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VOKETIJOJ SKERDYNES
SUŠAUDYTA DAUG ŽYMIŲ VADŲ

Berlynas — Šeštadienį, bir
želio 30, Hitleris pradėjo žu
dyti visus savo buvusius tal
kininkus, kurie norėjo nuvers 
t i patį Hitlerį nuo sosto.

Sušaudyta karo veteranas 
generolas buvęs kancler. Kurt 
von Schleicher su žmona, Mu- 
nicho smogiamųjįi būrių va
das kap. Ernst Roehm, Karl 
Ernst - rudmarškinių koman- 
dierius. Associated Press pra
nešimu, sušaudyta (bet Hitle
ris tą žinią užginčija) katali
kų akcijos vadas Dr. Heinrich 
Klausener; laikoma kaip areš- 
tantas vice-kancleris von Pa- 
pen.

Visos žudynės prasidėjo su 
nušovimu generolo Schleicher 
Jį Hitleris kaltina, būk Schlei 
cher ir kiti smogiamųjų burių 

Amerikos Lietuvių MARIANAPOLIO Kolegija, Thompson, Conn., kurioje liepos 2 ir 3 dd. įvyko Amerikos Lietu 
vių Katalikų Studentų Organizacijos Trečiasis Seimas. Marianapolio Kolegija tai Amerikos Lietuvių Katalikų pasi 
tidžiavimas, tai Tėvų Marijonų pasišventimo ir nenuilstamo darbo vaisiai.

vadai ’’susitarę su svetima 
valstybe nuversti valdžią”. 
Kas ta svetima valstybė — ne
pasakoma: įtariama Francija.

Sakoma, kad Hindenburgo 
sutikimu iš vice kanclerio vie
tos rezignavęs von Papenas, 
jį pavaduosiąs Goeringas. Bet 
von Papeno rezignacija nepri
imta.

Berlyno, Municho ir kitų 
svarbesnių Vokietijos miestų 
gatvės dieną ir naktį patro- 
li jojamos ginkluotų sargybi
nių ir reguliarės armijos. Įves 
ta ašlriausia spaudos cenzūra. 
Žmonės bijo iš namų išeiti. 
Kafeterijos ir šiaip biznio įs
taigos pasiliko tuščios. Tarp 
gyventojų plinta Įvairūs gan
dai. Goeringas, pirmoji Hitle
rio ranka ir Prūsijos premje

ras, paskelbė, kad maištinin
kai nugalėti, bet pro cenzūrą 
prasiveržiančios žinios sako, 
kad gatvių kovos tarp polici
jos, kariuomenės ir įvairių fa
šistų milit arinių grupių ėjo 
dar ir pereitą antradienį, ta
čiau pirmadienį Vokietijos 
laikraščiuose didelėmis raidė
mis paskelbė savo pareiškimą 
kuriame Hitlerio žygiai pilnai 
užgiriama ir dar pabrėžiama, 
kad dabar Vokietija ’’išgelbė
ta”.

MEKSIKOS PREZIDENTU 
IŠRINKTAS CARDENAS

Mexico — Generolas Laza
ro Cardenas, kandidatas naei- 
onalės revoliucinės partijos, 
liepos 1 d. išrinktas Meksikos 
prezidentu. Jis gavo apie 80 
nuošimčiu visu balsu. 4. C C

BLOGO AUKLĖJIMO 
VAISIAI.

Chicago — George Rogols- 
ki, 14 metų amžiaus, birželio 
20 d., nuteistas kalėjimai! de
šimčiai metų už pavogimą ir 
nuskandinimą Dorette Zielton 
dviejų su puse metų amžiaus. 
Apie savo kaltę jis pats prisi
pažino. Jury svarstė virš va
landą laiko, kokią bausmę 
skirti jaunam žmogžudžiui. 
Ką reiškia blogas vaikų auk
lėjimas.

BARBARIZMAS SOVIETUO
SE ATGYJA.

Maskva — Sovietu vyriausy
bė išleido dekretą, kuriuo Įve
dama Įkaitu institucija. Kiek
vienas nusikaltėlis prieš ’’tė
vynę” bus ne tik pats baudžia 
mas mirties bausme, bet už jo 
nusikaltimą atsakys ir jo visi 
giminės.

Šis dekretas yra išleistas no
rint sustabdyti bėgimą iš ’’ro
jaus” užsienin Sovietų tarnau

tojų, kas pastaraisiais laikais 
ėmė dažnai kartotis.

Įkaitų įvedimas rodo, ant 
kiek gyvenimas Sovietuose 
yra subarbarėjęs ir kokiomis 
priemonėmis bolševikai verčia 
gyventojus džiaugtis komunis 
tiniu rojum.

STERILIZUOS 760

Vokietija, Hamburge — Šio 
miesto sterilizacijos teismas 
išsprendė 770 bylų ir įsakė 
sterilizuoti 760 žmonių, dau
giausia moterų. Dar tebėra 
neišspręstos 555 bylos.

t PAŠALINO KLAIPĖDOS 
DIREKTORIJOS PIRMI

NINKĄ.

Berlin. — Gautą žinių, kad 
Klaipėdos krašto gubemato- 
jrius pašalino iš vietos Klaipė
dos krašto direktorijos pirmi
ninką. Vokietijos spauda ke
lia. triukšmą ir kreipia santar
vės valstybių dėmesį į tai. kad 
neva šis gubernatoriaus pasi
elgimas yrą priešingas Klai
pėdos statutui. Vokiečiai rei
kalauja, kad didžiosios vals
tybės imtūsi žygių.

VOKIEČIŲ SKUNDA SIG
NATARAI ATMETĖ.

Sp. žiniomis, dėl paskutinių 
įvykių Klaipėdos krašte ir iš
leisto tautai ir valstybei sau
goti Įstatymo vokiečiai buvo 
Įteikę Klaipėdos krašto kon
venciją pasirašiusiems signa
tarams skundą, kad Lietuva 
savo darbais prieštaraujanti 
konvencijos dvasiai ir nuosta
tams. Tačiau signatarai tą no
tą, kaip nepagrįstą atmetė. 
Apie tai vokiečių spauda vi
sai nutylėjo.

VOKIEČIŲ EMIGRANTAI 
APIE HITLERININKŲ 

PLANUS.

Paryžiuje leidžiamas vokie
čių emigrantų laikraštis ”Das 
neue Tagebuch” Įdėjo platų 
ir gana objektingą straipsnį, 
kuriame parodomos hitleri
ninkų aspiracijos Klaipėdos 
krašte. Laikrašty rašoma, kad 
hitlerininkai darą Rytprū
siuos slaptą mobilizaciją ir vis 
stiprina’savo akciją Klaipėdos 
krašte.
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RELIGINIO ATGi IuIIm O LAIKAS.

Visos mūsų, organizacijos vasaromečiu laiko savo sei
mus suvažiavimus. Juose daro savo darbų apžvalgą ir dar
bų planus ateičiai. Kiekviena organizacija ieškos būdų dar
buotę plėsti ir geriaus siekius siekti. Daugiau kreips dėme
sio į išviršinę organizuotę. Nors atjaus vidujinės dvasios 
trūkumą, bet kažkodėl netiek paneigs, kiek baimingai pa
lietę vėl atsiduos nežinomam likimui. Mūsų gi katalikiškos 
draugijos negali tos dvasios reikalingumą paneigti, arba in- 
deferentiškai traktuoti. Buvo laikai, kad užteko tautinių 
šūkių lietuvius vienyti, dažnai nepaisant religinio Įsitikini
mo, arba tikybinių praktikų. Šiandien to neužtenka: reikia 
ieškoti gilesnių priemonių, ryšių. Ta priemonė — religinis 
atgimimas, ryšys — tikybinė praktika.

Šiuo momentu religinis atgimimas yra būtina sąlyga 
dvasiai atnaujinti netik privačiame bet ir viešame gyvenime; 
ypatingai visuomeniniame veikime. Vysk. Paltarokas štai 
ką sako: ’’Dėl tautu nesantarvės visą liaudį plaka skaudi 
rykštė. Radosi didelis neišteklius, ekonominė krizė, nedar
bas. Kai nebeužtenka žmonių pastangų, siųskime karštas 
maldas į viso gero Davėją, kad kuo greičiausiai grąžintų 
geresnius laikus. Išganytojas liepė skelbti Evangeliją vi
soms tautoms. Vis dėlto pasaulyje dar yra daugiau stabmel
džių, negu krikščionių. Dabartinis misijų Popiežius pakrikš
tijo 12 milionų stabmeldžių, stato jiems bažnyčias, steigia 
mokyklas, seminarijas. Visam tam reikia lėšų. Privalu ka
talikams remti misijų darbus. Ir Katalikų Bažnyčios vaikus 
klaidina visokie laisvamaniai. Ypatingą mūsų dėmesį krei
pia Šv. Tėvas į ’’kovojančių bedievių sąjungą”. Maldauki
me Visagalį, kad jie suprastų savo klaidas... Reiškiniai rodo, 
kad nemaža žmonių yra nutolusių nuo Dievo baimės, artimo 
meilės, kad baisus neteisingumas vyrauja žmonių santykiuo
se. Reikia grįžti prie dešimties Dievo įsakymų, be kurių net 
gausūs žmonių įstatymai nepastoja kelio nedorybėms. Turi
me griebtis katekizmo, kurs geriau žmones valdo, negu bu
driausia policija, kurs įsako net ten dorai elgtis, kur niekas 
nemato.>. Sielokimės ne tik savo pačių likimu, bet ir kitų 
reikalais. ’’Jei kas nesirūpina savaisiais ir ypač namiškiais, 
tas išsigynė tikėjimo ir yra piktesnis už netikintį” (Tim. 
5, 8). Turime rūpintis, kad Kristaus Karalystė ateitų į visas 
asmens, šeimos, mokyklos, valščiaus, visuomenės, valstybės 
sritis. Tas darbas bus sėkmingesnis, jei dirbsime jį vienin
gai, susibūrę katalikiškose organizacijose”. (Ganyt, laiškas, 
1984, IV, 25).

Štai draugijų programa. — Katalikiškos akcijos išsiplė
timas, religinis atgimimas, tikybinė pratyba gyvenime: mal
da, išmalda, pasiaukojimas, praktika sakramentų, Dievo žo
džio skelbimas, apaštalavimas. Dabar yra Jubiliejaus metai 
ir privalome susigrąžinti nuo ko buvome atpratę. Atgaivin
kime tikybinius senovės papročius, kaip ragina vysk. Palta
rokas (ten pat). ’’Tas darbas bus sėkmingesnis, jei dirbsime 
jį vieningai susibūrę katalikiškose organizacijose”. Tad ne
tik visuomeninio susiorganizavimo draugijose reikia seimams 
susirūpinti, t. y. iš viršinės organizuotės, bet pamatiniai vi
dujinę dvasią draugijose per Seimus atgaivinti ją praktiškai 
gyvendinti. Tik tada seimai neš realios naudos. Dabar yra re
liginio atgimimo laikas! J. B.
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APŽVALGA
MIRĖ KUN. TIŠKUS

Iš Pennsylvanijos praneša, 
kad kun. Jer. Tiškus mirė li
goninėje Scranton.. Pa. birže
lio 23 d. nuo suvažinėjimo au
tomobiliu , kuris jį partrenkė 
važiuodamas visu smarkumu, 
kuriuo važiavo John Henne- 
muth iš Archbald.

Velionis kun. Jer. Tiškus 
kunigo mokslus ėjo Amerikoj, 
priklausydamas Milwaukee 
vyskupijai. Pastarąja parapi
ją turėjo Maizeville Pa. Prieš 
kokį mėnesį del nesveikatos 
gavo vyskupo leidimą neiti pa 
rapijos pareigų. Jo vieton pa
skirtas kun. Alanskas iš She
nandoah, Pa.

Be to, velionis klebonavo 
Eynon, Chester ir Coaldale, 
Pa.

A. a. kun. Jer. Tiškus buvo 
49 m. amžiaus. Amerikoj iš
gyveno apie 33 metus

Laidotuvės įvyko birželio 
30 dieną po pamaldų Visų 
Šventų bažnyčioje. Roselande, 
III.

LRKSA. SEIMAS.

(Pabaiga)
Septintoje sesijoje, birželio 

28 d. nuo pat ryto, buvo svar 
stoma visokie skundai ir po
mirtinių išmokėjimai. Buvo 
taipgi ir kaikurie konstituci
jos pataisymai, ypač Pašai 
pos skyriaus paragrafai pa
taisyti. Šioje sesijoje buvo ap 
tarta ir Mass, su Conn, valsty 
bhi čarterio registravimo rei
kalai ir pagalios eita pietums.

Popietinėje sesijose, arba 8 
— eita prie rinkimo Pildomo 
jo Komiteto. Leista kandida
tus tik pristatyti, be jokių re 
klanui. Balsavimai buvo slapti 
su iššaukimu vardų. Ir taip: 
Dvasios Vadu išrenkamas ak
lamacijos budu kun. J. Ka 
sakaitis, Pittston lietuvių pa
rapijos klebonas.

Renkama pirmininkas. No
minuojama senasis A. Sutkus 
iš Waukegan, Ill. ir L. Šimu
tis iš Chicago, Ill. Slaptu bal 
savimu Šimutis gauna 71 bal
są. Sutkus — 47 bal. Šimutis 
išrinktas dviem metam Susi- 
vienymo prezidentu. Vice pir 
mininku statoma; J. Stulgai- 
tį iš Wilkes Barre, Pa., Palu 
pį iš Pittston, Pa. ir Mnliolį 
iš Cleveland, Ohio. Stulgaitis 
gauna 58 b., Muliolis 39 ir Pa 
lupis 22 balsu.

Sekretorium statomi: J. Va
liūnas ir K. Kmšinskas iš 
Brooklyn, N. Y. Išrinkta: Ša- 
liūnas 67 bal. prieš Krušins 
ko 53 balsus.

Iždininko vietai balsuojama 
už J. Moliušį ir V. Kvietkau- 
ską. Pirmą kartą balsuojant 
išėjo lygiomis, gi antru kartu 
Kvietkauskas gauna 62 balsu

Moliušis — 58.
Iždo globėjais kandidatuo

ja šie ir gauna balsų seka 
mai: Joneika 96, Vencius — 
70, Purickis — 46, Veneiu- 
nienė 16. Joneika ir Vencius 
išrinkti iždo globėjais.

Dr. kvotėju sulig balsų se
ka : Krikščiūnas — 62, Stadu 
lis 35, Valibus — 32. Dr. Kvo
tėju išrinktas Dr. Krikščiūnas 

Komisijosna išrinkta seka
mai :

Statutų Komisijon: J. Tu- 
masonis, P. Muliolis ir p. Pau 
raziene.

Teismo ir Apeliacijų Komi
sijon: Palūpis, Galinis ir Ma- 
rozas.

Švietimo: kun. A. Milukas, 
Kun. Dr. Končius, ir T. Šei- 
mis.

Labdarybės: P. Montvila. 
Češkys ir Miliauskas.

Kontrolės: J. Mačiulis, Pu 
rickis ir Vaitkevičius.

Sekantis Susivienymo Sei
mas, kurs bus jubiliejinis, į- 
vyks Chicago, Ill. 1936 m.

Pabaigus rinkimus apkal
bėta kaiKiirie Susiv. reikalai 
ir delegatų išreikšta padėka 
vietos klebonui už svetingumą 
ir taipgi Seimo vedėjui p. A- 
leksiui už sumanumą taip gra 
žiai Seimą vesti. Po to, pri- 
siegdinta nauja Centro Valdy 
ba ir komisijos ir Seimas — 
48tas — uždarytas malda ir 
sugieta Lietuvos Himnas.

Raport,

IŠ STUDENTŲ SEIMO

Liet. Katalikų Studentų 
seimas Marianapolio kolegijoj 
prasidėjo šv. mišiomis 10 vai. 
ryto (liepos 2), kurias atna
šavo kun. J. Kripas, asistuo
jant kun. Vembrei ir kun. 
Petrauskui. Pamokslą, pasakė 
kun. Kartonas. Dalyvauja 84 
delegatai ir 20 svečių. Posė
džiai prasidėjo 11:15 vai. Pre 
zidiuman teko pirmininku J. 
Pilipauskas, vice-pirm. stud. 
Kundrotas ir F. Barziliaus- 
kienė, sekretoriais Miciūnas ir 
Ignotaitė. Į komisijas įėjo: 
mandatų 3 delegatai, rezoliu
cijų 8 delegatai ir spaudos- 
sveikinimų 3 delegatai. Sekė 
pietūs. Po pietų ėmė seimo 
paveikslą. 1:30 vai. prasidė
jo popietinė sesija. Prof. Vit
kus įteikė Ateitininkų Vieny
bes Aktą seimui, ir jam Kat. 
Studentai įteikė savo Vieny
bės Aktą. Sekė kalbos ir svei
kinimai. Sveikinimų buvo iš 
Kauno, Romos ir įvairių Ame 
rikos vietų laiškais ir teleg
ramomis. Seimas gyvas.

Liepos 2 d. vakare suvažia
vę profesionalai ir aukštų mo 
kyklų stuedntai turėjo savo 
atskirą posėdį, kurį vedė stud. 
Č. J. Morkūnas sekretoriau

jant p. Pilipauskui. Posėdy 
svarstė naują statutą ir išrin 
ko Centro Valdybai narius. 
Statutą referavo, komisijos na 
diniai statutą nemainė, iš
skyrus punkto, kuris nustato 
profesionlų skyriaus narių 
moklo reikalavimą, t. y. stu
dentai nariai lankę kolegiją 
ar tolygią mokyklą nežemiau 
trečių metų kursą.. Kita, pro 
fesionalai nutarė studentų 
seimui patarti mainyti organi 
zacijos vardą į Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų ir 
profesionalų sąjungą. Statu
tas vienbalsiai buvo priim
tas. Į Centro Valdybą išrin 
ko garbės pirmininku p. L. 
Šimutį,, iždininku inž. P. Bar- 
ziliauską, vyr. redaktorium 
kun. K. Urbanavičių ir dva
sios vadu kun. J. Balkūną. 
Posėdį užbaigę delegatai nuė
jo įstudentų šokius.

(Daugiau bus)

PREZIDENTO KALBA

Birželio 29 d. prez. D. Roo- 
zeveltas kalbėjo per radio į 
visą tautą apie jo vyriausy
bės darbus ir Am.. Jungt. V. 
ekonominį stovį. Ši jo kalba 
buvo paskutinė prieš atosto
gas, kurių praleisti jis vyksta 
į Hawaii salas.

Savo kalboje prezidentas 
pabriėžė, kad jo vyriausybė 
yra nuveikusi per 15 mėne
sių daugiausia už visas iki šiol 
buvusias vyriausybes nuo Wa 
shingtono laikų.

Prez. Rooseveltas pažymė
jo savo kalboje, kad jo vyk
doma nauja santvarka nėra 
radikalinė, nė priešinga jo
kiai individualinei laisvei. Jo 
vadovaujamos vyriausybės 
svarbiausias siekimas yra, 
kad viiems krašto gyvento
jams užtikrinti geresnę buitį 
ir apdrausti jų ateitį. Presi- 
dentas pasakė, kad jo vyriau 
sybė nėra jokis smegenų trus 
tas, tik parinkti žmonės, ku
rie supranta dirbamą darbą, 
gerai pažįsta gyventojų sto
vį ir reikalus. Papeikė visus 
kritikus, kurie mėgina statyti 
klinčių vyriausybės pastan
goms, skelbdami įvairius neti
kslius pranešimus. Jis klausė 
klausytojų, ar gi žmonės šian 
dien nesijaučia geresniam sto
vy j, negu prieš metus? Argi 
skolų naštos nėra palengvin
tos, o bankuose indėliai ar gi 
ne užtikrinti? Ar gi ne gere
snės darbo sąlygos?

Krašto vyriausybės progra 
moję pirmiausią vietą užima 
vyriausybės rūpinimasis visais 
krašto žmonėmis, kad jų tarpe 
nesirastų alkstančiųjų, jei kra 
šte yra gausybės įvairaus mai 
sto. Dėl to žmonių šelpimas 
ir toliaus bus vedamas. Šelpi
mas yra susijęs su didelėmi 
išlaidomis. Per daug visko tu 
rintieji privalo duoti nieko 
neturintiems.
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ŠERMUKŠNINĖ

Taigi gierbiamieji! Lietu
vių Dienos ’’proklamacijų” j- 
tikintas, sumaniau lavinti. 
kūną ir laimėti bėgimą nuo 
’’Amerikos” spaustuvės j 
Clinton parką liepos 4 d. Na, 
ir gerai pasišlapinęs Šermuk
šninę, išvykau ’’svetimų die
vų” ieškoti. Žengdamas per 
Brooklyno kaukianti miestą 
vargais negalais ir juos sura 
dau.

Į klausimą kas reikalinga 
kūno kultūrai, gavau iš to di
delio vyro, kaipo gero sporto 
žinovo toki atsakymą:

— ’’Svarbiausia, kad būtų 
rankų, kaklo ir kojų musku
lai stiprūs ir dideli, ogalva 
juo mažesnė, tuo geriau”. Tai 
aš ir pamaniau, kad teisingai 
kalbi žmogau, nes jeigu galva 
bus didelė, tai bus sunku ją 
nunešti Į Clinton Parką...

—- ”0 kokio pagerinimo rei 
kėtų jūsų tikslui atsiekti?” 
Jis manęs paklausė.

— Matai tamsta... Kaip 
tamstai jau yra žinoma, Lie
tuvių Dieną bus bėgimai ir 
Įvairūs sportai, o mano tikslas 
yra išmokti gerai kojas kelti 
ir laimėti bėgimą nuo ”A- 
merikos” Į Clinton Parką. 
Ypatingo dėmesio kreipiu, 
kad sugebėčiau vietoj vienos 
kojos kelti abi tuo pačiu sy
kiu ir pralenkti savo draugus, 
su kuriais dalyvausiu bėgime.

Jis pakrapštė pakaušį ir iš 
paties gomurio prabilo. — 
’’Kadangi pas mus nėra to
kių, kurie bėgant gali kelti 
abi kojas išsyk, beto mes taip 
kaip tu. kojų kelti negalime 
— nemokame, tai mes lavina- 
mės tą kryptimi, kad sumaži
nus kiek galima kojas. Tam 
atsiekti yra naujos sporto ša
kos : Imtynės. Svarbiausias 
imtynių tikslas — mokėti ge
rai nugalėti savo priešą, ne
žiūrint į sulaužymą rankų, ko 
jų ar kitų kūno dalių”. Tą 
pasakęs šypterėjo, o man šiur
puliai. kaip voras per vora
tinklį, bėgiojo.

— ’’Arba — jis dar pridū
rė man, — jeigu tau tas ne
patinka, tai bandyk kitą spor 
to šaką, būtent boksą. Ši spor
to rūšis yra labai išsiplatinusi 
matrosų tarpe. Kai jie nuva
žiuodavo į svetimas šalis ir 
juos užpuldavo razbaininkai, 
tai jie vien rankų pagalba 
atsigindavo. Svarbiausias bo

MAŽEIKIAI
Kaip rusai norėjo iamžinti 
Mažeikius Muravjovo Koriko 

paminklu
Vienam savo giminaičiui 

N. Postnikovui už ’’pasižymė
jimą”, 1863 m. sukilimą mal
šinant, Muravjovas Korikas 
buvo dovanojęs Reivyčių dva
rą per 2 kilometru nuo Ma
žeikių, ir paskyręs po 500 ru
blių metams. Postnikovas už 
gausias dovanas buvo suma
nęs padaryti Mažeikius neiš
griaunamu paminklu savo ge
radario paminklu. Susitaręs 
su tarnautojais rusais, kurių 
čia apsčiai buvo, įkalbėjo kai 
kuriems vietos gyventojams, 
kad Mažeikiams, juos pava
dinus ’’Muravjovu”, valdžia 
suteiktų miesto teises. Apgau 
lingu būdu surinkęs parašus, 
nuvyko pas Kauno gubernato
rių ir ministerį, kurie parašė 
savo sutikimą gyventojų ”pa 
geidavimui.

1901 m. gegužės 1 d. į Ma
žeikius suvažiavo daug šven
tikų ir aukštų rusų valdinin
kų. Atlaikius už ’’geradarį” 
Muravjovą pamaldas įsprav- 
nikas (apskrities viršininkas) 
sakydamas kalbą, pasakė, kad 
’’įamžinimui geradario” Mu
ravjovo nuo šios dienos sto
tis ir miestelis pavadinami 
’ ’Muravjovo ’ ’.

Tada vietos gyventojai tik 
suprato Postnikovo apgavys
tę ir apie ’’Muravjovo” nė 
girdėti nenorėjo.

Kas iš apylinkės gyvento
jų, pirkdamiesi geležinkelio 
bilietą į ’’Muravjovo”, pa
minėdavo Mažeikius, iš tų 
imdavo pabaudą po 1 kap. 
nuo bilieto.

Miesto teisių ’’Muravjov’- 
as”, žinoma, negavo, bet to 
vardo tenusikratė pabaigoj 
1918 metų, kada tėvynės sū
nus, atpirkę laisvę, pradėjo 
ją iš naujo tvarkyti.

kso tikslas — sunaudoti ran
kų muskulų šūvį, kurion nors 
kūno dalin, ypatingai veidan, 
ir visai jas suardyti. Tamsta 
žiūri į mano pirštines? Jos 
vartojamos tik savųjų tarpe, 
kol išmokstame. Kovos metu 
mes veikiame be jų. Bokse 
galima naudotis ir kojomis.

Tai štai kaip turi lavinti 
savo kūną”.

Nemalonumams išvengti, aš 
vienu ipu šermukšninę apsu
kęs apie kaklą tris kartus iš
lėto nuėjau į Lietuvių Dieną 
Clinton Parke. Tą patį padarė 
ir kiti mano draugai, kurie 
ruošėsi bėgti. Na, ko čia nebu
vo !.. Jei nebūsite smalsūs, tai 
sužinosite apie viską vėliau..

Tik duokite man pirma ap
uostyti ir pačiupinėti visus 
įvykius tos dienos.

Jūsų A. A. bin£a

TRUMPOS NAUJIENOS
-........ —O

— Apskaičiuota, kad 1933 
metais, visame pasaulyje mirė 
badu 2,000,400 žmonių. Tuo 
tarpu didžiosios pasaulio val
stybės, norėdamos palaikyti 
prekių kainas, sunaikino 2,- 
500 klg. cukraus, 400,000 va
gonų grūdų, 144.000 vagonų 
ryžių, 267,000 maišų kavos ir 
tt. Tai tau pasaulio teisybė!

— Vengrijos katalikės mote 
rys kreipėsi į Tautų Sąjun
gą, riekalaudamos, kad ši grie 
žtai uždraustų valstybėms sau 
vališkai naikinti maisto pro
duktus, o juos pasiųstų ba
daujantiems Kinijos ir Rusi
jos gyventojams.

— Lietuva perka kasmet iš 
užsienių, vidutiniškai imant, 
už 273 milionus litų, o savo 
krašto gaminių tik už 75 mi
lionus. Kaip greitai išnyktų 
nedarbas ir skurdas, jeigu nu 
stotume vaikytis tuščias už
sienių madas.

—Šiais metais įvyksta rin
kimai šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos generalės virsi 
ninkės ir jos patarėjų. Į rin
kimus jau atvyko ir Lietu
vos Kazimieriečių atstovės: 
sesuo M. Genovaitė ir sesuo 
M. Dolorosa.

— 22 bilijomi kongresas už
baigė darbus Washingtone ir 
išsiskirstė atostogoms. Šis kon 
gresas pasižymėjo kooperavi- 
mu su Prez. Rooseveltu. Išsi
skirs! ant suteikė daug galios 
prezidentui, ypač sušelpimui 
ir paskoloms leisti regulas.

— Pasaulinės skautų orga
nizacijos įkūrėjas anglas Gen. 
Baden - Powellis labai gra
žiai atsiliepia spaudoj apie 
Lietuvos skautus ir Anglijos 
skautams pataria pasimokyt 
iš lietuvių skautų puošti savo 
stovyklas.

— Kaip ir kasmet, karinis 
moksleivių mokymas baigėsi 
šaudymo pratimais kovos šo
viniais ir manevrais. Kauno 
moksleivių lauko pratimai bu 
vo gegužės 8 d. Iš kariuome
nės dalhj buvo paskirta kari
ninkų ir puskarininkiu kad
ras ir duotos kautynių prie
monės.

— Latvių naujas Ministe- 
ris pirm, pareiškė, kad latvių 
dvasinei kultūrai atstatyti ti
kybos ir dorovės pagrindais 
turi būt sustiprinti. Todėl sa
ko: ’’Vyriausybė netoleruos 
bažnyčios ir jos tarnų puoli
mo ir prieštikybinės propa
gandos. Kariuomenėje, moky
klose ir valsčiuose tikybai 
bus suteikta jai tinkanti gar- 

vieta ’ ’.

Boston, Mass. — Lietuvių 
šv. Petro bažnyčios klebono a- 
sistentas kun. Kaz. Jenkus po 
tulžies ir aklosios žarnos o- 
peracijos sveiksta.

Austrijos valdžia bijo na- 
zių žygių, todėl parubežy žy
miai sustiprino sargybą. Iš 
antros pusės, ir Hitlerio ka
riuomenė rūpestingai saugoja 
rubežių, kad iš Vokietijos ne- 
perversmo šalininkai į Austri
ja.

Kauno ’’Rytas rašo:
Šios vasaros gale anglai 

rengia ekskursiją į Lietuvą. 
Ją organizuoja anglų Pabal
tijo draugija, kurios priešaky

i stovi Bossom.
Ekskursija numatoma kelių 

dešimčių žmonių. Jos tikslas 
— arčiau susipažinti su Lie
tuva, bei jos gyvenimu. Ta 
pačia proga anglai pavažinės 
po Lietuvos provinciją ir ap
lankys — Latviją bei Estiją. 
Ekskursijoj dalyvaus keletas 
stambesnių anglų pirklių, ku
rie nori užmegsti artimesnius 
santykius su mūsų prekybinin 
kais.

— Maskva. — I Rusija ne- 
apsileisdama kitoms šalims, 
paisgamino baliūną, kuriuo ti 
kimąsi pakilti stratosferon 25 
mylias. Jis veiks be žmonių 
pagalbos, vien tik bus valdo
mas automatiškais moksli
niais instrumentais.

1-mas

MARŠ Į VILNIŲ!
. •

Ei, prie ginklo, kareivėliai, 
Marš pirmyn, kas tiktai gali!
Šen kovon jau artojėliai, 
Atvaduoti Vilniaus dalį!

Vilniaus miestą, Vilniaus kraštą 
Siaubia lenkų piktas aras, 
Ir tą Vilniaus sunkią naštą 
Sunaikins tik mūsų karas! • 1

Laukia kalnas Gedimino
Mūs drąsuolių atėjimo, 
Nes žiaurus jį lenkas mina,— 
Jį naikin’ be sustojimo. t- -' ' 1

- Tenai kapas patrijarko, 
’’Aušros” tėvo,—įkūrėjo; 
Tai tėvynės mūsų arka,— 
Mūs gynėjas ir švietėjas.

I ĮT 
i »

Tenai kaulai mūs didvyrių 
Laukia mūsų pagerbimo, 
Už kovas, ką ties Žalgiriu 
Amžių priešus sunaikino.

‘ . M

rjį' ' ' ''

Ten seselės mus vadina 
Vilniun žengt, pasiaukoti;
Jos garbės vainikus pina, 
Kas ateis jas išliuosuoti.

I, Aj

J. Steponaitis

1-mas

Draugystes Švento Vardo
KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS.

Šeštadienį
Liepos 21 July

19 34

Klasčiaus Parke,
Betts ir Maspeth Avės, Maspeth, N. Y.

Gros D. L. K. Vytauto orkestras, vedi J. Avižoniui.
Įžanga 40 centų.
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4 ’’AMERIKA ” Liepos 6 d., 1934 m.

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO RĖMĖJAMS LIETUVIS RIFKABILŲ 
VADAS. Socialistai.

Savo misiją Vilniaus vada
vimo reikalu baigėme. (Kal
bėjome išviso 51-oje svetainė
je. Dar keliose vietose papil
domai teks kalbėti).

Turime pareikšti didelį 
džiaugsmą, kad visur radome 
labai gyvą atbalsį. Mūsų bro
liai amerikiečiai nuoširdžiai 
Vilniaus reikalu sielojasi, ne
mažai jį atjaučia ir mielai sa
vo doleriais remia. Visų rū
pestis yra gerai susiorgani
zuoti, kad ateityje visi Lietu
vos išeiviai stotų į Vilniaus 
Geležinio Fondo narių rėmėjų 
eiles.

Ir negalima to dalyko ati
dėlioti. Daug ženklų rodo, kad 
ir patys lenkai ir jiems prie- 
telingos valstybės, neužilgo 
gal ims daryti spaudimą į 
Lietuvą, kad susitartų su Len. 
kija jai maloniomis sąlygomis. 
Lietuvai tik tuomet pasiseks 
atlaikyti savo reikalavimą — 
Vilniaus grąžinimą — jeigu 
visa mūsų tauta bus vieninga 
ne tik mintimis ir jausmais 
bet ir organizuotu darbu. Ka
da Vilniaus Geležinio Fondo 
narių rėmėjų bus ne šimtai 
tūkstančių, kaip dabar, o mi
lijonai — tada ir Lietuvos 
balsas visose derybose. bus 
daug galingesnis. Taigi, lai 
Vilniaus pasų ir Vilniaus žen
klelių platinimas bus vyriau
sias mūsų laikų obalsis. Lai 
tuo gyvai susirūpina visos 
mūsų organizacijos be pak
raipų skirtumo. Lai bus tam 
reikalui išnaudotos visos mū
sų tautos šventės ir pramogos. 
Ir pirmon vieton pastatant 
svarbius savo vietinius reika

lus, vis dėl to galima bent da
lį pelno iš tų pramogų skirti 
Vilniaus Geležiniu Fondam

Kol Vilnius negrįš Lietu
vai, tol nėra kito svarbesnio 
tautos reikalo, kaip mūsų so
stinės grąžinimas.

Kad neįvyktų ateityje ko
kių nors reikale Vilniaus pa
sų ir ženklelių platinimo ne
susipratimų, skaitau reikalin
ga pažymėti:

1. Pasų ir ženklelių galima 
gauti A.L.R.K. Federacijos 
Centre (2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Ill.)., taipgi abiejuo
se Lietuvos Konsulatuose kai 
ir pirmiau: New Yorke ir Chi- 
cagoje. Tenai reikia siųsti ir 
surinktus už išplatintus ’’pa
sus” ir ženklelius pinigus, 
kaipo auką Vilnijos lietuvių 
paramai.

2. ’’Vilniaus pasų” kaina 
— 10 centų. Vilniaus ženkle
lių kainos įvairios.

3. Tiems, kurie nori giliau 
pažinti ir geriau sekti Vil
niaus kovos reikalus — labai 
patartina išsirašyti Vilniui 
Vaduoti S-gos dvisavaitinį 
žurnalą ’’Mūsų Vilnius” (A- 
merikoje metams tik 2 dol.) 
ir įvairios literatūros Vil
niaus klausimu. Tais ir kitais 
S - gos ir V. G. Fondo reika
lais prašome kreiptis Lietu
von šiuo adresu:

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
(arba Vilniaus Geležinis Fon
das) Duonelaičio gatvė 9-a, 
Kaunas, Lithuania.

Su geriausiais linkėjimais 
Tamstų darbuotei —

Kan. F. Kemėšis
V.V.S-gos vice-pirm.

V.G. Fondo pirmininkas

PASISKAITYKITE
Įdomiauhius Amerikos Lietuvių Laikraščius.

’’Studentų Žodis” A. L. K. Studentų organizacijos žurnalas. 
Metams $2.00 į užsienį — $3.00. Adresas: Marianapo- 
lis College, Thompson, Conn.

’’Mažųjų Draugas”, savaitinis ’’Draugo” priedas. Metams 
atskirai 50 centų. Redakcija : Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

’’Darbininkas”, Liet. Šv. Juozapo Darb. Są-gos dukart sa
vaitinis organas. 366 Broadway, So. Boston, Mass. 
Metams $4.00.

’’Draugas” Vienintelis Amerikos liet. kat. dienraštis: 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Ill. Metams $6.00.

’’Laivas” Tėvų Marijonų leidžiamas savaitraštis: 2334 So. 
Oakley Ave., Chocago, Ill. Metams $2.00.

’’Amerika” Amerikos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo savaitraštis. Daug trumpų viso pasaulio 
naujienų ir ypač apylinkės lietuvių gyvenimo žinių. 
423 Grand Str., Brooklyn, N. Y. Matams $1.50. Į už
sienį $2.25.

’’Garsas” Savaitis L. R. K. Susivienijimo Amerikoje orga
nas: 73 E’. South St. Wilkes Barre, Pa. Metams $2.00.

’’Vytis” Amerikos Lietuvių jaunimo žurnalas 4736 So. Wood 
St., Chicago, Ill. Metams $2.00.

’’Moterų Dirva” Mėn. A. L. R. K. Moterų Sąjungos žurna
las. 2322 W. 24th St., Chicago, Ill. Metams $2.00;

Jau senai šiaurinėj Afri
kos daly eina žūtbūtinė kova 
tarp dykumos gyventojų — 
rifkabilų ir Prancūzų.

Prieš kiek laiko viso pasau
lio laikraščiai rašė apie rifka
bilų vadą Abd ei Krimą ir jo 
narsius karius, kurių saujelę 
vos-ne-vos įveikė reguliarinė 
prancūzų kariuomenė. Bet nie 
kas tiksliai nežinojo kokios 
tautybės yra jo dešinioji ran
ka, rifkabilų gen. štabo kari
ninkas, Kaid ben Hady.

Pasirodo, kad tai yra lietu
vis Juozas Kalnėnas. Šiomis 
dienomis jis parašė savo gimi
nėms į Kaulinius laišką.

Prieš daugelį metų Juozas 
Kalnėnas nuklydo į Afriką 
ir apsigyveno pas vieną rif- 
kabilą. Kai tik prasidėjo rif
kabilų laisvės kova, Kalnėnas 
įsiprašė į jų eiles ir buvo pri
imtas. Tačiau Kalnėnas nenu
matė, kad rifkabilų laisvės 
kova yra drauge kova ir už 
musulmonų tikėjimą. O jis 
buvo katalikas; vadinas, toks 
pat, kaip ir jų priešai prancū
zai. Dėl to Kalnėną rifkabi- 
lai greitai suima ir pasodina 
kalėjiman.

Bet jis nenusimena. Nuta
ria priimti musulmonų tikėji
mą. Tatai jam pavyksta. Jis 
tampa Abd ei Krimo tarnu. 
Jo išvaizda pasikeičia, ir jis 
niekuo nesiskiria nuo rifka
bilų.

Dėl savo sumanumo ir drą
sos Kalnėnas Įgauna Abd ei 
Krimo pasitikėjimą. Jis pa
kristi j amas Kaid ben Hady 
vardu ir paskiriamas genera
linio štabo karininku. Kai, 
pagaliau, prancūzai Abd ei 
Krimą suima, Kalnėnas pabė
ga ir terorizuoja prancūzus.

Nors jau laikraščiai nusto
jo apie rifkabilus rašę, bet jų 
kova su prancūzais dar nėra 
baigta. Dar ir iki šiai dienai 
prancūzai nori suimti likusi 
rifkabilų vadą Kaid ben Ha
dy, kuris prancūzams ramy
bės neduoda.

Nesenai užsienių spauda 
skelbė, kad Kaid ben Hady 
turės pasiduoti, o jei ne, tai 
už jo galvą bus paskelbta 
50.000 frankų atlyginimas.

Matyt, prisiminė Juozas sa
vo tėviškę; matyt ir ten jo ne
ramus būdas nerado, ko ieš
kojo. Jis rašo girdėjęs apie 
Lietuvos įvairius žygius ir 
sveikina.

Juozo Kalnėno dar gyvas 
tėvas ir dvi sesutės. Viena iš
tekėjus už aukšto valdininko 
ir gyvena Kaune.

Kun. Dr. A. Civinskas.

Tokiu vardu pradedame spausdinti praeities lietuviško 
gyvenimo aprašymą, kurio autorius yra garbus mūsų atgims
tančios Lietuvos veikėjas, kun. Dr. A. Civinskas. Čia keletą 
minčių norime paduoti apie patį autorių. Redakcija.

IŠ AUTORIAUS GYVENIMO.
Ir kun. dr. Antanas Civinskas yra vienu mūsų netoli

mos praeities didvyrių, apie kurį mūsų jaunoji šviesuomenė 
beveik nieko nežino. Kun. dr. A. Civinskis, gimė Šunskų pa
rapijoj 1876 m. spalių 7 d.. Mokėsi Šunskų mokykloj ir Ma
rijampolės gimnazijoj. Nuo pat mažens jis mėgo dainas. Dai
nomis ir linksma nuotaika traukė parapijos jaunimą į save. 
Kur Antanas ėjo, jį daugelis sekė. Baigęs gimnazijos šešias 
klases, Antanas 1893 m. važiuoja į Seinų kunigų .seminariją. 
Antaną seka daugelis Šunskų parapijos moksleivių...

1898 m. Antanas baigia kunigų seminariją. Bet kunigo 
šventimus priimti dar per jaunas. Taigi vysk. A. Baranaus
kas įšvenčia jį tik į subdiakonus. Subdiakonas Antanas išva
žiuoja mokslo tęsti į Romą. Ten jis studijuoja 4 metus. Labai 
jį traukė socialiniai mokslai. Romoj jį kardinolas P. Respigh 
įšvenčia į kunigus (Kardinolas P. Respigh mirė kun. Antano 
mirties išvakarėse).

Iš Romos kun. Antanas važiuoja į Friburgą, kur atsiduo
da socialinėms studijoms. Pusantrų metų jis pašvenčia tik po
litinei ekonomijai. Čia jis Įgyja daktaratą.

Baigęs teologijos, filosofijos ir sociologijos mokslus kun. 
dr. Civinskis, nuvažiuoja į Austriją, kur Feldkirchino bažny? 
čioj pas tėvus jėzuitus atlieka 40 dienų rekolekcijas. Ir iš 
čia parvažiuoja Lietuvon. Tai buvo 1903 iii. Tuoj jis buvo pa
skirtas Seinų kunigų seminarijos dvasios vadu. Bet sveikata 
ilgai kun. Antanui neleido klierikams vadovauti. 1905 m. rug
pjūčio 17 d. jis nuo tų pareigų atleidžiamas. Iki 1906 m. ge
gužės mėn. jis dirba ’’Šaltinio” redakcijoj. Iš Seinų išsikė
lęs vikarauja Ilguvoj. 1907 m. kun. dr. Antanas nuvažiuoja 
pas Amerikos lietuvius, kuriuos stiprina dvasioje tris mėne
sius. Iš Amerikos sugrįžęs vikarauja Šakiuose.

Nors kun. dr. Antanas nuo 1906 m. Seinuose negyveno, 
bet jis su ’’Šaltiniu” nesiskyrė. Jo raštai būdavo daugiausia 
socialinio turinio. Jo rašymo forma buvo dialogas. Stilius 
lengvas. Todėl jo raštai giliai skaitytojus sąmonina. ’’Šalti
nis”, negalėdamas gerai laikytis, neturėdamas arti kun. dr. 
Civinskio, nuo 1910 m. rugpjūčio 17 d. visiškai atsiduoda į 
kun. Civinskio rankas. Ir kun. dr. Civinskis redaguoja ’’Šal
tinį” iki 1912 m. vasario mėn. t. y. tol, kol liga ji nuo ’’Šal
tinio” atskyrė

1912 m. kun. dr. A. Civinskas išvažiuoja į Vosishofen’ą 
3 mėnesiams gydytis. Sugrįžęs Į Lietuvą, apsigyvena Marijam
polėj. Čia jis išgarsėja pamokslais jaunimui.

1913 m. prieš Velykas, važiuoja kun. dr. Antanas pas li
gonį. Del blogo kelio, prisėjo keletą varstų pėsčiam skubėti. 
Eidamas sušilo. Nuo tada vėl atsinaujino rožė ant veido. Ke
lios ligos suėmė kun. Antaną ir balandžio 24 d. 1913 m. jis 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. A. a. kun. dr. Antanas palaidotas 
Marijampolės kapuose. Jo laidotuvėse dalyvavo apie 50 ku
nigų ir apie 15,000 žmonių.

I

SOCIALINIS VEIKIMAS
Sociologas kun.. dr. Civinskis, grįžęs iš užsienio, randa 

Lietuvoje socialinės srities dirvą nejudintą. Socialistinės pikt
žolės puikiai keroja. Ne valandėlės neleisdamas, kun. dr. Ci
vinskis imasi socialinio darbo. Pirmą progą gavęs Pilviškiuo
se pasakyti pamokslą, išdėsto socialstų programą ir darbus. 
Tas pamokslas buvo pasakytas dar 1903 m. kada spauda bu
vo uždrausta. Tačiu socialistų kalbose ir jų spaudoj, tas pa
mokslas visą audrą buvo sukėlęs. Atgavus spaudą ir pradė
jus eiti ’’Vilniaus Žinioms” ir vėlėliau ’’Šaltiniui”, kun. dr. 
Civinskis, šalia pamokslų spaudą naudoja socialiniam klau
simui.

’’Šaltinyj” socialiniu klausimu parašo kelioliką plates
nių studijų, kurios vėliau atskiromis knygomis buvo išleistos 
ir daugybę mažesnių straipsnelių. Pasirašydavo A. Kapsas. 
Iš jo raštų ’’Šaltinyj” tilpusių Amerikoj yra išleistos kny
gos. Ypač garsi jo knyga: ’’Socialistai. — Kas jie? — Iš kur 
jie atsirado? — Ir ko jie nori?”. Su kitu ’’Amerikos” nume
riu apie tai ir pradėsime talpinti.
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KORESPONDENCIJOS
■ ■ ----- o

Mariąnapolis
HIGH SCHOOL

Šiais 1933-34 mokslo metais 
Marianapolio high school bai
gė 12 bernaičių. Akto Diena 
įvyko 10 d. birželio. Iškilmių 
metu alumnams diplomas į- 
teikė ir Akto kalbą pasakė 
kun. K. Urbanavičius — Jo
nas Kmitas, kurio keletą nau
jų dainų sudainavo ta proga 
kolegijos choras.

Baigusieji yra šie:
1. Jonas Šaulys, gimęs She

nandoah, Pa. Čia jisai baigė 
pradinę mokyklą. Tuo pačiu 
laiku tėvai persikėlė gyventi 
į Waukegan, Ill. Jono vyres
nysis brolis Vincas mokosi 
Romoje Angelico universite
te teologijos. Jojo dvi sesers 
yra Mariampolėje Vargdienių 
Seselių vienuolyne, kurių vie
na ateinančiais metais baigs 
gimnaziją.

2. Stasys Misiukevičius ki
lęs iš Kingston, Pa. Čia jisai 
baigė pradinę mokyklą. Pas
kui kiek laiko dirbo, užlaiky
damas savo senutę motiną. 
Baigęs high school, pareiškė 
noro pasilikti broliu Tėvų 
Marijonų vienuolijoje.

3. Stasys Aleksandravičius 
kilęs iš Chicago Heights, Ill. 
Baigė pradinę lietuvišką šv. 
Kazimiero mokyklą. Yra nuo
latinis ’’Draugo” dienraščio 
korespondentas. Buvęs kla
sės pirmininku.

4. Juozas Grudanavičius ki
lęs iš Worcester, Mass. Baigęs 
šv. Kazimiero pradinę moky
klą. Numato savo ateičiai dva 
sinį luomą. Tai labai gera, nes 
Springfieldo vyskupija lietu
vių klierikų neturi. Juozas 
buvo ’’Studentų Žodžio” ad
ministratorium ir savo klasės 
sekretorium.

5. Juozas Augimas kilęs iš 
Worcester, Mass.. Baigęs šv. 
Kazimiero pradinę mokyklą.

Buvęs klasės vice pirmininku. 
Atžymėtas sporte. Jo sesuo 
mokosi šv. Kazimiero Akade
mijoj, Chicago, Ill.

6. Vincas Parulis kilęs iš 
Worcester, Mass. Baigęs šv. 
Kazimiero par. pradinę moky
klą. Jojo jaunesnysis brolis 
Jonas ateinančiais metais 
baigs vietinę šv. Jono high 
school; jisai irgi ruošiasi sto
tį į Marianapolio kolegiją. 
Vincas turi didelių gabumų 
muzikoje.

7. Albinas Versiackas kilęs 
iš Lowell, Mass. Čia baigęs 
pradinę mokyklą ir komerci
nę high school. Įstojęs Ma
rianapolio kolegijoje į klasinį 
kursą, turėjo mokslą iš naujo 
pradėti. Albinas atžymėtas 
sporte.

8. Albertas Jezukevičius ki
lęs iš Brockton, Mass. Čia ji
sai baigė pradinį mokslą. Al
bertas pasižymėjo futbolo 
sporte. Ruošiasi į gydytojus.

9. Antanas Bambalas kilęs 
iš Chicago, Ill. Baigęs lietu
višką Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės mokyklą (Brighton 
Park). Pasižymėjęs sporte ir 
savo jumoristiniu stilium ra
šyboje. Geriausis jojo stiliaus 
pavyzdis ’’Alumnų Pranašys
tė”. skaityta Akto Dienoje.

10. Jonas Kulbis kilęs iš 
Elizabeth, N. J. Baigęs šš. 
Petro ir Pauliaus lietuvišką 
mokyklą. Pirmiau mokėsi Ma
rian Hills. Ill., high school. 
Metęs vėliau sugrįžo į Maria
napolio high school. Jonas tu
ri gražų balsą ir dalyvauja 
chore.

11 Albinas Peckus kilęs iš 
Elizabeth. N. J. Baigęs šš. Pe 
tro ir, Pauliaus lietuvišką mo
kyklą. Pradžioje mokėsi Se
ton high school. Vėliau perė
jo į Marianapolio high. Turi 
didelių gabumų gražbylybėje. 
Iš jo reikia tikėtis gero kal
bėtojo.

12. Juozas Kainandulis kilęs 
iš Brockton, Mass. Čia jisai 
baigė pradini mokslą. Jojo 
vyresnis brolis yra Tėvų Ma
rijonų vienuolijoje antro kur 
so filosofijos klerikas. Juozas 
irgi mano sekti savo brolio 
pėdomis.

London, Anglija
Ir Anglijoj šiemet sausa va 

sara. Netik laukų pasėliai ir 
įvairios daržovės išdžiuvo ir 
netaiku nunoko, kaip anglų 
laikraščiai praneša, kad kai 
kur ir gyventojai neturi van
dens. Dėl sausrų ir valgomi 
daiktai brangsta, ypač įvai
rios daržovės. Londono staty
ba gyvėja vietoje senų nu
griautų namų, dabar pristaty
ta daug įvairaus styliaus nau
jų. Tačiau kainos už namus 
ir kambarius gana aukštos ir 
nelengva gauti..

Įvairios įstaigos nepertrau
kia supirkinėję senus nudėvė
tus auksinius daiktus ir už 
auksinį anglų 1 svarą sterlin
gų kaip kur moka net po 30 
šilingų, vadinasi pardavėjas 
pelno 10 šilingų. Kas turi par
duoti neblogas biznis.

Nr. 23 ,.Amerikos” įsiskver
bė klaida. Mano koresponden 
cijoje iš Londone vietoje; ”i- 
niciatorium vietinis klebonas 
kun. V. Matulaitis” turi būti: 
’’iniciatorium vietinis klebo
nas kun. VI. Mažonas”. Šiuo- 
mi klaidą atitaisau.

Kalnavertis.

NEW JERSEY CHORŲ 
DIENA.

Liepos 1 d. įvyko pirmoji 
New Jersey valstijos parapi
jinių chorų dainų diena, Lin- 
dene. Dalyvavo Elizabetho. 
Newarko, Harrisono. Pater- 
sono, Jersey City lietuvių pa 
rapijų chorai. Nors diena bu
vo šutinančiai karšta ir pa
jūrio malonumas viliojo kiek į 
vieną, tačiau pasišventęs jau j 

nimas su savo vadais parodė 
nepaprastą pasišventimą ir 
įvykdė pirmąją istorinę Dai
nų Dieną taip pasekmingai.

Reikia tik džiaugtis žiūrint 
į tuos jaunuolius — jaunuo
les, kurie, nepaisydami nieko, 
vargsta besimokydami dainas, 
šiltomis ir šlapiomis dienomis 
niokosi dainos — giesmės me
no ir gaivina mūsų tautinius 
jausmus, bažnyčioje kelia mū
sų dvasią prie Idealo.

Ši pirmoji New Jersey Dai
nų Šventė praėjo su puikiau
siu pasisekimu, žadėdama dar 
didesnį pasisekimą ateityje, 
kai suaugę ir jaunimas tikrai 
supras ir įvertins tokių iškilų 
reikšmę, teisingai įkainuos tų 
chorų ir jų vadų darbą.

Kalbant apie New Jersey 
pirmąją dainų dieną reikia 
nepamiršti, kad jį neįvyko sa
vaime, be ypatingo užsispyri
mo ir pasidarbavimo. Įkūrus 
Vargonininkų S-gą. kurios 
iniciatoriais buvo Kun. J. Si
monaitis ir komp. J. Žilevi
čius, pasidarė patogesnės są
lygos tokiai dienai sureng
ti, tačiau ir prie tų aplinky
bių dar daug teko dirbti, kol, 
pagaliau, įsitikino chorai, kad 
toki parengimai turi didesnę 
negu vidutinę reikšmę pačių 
chorų gyvenime ir ypač svar
būs patriotiniu atžvilgiu. Tai
gi to viso paskatinti chorve
džiai ir ėmėsi darbo; Šios 
dainų dienos surengimas daug 
duoda garbės chorvedžiams: 
A. Stanšauskui (Newark). J. 
Brudzai (Harrison), p. Hode- 
liui (Jersey City), p. Justui 
(Paterson), jų chorams ir 
New Jersey Bažnytinių chorų 
S-gos pirm. J. Pranckiečiui 
(Elizabeth), sekret. J. Spra- 
naičiui (Paterson) ir tų pa
rapijų klebonams, kurie tam 
darbui pritarė ir daug pagel
bėjo. Tačiau daugiausia nusi
pelnė tai komp. J. Žilevičius: 
lik jo iniciatyva tas pirma
sis žingsnis ir buvo padary
tas: jo rūpesčiu susiorganiza
vo ir ta chorų S-ga, jo pastan

gomis išsijudino chorų -veiki- 
kimas. Reikia pasakyt,. kad 
komp. J. Žilevičius nuo atvy
kimo į Ameriką dienos (sau
sio mėn. sukako 5 metai), jis 
dirba produktingą ir naudin
gą lietuviškos muzikos meno 
srityj darbą. Per tą laiką y- 
ra surinkęs daug mūsiškės 
muzikos istorinės medžiagos, 
daug parašęs kompozicijų: 
viena žymiausių yra sukurta 
1930 V. D. metais ’’Vytauto 
Kantata”. Taigi reikia svei
kinti New Jerseys chorų va 
dus, pirmosios dainų dienos 
iniciatorius ir rėmėjus ir pa
linkėti, kad pradėtąjį darbą 
tęstų tolyn ir į chorų veiki
mą įtrauktų visą lietuviškąjį 
jaunimą. Tegyvuoja lietuviški 
chorai ir jų vadai! Tegyvuoja 
lietuviška daina abipus van- 
dtenyno.

K. Vainius

Elizabeth, N. J.
Birželio 23 d., vakare vika

rui Jonui Kintai iš priežas
ties jo varduvių ir trijų metų 
kunigavimo Elizabethe proga. 
Moterų Draugijos surengė 
’’surprise” didelę vakarienę. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
parapijos salė. Vakarui vado
vavo klebonas kun. J. Simo
naitis. Programoje dalyvavo 
Seserų Buniučių trijukė, pa
dainuodama gražiai liaudies 
daineles trimis balsais. Julė 
Bruzgiutė ir Salome Prans- 
kietukė — solo. Visi gėrėjosi 
gražiu dainavimu. Buvo daug 
kalbėtojų ir dovanų. Atvažia
vę buvo kun. Kintos tėvas ir 
sesuo su draugais iš Water
bury, Conn.

Vakarienė buvo labai malo
ni. Už vakarienės parengimą 
reikia sveikinti vyriausias šei
mininkes — draugijų primin.: 
pp. Koniutienę. Kaleininkienę 
Miliukienę. Lukšienę., p. Pa- 
valkienė sirgo, negalėjo dar
buotis). Vakarienė buvo tik
rai graži ir gardi.

MARIANAPOLIO 
HIGH SCHOOL

’34 Metų Alumnai

Pirmoje eilėje iš kai
rės į dešinę sėdi: Jonas 
Šaulys, Stasys Misiuke
vičius, Stasys Aleksan
dravičius.klasės pirm., 
dr. Eugenijus Andrulio- 
nis, M. I. C. klasės auk
lėtojas, Juozas Gudana- 
vičius. klasės raštinin
kas, Juozas Augimas ir 
Vincas Parulis.

Atroje eilėje stovi iš 
kairės į dešinę; Albinas 
zukevičius, Antanas Bam 
balas, Jonas Kulbis ir 
Versiackas, Albertas Je- 
Albmas Peckus ir Juo
zas Kamandulis.

Nesenai choras turėjo taip
gi ’’surprise” parengimą gar
bei Antano Pranskiečio, ku
ris 33 metus gieda chore. Gra
žiai jaunimas pasveikino savo 
garbingą draugą, įteikė dova
nėlę ir parengė gardžių už
kandžių ir gėrimų. Gerai cho 
ristai padarėte, kuomet se
nesnius pagerbiate, jie to už
sitarnauja.

Šiais metais parapijos mo
kyklą baigė virš 50 mokinių. 
Birželio 24 d. po pietų moky
kla turėjo gražų perstatymą 
užbaigimui mokslo metų. Kle
bonas laike užbaigiamosios 
prakalbos įteikė Petrikiukui 
baigusiam mokyklą, atsižymė" 
jimo taurę už pavyzdingumą 
mokykloje. Visos sesutės — 
mokytojos išvažiavo jau į 
Pittsburghą vasarai.
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VIETOS ŽINIOS
O- 

TRIUKŠMINGA LIETUVIŲ
DIENA

Penktoji Lietuvių. Diena 
liepos 4, Klasčiaus Parke, pra 
ėjo su triukšmingu pasiseki
mu. Dalyvavo apie 3,500 suau
gusių ir jaunimo. Tai buvo 
viena iš didžiausių iki šiol 
buvusių tos rūšies parengimų.

•
Kalbų Klausėsi ramiai.
Paprastai vasaros metu su 

traukti publiką j salę ir ją pri 
versti ramiai užsilaikyti, yra 
neįmanoma. Tačiau Lietuvių 
Dienos publika buvo kitoniš
ka : užsibaigus sporto kontes- 
tams 6:30 K. Krušinskas ati 
darė meninę programos dalį 
ir pakvietė kalbėti Liet. Vice 
konsulą gerb. P. Daužvardį, 
kurio gražios kalbos buvo 
priversti klausyti ir nenuo 
ramos. Po to sekė parapiji
nių chorų dainų programa, 
kurią išpildė Maspetho Atsi
mainymo, Karalienės Angelų, 
Apreiškimo Pan. Šv. ir Šv. 
Jurgio parapijų chorai. Po

Ponia Monika Pavalkienė,
iš Elizabeth, N.J. darbšti vei
kėja ir nuoširdi ’’Amerikos” 
rėmėja. Per pirmąjį ’’Ameri
kos” vajų laimėjo pirmą vie
tą prenumeratų rinkime.

pavienių išpildymų, bendras 
jungtinis choras galingai su
dainavo parinktas dainas.

Šis chorų pasirodymas gra 
žiai perstatė jų padarytą pui 
kią pažangą. Reiktų pabrėžti, 
kad Brooklyno chorai auga, 
tvarkossi ir tobulėja milžiniš
kais šuoliais ir jau dabar su 
jais pasirodyti yra garbinga 
ir malonu chorų vadams. 
Bet jei jie taip sparčiai ir to
liau žengs pirmyn, kaip per 
pastarąjį metą — reikia ti
kėti, jie pralenks visas kolo
nijas visais atžvilgiais. Tai 
tikra garbė chorvedžiams ir 
tiems asmenims, kurie jiems 
sudaro geras veikimo sąlygas. 
Chorai — lietuviškumo paži
ba — taigi ugdykime juos, 
kad jų dainų dainelės stiprin
tų mūs dvasią, keltų patriotiz 
mo jausmus, atgaivintų mu

myse lietuviškai dainai pa
garbą. Jiems dėkų!

Nemažai pasidarbavo Lie
tuvių Dienos rengime rengimo 
komitetas, daug pagelbėjo iš
garsinti tą šventę vietos ku
nigai — klebonai; J. Balku- 
nas, N. Pakalnis, P. Lekėšis, 
K. Paulonis, taipgi kažkurie ir 
New Jerseys klebonai, nes iš 
Elizabeth© į Lietuvių Dieną 
atūžė net keliolika automobi
lių su p. Pavalkiais priešakyj. 
Taipgi buvo ir iš Patersono 
bei Jersey City ir Harrisono.

Didelis dėkų Brooklyno ra
dio valandos vedėjams: Vin
cui Matusevičiui, už pašventį 
mą 15 minutų programos. J. 
Tarnui už nuoširdų garsini
mą ir Juozui Cinkui už gerą 
garsinimą Lietuvių Dienos. 
Bet didžiausias dėkii priklau
so chorvedžiams; muzik. Jo
nui Jankui, muz. Pranui Dul
kei. muz. Povilui Sakui ir mu 
zik. J. F. Tamošaičiui, kurie 
parodė tiek daug nuoširdumo 
ir taip daug padėjo energijos 
besiruošiant Lietuviu Dienai. 
Jie ruošė ne tik dainų prog
ramą. bet ir visą sielą įdėjo 
į jos pasisekimą. Ypatinga už 
tai garbė priklauso p. Jankui 
ir p. Dulkei.

1

Kontestų Laimėjimas.
Parapijų Kontestą laimėjo: 

1 vietą Apreiškimo Pan. Šv. 
, kun. N. Pakalnio parapija 
(dalyvavo 284 parap. su tikie- 
tėtiais) ir 2 vietą Maspetho 
Atsimainymo V. J. kun. J. Ba-l 
kūno parapija (dalyvavo 218 
parapijonų su tikietėliais). 
Pirmą vietą laimėjusi parapi
ja gavo bačkutę alaus dova
nų.

Sporto kontestai
Rutulio stūmime laimėjo: I 

vietą Pr. Raugalas ir Edv. 
Grilis.

Atžagarių bėgime: Kasta 
Karpiūtė.

Pajų valgyme: Antanas Tu- 
masonis ir Jurgis Tumasonis.

Pinigų iš vandens griebime: 
visi dalyviai gerai atsižymėjo 
pinigų prisigraibė iarnt galo 
gerokai sušlapo.

’Amerikos” platinimo konte- 
stas

Liepos 4 d. baigėsi ’’Ame
rikos” platinimo vajus. Kon 
teste dalyvavo: J. Tumasonis, 
J. Krapukaitis, K. Baltrušai
tis. M. Klimienė, M. Dragunai- 
tienė, M. Brangaiteinė, A. Pa 
žereckienė, V. Vitkus, Pr. Kir 
zis. A. J. Mažeika, O. Stag- 
niūnienė — Brooklyne.

P. Kubilius — Maspethe.
M. Pavalkienė, J. Matuzas 

— Elizabethe.
J. Ponelis, K. Balčiūnas, A.

Kazlas — Newarke.
Daugiausiai ’ ’Amerikos ’ ’ 

skaitytojų gavo ir laimėjo pir 
mą vietą poni Monika Paval
kienė, 317 Second St., Eliza
beth, N. J. ir antras darbščiau 
sis platintojas yra Kazys Bal 
trušaitis, 168 Hemlock St. 
Brooklyn, N. Y. Jis laimėjo 
antrą vietą.

t 
Auksinis laikrodis.

Kaip buvo skelbta , kurie 
pirko į Lietuvių Dieną įžan
gos tikietus išanksto, turėjo 
progą laimėti puikų rankinį 
Waltham auks, laikrodį. Jį 
laimėjo turintis tikietą 1,001. 
Prašome savininką kreiptis į 
’’Amerikos” redakciją ir tą 
dovaną atsiimti. 

(
Nepaprastos iškilmės. .....

Šių metų Penktoji Lietuvių 
Diena, buvo iškilminga dėlto, 
kad dar pirmu kart Brookly
ne toks parengimas prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis po 
atviru dangumi kun. J. Balkų 
no parapijos šventoriuje, Ma
spethe. Iškilmingas šv. Mišias 

’’Amerikos” platinimo kon 
laikė kun. Pijus Lekėšis, asis
tavo kun. J. Lencevičius ir 
kun. Kartavičius.

Žavėjantį pamokslą apie rei 
kalą vieningumo, apie krikš
čionišką meilę ir reikšmę lietu 
viškos katalikiškos spaudos, 
pasakė kun. Norbertas Pakal
nis. Rinkliavą darė pats kle
bonas J. Balkūnas, kuris visą 
paskyrė savaitraščiui ’’Ame
rika”. Pamaldose dalyvavo 
virš 1000 žmonių iš visų para
pijų ir iš toliau. Tai gražūs 
vaisiai vieningo veikimo tarp 
Brooklyno dvasiškių.

Taigi atrodo, kad ’’Ameri
ka” gimė Brooklyyne ne vel
tui : :jau prasidėjo lietuviško 
katalikiško veikimo atgijimas- 
Ši Lietuvių Diena yra graži 
pradžia. Tegyvuoja lietuviš
kas katalikiškas veikimas!

NORS PAVYKO, BET 
NIEKO NEGERBIA

Du Brooklyno sulenkėję lie 
tuviai broliai Adomavičiai lai 
mingai perskrido -vandenyną 
ir po ’’kelionės po Europą”, 
liepos 2 d. pasiekė Varšuvą, 
kame buvo sutikti apie 20.- 
000 minios bei valdžios oficia
lų.

Broliai Adomavičiai yra ge 
rai lietuviams žinomi Brook 
lyno sodės išdirbėjai, gerai lie 
tuviškai kalbą Vilniaus lietu
viai. Tik, deja, ar tam tikrų 
aplinkybių verčiami ar dėl sa
vo gįslose tekančio savotiškai 
’’gryno” kraujo, savo žygį 
aukojo amžiais mus praryti 
taikančiai lenkų tautai. Būtų 
patriotingu ir susipratusiu ga
li tik kilnios dvasios ir pasi 
rįžę asmenys. Prisimeteliais 
būti gali bile kas: jų nieks ir 

negerbia. Nebereikalo anglų 
spauda yra skūpi aprašymams 
p. Adomavičių skridimo, o kai 
kurie laikraščiai net pašiepia 
skip—and—jump”, o juos pa 
čius ’’Brooklyn soda pop ma 
kers ’ ’.

Jei pats savęs negerbsi — 
nelauk ir iš kitų pagarbos..

Broliai Adomaičiai norėjo 
nuskrist New York—Waršu- 
va be sustojimo. Bet baigė se 
kančiai; New York—Harbor 
Grace, N. F.; Harbor Grace 
— Flers de L’Orne (Franci- 
ja); Flers — Le Bourget a- 
erodromas; Le Bourget — Thi 
emendeorf (Vokietija) iš Thie 
mendorf — Thorn (lenkų ko
ridorius) iš Thorno į Varšuvą.

Nusileidę Varšuvoj lenkams 
pasigyrė, kad bandys kada- 
nors atskristi tiesiai iš New 
Yorko į Varšuvą.

Mes nepavydim p. Adoma
vičiams pasisekimo o lenkams 
garbės, bet kam koki iš to nau 
da? Reikia dirbti savo tautai 
ir džiaugtis savųjų nupelny
ta garbe.

LIET. DIENOJ 4000 ŽMONIŲ

Penktoji Lietuvių Dina lie
pos 4 d. Klaščiaus parke buvo 
viena iš didžiausių tos rūšies 
parengimų Brooklyne. Iš ryto 
parką pradėjo rinktis žmonės 
ir ant vakaro parke siūbavo 
3—4 tūkstančių minia, kuri 
linksmai šnekučiavo, vėsinėsi 
gėrimais, valgė, dainavo, kiti 
sporto žiūrėjo ir žaidė. Vaka
re kalbėjo Vice Konsulas p. 
Daužvardis ir dainavo parapi 
jų chorai. Programos metu 
salė buvo pilna, ir visi balko
nai užkimšti, gi didesnė dalis 
parke linksminosi ir klausė 
programos per garsiakalbį.

DARIAUS-GIRĖNO PAMI
NĖJIMAS

Liepos 17 d. sukanka lygiai 
metai nuo Dariaus-Girėno tra 
gingos mirties vokiečių žemėj. 
Jų mirtį ruošiamasi tinkamai 
paminėti. Taigi Liet. Legijo- 
nas rengia specialų apvaikščio 
jimą Liepos 15 d. Floyd Ben
nett Airporte, Liepos 16 d. 
radio paskaitos ir kalbos, lie
pos 17 iškilmingos pamaldos 
Aprešk. Pan. Šv. bažnyčioj, 
kurias rengia Liet. Legijonas 
L. K. Federacija, Dariaus- 
Girėno Fondas ir Tautininkų 
Klubas.

Liepos 17 d. (antradienį) 
bus specialios prakalbos Ap
reiškimo Pan. Šv. parapijos 
salėj. Pradžia 8 vai. vak.

Trumpai.
— Kun. J. Balkūnas Stu

dentų Alumnų seime Mariaur 
polio kolegijoj išrinktas są
jungos Dvasios Vadu.

— Inž. P. Barzilauskas vėl 
išrinktas Studentų Alumnų 
Centro iždininku. Taigi du 
Brooklyniečiai nuskynė gra

žius laurus Katalikų Studen- 
tų ir Alumnų seime.

IŠVAŽIAVIMAS.

Liepos 8 dieną New Yorko 
ir New Jersey Susiv. apskri
tis ir 60 Bayonnes kuopa ren
gia išvažiavimą - pikniką Lin 
dene, N. J. Ukrainian Parke, 
Visi Susivienymo nariai esate 
prašomi dalyvauti.

Kazys Baltrušaitis, iš Broo- 
lyn, N. Y., žinomas darbuoto
jas, veiklus ’’Amerikos” pla
tintojas. Per pirmąjį vajų lai
mėjęs antrą vietą „Amerikai” 
prenumeratų rinkime.

DĖMĖSIO

Lietuvių Dienos Rengimo 
Komiteto ir Komisijos bend
ras susirinkimas įvyks kiek 
vėliau. Apie tai bus visiems 
pranešta laišku. Tada aptar
sime ir kokį—nors ’’šurum- 
burum ’ ’ dirbusiems Lietuvių 
Dienai.

Liepos 5 d. Liet. Universa- 
lio Biuro patalpose įvyko 
’’Vytauto Vaidylų Ratelio su
sirinkimas, kuriame nutarta 
turėti išvažiavimą laivu į In
dian Point 22 d. liepos. Beto 
apsvarstyta ir ateinančio se
zono veikimas — darbuotė.

Lietuvių Dailės Meno Ratelio 
Veikimas.

Birželio 23 d., liet. dailint 
Meno Ratelis turėjo savo stu-. 
dijoje pokylį, kuriame daly
vavo arti šimto narių ir sve 
čių. Jaunuoliai, pasilinksminę 
iki vėlumos ir pasidarę nau
dos del savo studijos išsiskir 
tė namo.

Pereitą antradienio vakarą, 
birželio 26 d. LDM Ratelis 
turėjo savo susirinkimą, ku
riame be kitų reikalų nutarė 
duoti paišybos ir braižybos pa 
mokas ketvirtadieniais nuo 8 
iki 10 vai. vakare. Pamokos 
prasidės nuo liepos 12 dienos 
Dailės Aleno Ratelio studijo
je, 266 Flatbush Ave., Brook
lyn, N. Y. Pamokoms vado 
vans ir mokys dailininkas Ig
nas Banasevičius. D. M. Rate 
lio nariams pamokos nemoka
mos, pašaliniams nustatyta 
mokestis po 35c už pamoką.
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Liepos 6 d., 1934 m. ’’AMERIKA”

ORGANIZUOJAMAS LIETU
VIŲ AERO KLUBAS

Grupė Brooklyniečių pasiė
mė suorganizuoti Dariaus — 
Girėno garbei jų vardu Lie
tuvių Aviacijos Klubą. Pra
džioje jis veiks prie .Liet. Le 
gijono Dariaus-Girėno Posto 
kaipo aero sekcija, gi liepos 
15 (ar geguž. 8) 1935 m. bus 
padalyta savistovi Dariaus— 
Girėno Aero Klubas. Klubas 
rengiasi pirkti savomokomąjį 
lėktuvą ir mokyti lietuvius 
jaunuolius aviacijos.. Orlai
viui pirkti keliamas fondas: 
organizuojama rėmėjai, bus 
daromas parengimas ir tt. Jau 
pasižadėjo mokėti po $25 šie 
legionieriai: V. Kuras, A. Po 
vilanskas, J. Šimonis, M. Sa- 
benka. Jie tuos pinigus įmo
kės per š. in. liepos 15 d. Da 
riaus—Girėno pagerbimo iš
kilmėse, kurios įvyks Floyd 
Benett Aerodrome..

Norintieji mokytis aviacijos 
ir priklausyyti prie Dariaus— 
Girėno Aero Klubo lietuviai 
prašomi užsįr'ašyti pas: K. 
Vilniškis, 423 Grand St., Broo 
klyn, N. Y.

Legionierius.

LANKĖSI
Atvykęs iš tolimos Čikagos 

’’Draugo” redaktorius Leo
nardas Šimutis ir ’’Garso” 
redaktorius Matas Zujus, lan 
kėši ’’Amerikos” Redakcijoj. 
Malonūs svečiai apžiūrėjo 
spaustuvę ir visą įstaigą.

L. Šimutis atvykęs į rytus 
gavo net du dideliu titulu: 
L. R. K. S. A. seimas jį iš
rinko Susivienymo pirminin
ku ir L. R. K. Studentų ir pro
fesionalų seimas liepos 2—3 d. 
Marianapolio Kolegijoj išrin
ko savo organizacijos Gar
bės Pirmininku. Sveikiname.

IŠ FED. APSKRITIES SU
SIRINKIMO

MIRĖ A. DYMTA.

Liepos 5 d. rytą apie 1 vai. 
važiuodamas iš parko išlipo iš 
gatvekario ir mirė Brooklyne 
ilgus metus gyvenęs Augusti
nas Dymta.

A. a. Dymta buvo ramaus 
ir labai malonaus būdo žmo
gus. Per visą laiką jis organi
zavo lietuviškas vaikučiams 
mokyklėles, jose mokė lietu
vių kalbos ir muzikos.

Velionis aukšto mokslo ne
buvo atsiekęs, bet kiek galėjo 
kiek jo gabumai leido, dirbo 
lietuvybei, jai buvo atsidavęs 
visa savo kilnia siela. Jis bu
vo taipgi doras ir pavyzdin
gas katalikas.

Nors labai menkai materi- 
jaliai stovėjo, bet ir duonos 
kąsnį pelnydamas niekam ne 
leido jo religinių jausmų įžei
sti, bevelydamas ir paskutinio 
uždarbio nustoti. Tokių idea
listų pasišventėlių mūsų išei
vija mažai teturi, kokiu bu
vo a. a. Augustinas Dymta.

Didž. New Yorko Fed. aps. 
mitingas įvyko birželio 29 d. 
vakare, Karai. Ang. par. salė
je. Atidarė pirm. kun. P. Le- 
kėšis malda.

Vilniaus našlaičiams drapa
nų rinkimas atidėtas, kol pa
aiškės siuntimo galimybė

Lietuvių Dienos, liepos 4, 
minėjimą ir joje dalyvavimą 
raginama visi ir draugijų at
stovai tą viską užgiria. Pasi
žadėjo piknike pasidarbuoti 
šios ponios: Radzevičienė, Pe 
tridienė, Kučinskienė, Žemec- 
kicnė, Šarkauskienė, Zokienė, 
ir Pankevičienė.

Dariaus-Girėno mirties me
tinių sukaktuvių minėjimo rei 
kalu nutarta paminėti kartu 
su Liet. Legijono postu.

Pranešama, kad V. V. Sąj. 
atstovai išvažiuoja į Lietu
vą liepos 20 d. Nutarta prie 
rengiamų išleistuvių liepos 
18 d. Klaščiaus parke prisidė
ti. Tą reikalą atlikti pavesta 
p. Krušinskui ir Vilniškiu!.

Federacjos Kongresai! ats
tovais išrinkti šie: Kun. P. Le 
kėšis. kun. J. Balkūnas ir K. 
Vilniškis.

Federacijos Centro Valdy- 
bon nominuoti sekanti kandi 
datai: Dr. Rakauskas, kun. J. 
Balkūnas, Jos. Mačiulis, K. 
Krušinskas, K. Vilniškis, kun. 
Pakalnis, kun. Dr. Navickas, 
ir S. Subatienė.

Įnešimai:
1) Kad Centro raštininkas 

daugiau rašytų Fed. reikalai' 
laikraščiuose.

2) Kad Centras ragintų 
Fed. skyrius pardavinėti Vil
niaus Pasus.

Parengimai:
Maspethe, Atsim. par. dar

že : Liepos 8 šv. Altoriaus dr- 
ja; liepos 15 d. Šv. Petro ir 
Pauliaus dr-ja iš Blissvile; 
liepos 22 d. Šv. Ražanč. drau 
gija, liep. 29 d. parapija.

Forest parke: liepos 8 Mot. 
Sąj. 29 kp., liepos 15 d. L. R. 
K. Susivienymo Am. 134 kp.

Rap.

RADIO
Iš stoties WMBQ lietuvių 

programos būna kas rytas 10 
vai. V. Matusevičiaus ir 10:30 
J. Tarno. Šeštadienių rytais 
10:00 Lietuvių Anglių kompa
nijos ir 10:30 Juozo Ginkaus.

Pirmad. vakarais 7:25 iš tos 
pat stoties Jono Dumčiaus 
programa.

Penktadieniais 7 vai. vak. 
J. Tarnas duodama programa.

Trečiand. vak. 7:00 iš sto
ties WHOM (Jersey City) J. 
Valaičio radio programa.

Pigiai ir puikiai atlieku što. 
rų frontų taisymą, namų sta 
tybą ir visus cabinet darbus.

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St., 
Brooklyn, N. Y.

Phone APplegate 7-9309

= Tel.: BRyant 9-7763 E

Į CLEMENT VOKETAITIS I
: LIETUVIS ADVOKATAS =I I

113 W. 42nd Str., New York City x
SniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii?

'iiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimimiiimmmiiiu'^
E Tek: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
Ę GERIAUSIOS RŪŠIES
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
E Pietūs išanksto susitarus.
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
z geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
= J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.■imu m ii i m ii įmini m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii %

tii
iii

iii
iii

iiu
 m

;t«1. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
; (LBVANDAUSKAS)

GRABORIUS

, 167 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS. Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC i
ALEKS. RADZEVIČIUS

GRABORIUS ;
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam i
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. '

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-8593

D. L K. VYTAUTO ORKESTRĄ
Groja Vestuvėms ir įvairiems parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

190 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

VISI Į ’’LAKE RONKON- 
KOMĄ”

Karai. Angelų parapijos ma 
žąsis choras liep. 10 d. (antra 
dienį) vyksta dviem didžiu
liais busais į Ronkonkoma eže 
ro pakraščius pasimaudyti.. 
Visi ir suaugę galite važiuoti. 
Dar nevėlu užsirašyti. Kainuo 
ja tik $1. į abi pusi. Bušai iš
eis nuo bažnyčios 9 vai. rytą 
ir gryš 9 vai. vakare. Taigi 
visi su choristais maudytis!

Rep.

SIGNS
(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Elevatorius patarnauja

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.
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MASPETHO ŽINIOS

Parapijos Piknikas.
Viešpaties Atsimainymo pa“ 

Tapijos Altoriaus draugija 
rengia smagų pikniką liepos 
8 d. sekmadienį, parapijos 
sode. Parapijos sode bus į- 
rengta platforma. Atsilankę 
galėsime polkutes sūkuryje tą 
platformą gerai padaužyti.

Vestuvės.
Šeštadienį, liepos 7 d. 10 

vai. ryte apsiveda p-lė Elena 
J. Aleksiunaitė su p-nu James 
Richard Gohery. Iškilmingas 
mišias laikys Elenos brolis ku
nigas J. Aleksiūnas. Vestuvių 
pokilis bus Queensboro Elks 
Club name, Queens boulevard, 
palei Grand St. Elmhurst, 
L. I. b

’ Baigė Mokyklą
Šiomis dienomis p-lė Marė 

Wazniute baigė High School 
su pasižymėjimu. Jos tėveliai 
savo name 66-53 Clinton Ave., 
Maspethe ta proga rengia 
’’party” šeštad. liepos 7 d.

— Vyčiai ir choras praeitą 
sekmadienį ekskursija išvyko 
į Bear Mountains.

— Dar nevisos draugijos įsi 
rašo į Federaciją. Gražu būtų 
kad kiekviena įsirašytų.

— Į Studentų Seimą išvyko 
stutentai: V. Galčius, Kazlau 
skas ir Čerebėjus. Su jais va
žiavo ir kun. J. Balkūnas.

kavonės tokiam geram kuni- I 
gui už jo gerą širdį. Aš mel
džiuosi už kunigą Pakalnį 
kas dieną ir prašau Dievo, kad 
laimintiį jo gyvenimą.

Su pagarba
Jonas šešlauskas.

IŠ APREIŠKIMO PARAP.

Liepos 8 d. 8 vai. ryte, sv. 
Vardo Draugija eis in corpore 
prie Šv. Kominijos. Taigi šiuo 
prašomi visi draugijos nariai 
susirinkti į parap. salę 7:45 
vai. ryte iš kus visi eisim į 
bažnyčią.

IŠVAŽIAVIMAI.

LRKSA 134 kp. išvažiavi
mas į Forest Parką įvyksta 
liepos 15 d. Prasidės nuo 1 
vai. Visi prašomi dalyvauti.

Didžiojo New Yorko Fed. 
apskrities išvažiavimas įvyks
ta rugpiučio 12 d. Visi pra
šomi rengtis prie to išvažia
vimo.

PRANEŠU
Savo Pacientams,

Kad laike liepos (July) ir 
rugpiūčio (August) mėnesių 
mano ofisas bus atdaras penk
tadieniais (pėtnyčiomis), o už
darytas šeštadieniais ir sek
madieniais.

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th St., Brooklyn,
N. Y. Tel: STagg 2-9105

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
per Gegužės ir Birželio 
mėnesius, gaus visą tuzi
ną vestuvės paveikslu už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visą tu
ziną. paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JUniper 5-0259

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

270 Berry Street Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
VALANDOS 

8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 No. 6 Street 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W, Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

► Ir pagal sutartį
Tel. Manafield 5-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

150-01 Coolidge Avenue 
JAMAICA, N. Y.

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Antradieniais uždaryta 
Tel. Republic 9-5954

VALANDOS

’’GRADUATION PARTY”
Ponai Račeliai (Perry Ave. 

Maspethe) iškėlė puikią puo
tą savo dukrelės Pranutės mo 
kyklos baigimo proga. Puota 
surengta po atviru dangumi 
tarp žydinčių gėlių p. Rače- 
lių sodne. Buvo prisirinkę 
daug svečių ir graduantės 
draugių. Svečių tarpe matėsi: 
p. Jačiai, Brigaičiai, Vesel
kai, Seidžei, Augustinai p. Va 
šiai ir Jukniai. Jaunųjų sve
čių vardų nepavyko sužinot. 
Visi puikiai pavaišinti ir 
džiaugėsi maloniais šeiminin
kais iki vėlumos. Pranutė Ra- 
čelytė rengiasi toliau moky
tis, taigi linkime jai sveika
tos ir gero pasisekimo moksle.

P. Augustinas.

KINGS COUNTY LIGONINĖ

Pastebėjęs ’’Amerika” sa- 
vaitraštyj apie permainą ku
nigų, prašau širdingai redak
cijos, duokit ir man ištart 
nors porą žodžiti apie kun. Pa
kalni.

Aš neesmu jo parapijonas. 
tik esmu amžinas kolieka ir 
būnu miesto prieglaudoj, bet 
kun. Pakalnis atrado mane ir 
šitam užmirštam kįampelyj ir 
keletą sykių aplankė ir apdo
vanojo mane; išeidamas pa
sako, kad kada ko reiks, tai 
tik man laišką parašyk, o aš 
tave aprūpinsiu. Man atrodo, 
kad tokių žmonių tai labai 
mažai galima rast. Aš nemo
ku ir neturiu žodžių del pade

J. Steponaitis prašo pra
nešti, kad turintieji su juo rei
kalų rašytų šiuo adresu; P. 
O. Box 20, Sta. W. Brooklyn, 
N. Y.

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS

KARAS
Ant žemės, Ore, Jūrose 20-to amžiaus KARAS !
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai 
aprašyta W. T. SČANLON’O parašytoje ir I-ja premija Amerikoje 
apdovanotoje karo apysakoje.

’’DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai.

Kaina tik §1.35 su persiuntimu. Galit gauti prisiuntę piniginę 
perlaidą (Money Order):

P. Jurgėla, 7127 So. Francisco Ave., Chicago, Ill.
Arba tiesiog:

’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties)
Tel.: Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4 Street

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
2—8 yak.

Penktadieniai* uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Nlunų, Republic 9-8040}

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street, Brooklyn. N. Y.

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas
2220 Avenue J

PRIVATIŠKA SLAUGE - NUBSE
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

Eina į namus
Patarnauja įvairiems ligoniams 

Patarimus duoda veltui

A. GARBALIAUSKA
164 BEDFORD AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9576

•M Uiti IIIIIIIIIIIIiHiilll lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllillll lllllllllllllltlI Iii'

CLINTON PARKAS j
Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 

parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, supuoklės,E 
ar kinkai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-s 
šia vieta Brooklyne — Maspethe. =

Jonas Klasčius, Sav. H
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =

III III limit lllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllilIlIlIlIiilIlIlIlHIIIIIIIIIHlT

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai vra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po
kyliams. Siunčia ir j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza
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