yra 39 
kambariai. Trys kambariai 
visai atsiskirti nuo kitų ir 
juose laikomos tik moterys. 
24 skiriami tiems vyrams, 
kurių gyvenimo klausimas 
dar galutinai neišspręstas, 
šeši yra tiems, kurių visi 
prašymai jau atmesti ir jie 
turi tik vieną žingsnį iki 
mirties kėdės. Kambarys, 
kuriame pasmerktasis pra
leidžia paskutines gyvenimo 
valandas, turi dvejas duris, 
kurių vienos tiesiog į mir
ties kambarį.

Mirties namo koridorių 
kaliniai vadina šokių sale; 
jis yra kelias į vestibulį, ku
riuo pasmerktieji atlieka 
savo paskutinę kelionę. Mir
ties kambarys yra taip už
daras, kad iš jo jokis garsas 
neišeina į aplinkinius kam
barius ir koridorius.

Mirties namuose pasmerk
tieji pasirodo su visomis sa
vo savybėmis. Atsimenu 
vieną vyrą iš Buffalo. Jis 
buvo 41 metų; tai buvo tik
ras psichopatiškas krimina
listas. Vieną dieną jis man 
kalbėjo: „Klausyk, daktare, 
žmogus, kurs dirba pragy
venimui, yra kvailys. Aš

vogdavau tūkstančius ir 
praleisdavau. Jei kas pasi
maišydavo man, tam būdavo 
blogai. Pasaulis turi būti 
suorganizuotas kuriuo nors 
būdu, ar ne? Mes turime tu
rėti įvairiausių žmonių, mes 
turime turėti kalėjimų sar
gybinių, gydytojų, na, turi
me turėti ir vagių”. Ir visą 
laiką jis taip kalbėjo. Pas
kutinio valgio jis paprašė 
duonos ir vandens, pareikš
damas, kad nieko geresnio 
negali tikėtis toks valkata, 
kaip jis. Kai sargybiniai at
ėjo vesti jo į kėdę, jo kam
bario durų rakto skylutė 
buvo užkimšta duona, ku
rios iškrapštymas prailgino 
jo gyvenimą kelioms minu
tėms. Po šio atsitikimo du
rų skylutės padarytos tik iš 
lauko pusės.

Sing Sing kalėjime nei 
vienam asmeniui, pasmerk
tam mirti, neduodama nar
kotikų, nes norima, kad jis 
suprastų blaiviu protu prieš 
pat mirties įvykdymą, kad 
jis turi atsilyginti visuome
nei už nusikaltimą, sumokė
damas brangiausią kainą. 
Kartais alpstančiam pa
smerktajam duodama su
stiprinimo vaistų, kad jis 
pasitiktų mirtį pilna sąmo
ne.

Mirties bausmės vykdy
mas būna ketvirtadienį. Ga
lutinis pasiruošimas prasi
deda rytą, tuoj po pusryčių. 
Pasmerktasis perkeliamas iš 
atskiro skyriaus, iš kur iš
eidamas jis dar gali pama
tyti savo likimo draugus, 
kurie laukia eisenos pas 
elektros kėdę kiek laiko vė
liau. Dažnai girdėti tokie 
atsisveikinimo žodžiai: Su
diev, tuoj pasimatysime! 
Laikykis tvirtai! Neužmiršk 
šypsotis! Iškelk savo smak
rą!

Pasmerktasis vedamas į 
vaną ir ten gerai išmaudo- 
mas, po ko gauna švarius 
baltinius ir naujus drabu
žius. Jei turi savo pinigų, 
leidžiama įsigyti geresnės 
rūšies rūbus. Po to jam nu
skutama barzda ir nukerpa
mi plaukai. Po šių „ceremo
nijų” jis nuvedamas į atski
rą celę, kur praleidžia pas
kutines gyvenimo valandas.

ATOSTOGŲ LAIKAS

tai ilgo laukimo per ištisus metus įsigyvendinimas. 

Atidaryk taupomąją sąskaitą kitų metų atosto- Į 
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Antanas Vaičiulaitis

Pabėgėliai
Buvo saulėta vasaros die

na. Aukštai garnys suko ra
tą, vyturiai čireno, o kluono 
stogu lipo katinas rainius. 
Jis čėpojo atsargiai, kad ne- 
paslystų ir nenusiristų že
myn, į ten, kur žardyje su
varyti snūduriavo gyvuliai. 
Retkarčiais jis stabteldavo, 
pakrapštydavo šiaudus ir į- 
siklausydavo, ar neišgirs čyp 
sinčio paukštyčio lizde tarp 
kūlelių. Visi paukščiai, ir 
startos, ir geniai, ir višta 
kuode, ir tas mažasis kara
liukas, buvo pasipiktinę ši
tuo besikarstančiu plėšiku, 
bet labiausiai ant jo dūko ir 
čirškė žvirbliai. Pašiurpę jie 
straksėjo tarp žiogrelių, pū
tė gurklius, kad storesnis 
balsas išeitų, ir plūdosi, kaip 
koki bernai. Bet rainiui gal
vos nuo jų tarškimo ir spar
nų vėdavimo neskaudėjo, ir 
jis dailiai dėliojo savo batu
kus ant sausų, čežančių 
šiaudų, o jo kailis žvilgėjo 
ir buvo susiringavęs ant 
čiupros. Bet šiandien jis, 
matyti, buvo sotus ir paten
kintas, ir nesirengė žvirblu- 
čių galabyti. Tad sąspara jis

nubruzdėjo ligi tvoros ir, 
atsisėdęs ant baslio, įsiste
beilijo į buliuką. Jis žiūrėjo 
su tokiu įžūlumu ir gudrybe 
į gyvulį, kad šis neiškentė 
ir tarė:

— Ko gi tu spoksai į ma
ne? Ar aš tau koks veidro
dis!

— Taip, taip, — murkda
mas prabilo katinas ir apsi
laižė plonu savo liežuvėliu,— 
nusipenėjęs esi ir gražiai at
rodai. Manau, kad šeiminin
kas žinojo, ką piaus, kai vir
tuvėje galando peilį.

— Kas piaus, kodėl piaus? 
— drebėdama atsiliepė ave
lė žebrė. — Be reikalo tu ne
gąsdink manęs.

— Aš tai jau nieko nebi
jau, — ramiai tarė buliukas 
ir atrijo kąsnį, kurį rengėsi 
neskubėdamas gromuliuoti.

— Tuoj ir tau ketera pa
sišiauš, kai išgirsi, kas atsi
tiko, — pasakė rainius ir 
nuo savo baslio apsižvalgė 
po kiemą žiūrėdamas, ar ne
susirinks daugiau klausyto
ju.

Ir jis neapsivylė. Iš kūd
ros išlindo dumblina kiaulė

žvieglė ir trynėsi į tvorą. 
Rėkdamas ir sparnais mo
juodamas atbėgo žąsinas ga- 
gonas, o paskui jį, kaklą 
traukydama, atkiūtino ir 
antelė kvaksė. Taip susirin
ko jų ten visas būrys, smul
kių ir didelių, ir laukė rai- 
niaus žinios. Šis tačiau ne
buvo toks greitas išsipasa
koti ir delsė, nes norėjo la
biau nustebinti ir kiaulę 
žvieglę, ir garnį, kuris į sa
vo lizdą nutūpė ir nuleidęs 
snapą klausėsi.

— Greičiau, greičiau, — 
nusigandusi ragino avelė 
žebrė. — Aš tikrai susirgsiu 
belaukdama.

— Tu dar tik susirgsi, o 
šeimininko duktė jau guli ir 
vos alsuoja.

— Kodėl aš to negirdėjau, 
— nustebo višta kuode, — 
nors šįryt buvau į virtuvę 
įbėgus!

— Tu per kvaila, kad to
kias dideles naujienas žino
tum, — ją užūdijo žąsinas 
ir kairę akį primerkė baltu 
apvalkalėliu, kad atidžiau 
galėtų klausytis. — Bet pa
pasakok, rainiau, ar tikrai 
jau taip jai bloga?

— Jinai mirs, — prislėgtu 
balsu ištarė katinas ir, pakė
lęs kojukę, nusišluostė ašarą

iš žalsvų savo akių.
— Jeigu katinas susigrau

dino, tai iš tikrųjų baisi ne
laimė artinasi, — garsiai 
galvojo antelė kvaksė ir 
snapu bakstelėjo į žemę. — 
Tik ar jau būtinai reikia 
mirti, jei susergi. Juk ir 
man vakar gūžį taip gėlė...

— Eik iš mano galvos su 
savo gūžiu, — įžeistas pasa
kė katinas. — Aš gi iš pa
ties daktaro žinau!

— Net iš paties daktaro! 
— nuo stogo sučirškė visas 
žvirblių spiečius. — Vyreli 
tu mano, su kokiais aukštais 
ponais tu susidedi!

— Taip, — aiškino rai
nius, — aš tupėjau prieme
nėj ant langelio ir prausiau
si, kai jis išėjo nuo mergai
tės ir vienas sau burbtelėjo: 
„Ji nepasveiks, jokiu būdu 
nepasveiks” Vargšelė, kiek 
sykių ji mane lašiniais pe
nėjo!

— Ir man sušėrė ji ne vie
ną duonos žiauną, — atsilie
pė buliukas.

Jis buvo labai nusiminęs, 
ir iš nuliūdimo jam visas 
snukio galas aprasojo.

— Bet aš nesuprantu, — 
paklausė jis, — kam tu ma
ne su tuo šeimininko peiliu 
gąsdinai?

— Kai duktė mirs...
— Karalaitė mirs, kara

laitė mirs! — staiga subliu
vo avelė žebrė — ir kad ims 
ji gailiomis ašaromis raudo
ti.

Jos skausmas buvo toks 
didelis, kad visi ten žardyje 
nedrįso jai širdies .užduoti, 
ją subardami ar pamokyda
mi, kam sutrukdė rainių. 
Taip gerą valandą jie tylėjo, 
ir žąsinas su ilgu savo kak
lu ir primerkta akim atrodė 
kaip negyvas. O saulė tuo 
tarpu maloniai švietė žydra
me danguje, vyturėliai čire
no ir čireno, ir mėlynos mu
sės zvimbė ore.

Pagaliau katinas sumur
kė:

— Kai duktė mirs, šeimi
ninkas pasiims išgaląstą 
peilį ir atėjęs nugalabys bu
liuką, nes reikės gi žmones 
pavalgydinti, kai jie į laido
tuves susirinks ir kiaurą 
naktį giedos. Nemanyk, kad 
tavęs pasigailės, nors tu ir 
baltą žvaigždę* kaktoje turi.

— Ar tik pats nebūsi iš
galvojęs istoriją apie mano 
galą, — dar spyrėsi buliu
kas.

Bet jo balsas kliuvo ger
klėje, o per visą nugarą nu
smelkė šiurpuliai,

Kartais po pietų atsilanko 
gydytojas. Iki šeštos valan
dos leidžiama atsilankyti gi
minėms. Kartą aš mačiau 
tėvą, motiną, brolį ir dvi se
seris, visus nualpusius ir 
pavirtusius ant grindų.

Paprastai pasmerktasis 
paskutinį vakarą gerai val
go, bet taip gali ne visi. Bet 
visada atnešamas rinktinis 
valgis, prisilaikant pasmerk
tojo pageidavimų.

Specialus budelis atvyks
ta anksti po pietų ir tuojau 
tariasi su kalėjimo „elektri- 
kierium” ir apžiūri mirties 
kambarį. Kai viską apžiūri, 
jis pasišalina ir atvyksta 
tik tada, kai reikia vykdyti 
mirties bausmę. Apie 10 vai. 
vak. pradeda rinktis liudi
ninkai. Įstatymas reikalau
ja, kad būtų pakviesti dvy
lika. Liudininkams praneša-^ 
ma, kad jie turi užlaikyti 
visišką tylą.

Elektros kėdė yra medinė, 
tamsiai rudos spalvos, žema, 
tvirta; turi atramą. Prie jos 
įtaisyti visi reikalingi raiš
čiai, kurie naudojami pa
smerktajam prijungti prie 
atitinkamų kūno dalių. Pri
siartinus paskirtai valandai, 
vyresnysis sargas atrakina 
celės duris ir prasideda tada 
paskutinis žygiavimas. Pra
džioje eina kapelionas, skai
tydamas ar kalbėdamas 
maldas. Jei pasmerktasis tu

ri ką nors pasakyti, jis da
bar pasako, pasiekęs elek
tros kėdę arba joje atsisė
dęs. Po to jo rankos pririša
mos prie kėdės atramų; nuo 
dešinės kojos kelnės jau bū
na anksčiau atplėštos. Prie 
dešinės kojos prijungiama 
elektros srovės laidas. Ant 
galvos uždedama odinė ke
purė — kaukė, kuri dengia 
galvą nuo kaktoj iki bur
nos. Ant pakaušio uždedama 
maža kepuraitė, kuri sujun
giama su antra elektros sro
ve. Tai atlikus, sargai atsi
traukia ir kapelionas prade
da skaityti paskutines mal
das. Paduodamas ženklas ir 
ateina garsas iš elektros 
kambarėlio. Kėdėje esanti 
figūra smarkiai pašoka, visi 
jos muskulai išsipučia, vei
das, kiek jo dar' galima ma
tyti, suraudonuoja ir iš vir
šugalvio išeina kartais dū
mai, visas kambarys atsi
duoda degimu. Ir taip užsi
baigia pasmerktojo paskuti
nės sekundės mirties na
muose.

Duodant kūdikiui vardą, 
reikia pagalvoti ir apie tuos, 
kuriems teks jį tarti.

— Aurevillis.

Kada vyras esti jaunas, 
jis nori prityrimo; ir įgavęs 
prityrimo trokšta energijos.

— Disraelis.

— Del manęs tu gyvenk 
nors ir šimtą metų — aš tau 
nepavydžiu. Tik ar aš kal
tas, jei iš paties šeimininko 
girdėjau, — pasiteisino rai
nius.

— Dėl to aš galiu būti ra
mi, — kriuktelėjo kiaulė 
žvieglė. — Kas gi terliosis 
su tokia dumblina...

— Skers ir tave...
— Ar nesusičiaupsi tu ten 

ant savo baslio! — sukvykė 
kiaulė piktai. — Tu vis mir
ties kitiems ieškai!

— Jei šeimininkas taip 
kalbėjo... Bet ką čia su kiau
le ginčysiesi! Tik dar norė
čiau įspėti ir antelę kvaksę, 
ir vištą kuodę, ir žąsiną ga
geną...

— Ką, ar mane? — lyg iš 
miego stryktelėjo šis ir iš
plėtė ne tik abi akis, bet ir 
snapą ir sparnus. — O ką aš 
blogo padariau kam nors?

— Nekaltasis atsirado! — 
rūsčiai prabilo avelė žebrė. 
— O kas anąsyk mergaitei 
blauzdas sužnaibė ir spar
nais mušė, jei ne tu. Gal ji 
nuo to ir miršta...

— Nesibark, žebrele, — 
ramino ją katinas. — Per 
laidotuves reikės ir tavo ju
kos...

Avelė tik prasižiojo, bet

buvo ji taip apglušusi, kad 
nė pusės žodžio nepajėgė su
mekenti.

Daugiau naujienų rainius 
neturėjo. Apsižvalgęs aplin
kui į nusigandusius paukš
čius ir gyvulius, jau norėjo 
liuoktelti jis nuo baslio že
myn, kai pamatė buliuką 
baltakaktį, kuris mėgino ra
gais atkelti žardžio varte
lius.

— Ką ten kalbini? — susi
domėjo katinas.

— Tu manai, kad aš atsi
gulsiu ant žemės ir lauksiu, 
ligi mane papiaus, — atsakė 
anas ir taip dunkstelėjo į 
vartelius, kad tie pakrypo ir 
atsidarė. — Aš bėgsiu į gi
rias.

— Ir aš bėgčiau, tik vilkų 
bijai, — atsiliepė avelė.

— O kam aš būsiu! — pa
sigyrė baltakaktis ir trumpą 
sayo ragą įsmeigė į velėną.

— Ir aš čia neliksiu, — 
prisidėjo ir žąsinas gagonas.

Ir taip visi jie sutarė 
sprukti iš žardžio į platų pa
saulį. Nužiūrėję, ar kas jų 
nemato, jie pakluone nusi
leido į klonį ir ežia tarp mie
žių traukė akių plotu. Pir
moji krypavo antelė kvaksė, 
snapu į žemę baksnodama.

(Bus daugiau)
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Pagerbė komp. Aleksį
Birželio 9 d. vietos Vil

niaus vadavimo skyriaus 
iniciatyva suruoštas iškil
mingas bankietas kompoz. 
Al. Aleksiui pagerbti, minint 
jo 25 metų veiklą Amerikos 
lietuvių visuomenėje ir ry
šium su D. K. Gedimino or
dino įteikimu. Iškilmės įvy
ko Elton viešbutyje. Į ban- 
kietą atsilankė per 180 rink
tinių vietos ir tolimesnių 
vietų lietuvių visuomenės 
asmenų. Ordino įteikti atvy
ko gen. konsulas J. Budrys; 
ta proga Elton viešbutis bu
vo pasipuošęs Lietuvos vė
liava.

Iškilmių kaltininką, atvy
kusį drauge su konsulu, 
bankieto dalyviai pasitiko 
nuoširdžiais sveikinimais, o 
orkestras sugrojo maršą. 
Programą pradėjo ir ją ve
dė J. V. Jenušaitis. Maldą 
sukalbėjo kleb. kun. J. Va- 
lantiejus, ką tik pasveikęs. 
Parapijos choro rinktinė 
grupė ir solistai dainavo tik 
Aleksio sukurtas dainas. 
Solo dainavo Ad. Grėbliūnai
tė, M. Andrikytė, N. Plan- 
gaitė, Al. Markevičius, Joa
na ir Adelė Lukšytės ir Alg. 
Ulinskas. Sudainuotos šios 
komp. Aleksio dainos: Gin
kim šalį Lietuvos, Miels Tė
veli, Berneli mūsų, Ak, my
liu tave, O pažvelki, mieloji. 
Ačiū, ačiū, Graži čia giružė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. Valantiejus, J. B. 
galiūnas, kun. J. Kazlaus
kas, J. B. Laučka, kun. Kri- 
pas, J. Tareila, T. Matas, J. 
Raugalis, J. Olšauskas, J. 
Pilipauskas, M. Jokubaitė. 
Daugelio draugijų atstovai 
ir įvairūs asmenys išreiškė 
savo sveikinimus paprastu 
atsistojimu, norėdami su
trumpinti programą. Rengė
jų vardu sveikino M. Andri
kytė ir J. Jenušaitis, kurie 
įteikė atitinkamą dovaną.

Konsului Budriui pasa
kius sveikinimo' ir Aleksio 
veiklos bei nuopelnų įverti
nimo kalbą ir įteikus ordi
ną, visi dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną. Ypatingu 
atsidėjimu išklausyta paties 
komp. Aleksio kalba, kurioje 
jis dėkojo Lietuvos vyriau
sybei, atsilankiusiam konsu
lui ir visiems svečiams, at
vykusioms į šį bankietą. Sa
vo kalboje pažymėjo, kad 
ateityje jis dar daugiau 
veiks lietuvių katalikų vi
suomenėje ir Tautos reika
lams. Jo kalba palydėta di
deliu plojimu.

Tą vakarą komp. Aleksis* 
susilaukė daug sveikinimų 
laiškais ir telegramomis ; 
sveikintojų pažymėtini Lie
tuvos ministeris Žadeikis, L. 
Šimutis, O. Katkauskaitė, 
komp. Žilevičius, Birutės 
choras, kun. Draugelis, 
mons. Miliauskas, komp. Po
cius, M. Zujus, V. Kviet- 
kauskas, V. Uždavinys ir ki
ti.

Pažymėtina, kad gražiai, 
taisyklinga lietuvių kalba, 
pasakė sveikinimo ir padė
kos žodį paties Aleksio sū
nus Norbertas, Notre Dame 
universiteto studentas, kurs 
vadovavo bankieto muzikali- 
nei programai. Po progra
mos buvo smagus pasilinks
minimas.

Komp. Aleksis gyvena 
Waterbury nuo 1924 metų. 
Į Ameriką atvyko 1913 m., 
ką tik baigęs Varšuvos mu
zikos konservatoriją. Pra-

džioje gyveno pas savo pus
brolį, a., a. kun. dr. Staniu- 
kyną. Po to buvo vargoni
ninku Chicagoje, Brooklyne, 
Detroite ir Springfielde, III., 
iš kur persikėlė į Waterbu
ry. Daug veikęs ir veikia L. 
Vyčiuose, L.D.S., Federaci
joje (dabar yra jos centro 
vicepirmininkas), V argoni- 
ninkų sąjungoje ir 1.1. Lie
tuvos Pavasarininkai yra iš
sirinkę jį savo Garbės na
riu.

(Čia dar pažymėtina, kad 
komp. Al. Aleksis yra labai 
nuoširdus ir artimas Ameri
kos Bičiulis. Red.).

T. B.

Mokinių naudai
Lietuvių Vaizbos Butas ir 

moterų skyrius surengs ant
rą metinį bankietą mokslei
viams, baigusiems aukštes
nes mokyklas ir šv. Juozapo 
lietuvių par. mokyklą. L. V. 
B. aukoja 30 dol. 5 dol. bus 
paskirti vienam lietuviui, 
baigusiam aukščiausiu laips
niu kiekvienoje aukštesnėje 
mokykloje, kurių yra tik 
penkios Waterburio mieste 
ir viena penkinė mūsų para
pijos mokyklos mokiniui. 
Bankietas įvyks birželio 25 
d. par. mokyklos salėje. Kas 
iš moksleivių verti šios do
vanos, tegu kreipias pas dr. 
F. J. Hill ir Ernestą Mažei
ką.

Lietuvių draugijų knygy
no komisija paaukojo 30 
dol. kontestui. Šios dovanos 
taip pat bus įteiktos šiame 
bankiete. šių draugijų ko
misija kviečia visuomenę 
prisidėti kiek galima.

Moterų sąjunga susiorga
nizavo. Centras paskyrė nu
merį 43. Ši kuopa labai veik
liai darbuojasi. Surengti šo
kiai birželio 4 d. buvo sėk
mingi. Dalyvavo New Bri
tam sąjungietės, kurios la
bai džiugino Waterburio 
kuopos nares. Mes ir jų ne
pamiršim ateity. Ačiū p. M. 
Jokubaitei ir Worcester!© 
sąjungietėms už telegramas.

8 vai. iš stoties WATR. Ko- ventojus trenksmas išbudi- 
misija ragina biznierius pa-'no. Net lietuvius Glyndon 
laikyti lietuvišką radijo pus- Avė. išbudino; manė, kad 
valandį, o lietuvių visuome--perkūnija, bet buvo giedra, 
nę remti savuosius. Gėda 
mums lietuviams, kad dar 
mums trūksta susipratimo 
reniti savuosius.

Koresp.

Tik laimė, kad nė vienas 
žmogus nenukentėjo. Polici
ja tyrinėja įvykį;* ten arti 
smuklė su šokių kambariais.

BALTIMORE, MD. ROCHESTER, N. Y.

— Klebono kun. J. Lietuv- 
| ninko išleistuvių vakarienė 
įvyko sekmadienio vakare. 
Svečių atvyko 150. Tikėtasi 
daugiau, bet, nedarbui siau
čiant lietuvių siuvyklose, 
doleriai labai pabrango, tad 
dolerinė įžanga daugumą 
sulaikė nuo šios vakarienės. 
Adv. Grajauskas vedė vaka
ro programą ir papasakojo 
apie savo kelionę po Lietu
vą 1930 metais. Kalbėjo mū
sų kun. Mendelio brolis, 
kun. A. Dubinskas, varg. G. 
Kaprešiūnas, V. Strazdaus- 
kas — parapijos visų drau
gijų vardu, moksleivis Ža
kas, kurs bus klebono paly
dovas visoje kelionėje. Kun. 
dr. Mendelis ir kun. A. Du
binskas įteikė po šimtinę 
klebonui. Visi linkėjo lai
mingai sugrįžti rugsėjo mė
nesį. Klebonas, atsisveikin
damas savo kalboj susijau
dino ir dėkojo visiems ren
gėjams, ypatingai kuni
gams; prašė atminti jį sa
vo maldose, o jis atminsiąs 
visus šventose vietose, ypač 
Liurde, kur prašysiąs sau 
sveikatos. Linkėjo parapijie
čiams, kad jam sugrįžus, ra
stų visas klases -mokyklos 
užpildytas lietuvių vaike
liais, kas jam būtų iškilmin
giausias džiaugsmas, kokio 
jis labiausiai trokšta. Balti- 
morę apleidžia birželio 17 d. 
Kun. Mendelis palydi į Nevz 
Yorką.

— Mokyklos mokslo me
tai baigėsi birželio 16 d. va
kare su vaikučių teatrėliu.

— Birželio 12 d. buvo šv. 
Vardo vyrų mėnesinė Komu
nija. Mokyklos 8-to skyriaus 
vaikai po mišių nufotogra
fuoti prie bažnyčios durų.

— Birž. 2 vai. ryte nežino
mas piktadaris pametė bom
bą gatvėje neturtingų sekci
joj, Woodyard ir Ramsay 
gatvėse. Visiems miegant 
bomba sprogo, namų sienose 
išskaptavo skyles ir kelis

Nuo birželio 6 d. iki 9 d. 
mūsų bažnyčioje buvo 40 
valandų atlaidai. Pirmadie
nį mišias atnašavo ir pa
mokslą sakė kun. Orvydas 
iš Schenectady. Vakare pa
mokslą sakė kun. Petraitis 
iš Worcester, Mass. Antra
dienį pamokslą sakė kun. 
Strimaitis iš Albany. Tre
čiadienį per paskutines pa
maldas pamokslą sakė kun. 
Jankus iš So. Boston, Mass. 
Jo pamokslo pirmutiniai sa
kiniai ypatingai buvo žavin
gi, žodžiuose spindėjo poezi
jos švelnumas.

Žmonių kas vakaras buvo 
pilna bažnyčia. Gražūs pa
mokslai, altoriaus meniškas 
puošnumas, žmonių maldin
gume skendimas, mažų vai
kelių procesijoje ypatingas 
teikimas garbės Jėzui ei
nant aplink bažnyčią sudarė 
visiems tą malonumą, apie 
kurį kun. Jankus pamoksle 
buvo nupiešęs, sakydamas, 
kad yra nemažai žmonių, 
kurie per daugelį metų tyri
nėja gamtos gražybes pava
saryje, giedrose, saulės 
spinduliuose, eina pamatyti 
vandens bangų, į pagirius 
pakvėpuoti tyru oru ir pasi
klausyti erdvės sparnuočių 
čiulbesių meliodijų. Bet, sa
kė, ir tos gamtiškos grožy
bės galutinos ramybės žmo
gaus širdžiai nepriduoda. 
Tik, sakė, čia prie mažos 
lemputės raudonos šviesos, 
prie altoriaus galima susi
rasti tą ramybę. Tą valandą 
iš tikrųjų žmonės ir jautėsi 
laimingiausi.

ko, tai lenkų vyriausybė ne
būtų ultimatumo Lietuvai 
sušvelninusi... Ir daugiau 
niekų pasakė.

Gal to kalbėtojo įtaka ar 
kokia epidemija, bet vietos 
atskiri žmonės užsikrėtė, y- 
pač kurie Laisvę ar Keleivį 
skaito, ir pradėjo „frontus” 
vienyti. Vienas barzdaskutis 
vienijasi jau senokai su vie
na poniute; jam, kaip gyva
našliui, sekasi. Kitas barz
daskutis sumanė irgi vieny
ti „frontą” su kita poniute. 
Bet negailestinga šeiminin
kė jo „bendrafrontininkei” 
davė su šluota palaiminimą, 
o jį angelai sargai su medi
niais sparnais gaubdami, 
nuvedė į šaltąją poilsiui.

Taigi, nei komunistams, 
nei marksistų laikraščių 
skaitytojams „frontai” nesi
seka. Ant. Žiemys.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Vaizbos Buto ra
dijo programa būna penkta
dienių vakarais nuo 7:30 iki] langus išnešė. Apylinkės gy-

Gegužės 22 d. vietos ben- 
drafrontininkai buvo suren
gę Joseph Ave. lietuvių salė
je prakalbas tikslu suvieny
ti vietos lietuvius įsteigimui 
koalicinės vyriausybės Lie
tuvoje ir sudarydami apsi
gynimo kariškos sutarties 
su Rusija ir Čekoslovakija... 
Kalbėjo šolomskas. Girdi, 
jei ne Rusija, anot Šoloms-

Ford paskirtas teisėju
Prez. Rooseveltas paskyrė 

savo klasės draugą Francis 
J. Ford, vietinį dabartinį 
prokurorą, federaliniu dis- 
trikto teisėju (Federal Dis
trict Judge for Massachu
setts). Naujas teisėjas gerai 
pažįsta lietuvius, o lietuviai 
jį, nes jis ilgus metus drau
ge dirbo su adv. Juozu Cu- 
niu buvusiame Liet. Preky
bos Bendrovės name ir yra 
vedęs nemažai lietuvių bylų. 
Ryškiausia, turinti ir visuo
meninės reikšmės byla, ku
rią jis vedė, tai bene bus 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės prieš adv. Bagočių. Kai 
bendrovės direktoriai ir šė- 
rininkų susirinkimas nutarė 
sumažinti bendrovės pagrin
dinį kapitalą ir tokiu būdu 
atmesti „tuščiuosius” (good 
will) šėrus, tai jos buvęs 
prez. p. Romanas pardavė 
nemažą kiekį tų šėrų adv. 
Bagočiui, kurs užvedė bylą 
prieš bendrovę reikalaujant 
pripažinti tuos šėrus. Ben
drovės reikalus gynė adv. 
F. Ford su adv. J. Cuniu ir 
bylą laimėjo. Priešingame 
atsitikime Bagočius būtų į- 
gijęs Bendrovės kontrolę.

Baigė Bostono kolegiją
Mykolas Grendelis, L. Vy

čių 17 kuopos veiklus narys 
ir sportininkas, baigė Bosto
no Kolegiją A. B. laipsniu 
su pažymiu Cum Laude.

Reikia pažymėti, kad Gren- bankietas Chicagos miesto 
dėlių šeima yra veikli lietu
vių tarpe. Mykolo tėvelis 
darbuojasi Kęstučio draugi
joje, sesutė Felicija vyčiuo
se.

Pakviestas Suffolk 
į universitetą

Teko patirti, kad mūsų 
energingasis muzikas, Rapo
las Juška pakviestas į Suf
folk universitetą dėstyti mu
ziką sekančiais metais. Kas 
labiausia lietuvius džiugina, 
kad muz. Juškai, užimant 
tokią svarbią vietą mokslo 
įstaigoje, nereiks palikti da
bartinės vargonininko vietos 
prie šv. Petro lietuvių para
pijos.

Tamulis su Dodgers
Metikas Vytautas Tamu

lis iš St. Louis Browns at
keltas į National League 
Brooklyn Dodgers ir iš sy
kio gražiai užsirekomenda
vo, laimėdamas žaidimą.

A.
Pagerbimo puota

Suorganizuotas vaikų ra
telis, kuriam vadovauja p. 
O. Ivaškienė, jau ne kartą 
pasirodė su savo talentais ir 
jau turi daug kvietimų daly
vauti įvairiuose parengimuo
se, kas rodo žmonių didelį 
pamėgimą jaunųjų veikėjų.

Už taip gražų ir stropų 
vaikučių auklėjimą ir lavi
nimą nuoširdi padėka pri
klauso mokytojai O. Ivąš- 
kienei. Tad gegužės 31 d. 
vaikučiai ir jų motinėlės su
ruošė netikėtą puotą savajai 
mokytojai — globėjai. Puo
toje dalyvavo mokiniai su 
mamytėmis ir keletas drau
gų, kurie iki vėlumos jau
kiai linksminosi. Programą 
vedė ir visus jumoristiškai 
nuteikė kun. K. Jenkus, di
dis jaunimo mylėtojas.

Jauniausioji grupės 
Alb. Nevieraitė pasakė 
žią eilutę, pritaikinta
mentui ir vaikų vardu įtei
kė dovanėlę.

Laimingai mūsų mokyto
jai ištverti ir siekti užsibėrž- 
to tikslo auklėjant jaunąją 
lietuvių kartą lietuviškoje 
dvasioje. M — na.

mayorui Eduardui J. Kelly 
pagerbti ryšium su Gedimi
no ordino įteikimu.

Bankieto rengimas eina 
sklandžiai ir todėl tenka ti
kėtis pilnai gerų pasekmių. 
Tam vakarui kalbėtojais pa
kviesti iš Lietuvių Vaizbos 
Buto, Advokatų Draugijos, 
Daktarų Draugijos ir kitų 
lietuviškų organizacijų.

Bankiete dalyvauti yra 
pakviestos visos lietuvių or
ganizacijos, kad atsiųstų po 
du savo atstovus, o atski
riems asmenims išsiuntinėti 
specialūs kvietimai. Bankie
tas prasidės 7:30 vai. vak. 
Bilietas $2.50. Po visų iškil
mingų ceremonijų ir vaišių 
bus šokiai. Koresp.
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Birželio 22 d. Stevens 
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Angelų Karalienes Parapijos Laivu Ekskursija j Hook Mountain
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Šiuo didžiuoju ekskursiniu laivu birželio 26 d. įvyksta Angelų Karalienės parapijos jubiliejinė ekskursija į Hook Mountain, gra
žiąja Hudsono upe. Ekskursijai jau viskas paruošta ir sutvarkyta, kad ko geriausiai patenkinti ekskursijos dalyvius. Laivas iš
plauks iš Metropolitan pier 10 vai. ryte. Kelionė kainuos į abi puses suaugusiems $1.25, vaikams 75 c. Bilietus galima gauti kle
bonijoje ir pas parapijos veikėjus. Įsigykite bilietus iš anksto ir visi dalyvaukite šioje didžioje ekskursijoje.

Iškilmės šv. Kazimiero 
Akademijoj

Birželio 9 d. Chicagos 
Marquette Road liūliavo lie
tuviškais automobiliais ir 
mirgėjo baltai mėlynais rū
bais. Į šv. Kazimiero Vie
nuolyno Akademiją rinkosi 
tėvai ir giminės šiemet bai
gusiųjų akademiją mergai
čių išleistuvėms.

Didelė, jauki vienuolyno 
koplyčia nušvinta gausia 
elektros šviesa. Visi suolai 
užimti svečių, tik pirmutinė
se eilėse tuštuma. Tai vieta, 
kur ateis abiturijentės. Štai 
ir jos. Eina lygiomis dviem 
eilėmis. Kažin keno ranka 
tvarko: suklega mažas kle- 
ketukas, visos kaip viena 
klaupia, antruoju kleketuku 
ir vėl klaupia...

Koplyčios duryse sušlama 
raudonas prelato J. G. Kelly 
rūbas. Prisiartina jis kitų 
kunigų lydimas prie šviesose 
skęstančio altoriaus, gražiu 
unisonu skamba „O saluta- _ 
ris” ir „Tantum ergo”, kurį 
sugieda pačios abiturientės 
ir iš prelato rankų priima
mas palaiminimas. Katalikų 
Bažnyčia laimina dažnai sa
vo tikinčiuosius, bet šis pa
laiminimas buvo ypatingas, 
didesniu susikaupimu jį pri
ėmė ne tik akademikės, bet 
ir susirinkusi minia.

Antra programos dalis 
akademijos salėje. Garsus 
visoje Chicagoje akademikių 
orkestras programą prade
da Hadley’o „Užburtos pi
lies” uvertiūra.

Toliau orkestras pasitinka 
apie 60 mergaičių chorą, ku
ris vienos sesers diriguoja
mas maldingai sugieda „Pa- 
nis angelicus” C. Francko, 
o antra sesuo dirigentė su 
tuo pačiu choru atlieka Ka
roso „Pavasario rytą”, ku
riame taip pat reiškėsi mal
dos ir ilgesio nuotaika.

Eleonora Kandrataitė so
lo neblogai padainavo ne
lengvą Strauss - Lieblingo 
„Mėlynąjį Dunojų”, o choras 
užbaigė savo programą Lu- 
va’o „Ve'stuvinė diena” an
gliškai. ši daina skyrėsi 
kiek iš kitų, gyvesnė ir cho-“ 
ristės su ja, matyt, buvo su
sigyvenusios.

Visai gražiai pasirodė or
kestras su Strauso „Čigonų 
barono” uvertiūra. Gražiai 
atliko ją ir visas ansamblis 
ir solistės-fleitistės.

Visa čia aprašyta progra
ma tai buvo kaip ir uvertiū
ra į svarbiausią dalį, diplo
mų įteikimą. Orkestrui gro
jant susėdo 42’ abijurijentės 
scenoje, prieš jas jų kape
lionas kun. Urba, kun. A. 
Linkus ir prel. J. G. Kealy.

Kun. A. Linkus savo kal
boje į abiturijentes ir jų tė
vus džiaugėsi tėvais, kad 
jie, negalėję seniau patys 
panašių mokyklų lankyti, 
nesigailėjo rūpesčio savo 

(Tęsinys 5 psl.)
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LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO NARIAMS

Lietuvių Dienos Komiteto 
labai svarbus susirinkimas 
šaukiamas šį penktadienį, 
birželio 17 d., 8:15 vai. vak. 
Amerikos redakcijos įstai
goje. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes šis susirin
kimas gali būti jau paskuti
nis prieš Lietuvių Dieną, to
dėl visų dalyvavimas būti
nas.

North 1st St. jau baigia
ma statyti nauja vaikams 
klinika, kuri bus atidaryta 
kitą mėnesį. Be šios bus dar 
viena Linwood ir Belmont 
Sts., ir 105th Avė. ir Wal- 
thon St., Jamaica.

RYŽIŲ BALIAI

Šią savaitę daugelyje vie
tų įvyko vadinami ryžių ba
liai, kurių tikslas surinkti 
stambias aukų sumas Kini
jos gyventojams, nukentėju
slėms nuo japonų užpuoli
mo, pagelbėti, šių balių ruo
šimui vadovavo pulk. Roo
sevelt.

PALENGVINIMAS MOKY
TIS Į KUNIGUS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Canarsie BMT geležin
kelio iškastoje duobėje pri
gėrė vienas 11 metų italas.

J. White, aukštosios mo
kyklos mokytojas Bronxe, 
atleistas nuo darbo iš viešų
jų mokyklų už daviną savo 
mokiniams svaiginamų gėri
mų.

Brooklyn© tautinėse kapi
nėse planuojama pastatyti 
amfiteatrą, kuris kainuosiąs 
apie 100 tūkst. dol. Kings 
apskr. Amerikos legijonas 
perkels savo minėjimus iš 
Prospect parko į naują vie
tą.

New Yorko siuvėjų unija 
prašo valdžios, kad ji nu
pirktų daug esamv pasiūtų 
drabužių vyrams ir vaiki
nams ir tuo būdu siuvėjams 
duotų darbo. Nupirktus dra
bužius galėtų išdalinti varg
šams ir WPA darbininkams.

NAUJAS LAIVAS

Birželio 13 d. į New Yor- 
ką atplaukė naujas norvegų 
laivas Oslofjord. Tai buvo jo 
pirma kelionė per Atlantą. 
Laivo tonažas yra 18,000. Iš 
Norvegijos atvyko per 7 die
nas. Naujuoju laivu gali ke
liauti 800 keleivių.

CIGAREČIŲ MOKESČIAI
— DIDELĖS PAJAMOS
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Jeigu nori gauti 
penktukų (nikelių), tai va
žiuok į Lake George, N. Y. 
Čia jie geri, kaip ir „nikeli
niai”. Jie padirbti paminėji
mui čia rengiamos milžiniš
kos pramogos liepos 17 — 
20 d.d.

Pereitą savaitę New Yor
ko kardinolas J. E. Hayes 

medinių šv. Patricko katedroje įšven
tino 41 asmenį į kunigus.

Pereitą sekmadienį New 
Yorko apylinkėje nuskendo 
besimaudydamas jūrose 1 ir 
11 išgelbėta. Termometras 
prie jūrų rodė 86 laipsnius 
šilumos.

Miesto finansų kontrolie
rius McGoldrick pranešė, 
kad miestas šiemet iš naujų 
cigarečių mokesčių turės 
šešis milijonus dolerių paja
mų vietoj numatytų trijų. 
Surinkti cigarečių mokesčiai 
skiriami bedarbių ir suvar
gusių pašalpai.

MOKYKLŲ STATYBAŲ DI
DELĖS SUMOS

Prie Tėvų Marijonų Semi
narijos, Hinsdale mieste, 
Illinois, nuo šių metų rugsė
jo mėnesio pradžios bus ati
daryti du prirengiamieji se
minarijos kursai.

Nuo šiol jaunuoliai, sėk
mingai išėję high school kla
sinį kursą, galės tiesiog sto
ti į seminariją.

Nors neturtingi, bet gabūs 
ir pavyzdingi studentai, no
rintieji mokytis į kunigus 
— marijonus, gaus ypatingų 
finansinių palengvinimų.

Jaunuoliai, baigusieji high 
school klasinį kursą, norin
tieji mokytis į kunigus, te
rašo tuojau žemiau padėtu 
adresu, pažymėdami savo 
amžių, išeitas mokyklas ir į- 
gytus mokslo laipsnius.

Very Rev. Rector, 
Marian Seminary,

Hinsdale, Illinois.

GAUSINGA EKSKURSIJA

[oioioioloioioM

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO i
IR EKSPORTO BENDROVĖ 1

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 1
IMPORT & EXPORT CORPORATION |

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

e sušlama 
L G. Kelly 
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Brooklyn© lietuviai komu
nistai su savo „demokratiš
ku” nusistatymu pradėjo ge
rintis katalikams ir ypač 
sukti apie katalikų draugi
jas. Katalikai, žinoma, pa
žins vilkus avies kailyje.

New Yorke, 145 Morning
side Ave., pereitą savaitę 
užsidegė namas, kuriame žu
vo 2 žmonės ir 8 sužeisti.

Brooklyne ir Queens nuo- 
mo‘s už namus smunka, nes 
daug namų savininkų gauna 
10 metų paskolų iš valdžios 
ir taiso jau apleistus namus.

Brooklyn© aukštesnės mo
kyklos mokiniai planuoja 
milžinišką koncertą — vai
dinimą, kuriame dalyvaus 
apie 1000 mokinių ir savo 
pramogoje parodys, ką jie 
gali. Tai bus birželio 27, 28 
ir 29 d.d.

Šv. Vardo dr-jos New 
Yorko West Side paradavi- 
mas praeitą sekmadienį su
traukė labai daug dalyvių. 
Paradavimas prasidėjo nuo 
116 St.

Jungt. Am. Valstybės pe
reitą savaitę nupirko iš Is
panijos ir Kinijos 6,450,000 
vertės sidabro. Mokėjo $5.13 
už svarą.

542 ATSIVERTĖLIAI

Praeitą sekmadienį šv. 
Rožės Limietės bažnyčioje, 
Brooklyne, iškilmingai pri
imti į Katalikų Bažnyčią 542 
asmenys, perėję iš įvairių 
tikybų. Jiems Sutvirtinimo 
sakramentą suteikė Brook
lyn© vyskupas Molloy. Pa
mokslą pasakė Salt Lake 
City vysk. Hunt, taip pat 
atsivertėlis prieš 25 metus.

DEVINTOJI

Miesto švietimo taryba 
šiomis dienomis nutarė į- 
vykdyti naujų mokyklų sta
tybos programą, pagal kurią 
numatyta pastatyti 227 nau
jus namus pradinėms ir vi
durinėms mokyklos. Naujų 
mokyklų statybai skiriama 
233 mil. dol. Statyba bus 
vykdoma per šešis metus.

NAUJAS ĮSTATYMAS

Pereitą savaitę preziden
tas Roosevelt pasirašė įsta
tymą, kuriuo reikalaujama, 
kad kiekvienas svetimšalis, 
norįs pasidarbuoti savo ša
liai propagandistas, turi re
gistruotis pas valstybės se
kretorių. Sugautas nesiregi- 
stravęs bus baudžiamas 
1000 dol. arba 2 metus ka
lėjimo arba abiem bausmėm. 
Čia uždaromas kelias viso
kiems, kaip fašistų, taip ir 
komunistų agentams.

Antroji šiais metais Šve
dų Amerikos linijos ekskur
sija į Lietuvą išplauks liepos 
1 d. tuo pačiu lietuviams ge
rai žinomu motorlaiviu 
„Gripsholm”, kuris nors sy
kį į metus plaukia į Klaipė
dą. Ši antroji ekskursija 
vyks per Gothenburgą — 
Stockholmą ir iš Švedijos 
sostinės garlaiviu „Marie- 
holm” į Klaipėdą. Šioji eks
kursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjun
gos Amerikoje. Nuo New 
Yorko iki pat Klaipėdos va
dovaus Vladas Mučinskas, 
Švedų Amerikos linijos lie
tuvių skyriaus vedėjas. Už
tikrinama kiekvienam eks
kursijos dalyviui patogi 
greita ir įdomi kelionė.

Kelionė prasideda ir bai
giasi švedų Amerikos lini
jos laivais. Nereik Švedijos 
vizos, nėra trukdymų kelei
viams į Lietuvą tranzitu 
per Švediją. Ekskursantai 
Klaipėdoje bus iškilmingai 
sutikti, šiuo laivu vyks 
sportininkai, Draugo eks
kursija ir kt. Norį suspėti 
kreipkitės į bet kurį autori
zuotą agentą užsisakyti lai
ve vietą ir prirengti reika
lingus dokumentus.

Turizmo rengėjas.

Pranas Bulovas, brooklynie- 

tis; Marianapolio Kolegija 
stud. Pranui Bulovui suteikė 
klasinių mokslų kandidato 
laipsnį — Associate of Arts. 
P. Bulovas gimė 1916 m. ba
landžio 21 d. Chicago, Ill. 
Jo tėvai 1922 m. persikėlė 
gyventi į Brooklyn, N. Y., 
kur jis baigė pradžios mo
kyklą ir Katedros Kolegijos 
high school. Dabar treti me
tai mokosi Marianapolio Ko
legijoje. Pranas linksmas1 
jaunuolis ir jo malonų veidą 
visados dengia šypsena. Tik 
tada matome Praną susi
mąsčiusi, kai jis riša sunkų 
mokslo uždavinį. Bulovas ne 
tik yra „college boy”, bet ir 
visa širdimi pamilęs mokslą 
studentas.

Pranas geriausia pasižy
mėjo Moljero „šykštuolyje”,' 
kuriame vaidino šykštuolio 
rolę. L. K.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS

IŠVYKO CHORAS

Birželio 11 d. Britannic 
laivu į Lietuvą iškeliavo 
Chicagos choras Pirmyn, 
kuriam vadovauja muz. Ste
ponavičius. Choras koncer
tuos Lietuvoje įvairiose dai
nų šventėse ir atskirai. Cho
ro kelionei lėšų parūpinti 
daug pagelbėjo choro uolūs 
rėmėjai chicagiškiai.

Išnuomuojamas Kambarys 

vienam arba dviem asme
nim. Gražioje vietoje. Švie
sus ir patogus. Susisiekimas 
labai patogus. Kreipkitės į

Amerikos administraciją 
423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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. rugpjūčio 25 d., 
ketvirtadienį, 10 vai. ryte, 
Hotel New Yorker, New 
York, N. Y. Visi Amerikos 
lietuviai kunigai raginami 
dalyvauti tame seime.

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

CHICAGO, ILL.
(Tęsinys iš 4 psl.)' 

dukterims. Jos esančios 
daug laimingesnės už savo 
tėvus, bet ir tėvai dabar lai
mingi matydami išmokslin
tas savo dukteris. Reiškė 
viltį, kad visi sunkumai bus 
nugalėti, jei jos neatsi
trauks nuo katalikiškų prin
cipų, kuriuos įsigijo šioje 
mokykloje. „Puoškitės tri
mis ženklais: Dievu, Tėvyne, 
Mokslu, niekuomet nepa
mirškite, kad esate lietuvai
tės”, — baigė savo gražią 
kalbą kun. A. Linkus.

Prel. kun. J. Gerald Keal- 
ly angliškai kėlė panašias 
mintis, kaip ir pirm jo kal
bėjęs, primygtinai pabrėž
damas skirtumą tarp kata
likiško ir kitokio auklėjimo, 
pažymėdamas, kad katali
kiškas auklėjimas sustiprina 
žmogaus sąžinę, lavina “va
lią ir užgrūdina būdą. Jis 
pasidžiaugė, kad lietuviai ir 
airiai vienodai sunkiai gyve
nę senose savo tėvynėse, čia

Amerikoje išvien tarnauja 
ištikimai Dievui, ištikimi 
palikę katalikybei.

Kun. kap. Urba ir prel. 
Keally įteikė diplomus.

Aukso medalį už aukš
čiausią laipsnį moksle lai
mėjo Draugo red. Igno Sa
kalo duktė Aldona Sakalai- 
tė. Už pasižymėjimą tikybos 
moksle aukso medalis teko 
Pranei Kuzmarskytei ir už 
veiklumą mokyklos darbuo
tėje aukso medalis teko Ele
nai B. Jociūtei.

Iš visos programos ir iš 
susidariusios nuotaikos, gra
žios aplinkos, galima buvo 
jausti Akademijos subren
dimas, jos aukštas kultūri
nis lygmuo. Tuo kiekvienas 
lietuvis turi džiaugtis ir sa
vo dukteris j on leisti, juo 
labiau, kad ir kitataučių jau 
nemažai čia savo dukteris 
atveda. Iškilmėse pačių se
serų mokytojų ir vedėjų 
kaip ir nematyti, jos kuk
lios, dirba užsidariusios Die
vo ir lietuvių tautos naudai. 
Iš susirinkusių svečių nie
kas jų nepažino, matė tik 
keletą juodai pasirėdžiusių 
seserų, juto jų sėjamą gra
žią sėklą auklėtinių širdys- 
na, juto viešpataujančią kil
nią dvasią tuose rūmuose, 
bet nematė pasaulio garbės 
trokštančių akių. Tai yra 
pasišventėlių tvirtovė.

Dzūkas Varėnis.

A HAVEMEYER 8-0259 - 

RALPH KRUCHFOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue 

MASPETH. N. Y. į ’

Tel. E Vergreen 7-4335

METINE

LIETUVIŲ DIENA
SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 3,1938

4 / /Klasčiaus Clinton Parke,
BETTS ir MASPETH AVĖS., MASPETH, L. L, N. Y.

Parkas atdaras 12 vai. Šokiai nuo 3 vai. p. p.
Dainų programa 4:30 vai. p. p., kurioje dalyvauja Angelų Karalienės, 

Apreiškimo, šv. Jurgio ir Maspetho parapijų chorai
Lietuvių Dienos Kunigaikščio ir Kunigaikštytės rinkimai

Žaidimai = Laimėjimai = Juokingas Sportas
Gros Jono Navicko Nakties Pelėdii Orkestras

O

Įžanga į parką 40 centų

STEPHEN AROMISKIS į 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojasį
MODERNIŠKA KOPLYČIA i

423 Metropolitan Ave- 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public i

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. 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.

Phone STagg 2-0783 |

Night HAvemeyer 8-1158
W ’F >

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

|Tel. STagg 2-7177 t

ALFRED J. WENTZ 
t (VENCIUS) £

$ ADVOKATAS

U19 So. 4th St., Brooklyn, N.Y?
(Williamsburgh Bridge Plaza'I
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ŠEIMYNIŠKA PUOTA

Vadam

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

r

H

APREIŠKIMO PARAPIJA

MASPETHO ŽINUTĖS

Rep.

IŠVAŽIAVIMAS

19

PASIŽYMĖJO

SUKAKTUVĖS

vie-

|pasižymėjusi solo šoki-

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

26 d. 10:30 vai. nuo 
Metropolitan/ Brookly-

IŠKILMINGOS 
PRIMICIJOS

PRIMICIJOS IR 
SUKAKTUVĖS

PRIEŠKOMUNISTINĖ 
DEMONSTRACIJA

NAUJA RADIJO 
PROGRAMA

kurie gerbiamųjų kle- 
norėtų jį gauti misi- 

ar rekolekcijoms atei-

merybu 
mo sąju

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Birželio
Brocktone

jesnių prien 
tą pasikeitu 
lygoms.

I 
į

„Per 
LDSs 
2000 ( 
Pašau 
Jų de

tuo 
su-

DR. JOHN
161 NO 6th

plikai jau 
įtiksią 
folinei ti

Prade 
kija tur 
šią.’ T 
sakyta, 
organai

Dvylikta Paša 
turi įvyk 

Japonijos s(

į

Tel. Virginia 7-4499 į
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, moderniška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

Apie Liet 
Paulinei p 
girdėti, tačiai 
nfetiai jau 
lęlietuvių

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJI^ 
UNDERTAKER and EMBALMER

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

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1)14 FOSTER AVENUE

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

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

5 Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS l
| GERIAUSIOS RŪŠIES į
5 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
? PUSRYČIAI — Pietūs — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas M
s AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 8 Į 
> bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: I
I J. GINKUS
^495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.|

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Iš šv. Vardo draugijos 
darbuotės

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime birželio 12 d. buvo 
svarstomas prisidėjimas 
prie parapijos rengiamo iš
važiavimo laivu į Hook 
Mountain birželio- 26 d. Kun. 
Laurynaitis pranešė, kad 
laivas išvyks iš Brooklyno 
(Metropolitan pier) apie 10 
vai. ryto. Jis taipgi pranešė 
apie jaunuosius basebolinin- 
kus. Dabar parapijos jauni
mas turi du baseball rate
lius ir abu labai gerai pasi
žymi kitataučių tarpe.

Parapijos vaikų orkes
tras irgi gerai veikia. Kun. 
Laurynaitis pranešė, kad 
birželio 12 d. benas grojo 
Greenpointe Amerikos legi- 
jonierių demonstracijose 
prieš komunistus.

Primicijos
Šį sekmadienį, birželio 19 

d., 11 vai. mūsų bažnyčioje 
. įvyks kun. V. Vaško primi

cijos. Primicijantui patar
naus vietos ir apylinkės ku
nigai.

Ekskursija
Angelų Karalienės parapi

jos ekskursijos komisijos 
susirinkimas įvyko birželio 
13 d. vakare, parapijos salė
je. Buvo apkalbėta darbi
ninkų sąstatas ir visa tvar
ka, kaip laive, taip ir prisi
rengime. Kleb. kun. J. Alek
siūnas pranešė, kad bilietai 
ekskursijai laivu į Hook 
Mountain mielai perkami. 
Bilietų kaina suaugusiems 
$1.25, vaikams iki 12 metų 
amžiaus 75 c. Be to, klebo
nas prašė pranešti visiems 
parapijiečiams, kad jie pasi
skubintų įsigyti bilietus, nes 
gali pritrūkti ir tuomet pas
kutinę dieną ieškoti ir rūgo- 
ti, kad bilietų negali gauti.

Kadangi mūsų parapijos 
laivas bus tik mums, tai bus 
įtaisyta garsiakalbiai ir Ijus 
galima visiems girdėti šo
kiai — muzika ir dainos. 
Bus tai nepaprastas išvažia
vimas. Visi važiuokime.

Dalyvis.

Broniui Kruzui už atlaiky
tas iškilmingas mišias už 
mano brangios mamytės Ga- 
bartienės vėlę. Labai esu dė
kinga savo brangiai krikšto 
mamytei poniai Kruzienei, 
kuri buvo tokia maloni, pa- 
kviesdama gimines ir pažįs
tamus pas save pietų.

Adelė Mučinskienė.

Pirmadienio vakare Ange
lų Karalienės par. salėje 
įvyko graži šeimyniška suei- 
gėlė, suruošta p.p. Dulkių, 
jų jauniausio sūnelio Anta
no vardinių proga. Susirin
ko gražus būrelis draugų ir 
pažįstamų ir gražiai pralei
do vakarą prie skaniais val
giais ir gėrimais apkrautų 
stalų. Buvo ir linkėjimų, ku
riuos pareiškė kleb. kun. J. 
Aleksiūnas, kun. J. Laury- 
naitis, varg. Kaminskas, J. 
Ginkus, p. Kičas ir kitį.

Svečius linksmino orkes
trėlis. Buvęs.

Sodaliečių veikla
Apreiškimo parapijos So- 

dalietės turėjo savo susirin
kimą, kuriame išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Julia Sa- 
molytė, vicepirm. Amelia 
Puišytė, iždin Al. Pūkenytė 
ir sekr. Gen. Jakaitė.

Naujoji valdyba savo pa
reigas pradės eiti nuo atei
nančio pirmadienio, birželio 
20 d., kada įvyks naujos val
dybos „įvesdinimo” apeigos, 
po kurių bus vaišės visiems 
sodaliečių svečiams ir vieš
nioms. Į šią pramogą kvie
čiami visi sodaliečių bičiu
liai — merginos ir vaikinai. 
Visiems įėjimas laisvas.

Aleksiūnas, Kartavičius ir 
Vaškas.

Primicijose kun. B. Kru
zui asistavo kunigai Alek
siūnas ir Vaškas. Arkidiako
nu buvo kun. Pakalnis.

Mišių metu labai gražiai 
giedojo par. choras, ved. 
muz. J. Jankaus. Smuiku so
lo puikiai grojo smuikinin
kas Ant. Raišys.

Iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Karta
vičius. Po mišių primici j an
tas suteikė visiems daly
viams palaiminimą.

Po pamaldų parapijos au- 
ditoriume įvyko pietūs kun. 
B. Kruzui pagerbti. Žmonių 
buvo per 300.

Pietų vedėjas buvo kun. 
Pakalnis. Choro ansamblis 
sudainavo — Ilgiausių me
tų, Sveiki drūti ir Kur giria 
žaliuoja. Įdomias kalbas 
pasakė: kunigai Paulonis, 
Aleksiūnas, Vaškas, Petrau
skas, Kartavičius ir Pakal
nis, primicijanto sesutė, bro
lis, tėveliai ir daugelis gimi
nių. Programą įvairino cho
ro ansamblis, vad. muz. J. 
Jankui. Merginų ansamblį 
sudarė: A. Maslauskaitė, A. 
Stečkytė, A. ir M. Stagniū- 
naitės, S. Adomavičiūtė ir 
B. Pociūtė. Solo dainavo M. 
Stagniūnaitė ir A. Maslaus
kaitė. Smuiku solo, akompa
nuojant Justui Jankui, grojo 
Ant. Raišys.

Pabaigoje kalbėjo primi
ci jantas kun. B. Kruzas, pa
reikšdamas savo nuoširdžią 
padėką įvairiais atvejais. 
Džiugu, kad jaunasis kuni
gas gražiai vartoja lietuvių 
kalbą. Reikia tikėtis, kad 
lietuviai katalikai susilaukė 
dar vieno garbingo savo va
do.

Angelų Karalienės par. 
sodalietės birželio 19 d. per 
9 vai. mišias eis bendrai prie 
Komunijos. Visos narės pra
šomos atvykti 15 min. prieš 

vai.

Nuo birželio 14 dienos 
Ona Valaitienė pradėjo ra
dijo programas iš WCNW 
stoties (1500 kc.). Jos veda
ma programa bus antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais 5:30 vai. vak. 
Programoje skelbimai, lietu
viška muzika ir naujienos.

Sekmadienio popietį, bir
želio 12 d., Greenpoint įvyko 
prieškomunistinė demon
stracija, kurią surengė A- 
merikos legijonas. Nors die
na buvo labai karšta, bet 
žmonių prisirinko gausinga 
minia. Daugel vyrų ir mo
terų organizacijų dalyvavo 
uniformose su vėliavomis ir 
orkestrais. Maršuota Man
hattan Ave., Norman Ave., 
Humboldt St., Meecker ir 
Nassau Avės. Demonstraci
ja užsibaigė Winthrop par
ke.

Parade dalyvavo ir Ange
lų Karalienės par. berniukų 
benas. J. M.

Birželio 17 d., 1938 m.

Sekmadienį, birželio 26 d., 
SLRKA 135 kuopa rengia 
savo išvažiavimą į Forest 
parką (gr. 2 ir 3). Rengėjai 
kviečia visus tą dieną atsi
lankyti į šią pramogą, kuri 
žada įvairių malonumų.

Šį sekmadienį, birželio 
d., Apreiškimo par. bažny
čioje, 11 vai. įvyks kun. Vac
lovo Masiulio primicijos. 
Pamokslą pasakys pats pa
rapijos klebonas, kun. N. 
Pakalnis. Po primicijų pa- 
rap. salėje įvyks iškilmin
gas bankietas, į kurį malo
niai kviečiami Masiulių šei-

— Šv. Antano novenos 
sėkmingai užsibaigė birž. 13 
d. 7 vai. vak.

— Birželio 20 d. prasidės 
bažnyčios ir sanktuarijos 
grindų dažymas šv. Antano 
novenoms prisiminti.

— Birž. 19 d. 10:45 vai. 
kun. Varnaitis laikys pirmas 
iškilmingas mišias.

— Metinės par. ekskursi
jos laivu į Hook Mountain 
bilietus žmonės skubiai per
ka. Laivas Yankee išplauks 
birž. 
pier 
ne.

Marcelė Stelmokienė par
davė gėlių krautuvę gerai 
žinomai brooklynietei Biru
tei Vyziūtei. Gėlių krautuvė 
yra 460 Grand St. Ją įsteigė 
velionis Stelmokas prieš 18 
metų ir labai patenkinamai 
tarnavo lietuviams įvairiau
siomis progomis. Naujoji sa
vininkė žada vesti gėlių 
krautuvę pagal geriausius 
papročius .ir parūpinant nau
jų įdomybių. Birutė Vyziūtė 
yra duktė velionio Juozo Vy- 
zio; jos motina Elena gyve
na 317 — 84 St., Brooklyne.

Birželio 15 d. Aquitania 
laivu į Lietuvą išvyko žino
mo brooklyniečio Juozo 
Garšvos šeima: žmona Ka
zimiera Garšvienė, duktė 
Anita (New York universi
teto studentė) ir sūnus Juo
zas (Bordentown karo insti
tuto mokinys). Drauge su 
jais išvyko Genovaitė Spur
gaitė, gyv. Port Jefferson,

Garšvos šeima Lietuvoje 
ir kitose valstybėse prabus 
iki rugsėjo mėnesio pra
džios. P. Garšvienė drauge 
su dukterimi lankėsi Lietu
voje lygiai prieš 10 metų, o 
sūnui teks pirmą kartą pa
matyti savo tėvų šalį. G. 
Spurgaitė vyksta pirmą kar
tą. Ji apie Lietuvą daug gir
dėjo ne tik iš savo tėvų, bet 
ir iš savo draugės Anitos 
Garšvaitės, kuri turi gra
žiausius atsiminimus iš savo 
kelionės 1928 m.

New Yorko leidimų komi- 
sijonierius Morgan norėjo 
neduoti leidimų gatviniams 
prekiautojams. Dalykas at
sidūrė teisme. Teismas pri
pažino, kad Morgan neturi 
teisės neduoti leidimų pre
kiauti gatvėse. Jis gali juos 
tik tvarkyti ir 1.1., bet ne
drausti prekybos.

MISIJŲ REIKALU
Tėvas Jonas Kidykas, S. 

J., po paskutinių misijų 
Newarke pas kleb. kun. I. 
Kelmelį, išvyko į Chicago, 
Ill. Čia jis duos dvejas reko
lekcijas seserims kazimie- 
rietėms ir keletoje parapijų 
sakys pamokslus per įvai
rias novenas. Nuolatinis ad
resas iki rudens yra šis:

Fr. J. Kidykas, S. J., St. 
Ignatius High School, 1076 
W. Roosevelt Rd., Chicago, 
III.

Jei 
bonų 
joms
nančios gavėnios, ar net ir 
kitu metu, prašomi kreiptis 
kiek galima anksčiau. Visos 
ateinančio Advento savaitės 
jau užimtos. Iki Advento 
dar turi kiekvieną mėnesį po 
pora laisvų savaičių.

GREAT NECK, L. L

Įvykusiame Federacijos 
susirinkime nutarta rengti 
pikniką, kurs bus liepos 10 
d. Visiems gerai žinomos 
mūsų miesto grožybės, tad 
visiems bus malonu atsilan
kyti į šią pramogą. Bus už
kviesti visi mūsų pažįstami 
draugai iš Maspetho ir 1 
Brooklyno. Geras orkestras 
visus linksmins.

Federacijos skyrius nuta
rė paaukoti 10 dolerių Ba
riaus Girėno klubo perka
mam orlaiviui, kurį gabens į 
Lietuvą lak. P. Šaltenis k 
ten padovanos jį šauliams.

Reikia pagirti mūsų kata
likus ir tautininkus, kurie 
priklauso prie Sūnų ir Duk
terų draugijos; jie gerai pa
peikė komisiją už nevyku
siai surengtą vakarienę. Tai 
bus pamoka ateičiai.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI k

t
i

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

---------- —---------
VALANDOS:

WALUK 8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak

PTREET Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0330

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
B—12 ryte
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-8108

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.
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Birželio 13 d. p. Gabartas 
užprašė mišias už savo žmo
nos Mortos vėlę, paminėti 
dešimties metų mirties su
kaktį. Iškilmingas mišias 
atlaikė jaunasis kun. Bro
nius Kruzas. Subdiakonais 
buvo kun. Kartavičius ir 
naujai įšventintas kun. Vaš
kas. Po mišių giminės buvo 
pakviesti p. Kruzu pietų į 
jų namus. Susirinko apie 30 
svečių. i

Susirinkę giminės, nore- nyčioje įvyko kun. B. Kruzo 
darni pagerbti vardinėse primicijos. Primicijantą iš 
Antaną Kruzą, kun. Bro- ,klebonijos į bažnyčią lydėjo 
niaus brolį, padarė jam tik-į par. berniukų ir mergaičių 
rą staigmeną, • suteikdami benai, gražiai sesučių paruo- 
dovanų ir pasveikinimų. į šta vaikučių procesija ir ku-

Esu labai dėkinga kun. nigai Pakalnis, Paulonis,

Darata Bubnytė, Eastern mos giminės ir artimi pažįs- 
High School mokinė, šiomis tami. Primicijanto tėveliai 
dienomis laimėjo sidabrinį primena savo kvietimą 
medalį už pasižymėjimą A- šai per laikraštį, 
merikos istorijos ir anglų 
kalbos žinojime. Medalis jai 
įteiktas viešose iškilmėse. Ji 
yra 
kė.

Pereitą sekmadienį, birž.
112 d., Apreiškimo par. baž-

Šios primicijos yra 
nepaprastos, kad jos 
tampa su kun. Masiulio tė
velių vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuvėmis. An
tanas ir Elžbieta Masiuliai, 
kunigo tėvai, susituokė 1913 
metų birželio 22 d. šv. Tre
jybės par. bažnyčioje, New
ark, N. J. Taigi, drauge su 
kun. Masiuliu ypatingai 
džiaugiasi jo tėveliai, su
laukę savo 25 metų sukaktu
vių ir savo sūnaus kunigo 
primicijų.

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

— Bažnyčioje birželinės 
pamaldos kiekvieną penkta
dienio vakarą 7:30 vai. Kun. 
Paulonis pasakė tikrai gra
žų pamokslą Pan. švč. no
venoms birž. 13 d.

— Rožančiaus dr-jos Sek
minių balius birž. 12 d. bu
vo pelningas.

— Maspethiečiai, nepa
mirškite laivo ekskursijos 

(bilietus įsigyti iš anksto. Bi
lietus galėsite gauti sekma
dienį prie bažnyčios durų.

— Parapijos mėnesinį biu
letenį liepos mėnesiui gausi
te dykai prie bažnyčios du
rų kitą sekmadienį, birželio 
26 d. Dabokite aukojusių 
vardus ir pavardes. Apie 
klaidingas pavardes praneš
kite parapijos kunigams.

5 KAMBARIAI
išnuomuojami labai patogioj 
vietoje, su šilima, šiltu van
deniu ir kitais patogumais. 
Adresas — 293 Maujer St.. 
Brooklyn. Galima apie są
lygas sužinoti ir telefonu: 
STagg 2-1454.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2814 
West 36 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CLARK UNDERWOOD 
d-b-a Clark’s Bar & Grill

2814 West 36 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1736 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD LOEFFLER
1735 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132A 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.
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V. J. ATSIMAINYMO ir SV. JURGIO PARA?
BENDRAS LAIVU

LAIVAS „YANKEE” IŠEIS 
IŠ METROPOLITAN AVĖ. 
PRIEPLAUKOS 10 VAL.

RYTO

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmad. Birželio - June 26 d.z 1938

I HOOK MOUNTAIN

BILIETAS Į ABI PUSES 
$1.25, VAIKAMS — 75 c.

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI
— ĮVAIRUMAI

Bilietus iš anksto galima 
gauti šių parapijų kleboni
jose ir pas draugijų narius.

Visus kviečiame dalyvauti.

Suriju
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