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Komunistams fašistai pavo 
jingesni už katalikus. Todėl 
septintas komunistų interna
cionalo kongresas svarstė vo
kiečio F. Walter pasiūlymą 
jungtis su Vokietijos katali
kais už sąžines laisvę prieš 
vieną bendrą priešą — fašiz
mą. Komunistai siekia Vokie
tijoje ’’bendro fronto’’’ — 
sovietizmo. Šiandien komuni
zmą sėkmingiausiai kovoja 
fašizmas. Katalikai komunis
tams jau nebepavojingi. Jau 
ir kova su religija atslūgsta. 
Dabar opiumas fašizme. Reli
gija visgi visą laiką laikėsi 
vidurkelio. Ir toliau jo laiky
sis. Tiek komunizamas, tiek 
fašizmas (geriau pavadinti - 
nazizmas), abu kraštutinu
mai, tikybai nepriimtini.

Sako, Naujoji Dalyba ne
naudinga, nereikalinga. Nau
jąją Dalybą kovoja respubli
konai ir komunistai (su so
cialistais). Čia politine kova. 
Kaip politinėj kovoj, viskas 
priešingosios partijos progra
moj, nenaudinga ir nereika
linga. Naujoji Dalyba, tiesa, 
turėjo netikslumų ir negeru
mų. Bet stengėsi kovoti dep
resiją. Štai prez Roozeveltas 
pateikė Nedarbo apdraudos 
ir Senatvės pensijos bilius. 
Praeitą savaitę kongresas ir 
senatas abu biliu priėmė. Tie 
progresyviški biliai sudarė 
Naujos Dalybos svarbias da
lis ir prezidentas ja gerina 
ekonominiai darbininku kla
sę. Depresijos aršiausias prie
šas yra Naujoji Dalyba (New 
Deal) su savn šefu prez. Roo- 
seveltu.

Vienas Paryžiaus komunis
tei laikraštis buvo užsipuolęs 
kad šv. Tėvas palaikąs ita
lus kylančiame Italijos kare 
su Abisinija. Vatikano 
laikraštis smarkiai tą užginei 
jo pareikšdamas, kad šv. Tė
vas į tuos karų reikalus nesi
kiša ir neremia nė vienos ko
vojančios pusės. Tas Vatika
nui ypač svarbu, kad jis ne
nori pasunkinti katalikų mi
sionierių darbo Abisinijoj. 
Italei misionieriai, kaip ir kiti 
italų piliečiai, gavo patarimą 
išvykti iš Abisinijos. Tačiau 
daugelis jei pareiškė nusista
tymą ir toliau krašte pasilik
ti, kol bus valdžios prievarta 
išsiųsti. Bijoma, kad jų įnir
šę abisiniečiai neišžudytų.

—o—
- Šių metų birželio 30 d. 

New Yorko valstijos fiskali
nių metų balansas rodo defi
cito $97,029,788.31. % Pereitą 
metą deficito Luvo $67,402,- 
211.13. Per metus laiko defi-
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SVEIKINAME FEDERACIJOS KONGRESĄ
PASAULIO LIETU

VIŲ KONGRESAS

Kaunas. — Pirmojo Pasau
lio Lietuvių Kongreso atidary 
mo iškilmės įvyko Rugpjūčio 
11 d. 3 vai. po piet, Valsty
bės Teatro patalpose, kame 
ir vyksta posėdžiai. Kongreso 
atidaryme kalbą pasakė prez. 
A. Smetona. Kongrese skai
tomos paskaitos: Ekonominis 
užs. lietuvių bendradarbiavi
mas su Lietuva — P. Žadei- 
kis; Liet, tautos paskirtis — 
Z. Žemaitis; Liet. Tautos me
nas — Ig. Šlapelis; Pasaulio 
Lietuvių Sąjunga — R. Ski
pitis ; Kolonizacijos klausi
mas — K. Pakštas; Užsienio 
Liet. Aspiracijos — A. Rauli- 
naitis; Užsien. Liet. Švietimas 
— Kan. F. Kemėšis; Užs. Lie
tuvoj Jaunuomenė — -E. Po
žėra.

Kongreso dalyviams ruošia 
mos spaudos ir meno parodos 
ekskursija į Klaipėdą, sporto 
šventės, skautų iškilos, Ka
riuomenės ir Šaulių paradas, 
Kongresas baigsis rugp. 19 d. 
Klaipėdoj.

RIAUŠĖS— MOKYK- 
KLŲ KALTĖ

Kovo 19 d. New Yorko mie 
sto dalyj Harleme buvo di
delės riaušės tarp juodukų ir 

eitas padidėjo arti 30 milio- 
nų dol. Deficitui augant pilie 
čių didesnis aptaksavimas yra 
neišvengiamas, nebent laikai 
pasitaisytų ir tuo būdu vai
zdžia sulauktų daugiau paja
mų iš aptaksuotų uždarbių.

—o—
Rugpiūčio 20—22 dienomis 

Philadelphioj, Pa. įyyksta di
džiulių ir reikšmingiausių 
Amerikos Lietuvių Katalikiš
kų organizacijų seimai: tai 
Kunigų Vienybės, ’’Motinė
lės”, Vargonininkų Sąjungos 
ir A. L. R. K. Federacijos 25 
metų jubiliejinis Kongresas. 
Ypač didi garbė tenka Ryti
nėms Valstijoms šiemet, nes 
čia susirenka posėdžiaut vi
sos išeivijos smegenys. Taigi 
sveikiname visus delegatus — 
vadus ir linkime vaisingų nu
tarimu, v

J. Ekc. vyskupas T. Matulio nis šį sekmadienį šventins Ma- 
spetho lietuvių naujos bažnyčios kertinį akmenį.

baltųjų. Majoro La Guardijos 
paskirta riaušių priežačiai pa
tirti komisija praneša, kad 
dėl Harlemo mokyklų kaltės 
riaušės įvykę. Esą mokyklose 
begalo bloga tvarka, mokinių 
moralė sugriuvusi, patalpos 
nepakenčiamos. Užtai kalta 
Miesto Šviet. Komisija.

IŠVYKO Į BORNEO 
RAISTUS

Martin Jonhnsonas su žmo
na išvyko iš Brooklyno į Bor
neo, kame jie mano praleist 
apie pusantnj metų ir trauk
ti paveikslus puslaukinių bor- 
nejiečių. Johnsonas pabrėžė, 
kad jam geriau patinkąs lau
kinių žmonių gyvenimas, ne
gu Amerikos. Tik kažin ko
dėl p. Johnsonas su savim 
pasiėmė tiek ginklų ir net ke
lius tonus amerikoniško mai
sto.

JAPONAI NERIMSTA

Pastebėtas didelis veiklu
mas Japonijos šnipų Pietų 
Amerikoj, ypač Salvadore ir 
Šiaur. Panamoj. Manoma, kad 
tai dėl Am. Jungt. Valstijų 
numatyto oro jėgų sustiprini
mo Panamos Kanale. Ypač ja
ponai nerimsta, kad Washing 
tonas numato visą kanalą ap
statyti radio detektuojančiais 
lėktuvų sekliais.

ŽUVO 4 LAKŪNAI

Skrendant Ispanijos karo 
aviacijos 4 lakūnams dvimo- 
toriniu hidroplanu, vieno mo
toro propeleris atsiliuosavo 
ir švilpdamas pelskrodė lėk
tuvą, pataikindamas į vairuo
jantį kapt. Rolloną. Lėktu
vas nustojo kontrolės ir su
dužo, paskendęs liepsnose. 
Žuvo visi 4 lakūnai.

PRIGĖRĖ DAUG ŽMO 
NIŲ

Turin, Italija.. Rugp. 14.
Apie 43 kvadralinių mylių 
Alessandrijos apylinkėj tapo 
apsemta vadeniu, lūžus už
tvankos sienai. Vandens už
tvankos artimesnės vietos 
ypač nukentėjo: pačioj Ova- 
doj žuvo apie 100 žmonių. Vi
so pasigendama 600 — 1000 
žmonių. Dauguma žuvusių mo 
terys ir vaikai. Vandens iš
siveržimas įvyko nekties me
tu sukeldamas paniką.

KIPRAS PETRAUS
KAS GASTROLIUOS

Kaunas. — Kipras Petraus
kas gavo pakvietimą dainuo
ti garsiausioje pasaulio ope
roje, Milano Scaloj, kur ga
strolės įvyks gruodžio mėn.. 
Po to K. Petrauskas vyks į 
Pietij Ameriką, Buenos Aires 
miestą. Pietų Amerikoje nu
matyta ir daugiau gastrolių.

NAUJI VYSKUPŲ
PASKYRIMAI 1

■ ■ — ■ t* '

Prenešama, kad Šv. Tėvas 
Pijus XI paskyrė pralotą Pe
ter L. Ircton, šv. Onos parap. 
kleboną Baltimoreje, vysku
pu koadjutorių Richmond,. 
Va. Katalikų Universiteto1 
Washingtone rektorius vysk. 
James H. Ryan paskirtas 
Omaha, Nebr. vyskupu, vie
ton iškelto arkivysk. Joseph 
Rummel.

PALESTINA SUSIRŪ
PINUS

— Naziij boikoto ir nuož
mių persekiojimų išvyti, Vo
kietijos žydai dešimtimis tū
kstančių bėga į Palestiną. Su 
dideliu susirūpinimu žiūrima 
į naujus imigrantus, nes ne
žinoma kiek dar-jų galės su
imti ši maža valstybė. Per šių 
metų pirmąjį pusmetį įvažia
vo į Palestiną 28,121 žydai. 
Pernai per visus metus buvo 
42,359 imigrantai, o užpernai 
(1933) jų buvo 30,327.
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FEDERACIJOS SIDABRINIS JUBILIEJUS
Anais laikais, kada mūsų tėvynėj rusų žandarai švais

tėsi Lietuvos žmonės, tamsos slegiami, keliais slinko į sveti
mas šalis, ieškoti laisvės, semtis jėgų ir, pagaliau, kovoti tė
vynei laisvę. Tuo laiku daugiausia tokių laisvės trokštančių, 
ir rusų persekiojamų lietuvių pasiekė Amerikos krantus. Čia 
jie pateko į sunkias gyvenimo sąlygas, nes daugumoj buvo 
beraščiai; o dar blogiau — nemokėjo kalbos. Tačiau užgrū
dinti sunkių gyvenimo sąlygų ir lietuviškos valios dėka, jie 
čia apsiprato, prisitaikino prie gyvenimo ir ėmė savaip gy
venimo vairą sukt j. Patyrimo pamokyti, ėmėsi organizuotis, 
nes gerai žinojo, kad organizuoti galės tinkamiau tikslą at
siekti, savo užduotį atlikti. Ir taip čia prasidėjo organizaci
nis judėjimas, kurio pryšakyj stojo kunigai ir šiek—tiek pra
sitrynę pasauliečiai. Įvairiose vietose, kurtik buvo būrelis 
lietuvių, ten atsirado ir lietuviška organizacija, ten išdygo 
lietuviška parapija, susiorganizavo kursai, paskaitos. Kas
kart veikimas stiprėjo, organizacijos augo; atsirado gyvas 
reikalas centralizuotis, kad bendromis organizuotų grupių 
jėgomis siekti tikslą. Taip 1906 m. Wilkes Barre, Pa. sušau
kiamas pirmasis Katalikų Organizacijų Seimas ir įsteigiama 
A. L. R. K. Federacija Tik vėliau kurį laiką ji buvo nusto
jus gyvumo.

Šiais metais Katalikų Federacijos įvyksta 25-tas Kong
resas. Per 25 metus ji yra daug nuveikusi išeivijos dirvoje. 
Man kaipo jaunesniosios kartos nariui, gaila, neteko jos 
ankstyvesniam veikime dalyvauti, neteko būti liudininku tų 
didžių Federacijos nuopelnų mūsų tautai, bet jos gyvenimo 
knygos garsiai kalba į mūsų širdis. Pražilę taurūs mūs išei
vijos šulai, Federacijos sumanytojai ir darbuotojai stiprina 
mus dvasioje. Tik skaudu ir liūdna, kad daugelis tū senųjų 
veikėjų jau atiduodami užmirščiai. Federacija minėdama 
savo sidabrinį jubiliejų, be daugelio aktualių dienos klausi
mų, kurie bus gyvai svarstomi Kongreso metu, turėtų rasti 
būdą, kaip tuos senuosius mūs išeivijos veteranus pagerbus. 
Juk jie daug padėjo darbo, sveikatos, gabumų ir pinigų, be
sirūpindami organizacija. Juos pagerbdami, pagerbsime save 
ir visi bendrai gausime daugiau stiprybės ateičiai.

----------- o-----------
SEIMŲ IŠVAKARĖSE

Šią ateinančią savaitę Philadelphija, Pa. įvyksta net ke
turi seimai. Jie daug pataisų, daug ko naujo gali įnešti į mū
sų lietuvišką gyvenimą. Jie yra svarbūs visiems lietuviams, 
nes juose bus svarstoma išeivijos didžiumos reikalai.

Vienas iš svarbiųjų yra Kunigų Vienybės Seimas. Kuni
gų rolė lietuvių išeivijoje, ypač Amerikoj, yra tiesiog neįkai
nuojama. Nuo išeivijos įsikūrimo parapijos buvo ir dabar te
bėra lietuvybės centrais, jau nekalbant apie katalikiškumo, 
doros palaikymą lietuviuose. Taigi iš to trumpo priminimo 
gali būt aišku, kokios reikšmės gali būti Kunigų seimai.

— ’’Motinėlė’” yra katalikų, daugiausia kunigų palaiko
ma moksleiviams šelpti draugija. Jos seimas įvyksta kartu 
su Kunigų Vienybės seimu.

_  Vargonininkų — chorvedžių reiškmė Amerikos Lie
tuvai yra begalo didelė. Kurčios būtų mūsų bažnyčios, jei ne 
chorų lietuviškos giesmės, šaltos didesnės kultūrines sueigos, 
jei ne lietuviška daina, šildanti mūsų jausmus. Chorų reikš
mė ir mūsų jaunimo palaikime yra.didelė. Taigi ytin svarbus 
vaidmuo tenka mūsų chorvedžiams. Savo seimuose jie turė

tų pasitarti, kaip tinkamiau savo pareigas vykdyti, kaip lie
tuvišką dainą populiarinti, kaip*prie jos jaunimą patraukti, 
per dainą įlieti jiems lietuviškos dvasios.

— Federacijos Kongresas yra svarbus, kaip ir Kunigų 
Seimas. Čia dvasiškiai ir pasauliečiai suėję ieškos kelių sek- 
mingesniam veikimui, suderins darbą ir pastatys veikimo 
autoritetą.

Federacija, kaipo viso Amerikos lietuvių veikimo cen
tras, turi ypatingų uždavinių ir pareigų. Ateinančios iš Lie
tuvos žinios skelbia, kad Kaunas atkreipė ypatingą dėmesį 
į Amerikos Lietuvą, tuo pačiu ta reikšme bus pripažystama 
ir Katalikų Federacijai, kuri kaip adv. R. Skipitis pripažino, 
atstovauja apie 65% išeivijos A. J. V.

Be numatytų kongrese paskaitų: ’’Federacijų skyrius 
parapijos gyvenime”, ”Iš Mokyklų išėjusio jaunimo orga- 
nizavimaš”, ’’Gimdymo kontrolės klausimas”, ’’Vyras šei
moje ir visuomenėje”, čia bus paliesta daug kitokių klausi
mų, kaip lietuviškų mokyklų ir kursų steigimas bei palaiky
mas, Pasaulio Lietuvių organizavimasis, Klaipėdos ir Vil
niaus reikalai, išeivijos inteligentijos organizavimas.

Susirinkusiems į seimus ir kongresą atstovams linkime 
gero ūpo, energijos ir pasišventimo, nutiesti gaires kilniems 
ateities darbams.

---------- 0----------

APŽVALGA
o----------

dabar Lietuvai tam ti
kras suverenines teises Vil
niuje, nuoširdžiai sustabdo 
tolimesnį lietuvių lenkinimą 
ir lietuvių kultūros persekio
jimą. Lietuva už tai g'alėtų 
sueiti į normalinius santykius 
su Lenkais, bendradarbiauti 
įvairiose valstybinio gyveni
mo šakose ir taikingai siekti 
spręsti įvairius esamus ir bū
simus tarpusavio ginčus.

Parengti santykių sunor- 
mavimo dirvą galėtų daug 
lenkų korespondentai Kaune 
ir Lietuvių Varšuvoje. Tam 
*tikrą jų nuopelną, nuoširdžiai 
ir gana objektyviai informuo
jant savo skaitytojus apie tų 
tautų gyvenimą, galima jau 
konstatuoti ir pripažinti.

Mūsų ligšiolinė kova su 
lenkais mums negarbės nėra 
padariusi. Priešingai, ji pa
rodė mums ir visam pasauliui 
kad mes esame subrendusi 
tauta, mokanti reikalauti ir 
iš stipresniųjų respektuoti 
mūsų atsikėlusios valstybės 
teises. Ji sustiprino mūsų vie
ningumą ir pasiryžimą dėti 
visas pastangas tautos reika
lų labui. Tos kovos atsisakyti 
ar ją bent perkelti į kitą 
plotmę galėtume, jei lenkai 
supratę mus, pasiūlytų gar
bingas sąlygas nepakenčia
miems santykiams sunormuo- 
ti ir tuo būdu pakelti abiejų 
valstybių prestižą pasaulio 
akyse ir dideliu darbu prisi
dėti prie taikos stabilizavi
mo”.

VILNIAUS IR SANTYKIŲ 
SU LENKAIS KLAUSIMU*
Dr. A. Juška ’’Naujoj Ro

muvoj ’ ’ rašo:
’’Ligšiolinis lietuvių užsis

pyrimas kovoti del Vilniaus 
ir neiti į santykius su Len
kais ligi jie nepripažins bent 
kažkurių Lietuvos nusistaty
mų, nėra paprastas ’’žemai
tiškas kietumas”, bet giliai 
suprastas savo tautos parei
gos ir meilės pareiškimas. Len 
kai turėtų suprasti, kad Lie’- 
tuva niekuomet nėra buvusi 
Lenkų valstybės dalis, kad ji 
turi teisę būti nepriklausoma, 
kurti savitą kultūrą. Didžioji 
praeities Respublika yra ne 
vien Lenkija bet ir Lietuva. 
Tad Lenkija neturi pretenduo 
ti į visas buvusios jungtinės 
valstybės žemes. Lenkams rei 
ktų taip pat suprasti, kad jie 
etnografiškai nėra surišti su 
Vilniumi ir kad lietuviai nu
sidėtų savo tautai ir jos isto- 
nei praeičiai, sutikdami, kad 
Vilnius iš ilgų amžių sostinės 
virstų paprastu vaivadystės 
centreliu ir kad negausingų 
aiščių dalis būtų visiškai do
vanota slaviams. Savo simbo
liškos širdies Vilniuje mes 
negalime lyginti su lenkams 
dirbusio žmogaus širdimi. 
Pirmoji nuo Vilniaus neatski 
riama, o antroji ir prieš tes- 
tatoriaus valią gali būti per
kelta į kitur taip, kaip jos 
motinos kūnas buvo perkeltas 
iš Sugintų į Vilnių.

Santykių užmezgimo ir poli 
tinių ginčų išsprendimo klau
simai negali būti visiškai at
skirti. Preliminarės sąlygos, 
kuriomis, rodos, būtų galima 
mūsų santykiai normuoti su 
Lenkais galėtų būti šios: 
’Lenkai pripažįsta nepriklau
somą Lietuvą ir lietuvių tau
tos kultūrą, pripažįsta Vil
niaus bylą atvirą, duoda jau

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
KONGRESAS IR SEIMAI
Tiek daug aukštų svečių 

Philadelphijos lietuviai dar 
neturėjome, kiek šiemet į 
Kongresą ir į Seimus yra pa
sirengę atvykti. J. E. Vysku
pas, daug kunigų, advokatų, 
daktarų, vargonininkų, pro

fesionalų, biznierių, studentų 
ir kitų mūsų tautos veikėjų.

-Rugp. 20 d. prasidės A. L. 
R. K. Vargonininkų 24 sei
mas. 8 vai. laikys šv. Mišias 
vargonininkų Dvasios Vadas 
iš Elizabeth, N. J., energin
gas veikėjas, klebonas kun.
J. Simonaitis. Vargoninkų 
seimo posėdžiai prasidės 10 
vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 324 Wharton St.

. . i „ .Antras Seimas
Tą pačią, rugp. 20 d. A. L.

K. Kunigų Vienybės Seimas 
prasidės su šv. Mišiomis, 9 
vai. šv. Mišias laikys daug, 
pasidarbavęs lietuvių reika
lams klebonas kun. V. Matu
laitis, šv. Kazimiero parapi
jos iš St. Clair, Pa. Jam asis
tuos du gabūs veikėjai, kle
bonas kun. P. Juras iš Law
rence, Mass., ir kleb. kun. P. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass. 
J. E. Vyskupas dalyvaus Ku
nigi} Vienybės seimo Mišiose. 
Posėdžiai Kunigų Vienybės 
prasidės po pamaldų Viešbu
tyje ADELPHIA, 13th and 
Chestnut Sts.

Ten pat po pietų ir Moti
nėlės Seimas, kuris rūpinas 
Lietuvių jaunuomene aukštes 
nius mokslus siekiančia.

Trečias iš eilės, tai Feder- 
Kongresas. Rgp. 21 d. A. L. 
R. Kat. Federacijos 25 jubilie 
jinis Kongresas, (Katalikiš
ko Veikimo Kongresas) J. E. 
Vyskupas Matulionis laikys 
šv. Mišias, nes vietinis J. E. 
vyskupas O’Hara dėl sveika
tos pataisymo išvyko atosto
gų. J. E. Vyskupui asistuos 
Dr. Kun. L. Mendelis iš Bal
timore, ir Dr. kun. Batutis iš 
Philadelphia. Taipgi J. E. 
malonės ganytojišką žodį pa
moksle tarti.

Po pamaldų K. Federacijos 
posėdžiai prasidės šv. Kazi
miero salėje, 325 Wharton St.

Tą dieną, vakare, bus dide
lis Vargonininkų Sąjungos 
Choro Koncertas, tai nepap
rastų giedorių, garsiųjų gie- 
dorių-artistų vargoninkų bal
sai išpildys šauniausias mėlio 
dijas, kokių Philadelphijoje 
dar negirdėta. Įžanga tik 50c.

Antrą dieną Kat. Federaci
jos Kongresas rugp. 22 d. Iš 
ryto, 9 vai. atsibus metinės 
šv. Mišios už a. a. vietinį bu
vusį kleboną kun. J. Kaula- 
kį ir buvusį Federacijos uolų 
veikėją. Toliau vėl tęsis po
sėdžiai.

Vakare 8 vai. bus sureng
ta jubiliejinė milžiniška va
karienė. Bilietai tik $1.00.

Pelnas eis Seserims Kazi- 
mierietėms, Pranciškietėms ir 
Nukryžiuotom.

Petnyčioj ekskursija po 
svarbesnes istoriškas vietas ir 
į Seserų Kazimieriečių Villa.

Pabriežęs planą kviečiu vi
sus ir lieku jūsų laukdamas.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Kun. Igm. Valančiūnas.
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Jau gana senei lankiausi 
pas dėduką ir prašiau pagel- 
bos šermukšninės, bet ilgiau 
laukt fiegalėjau, tai kreipiuos 
į dėduko malonybę ką aš tu
riu daryti su tokiais ’’šonkau 
liais” kaip viena draugija 
turi.

Yra draugija ir gana dide
lė, turi net komisija, kad jų 
biznį prižiūrėtų, bet toj ko
misijoj yra vienas ’’šonkau
lis” negeras, atvykęs iš kito 
krašto, kuris daug rėkia, o 
mažai dirba, tai kam jį ten 
laikyti? Ką manai Dėdele? 
Jaigu žmogus nesupranta nė 
”B”, tai jam ten nevieta. Jei 
draugija tuo nesirūpins, tai 
aš pasiskolinęs šermukšninę, 
bandysiu padaryt paretką.

Taigi toj draugijoj yra pac 
vyriausias ’’šonkaulis’1’ prie 
’’kūjelio”. Atrodo irgi ne vie 
toj. Jį reikti} ne išvaryti bet 
išmesti, kaip ne ’’košemą” 
Aš patariu jo vieton kviesti 
jaunimą, kuris geriau supras 
tą darbą, negu tie, kurie sa
vo šeimas išauklėja ’’’ameri
konais”.

Dar tenai yra pora ’’trum
pų” bobučių”, bet ką darysi 
sulig žmogaus tai ir protas, 
mat nabagės mato, kad kiti 
rėkia, tai ir jos rėkia. Ar bo
butės atsimena tą pasakaitę 
apie aviną, kurs su vilku de
rybas vedė? Jeigu ne, tai su 
laiku aš jumis papasakosiu. 
O dabar tai prašau dar paty- 
lėt, nes jus gali apėst šermu
kšninė.

Dar vienas ten yra šonkau
lis (manau visi jį žino) tai 
buvęs ’’banko direktorius’’. 
Nabagas dažnai nusilasęs vai 
kščioja, tai žmonės iš ’’ban
ko” išvarė, nes bijojo, kad 
nepragertų depozitų. Dabar 
gavo darbą ’’skylias” klyny- 
ti, tai jam tinka. Būtų gerai 
kad jis ir nusiramintų, kitaip 
galiu prisiminti apie jo praei 
tį, kitaip sakant, galiu para
šyt jo ’’bigrafiją”, būt skau
džiau kaip šermukšninė.

Tai tiek ši karta, manau, 
kad manęs paklausysit, o jai 
ne, tai kitą kartą pasikalbė
sime plačiau. Aš labaL uorė 
Čiau pasikalbėti, su tais, ku
rie nepažįsta mūsų lietuviško 
jaunimo ir jo nenori pažinti. 
Oi, vyručiai, už tai skaudžiai 
■gausit. Atminkit, kad jūsų 
paausei jau pražilę, jau lie-

IŠSIMOKINK PLAUKTI

Plaukimas yra vienas iš ge
riausių ir sveikiausių tonikų 
kūnui. Patartina vaikus mo
kinti kaip plaukti pat kūdi
kystėje, sakykime, kuomet 
sulaukia trečius arba ketvir
tus metus, ir kuomet sykį jie 
išmoksta plaukti niekad ne
pamiršta. Jeigu nemoki plau
kti, tai nors šią vasarą išsi
mokink, beveik visose vietose 
randasi gerų mokytojų, kurie 
į trumpą laiką tave išmokins

Žmogaus kiekvienas musku 
las vartojamas plaukiant, ir 
daug muskulų, kurie retai 
vartojami šitaip pasidrūtina. 
Šitas miklinimas pagreitina 
širdies veikimą ir verčia žmo 
gų giliaus kvėpuoti, taip pa- 
kela cirkuliaciją ir vidurinį 
besijungimą.

Jeigu šią vasarą vyksti į 
laukus arba kalnus, tai pasi
rink saugią vietą plaukimui. 
Gerai apsipažink su vieta, 
rask, kur vanduo gilus ir kur 
netaip gilus, kur vieta akme
nuota ir kur minkšta, žiūrėk 
kur nėra pavojingų akmenų 
ir apdengtų medžio kelmų, 
jeigu ketini nardytis. Papras 
tai oras ant lauko yra tyres
nis ir saulės šviesa stipresne 
negu vietose prie - miestų.

Net ir geras plaukikas ne- 
tur pasilikti vandenyje il- 
giaus kaip 30 minutų. Daug 
geriaus tik trumpam laikui 
pasilikti vandenyje ir pasilsė
ti laiks nuo laiko.

Neik į vandenį po sunkių 
valgių, lauk nors dvi valan
das po valgiui; ir jeigu, pa
vargęs, tai ir neik į vandenį.

Niekuomet neik į vandenį, 
jeigu aplink tave nėr žmonių, 
ir neik prie vandens vakare.

Nepersidirbk vandenyje, 
nes nuovargis yra neišpasaky
tai pavojingas.

Jūrių besimaudymas ir plan 
kimas yra labiaus sujudinan
tis, negu plaukimas saldžiam 
vandenyje. Tas dėl druskos 
vandenyje ir vilnių stiprumo.

Jeigu mokini vaiką plaukti, 
visu pirmiausia leisk pasibo- 
vyti negiliame vandenyje pa
ko] jis nebijos. Tada pamo
kink kaip vartoti rankas ir 
kojas. Vaiką vis laikyk ran
kose, pakol jis pats gali save 
valdyti. Niekad nemesk vaiką 
į vandenį, tas jį per daug iš- 
gazdina ir jis ant visados ne
norės plaukti.

Neik į vandenį kuomet į- 
kaitęs. mėšlungis gali pagauti

Ne perbrangink savo drū
tumą, jeigu viena diena ne- 

muo riečias, o ką paliksit savo 
vietoj? Gana kėlus savo tar
pe argelius, o pradėkit dirbt 
taip, kaip kalbat.... O jei ne, 
tai ir kalbėkit tik tą, ką da
rot. Tada žinosim kas esat.

•Dėdės Anūkas. 

kurį tolumą kelis kartus per
plaukei, tai netikėk, kad tu 
tą kasdien gali daryti.

Neplauk kad pa vargtum, 
nes tada plaukimas yra be jo 
kios vertės.

Nebandyk plaukti skersai 
ežerą arba upę, arba nežino
mose vietose, tas gali nelai
mingai užsibaigti.

Neišdykauk mažame laive, 
tas pavojinga. Išsimokink 
kaip į jį stoti ir iš išlipti ir 
kaip vartoti irklus.

Vandenyj neerzink drau
gus, kurie nemoka plaukti. 
Ypatingai nemesk jaunesnius 
į vandenį. Net ir pripratęs 
plaukikas gali prigerti, jeigu 
tik neprisilaiko prie sveiko 
proto taisyklių ir saugumo.

FLIS.

KETVIRTASIS ATEITININ
KŲ JUBILIENIS KONGRE

SAS

Liepos mėn. 20—21 dieno
mis Telšiuose įvyko Ateitinin 
kų 25 metų sukakties jubilie
jinis kongresas.

Anksti rytą katedroj įvyko 
gedulingos pamaldos už miru
sius ateitininkus, kurias laikė
J. E. vysk. Kukta, o nuoširdų 
žodį tarė J. E. vysk. Staugai
tis. 9:30 vai. Vilniaus kalne 
įvyko kongreso atidarymas. 
Susirinkus dalyviams kongre
so rengimo komiteto pirm. dr. 
p. Dielininkaitis karštais ir 
.entuziastiškais žodžiais pasvei 
kino susirinkusius į ko: gresą 
ateitininkų svečius ir pačius 
ateitininkus ir pakvietė, atei
tininkų vėlevas užimti vietas 
estradoje, o vyriausią Ateiti
ninkų Federacijos vadą prof.
K. Pakštą atidaryti jubilieji
nį kongresą.

Po to į garbės prezidiumą 
pakvietė J. J. E. E. Lietuvos 
vyskupus, buvusi Lietuvos 
prezidentą p. A. Stulginskį, 
prof. Dovidaitj, prof St Šal
kauskį, kan. P. Dogelį, kan. 
P. Kuraitį, pre L V. Borisevi- 
čių, Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų didelį dutbūotoją 
prelatą Krušą, Amerikos lie
tuvių Studentų ir Profesiona
lų Sąjungos pirm p Morkū
ną, Amerikos ’Vyčių” atsto
vę p-lę Sinkevičiūtę, artimos 
ateitininkams laivų studentų 
sąjungos Vienotnų Vienkopos 
delegacijos pirmin. stud. Kiš
kį ir Telšių visuomenės atso- 
vą miesto burmistrą inž. p. 
Slabšį, o į darbo prezidiumą 
dr. D. Jasaitį, dr. J. Urma- 
ną, p-lę gydytoją Balzarytę, 
stud. J. Butkų ir p-lę G. Kau- 
pelytę. Prezidiumas sekreto
riatai! pasikvietė stud. D. Ur
bą, stud. G. Blyną ir stud. 
P. Žitkiūtę. Po prezidiumo 
sudarymo dar buvo sudarytos

(Tąsa 4 pusi.)

TRUMPOS NAUJIENOS
-----------------o

— Meksikos militariška po 
licija šiomis dienomis sužino
jo, kad grupė sąmokslininkų 
ruošiasi nužudyti Meksikos 
prezidentą Lazaro Cardenas. 
Padarytos kratos pas įtaria
mus asmenis ir rasta ginklų 
ir amunicijos. Suimta penki 
žmonės, kurie prisipažino, 
kad buvę susitarę nužudyti 
prezidentą. Suimtųjų asmenų 
vardai ir pavardės kol kas ne 
išduodamos.

— Maskvoje ir Leningrade 
rugpjūčio 9—17 d. prasidėjo 
tarptautinis fiziologijos kon
gresas, į kurį iš Lietuvos iš
važiavo 8 žmonių delegacija. 
Delegacijoje dalyvauja Vy
tauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto dekanas 
prof. Lašas, doc. Kuzma, doc. 
Zupkus, prof. Dančakovienė, 
asist. Šopauskas ir aist. Ga
silinas, be to, dar vyksta dr. 
Laurinavičius ir dr. Mingi- 
nas.

— Premjeras Lavalis parei
škė sušauktiems konferenci- 
jon departamentų prefektam, 
kad Prancūzija gali susilauk
ti diktatūros, jei kairieji ele
mentai ir toliau kovos prieš 
atlyginimo mažinimą valsty
bės tarnautojams ir darbiniu 
kams.

Premjeras nurodė, kad at
lyginimo mažinimas yra gy
vas reikalas. Be to, nėra ga
limybės vaduoti franką.

— Senato komitetas Wa
shingtone 11 balsų prieš 8 
išbraukė iš didžiųjų lobininkų 
mokesčių Diliaus numatytų 
mokesčių už paveldėjimus 
proviziją, su kurios pagalba 
vyriausybė tikisi per metus 
surinkti apie 85 milionus do
lerių pajamų.

— Interracial Review žur
nalas paduoda, kad J. Valsty
bėse gyvena apie 13 milionų 
negrų, iš kurių apie 250,000 
yra katalikai. Iš likusiųjų gi 
apie 5 milionai protestantų 
ir apie 7,750,000 nepriklau
sančių jokiam tikėjimui.

Negrai katalikai visam kra 
šte turi 210 bažnyčių, 205 
mokyklas ir jose 35,092 mo
kiniai. Negrų misijose dirba 
300 kunigų ir 1,100 seserų 
vienuolių.
- — Lenkų spaudos praneši
mu, mirusio maršalo Pilsud
skio širdis ir jo motinos pa
laikai bus palaidoti Rasų ka
puose. Jau dabar nupirktas 
didelis žemės sklypas, nuo ku 
rio bus nugriauta net 8 medi
niai namai. Manzolejus, kuria 
me bus palaidota maršalo 
Pilsudskio širdis ir jo motinos 
palaikai, kaštuosiąs net 10,- 
000,000 zlotų.

— Juoduose Kalnuose, So. 
Dakota, degė miškai. Dau
giau nei 500 darbininkų buvo 
pasiųsta gesinti. Išdegė apie 
50 akrų gražaus miško. Gais
ras užgesintas.

— General Motors Corp, 
žada šiais ir kitais metais iš- 
Išeisti savo> biznio pagerini
mui ir praplėtimui 50 mil. dol.

— Grosoto, Italijoj. — 14 
mainierių žuvo užėjus mamo
se vandeniui.

— Seattle. Vietos anglų 
laikraščiai buvo pajuokę ka
rikatūra japonų mikado. Ja
ponai labai įsižeidė. Galop 
miesto majoras jų atsiprašė.

— Buvo surengę valdžios 
WPA darbininkai streiką. 
Bet prezidentui Rooseveltui 
pasakius, kad kurie nenori 
dirbti, gali badauti, visi sugrį
žo darban.

— Kaip Italijos prisirengi
mai pine karo Abisinijoj ro
do, tai ji vartos naujausius 
karo ginklus ir būdus. Dabar 
daug šnekama apie nežinomus 
ginklus. Jei karas su Abisini
ja kils, tai pasirodys tos nau
jos karo baisenybės.

— Etiopijos imperatorius 
šiomis dienomis pasiūlė Ita
lijai dalį Ogaden provincijos, 
jei Italija duotų Etiopijai 
uostą.

— Nors Lietuva turi uostą 
ir nemažą jūros pakraštį bet 
iki' šiol neturi jūros laivyno. 
Paskutiniu laiku rimtai prade 
dama kalbėti apie savo laivy
no steigimą. Tam reikalui ža
dama sudaryti privačią laivų 
bendrovę.

Dabartiniu laiku, kada vo
kiečiai ne tik nieko iš Lietu
vos neperka, bet dar kliudo 
tranzitą (pervežimą), tai Klai 
pėdos uostas liko patogiau
sias susisiekimas su vakarais. 
Šiemet laivų judėjimas uoste 
viršijo pernykščius metus.

— Šiemet numatoma pradė
ti statyti Klaipėdoj radię sto
tis. Stočiai namai manoma 
inrengti iki spalio 1 d.

Tokia stotis, atsižvelgiant 
in nuolatinę propagandą vo
kiečių stočių prieš Lietuvą, 
Klaipėdoj būtinai reikalinga.

— Klaipėdoje nuo šio ru
dens pradės veikti pedagogi
nis institutas. Tai aukštoji 
mokykla pertvarkytoms prd. 
mokykloms mokytojams ruo
šti. Panašus institutas bus 
insteigtas ir Kaune. Instituto 
vedėju Klaipėdoje paskirtas 
Vytautas Soblys.

— Norvegų lakūnai Solberg 
ir Ozcanyan, kurie nusileidi
mais skrenda į Norvegiją., nu 
sileido Islandijos saloje. To
liau skristi negalėjo dėl blo
go oro. Kai tik oras pasitai
sys, jie skris į Bergen, Nor
vegiją.

— Prancūzija suteikė Bos- 
no kardinolui O’Connell auk
ščiausią ordeną. Yra tai Gar
bės Legiono Didysis Kryžius. 
Dovaną įteikė Prancūzijos 
ambasadorius. Pracūzija pa
gerbė kardinolą už palankų 
atsinešimą į prancūzus Bos
tono vyskupijoj.
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KĄ REGĖJAU IR GIRDĖJAU KELIONĖJE
Rašo Kun. N. Pakalnis

KETVIRTASIS ATEITININ
KŲ JUBILIEJINIS KONG

RESAS 

Iki Pasimatymo!
Ne man vienam, manau, ir kitiems darosi liūdna ir grau

du, kad ateina laikas atsisveikinti su savo prieteliais ir 
draugais ir leistis į ilgesnę kelionę vienam svetimų tarpe. 
Man didelio džiaugsmo buvo matyti laive nemažą būrelį ma
no širdžiai artimų prietelių, atėjusių į laivą mane palydėti. 
Dar gi ir dovanų atnešė, tartum tyčia norėdami mane la- 
biaus sugraudinti..,. Jaunimo organizacijų atstovai ypatingai 
mane sujaudino įteikdami dovaną ir vėliaus pasiųsdami ka- 
blegramą į laivą su ”bon voyage” linkėjimais.

Pirmoji Pažintis
Savo gyvenime nemažai esu keliavęs, ir niekas manęs 

taip nesuerzina, kaip visokios pažintys. Kelionėje visuomet 
vengdavau pažinčių, su nepažįstamais. Dėlto ir dabar ilgai 
galvojau, kokią čia knygą pasiimti, kad užtektų skaityti 
visai kelionei. Mano laimei vienas mano thoughtful draugas 
atnešė į laivą storoką knygą. Nudžiugau. Manau sau, dabar 
tikrai apsiginsiu nuo įvairiausio plauko nepažįstamų kelei
vių, kurie norės- mane užkalbinti, nes turėsiu knygą prieš 
akis. Matys, kad aš/esu užimtas ir paliks mane ramybėje.

Vos tik laivas nuo prieplaukos atsitraukė, gi storas, iš
tižęs, bet jauno veido ponas, ištiesia savo išsipūtusią, minkš
tą ranką, ir sako: ”my name is Dr. Sparks”. Štai, pama
niau sau vienas, tave knygų, apsaugos../, nesuskubau nei į ran
kas paimti, o čia jau pirmoji pažintis, koks tai daktaras 
’’Sparks” tuo jaus manes klausia, kur važiuoju, ko važiuo
ju. Aš jo kalbą tuoj pertraukiau ir klausiu — kokios tautos 
esi ponas daktare? Gi savo širdyj tikrai maniau, kad jis yra 
gyvo plauko ir čysto kraujo žydas. ’’Visokių tautų”, man 
atsakė — ”aš paeinu iš anglų, francūzų, vokiečių, gi aš pri
dėjau — ir iš lietuvių? — ”Ne”. — užginčijo. Dabar jau 
man pasirodė visai aišku, kad jis yra žydas, tik galvoju, 
kaip čia mandagiai nuo jo atsikračius, nes visą kelionę nebe
turėsiu poilsio. Nužiūrėjau sau pastovę sėdynę, pasiėmiau 
knygą ir valiai skaityti. Ryte atkalbėjęs breviorių, atlaikęs 
Mišias ir vėl prie knygos. Keleiviai apsiprato, daugiau nebe
si veržė pašnekesiams ir toji mano pirmoji pažintis kažkur ( 
dingo.

Ligonis
Naktį iš penktadienio į šeštadienį, pačiame miege, nes 

tai buvo 1:30 nakties, staigiai girdžiu per miegą keistą šauk
smą: ’’are you a Catholic priest”? Atmerkęs akis, matau 
prisilenkusį prie manęs baltai apsitaisiusį vyrą.... Kame da
lykas? — klausiu. — Daktaras mane atsiuntė pas tamstą. 
Ligonis kambaryj No. 117, reikalauja kunigo — greičiau”1. 
Per miegus vis negaliu atsipeikėti — kur aš dabar esu? ■— 
ligonis.,,, ką aš darysiu,... Pasiuntinys neišeina iš kambario. 
Manau sau, kas nors miršta, reikia skubėti. Užsimetu suta
ną ir bėgu laivo karidoriais pas ligonį. Kažin koki mane ap
ėmė baimė.... Žiūriu, tikrai labai silpna moteris serga baisia 
jūrų liga, be to, laivo daktaras sako, kad jinai neprivalėjusi 
laivu keliauti, nes už mėnesio turėsiąs gimti kūdikis, gi da
bar jinai esanti baisiame pavojuje. Visgi išliko gyva iki Ai
rijos prieplaukos Cobh. Ten ją išnešė iš laivo ir paliko. Pa
grįžęs nuo ligonio jau tą naktį nebeužmigau, pasidariau ner- 
vuotas.

rezoliucijų ir mandatų komi
sijos. Kongresas susilaukė 
labai daug nuoširdžių sveiki
nimų.

Pirmasis kongresą sveikina 
jo globėjas, J. E. Telšių vysk. 
J. Staugaitis. Ateitininkus 
sveikina ir jiems linki patei
sint dedamas dideles viltis. 
J. E. Kaišiadorių vysk. J. 
Kukta, J. E. vysk. Reinys, 
J. E. ark.-metropolito vardu 
dr. Ūsoris. Amerikos L. R. K. 
Federacijos vardu sveikinąs 
prel. Krušas pastebi, kad atei; 
tininkų drąsa ir ryžingumas 
Amerikos lietuvius katalikus 
stiprina ir jiems teikia drąsos.

Ypatingai didelės ovacijos 
sukeliamos J. Čelkiui-Morkū- 
nui, kuris nuoširdžiais žo
džiais kongresą sveikina Ame.’ 
rikos ateitininkų — lietuvių 
Studentų ir profesionalų S- 
gos vardu. ’’Abiejų kontinen
tų ateitininkai, turėkim vie
ną bendrą sielą! — taria svei
kintojas, palydimas griaus
mingų ovacijų. Amerikos Lie 
tuvių Stud, ir Profes. S-gos 
vardu, kaipo brolybės ženk
lą, jis dovanoja 50 dolerių 
Lietuvos ateitininkams. Po to 
ekstra žodį taria prof. K. 
Pakštas. ’’Atlanto vandenyno 
jau nebėra, jį išdžiovino mū
sų karštos širdys!” taria vyr. 

/vadas. ’’Lai gyvuoja Ameri
kos ir Lietuvos ateitininkų 
bičiulystė ir broliškumas!” 
Ir to broliškumo ženklan jis 
pasibučiuoja su Amerikos atei 
tininkų pirmininkų J. Celkiu- 
Morkūnu. Kongreso ovacijos 
pratrūko nebaigiamomis aud
romis ir griausmais.

Amerikos ’’Vyčių” vardu 
kongresą sveikina p-lė Sinke
vičiūtė, kuri išreiškia Ameri
kos vyčių norą, kad Lietuvos 
ateitininkai rašytų į jų orga
ną. Lietuvių Kolegijos Maria- 
napolyj vardu sveikina J. Pi-

- ' j , i r ; Sekmadienis
Visą laiką jūros oras buvo gana gražus, nors bangos bu

vo didelės ir laivą vartė, bet sekmadienio rytą jau gamta 
pradėjo gerokai šėlti. Kada nekada, bangos net darė mėgini
mus per laivo viršų peršokti. Laive pastovėti ant vietos ga
na sunku. Manau sau, bus blogai — kada Mišias reiks lai
kyti. Laive yra keturi protestonų pryčeriai, gi kunigas tik 
aš vienas. Katalikų esama labai daug. Ką daryti? Devinta 
valanda, reikia, išeiti su suma, bet žiūriu, kad vaikinukas, 
kurs man viską gražiai sutaisė pabėgo ir aš lieku be taip va
dinamo klapčiuko. Pasirodo, jo būta protestonuko. Blogai. 
Laivas supas, gaji vyną arba vandenį palieti. Būtinai reikia, 
kad kas man patarnautų. Jau visai apsirengęs prie Mišių, 
atsigręžiu į susirinkusius tikinčiuosius ir prašau, ar kas ne-

galėtų man Mišioms patarnauti. Niekas nei iš vietos.... Visai 
blogai. Ką darysi — reikia pradėti Mišios. — Introibo ad 
altare Dei — Ad Deum qui-laetificat juventutem meam — 
atsako storu balsu. Ačiū Dievui, manau sau, atsirado patar
nautojai. Prieinu prie Mišių dalies, kada reikia rankos plau
ti, gi žiūriu.... savo akims netikiu, nu gi tas pats Dr. Sparks, 
kurs man pasirodė, kad tikras žydas,... Tai mano toji pati ne
maloni'pirmoji pažintis. Net krūptelėjau. Manau sau, o ka, 
mane Dievas suklupdė, nes nereikia žmogų įtartį ir vėl susi
kaupęs dvasioje, laikiau toliaus Mišias.

Po Mišių nuoširdžiai padėkojau Dr. Sparks už patarna- 
mą ir nuo šio laiko buvome tikrais draugais. Dr. Sparks 
Amerikoje gimęs ir augęs, mokslus išėjęs Amerikoje ir Pran
cūzijoje. Praktikuoja (daktarauja) Paryžiuje ir francūzų 
kalbą geriau vartoja, negu anglų. Jis pats tikrai nežino ko
kios tautos yra, nes jo tėvai ir protėviai buvo įvairių tautų, 
bet visi katalikai ir jis pats katalikas. Dabar jau esu kitos 
nuomonės. Knygą padėjau į šalį ir jau pažinčių nebebijau.

lipauskas, kuris įteikia kole
gijos vardu dovaną ateitinin
kams — 50 dolerių. Amerikos 
katalikių moterių Sąjungos 
vardu sveikina p. Pivariūnie- 
nė, kuri pasidžiaugia akyvai- 
zdžia Lietuvos pažanga ir 
perduoda ’’mažutę dovanėlę”’ 

:— 20 dol. P-lė Jurijonaitė 
sveikina Chicagos šv. Kazimie 
ro seserų gimnazijos vardu, 
D r. Urmanas dėkoja ameri
kiečiams už sveikinimus, lin
kėjimus ir dovaanas.

Latvių universiteto studen
tų or-jos ’’Vienotnu Vienko
pa” vardu kongresą sveikina 
jų pirm. stud. Kiškis. Pasvei
kinęs latviškai, jis kalba to
liau gražiai lietuviškai. Tuoj

Stud. At-kų S-gos pirm. J. 
B. Laučka. Priminęs, kad Vie 
notnu Vienkopa yra didžiau
sia ir rimčiausia Latvijos uni
versiteto stud, organizacija, 
kad ji išgarsino Latvijoj Lie
tuvos ir ateitininkų vardą, 
V. D. U. Ateitininkų S-gos 
pirmininkas paskelbia ateiti
ninkių ir latvių akademiškojo 
jaunimo bendradarbiavimą. 
Entuziazmas paverčia kong
resą vienu didelių ovacijų su- e skuriu.

Po to dar kalba ’’Žemai- 
Čių Prieteliaus ’ ’ red. K. Be- 
rulis. Padaroma trumpa per
trauka, po kurios p. J. Amb
razevičius skaito paskaitą 
pie* ’’gyvąjį Valančių”.

Antras plenumo posėdis 
vyksta šeštadienį po piet 
vai. Dr. J. Urmanas skaito 
gautus gausingus sveikini
mus raštu. Sveikina visų tri
jų aukšt. mokyklų — Vytau
to D. Un-to, Žemės Ūkio Ak- 
jos ir Prekybos Instituto va
dovybės. Visa eilė organiza
cijų ir atskirų asmenų. To
liau paskaita ’’Lietuvių tau
tai ir mums į ateitį besiver
žiant” skaito dr. D. Jasaitis.

Dr. Jasaičio paskaita su di 
džiausiu dėmesiu sekta visų

a-
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dalyvių, sukėlė tokį visų en
tuziazmą, kad spontaniškai 
prasiveržė galingas ateitinin
kų himnas, patvirtinąs jų 
tvirtą nusistatymą laikytis 
pozitingų prelegento nurody
tų dėsnių į ateitį žengiant.

Aį)ie Federacijos gyvenimą 
pranešė gen. sekr. J. Štaupas. 
Iš trumpo jo pranešimo ma
tyt, kad visos trys Fed-jos 
sąjungos yra gyvybingos ir 
pasinešusios augti ir klestėti.

Vakare 21 vai Vytauto kal
ne įvyko literatūros ir muzi
kos vakaras. Skaitė kūrinius 
jaunieji ateitininkai literatai 
— Alf. Keliuotis, K. JZubka, 
B. Brazdžionis, p-lė Grigaly- 
tė, dainavo solistai pp. Kau- 
p.elytė, Babraviičus, Ant. So
deika ir V. D. U. at-kų cho
ras.

Sekmadienio rytą kongreso 
dalyviai anksti atliko išpa
žintį ir priėmė šv. Komuniją. 
10 vai. visi kongreso dalyviai 
iškilminga eisena su vėlevo- 
mis atvyko į pamaldas. Mišias 
celebravo J. E. Kaišiadorių 
vysk. J. Kukta, o pamokslą 
pasakė J. E. vyskupas P. Bu- 
čys. Po pamaldų dalyviai tu
rėjo džiaugsmo išklausyti šv. 
Tėvo sveikinimo telegramos, 
kurią paskaitė J. E. vysk. M. 
Reinys. Po to tarė žodį ateiti 
ninkams J. E. Panevėžio vys- 
K. Paltarokas, kuris buvo vi
sų kongreso dalyvių sutiktas 
didžiausiomis ovacijomis.

Po to buvo išrinkta Fede
racijos vadovybė. Vyr. Ateit, 
vadu išrinktas vėl prof. K. 
Pakštas, Vyriausiu Tarybos 
pirmininku ministeris K. Bi
zauskas ir generaliniu sekre- - 
torium J. Lenauskas. Vyr. 
Tarybos nariais vysk. M. Rei
nį, dr. P. Bielskj, dr. K. Ru
ginį, dr. P. Raulinaitį, doc. 
P. Vitkų, dr. J. Leimoną, dr. 
P. Malakauskį ir dr. J. Skrup 
kelį. Garbės Teismo nariais 
dr. A. Jušką, adv. R. Dulskį, 
ir dir. Pr. Grajauską, o Revi
zijos Komisijon U. Starkienę, 
prof. Kemešį ir dr. Jasaitį.

Po posėdžio katedroj buvo 
bažnytinės muzikos koncer 
tas, kuriame giedojo solistai 
pp. Sodeika, Babravičius ir 

p. Kaupelytė ir stud, at-kų 
choras diriguojamas p. Maka- 
čino. Koncerto dalyviams ir 
svečiams paliko neužmiršta
mą įspūdį.

Kongresas buvo baigtas ei
sena su fakelais į —alią kal
ną, kur prie degančio laužo 
širdingoj nuotaikoj buvo dar 
pasidalinta mintimis apie atei 
ties Lietuvą, kuri turės lai
vynus, o visame pasaulyj gy
veną lietuviai sudarys minti
nę imperiją, o jų kultūra bus 
tokia, kad kiti ja naudosis, ir 
iš mūs kai ko mokysis.
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BLAIVININKŲ SEIMAS
Rugp. 11 d. šv. Petro pa

rapijos salėje, So. Boston, 
Mass.* įvyko Blaivininkų Sei
mas. Dalyvavo virš 200 dele
gatų, svečių. Jų tarpe gerb. 
kunigai: P. Virmauskas, P. 
Juras, K. Urbonavičius, P. 
Juškaitis, K. Jenkus, Švagž- 
dys, P. Lunskis (iš Lietuvos) 
J. Vaškas, J. Pauliukonis, P. 
Skruodenis, A. Švedas etc.

Kolegijos blaivininkų kuo
pą atstovavo: klierikas A. Mi 
čiūnas ir J. Tatulis.

Seimo vedėjui, klier. A. 
Miciūnui užėmus vietą, sei
mo eiga ėjo nepaprastai tvar
kiai. Skaityta dvi paskaitos: 
’’Vyskupas Valančius” — kl. 
Miciūno ir ’’Blaivybė ir Šei
ma”’ — klier. J. Neverausko. 
Seimas stebėtinai pasisekė.

Po seimo — bankietas. Puo 
ta buvo stačiai grandiozinė.

Seimo dalyviai išsiskirstė 
pilni įgytų įspūdžiii bei pasi
ryžimų. 

K
Vasariniai Kursai

Rugp. 14 d. užsibaigia še
šių savaičių vasariniai kur
sai. Klausytojų dalyvavo virš 
25. Dėstoma buvo: Lietuvių 
rašyba — Kun. J. Vaškas, 
Žurnalistika — kun. K. Urbo
navičius ir lotinų — klier. J. 
Andrulionis.

Vakarais — konferencijos; 
duodamos Kun. J. Vaško.

Kursų lankytojų buvo net 
iš tolimos Penna valstijos. 
Visi kuršininkai džiaugėsi sa 
vo gautomis mokslo, žiniomis. 
Numatyta sekančą vasarą vėl 
atvažiuoti.

Šiandien gi, brangūs moky
tojai, draugai — sudiev.

Išvažiuoja
Tuoj po vasarinnj kursų, 

nedidelis Tėvu Marionij auk
lėtinių būrelis išvažiuoja į 
Marian Hills, Hinsdale, Hl. 
Mažas būrelis — bet galinga 
dvasia. Jiems išvažiavus, su
grįžę studentai, pasigęs savo 

• geraširdžių vyresniųjįi drau
gų. Jie tokie malonūs.... iš
rinkti.

Mieli Kristaus kariai, ma- N. '
lonėkite tad priimti mūsii — 
pasauliečiii studentij linkėji
mus, jūsų tobuliausiuose sie
kimuose. Mūsų ryšiai, tiki
mės, nenutruks. Dabar — su
die ! Julius Stankus, L. K.

Baltimore, Md.
— Rugp. 6 d. rytą atsikėlė 

eiti į darbą ir staiga mirė 
Pastarnoko žentas, Diriginio 
šapos mašinistas, našlys. Po
rą metų tam atgal panašiai

t 
I 
I 
I 
t

mirė ir kita šios šapos darbi
ninkė — Laizienė.

— Šią savaitę atvažiuos 
mokytojos Seserys Kazimie- 
rietės, nes kitą mėn. jau pra
sidės mokykla. Tėvai turėtų 
pasirūpinti leist savo vaiku
čius lietuviškon mokyklon.

— Rugp. 11 d. 8:30 vai. ry
to buvo šv. Vardo Jaunii Vy
rų bendra Komunija. Daug 
draugijos narių dalyvavo in 
corpore, išklausė šv. Mišių ir 
priėmė šv. Komuniją.

— Kun. Dr. L. J. Mende- 
lis pranešė, kad rugsėjo 1 d. 
bus primicijos jo vyresniojo 
brolio kun. Mendelio, kuris 
šią vasarą Romoj įšventintas 
kunigu.

— Atlankius traukinyj šv. 
Petro misijų koplyčią, atrodo 
kai visi traukinio vagonai; vi 
dui altorius sėdynės medi
nės ir su klauptukais, gali 
susėsti apie 70 žmonių; vargo 
nėliai ir mažos stacijos, už 
altoriaus zakristija, kleboni
ja ir virtuvė, toliau kunigo 
lovelė ir prausykla. Kamba
rys papuoštas No. Carolines 
vyskupijos misijų paveikslais

— Apgailėtinas dalykas, 
kad dvi lietuvės per vaišes 
pas vieną smuklininką susipe- 
šusios — viena antrai nukrim 
to pirštą ir turėjo eiti ligo
ninėn.

— Ignas Jogis važiuoda
mas automobilium susimušė 
su kitu automobilium ir skau
džiai susižeidė ranką, kurią 
pasirišęs vaikščioja jau 4 
savaitės.

— Graborius J. Grabliaus- 
kas jau pasveikęs, nes pereitą 
sekmadienį dalyvavo šv. Var
do draugijos Mišiose.

— Ar ne metas jau būtų 
pradėti mūsų kolonijoj Ame
rikai naujų skaitytojų vajų? 
Šį švarų ir įdomų laikraštį 
čia reikėti^ labiau išplatinti.

J. K.

Newark, N. J.
Visiems žinotina

Šv. Cecilijos choras šiemet 
švenčia savo 30 metų gyvavi 
mo, ir muzikos darbuotės su
kaktį. Tadgi lapkričio 17 d., 
sekmadienį yra rengiamas di
delis koncertas, paminėjimui 
šio įvykio: ryte bus šv. Mi
šios už gyvus ir mirusius 
choro narius, kur choras at
giedos: o vakare parengimas 
parapijos salėj Koncertas. 
Šis koncertas bus nepapras
tas, nes yra užkviesti visų pa
rapijų chorai, New Jersey ir 
Brooklyn, N. Y., tad gi nie
kas nieko ta dieną nerengki- 
te, o visi būkite choro jubi
liejiniame koncerte.

Atminkite, kiek choras yra 
per tą laiką pasidarbavęs mū
sų bažnyčiai ir kolonijos la
bui. O kiek Lietuvos labui, 
tai manau, visi žinote. Nebu
vo to parengimo, kuriame ne
būtų buvęs choras. Tadgi šį 
kartą viską pamiršę, savo na 
minius darbus eikite ir su jau 
nimu minėkite tą svarbų įvy
kį.

Rengimo Komisija.
J. Ponelis, Jr.
E. Poneliūtė, j
M. Sakevičiūtė,
P. Kilda, '
O. Valukbniūte, 
Z. Stankus.

—o—
Kadangi jau vasara baigias 

tai draugijos bruzda pradėti 
savo rudeninius darbus salė
se. Ateinantį penktadienį Šv. 
Jurgio draugija turi svarbų 
susirinkimą. Bus renkamas 
salės šeimininkas. Praeitą me
tą šeimininkavo p. Makarec- 
kas, tai tikrai biznieriškas 
žmogus, salę paliko pilnoj 
tvarkoj ir jau senai draugija 
turėjo tokį šeimininką. Se- 
niaus nebuvo galima pakęsti 
įėjus į salę nuo visokią ble
vyzgų. Būdavo, jei nori ką 
blogo išgirsti, tai nueik į salę 
ir girdėsi, bet dabar kas ki
ta. Aš manau, kad draugija 
ne padarys klaidos palikdama 
seną šeimininką valdyti tą 
svarbią lietuvių įstaigą.

Kupstas.

Elizabeth, N. J.
Energingas klebonas, kun. 

J. Simonaitis, labai sėkmin
gai veikia šioj kolonijoj. Ne: 
senai buvusi parapijos eks
kursija į pajūrį laivu, davė 
arti $1,000 gryno pelno. Tai 
ne juokas šiais laikais. Tokias 
pasekmes gali atsiekti tik di
delių gabumų klebonas, kokiu 
yra kun. J. Simonaitis. Žino
ma, reikia atiduoti pagarbos 
ir parapijonams, kad jie klau 
so savo vado. Dar nespėjo at
sipeikėti žmonės iš įspūdžiii 
ir pasekmių pirmutinės eks
kursijos, o jau energingas 
klebonas rengia kitą, rugsė
jo 7 d., irgi laivu. Gražu, tai 
jubiliejaus metai — 40 metų 
parapijos įkūrimo metąi.

— Keletą metų sėkmingai 
darbavosi asistentu klebonui 
Simonaičiui kun. J. Kinta, 
nesenai perkeltas į Harrison, 
N. J. pas kleb. L. Vaiciekau- 
ską, o jo vieton atkeltas kun.
M. Kemėžis, buvęs Paterson,
N. J. airiij parapijoje. Naujas 
asistentas pabuvęs vos kele
tą dienij naujoje vietoje, iš
vyko Lietuvon, susipažinti su 
savo tėvelių gimtine ir tuomi 
pačiu susipažinti giliau su lie 
tuvių kalba, papročiais, nes 
jis čia gimęs ir augęs. Tikrai 
sveikintinas dalykas. Taip 
turėtų kiekvienas jaunas čia 
gimęs lietuvis, pradedąs lie

tuvių tarpe veikti — susipa
žinti pirma su Lietuva ir jos 
žmonėmis. Tuosyk jo darbas 
bus šimteriopai našesnis. 
Džiaugiasi jis Lietuva ir kai 
pradžioje spaliii mėn. grįž, 
tikrai Elizabethiečiai džiaug
sis juo.

— Šv. Onos novena, turbūt, 
sako, yra viena didžiausiai 
lankoma visų esamų novenų 
Elizabethe. Rytmečiais ir va
karais pilnutėlė bažnyčia. 
Kun. Markūnas, MIC. sakė 
pamokslus laike novenų ir 
kasdien klausė išpažinčiii pa- 
gelbstint kun. Čižauskui, M. 
I. C. Nors karšta buvo, bet 
žmoniii pilna kasdien.

— Nesenai vedė choro narė 
E, Kačinskaitė su Česnavi- 
čium, labai pavyzdingu jau
nuoliu. Choras įteikė jaunie
siems gražią dovaną ir nuošir 
dies giedojo laike šliūbo, ku
ris įvyko laike sumos. Vestu
vių puotoje dalyvavo, su ma
ža išimtimi, visi choro nariai. 
Gražų įspūdį darė, kuomet 
žmogaus gyvenime svarbus 
įvykis yra su šv. Mišioms at
liekamas. Sako, kad Elizabe
the su mišiom šliūbas esąs re
tas dalykas. Kažį kodėl? Ki
tose kolonijose be Mišių šliū
bas imti, atrodo negarbinga. 
Sako, net 7 poros jau užsakus 
padavė. Ar tai laikai pagerė
jo ar taip vedybos pribrendo? 
Kažin, ar daug bus su šv. Mi
šiom šliūbų?

— Graborius Ed. Patrikas 
įsitaisė gražią šermenims ko- 

įplyčią. Tokią koplyčią yra 
I vienintelė New Jersey vals
tijoje. Ateina daug svetim- 
taučių pasižiūrėti tuo savo
tišku ir naujovišku įrengimu. 
Gražu, kad lietuviai žengia 
pirmyn.

Vasaros Klajūnas.

Lietuviai apsižiūrėkime
Kuomet paskutiniuose rin

kimuose į miesto valdininkus 
airiai tarp savęs susipiovė, 
tuomet lietuviai skilo į dvi 
dali: vieni rėmė senąjį valdi
ninką, antri — jaunąjį, nors 
abu jie buvo vienos partijos. 
Jaunesnis gudresnes priemo
nes vartojo, daug lietuviams 
žadėjo, ir prisimasinęs lie
tuvių didžiumą laimėjo rin
kimus. Lietuviai tiek jį rėmė, 

DIDELE EKSKURSIJA 
LAIVU ’’BENJAMIN B. ODELL’ 
HUDSON UPE Į INDIAN POINT 

Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 8 d., 193S
Laive bus dainų programa, muzika ir šokiai. Tai bus pirmu
tinė tokia didelė ir linksma laivu Ekskursija, kurią rengia

MASPETHO ir KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS 
Tikietas į abi pusi suaugusiems $1.00. Vaikams 60c. 

Laivas apleis Metropolitan Avė., prieplauką 10:30 ryto 
Įsigykite tikietus iš anksto. Tikietai gaunami i rAmerikos 

raštinėj. (35)

net savo kandidatus lietuvius 
buvusius lape visiškai nušla
vė.

Štai dabar jau geroką lai
ką naujasis tarnauja lietuvių 
balsais išrinktas ir padarė 
žygius: kad pašalinti vienin
telį lietuvį, Mykolą Saliklį, 
esantį miesto valdininku ir 
jo vieton įdėjo airį. Reiškia, 
visi pažadai remti lietuvius 
ir jienis teikti tarnybą sulig 
išgalės, nuėjo niekais. Kaip 
girdėti, buvo net keli lietu
viai Saliklio vieton pasiūlyti, 
bet į tai neatsižvelgta. Dabar 
artinasi bandomųjų rinkimų 
laikas. Lietuviai pagalvokite, 
ar neverta būti) ką nors pra
dėti veikti, kad pasiliuosavus 
iš airiii vergijos, o juk pirma
me rinkimo varde lietuviai 
sudaro nulemiančią rolę, tik 
reikėtų pagalvoti apie būdus 
ateinančiuose balsavimuose.

Dabar labai svarbu lietu
viams yra tarti savo žodį. Vi
soje Amerikoje, iš priežasties 
bedarbės kyla įvairūs suma
nymai, kaip atėjūnais, netu
rinčiais pilietybės, nusikra
tyti, neduodant, kai kur jiems 
darbo, atimti pašalpas, siūlo
ma juos deportuoti ir tt. Chi
cago j e lietuviai turėjo su Illi
nois valstybės komisijomis 
stipriij susikirtimų panašiais 
reikalais. Jau kalbama New 
Yorko legislatureje, kad nepi- 
liečiams atimti darbus, pašal
pas ir kitą. Dabar yra dide
lis pavojus mažosioms tau
toms. Atėjo laikas skubiai į 
tai tarti savo žodį. O kaip 
tarsi ir per ką, jei neturim 
savo žmonių valdžioje. Pagal 
vokite ir apsižiūrėkite, kur 
esate ir kur nueisite, jei ne
sirūpinsite savo reikalais or
ganizuotai. Pilietis.

IŠVYKS SEIMAN

Sekančią savaitę Brookly- 
no ir apylinkės vargonininkai 
išvyksta į savo sąjungos sei
mą, kuris įvyks sykiu su Fe
deracijos kongresu, Philadel
phia, Pa.

’’AMERIKOS” Spaustuvė
je atliekami visi spaudos dar
bai gerai, greitai ir prieina
ma kaina. Todėl kreipkitės 
pas savuosius..
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Senoji Bažnyčia, kuri tarnaus kaipo salė.
v-.-

''j-g■ ■
J-t-. ■ 
■nK.

Kun. J. Balkūnas klebonauja Maspethe nuo spalių 1, 1933 m.

MASPETH, N. Y.

Tūkstantis piknikavo
Praeitą sekmadienį, maspe- 

thiečių piknikas praėjo su di
deliu pasisekimu. Apie 1500 
asmemi sugužėjo į Klaščiaus 
parką, ir ligi vėlumos daina
vo, šoko, žaidė, valgė ir gėrė. 
Liks gražaus pelno naujai ba

žnyčiai. Atsilankė visi Brook 
lyno kunigai, vargonininkai, 
keli daktarai ir keletą desėt- 
kų biznierių. Buvo ir svetim
taučių. Ūpas visų buvo gra
žus. Choras išpildė dainų pro
gramą. Dainavo ir Blissvillės 
baravykai. Vaikai dalyvavo 
sporto rungtynėse. Šokiams 
grojo Jezavito orkestras.

Pirk Ekskursijos tikietūs 
Pas:

Vyčius, Petrulienę, Kurie- 
nę, Kačinskienę, Paulauskie
nę, Pečukonį, Kivytienę, Zam 
brauskaitę, Kručą, Balčiūnie
nę, K. (Blissville), Valantie
ji!, Petrauską, Klaščių (Jr.), 
Januškaitį, Šlapiką, Zabelskį, 
Rosenburgą, Bagočiūną, Čiu- 
pą (Blissville), Šimkienę, Tau 
rienę, Nedzinskienę, Kazickie- 
ne. Brooklyne tikietų galima 
gauti pas: Tru-Ember Coal 
Co., Piliečių Klube, nAmeri
kos” redakcijoj, H. Švabie- 
nę, Tačilauską, Bieliauską, 
Garšvą, Klimienę, Mačiulį, A- 
domėną, Šapolą, P. Gustą ir k.

Ievomis ir Brooklyno lietu
viai kunigai. Draugijų nariai 
procesijoje dalyvaus in cor- 
pore. Po šventimų bažnyčio
je vyksupas sakys pamokslą 
ir duos Palaiminimą šv. Sa
kramentu.

Važiuoja Kongresam

Iš Maspetho į - Federacijos 
kongresą organizuojąs va
žiuoti 2 automobiliai delega
tų. Draugijos norinčios sių
sti delegatus, tesikreipia pas 
p. A. Valantieji} arba pas 
kun. J. Balkūną. Delegatai iš

vyks rugp. 21 d. iš ryto ank
sti, kad paspėti kongreso ati
darymo pamaldoms. Būtų ge
ra, kad daugiau automobilių 
susiorganizuotų. Kongresai! 
(ir Kunigų Seiman) vyks 
kun.- J. Balkūnas ir kun. P. 
Lekėšis.

Reikia manyt, kad Maspe- 
tiečiams Brooklynas nenusi
leis. Teko geirdėt kad vyksta 
K. Krušinskas, J. Mačiulis A. 
Bačiuška, J. Tumasonis K. Vii 
niškis P. Draugelienė ir kiti.

Kun. P. Lekėšis, vikaras, nuo lapkričio 29 d. 1934 m.

Vyskupas šventins akmenį.
Šį sekmadienį — rugp. 18 

d., Maspetho bažnyčios ker
tinį akmenį šventins Jo Eks. 
Vyskupas Teofilius Matulio
nis. Ryte 9 vai. vyskupas lai
kys vaikučiams šv. Mišias. 
Po pietų 4 vai. bus kertinio 
akmens šventinimas. Daly
vaus vietos draugijos su ve-

Muzikas Juozas Tamošaitis, 
vargoninikauja Maspethe jau 
penkti metai.

s? ,
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Kun. Jonas Laurynaitis, vikaras, nuo liepos 28 d. 1935 m.



SUSIRŪPINKIME VIL
NIAUS VADAVIMU

dami Vilnių papildė nuodėmę 
-ne tik prieš žmoniškumą, 
prieš žmonijos civilizaciją, 
bet ir prieš Dangų! Ir kaip, 
rodos, lietuvis galėti} naktį 
akis sudėti, iki nebus visa tai 
atitaisyta!

Iš pradžių Amerikos lietu
viai buvo subruzdę, pakė
lė daug triukšmo ir Tautų 
Sąjungą ir kitas įžymias in
stancijas apvertė protestij ir 
reikalavimų lapais. Tačiau 
dabar, juo tolyn, tuo Vilniaus 
klausime darbavimąsis eina 
silpnyn. Mano žinioje yra 
virš 40 Vilniui Vaduoti Są- 
gos skyrių įvairiose kolonijo
se. Kai kurie skyriai, kaip 
pav. Hartforde, Amsterdame, 
Worcesteryje, Norwoode ir ki 
tur labai gražiai darbuojasi. 
Bet tokių nei iki 10 nepri- 
skaitysi.... Kitur, — ’ ’viskas 
ramu”.... Kitur net nesiduoda 
skyrių suorganizuoti, pav. 
Newarke, Greatneeke, Chica
go j e  Brooklyne skyrius 
gyvuoja tik ’’ant popierio ”.... 
Valdyba išbėgiojo net nesu
šaukus susirinkimo.... Gal pa
viliojo pavieniij asmenų pa
rengimai? Kodėl, gerbiami 
amerikiečiai, taip daroma? Ar 
bandoma visa tai pamiršti? 
Žaizdą galite užgydyti, bet 
juk nuplautos rankos ar ko
jos vistiek pamiršti negalėsi
te! Galite lenkams dovanoti 
už jų nusižengimą prieš žmo
niją, apmiršti galite jų kri- 
minališką prasižengimą, bet, 
gerbiamieji, Vilniaus negali
te pamiršt ! Mūsiį tautai ViL 
nius tai taip, kaip tau nu
pjauta koja arba ranka!

Gerbiamieji! Nenutilkime 
iki Vilnius nebus atgautas! 
Neleiskime tenai lenkams įsi- 
legalizuoti! Mūsų nutilimas, 
mūši], nuilsimas reikš mūsų 
kovos pralaimėjimą! Ar pro

Neleiskime lenkams Villniuje, 
mūsų, sostinėj, įsilegulizuoti,

Amerikos lietuviuose užėjo 
labai negeistina manija: pa
vieniams asmenims rengti pa 
rengimus: piknikus, šokius, 
koncertus, vakarienes, sukak
tuves, pagerbtuves, išleistu
ves ir tt. Tokie rengėjai, ži
noma, nieko vieni nepadary
tų, užtat ieško sau pagelbinin 
kų: ir šiokiu ir tokiu būdu, ir 
pafundydami prašinėja veik
lesnių asmenų, kad padėtų to 
kius parengimus surengti. 
Tai yra žalingas darbas ir dėl 
to, kad mažinamos jėgos or
ganizacijose. Veikėjas parsi
davęs ar pasirendavęs priva- 
čio esmens vakarų rengimui, 
neturi laiko ateiti ir į orga
nizacijos susirinkimus. Žalin
ga yra ir dėl to, kad užmirš
tami visuomenės reikalai. 
Visuomeninis darbavimasis 
skaitysis tuomet, kada veikė
jai darbuosis organizacijose. 
Nuėjęs dirbti kokiam, kaip 
amerikiečiai sako, raketięriui, 
neturės laiko dirbti su orga
nizacijomis visuomeninius dar 
bus. Atstūmei parapijos rei
kalus, draugijos reikalus, — 
atstūmei ir tautos reikalus, 
nes Čia yra mūsų žmonės, čia 
mūsų jaunimas, čia palaiko
ma ir auklėjama lietuvybė. 
Užtai tų instancijų reikalai ir 
yra mūsų tautos reikalai.

Iki šiol įvairiausius paren
gimus rengdavo laikraščiai, 
draugijos, parapjos. Tas la
bai tvarkoj ir taip turėtų bū
ti toliau. Nes kaip sau norit, 
gerbiamieji, kuomet pavie
niai asmenys užleida už akių 
organizacijoms, ir per radio 
ir įvairiais kitais būdais skel
bia savo naudai parengimus, 
net išnaudoja lietuvių patrio
tines dienas, — tai jau yra 
labai žemas ir mums žalingas 
dalykas!

i 
Neužsnūskim Vilniaus klausi

me
Penkiolika metų, kai lenkai 

pavergė mūsų sostinę Vilnių. 
Ar gali kas įsivaizduoti biau- 
resnį brutališkumą?! Bruta
liškumą, kokį parodė lenkai? 
Prieš tai turėtų subrusti kie
kvienas lietuvis; kiekvieno 
lietuvio kūne turėtų „užvirti 
kraujas, užgelti kiekvienas 
dirgsnis ir neatlaidžiai pro
testuoti, reikalauti, kad tokia 
lenkų begėdškai padaryta 
Lietuvai žala būtų tuoj ati
taisyta! Juk tai didžiausias 
įžeidimas! Juk lenkai pasiel
gė lygiai taip, kaip kadaise 
rusu kazokai arba turku ban 
ditai,, kad žmonėms sumigus 
užpuldavo kaimus ir iš lovų 
išplėšę moteris, merginas • iš
sigabendavo ir šiurpulingoj 
begėdystėj jos susilaukdavo 
mirties! Juk lenkai pagrob

tinga dabar būtų nutilti, kuo
met jau taip daug turime pa
daryta? Kuomet jau taip to 
Ii nužengta? Ne! To padary
ti mes neturime! Mes nuo to
kio darbo negalim atbuli trau 
ktis!

Artinasi Spalių 9-ta, Vil
niaus gedulo diena. Paminė
kim tą dieną visi, bendrai. 
Kiekvienoj kolonijoj tą dieną 
sueikite į bendrus susirinki
mus, į bendrus paminėjimus! 
Nors tą dieną pamirškite sa
vo asmeniškumus, savo priva
čius įsitikinimus, partijų skir 
tumus ir būkite tikrais lietu
viais! Vilniaus atvadavimas 
yra mūsų visų bendras reika
las ir todėl spalių 9-tą minėki 
me visi bendrai!
■ Spalių 9-tos minėjimo pro
ga reikia tverti Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius, par
davinėti Vilniaus pasus, ženk 
lėlius, atvirutes, užrašinėti 
’Mūsų Vilnių”, žodžiu, da
ryti viską Vilniaus vadavimo 
naudai. Atminkim, kad nuo 
mūsų vieningo darbo viskas 
priklauso. Organizuotos mi
nios darbas daug vertesnis, 
negu pavienio. Kiekvienas su
tvertas Vilniui Vaduoti Sąjun 
gos skyrius grobikui lenkui 
sutrukdo nakties miegą. Kie
kvienas pardotas Vilniaus pa 
sas, ženklelis, atvirutė prisi
deda prie neriamo propagan
dos tinklo.

Į darbą, brolau, sesute! 
Spalių 9-tą minėkim bendrai 
ir gyvai! Pastatykim Vilniaus 
nustumtą klausimą į pirmą 
vietą.

J. Steponaitis,
Vilniui Vaduoti Sąjungos ir 
Vilniaus Geležinio Fondo Įga 

lliotinis Amerikoje.
P. O. Box 20, Sta W. 
Brooklyn, N. Y.

UŽSIRAŠYKITE LAIKRAŠTI AMERIKĄ
’"AMERIKOS” prenumerata metams Amerikoj ........... $1.50
Į Lietuvą ...... —............ „..... .... ......................-........ $2.25
Jeigu jau skaitote ’’Ameriką”, tai užrašykite į Lietuvą savo 
giminėms. Išpildyk šį kuponą ir prisiųsk sykiu su prenume
rata ’’AMERIKOS” raštinėn:

AMERIKA, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.
GERBIAMIEJI:

Su šiuom kuponu prisiunčiu $....---------ir prašau siunti
nėti laikraštį. AMERIKĄ sekančiu adresu:

Vardas ................-......-......-......... ......... ............... ... —-- -----

Antrašas-- ----------------- ----- -.......    -...... •—
V ardas ... ... ............. ——......——- -—  ——— - ....... —-  

K

Antrašas ............. ----- ------------------------------------ ------ --
Su pagarba, 

- į- ■ ■■inin i _ -------------------------------------- -— -------

(Vardas ir pavardė)

(Antrašas)

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIDS SALDAINIŲ
KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—3043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS. Inc

f *'

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ’
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027 -
GARSAS B AK E RY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS '
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra 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* 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Su v. 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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KAR. ANGELŲ PARAPIJA LANKĖSI SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 16 d., 1935 m.

Rugp. 9 įvyko choro mėne
sinis susirinkimas, kurį vedė 
vice pirm. Ignas Bujokas ir 
kuriame kleb. kun. Aleksiū- 
nas pranešė, kad choras iš 
naujo turės persiorganizuoti, 
nes lig šiol priklausė tokių 

, narių, kurie prisideda prie 
choro dėl piknikų, ’’bus rai
dų” ir kitų pasilinksminimų. 
Kada ateina laikas repeticijų 
penktadieniais, tai jų nė kva
po nėfra. Taigi tokie nariai 
turėtų susitvarkyti: prisidėti 
prie choro kaip reikia, daly
vauti repeticijose ir iš vien 
dirbti su aktyviais choro na
riais, arba pasitraukti.

Rugsėjo 8 d. mūsii choras 
išpildys koncertinę programų 
ant laivo ’Benjamin B. Odeli’ 
kur didelė minia lietuvių link
smai laiką praleįs. Kaip pe
reitais metais taip ir šiemet, 
choro metinis išvažiavimas į- 
vyko Rrugp. 4 d. į Wild
wood State Park. Choristai 
visi linksmai laiką praleidę 
dabar yra pasiryžę uoliau dir 
bti. J. Avižonis, Koresp.

LINKSMOS VARDUVĖS

Pereitą penktadienį Ameri
kos redakcijoj lankės Lietu
vos Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorius p. Emilijus 
Vinteleris, lydimas Dr. J. 
Paulonio. Porf. Vinteleris 
grįžo Lietuvon rugp. 12 d.

—o—
Taipgi atsilankė į Ameri

kos redakciją tik ką iš Lie
tuvos parvykęs, po kelių me
tų Lietuvoje atostogų, p. Pr. 
Zdankus, buvęs Chicagoje 
dienraščio ’’Draugo” bendra
darbis ir ”Vyties” redakto
rius ir gyvenęs ilgą laiką Chi
cagoje. Šiuo metu svečiuoja
si Brooklyne pas Stelmokus. 
Jis trumpai papasakojo apie 
Lietuvą ir žadėjo parašyti sa
vo įspūdžius liet, laikraščiuo
se.

Šiandien, rugp. 16 d. 8 vai. 
vakare, Apreiškimo par. sa
lėje, įvyksta svarbus Federa
cijos Apskričio susirinkimas. 
Visų draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti pasitarime 
Spalių 9 d. minėjimo reikalu 
ir kitais svarbiais klausimais.

Prop. Sekretorius..

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilimą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen 
ka arba pledskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko geresnio 
už jas iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį 
$2.00 pakelį už $1.00. Užsisakyk 
šiandien ir sutaupyk dolerį. Jeigu 
nebūsite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti. Reikalauja
me agentų.

J. SKINDER, Dept. A5 
Box 54, Universal, Ind.

(33)

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. J: S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

*

DR. JOHN WAIVE
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte * 
1—2 p. p. 
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.: MAnslield 6-8787

DR. JOHN 0. PETERS
VALANDOS: . 

1—-2 p. p. 
6—8 vak, ’

Iškiriant ketvirtadienius 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

(PETRAUSKAS) 
65-08 GRAND AVENUE, 

MASPETH, N. Y.
Ir

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Telj EVergreen 7-9105

Šeštadienį Tūbos saliūne 
buvo linksma varduvių vaka
rienė. Margaret Dranginaitė 
minėjo varduviij dieną. Ta 
proga ji sukvietė savo pažy
stamus ir pavaišino.

Margaret Dranginaitė yra 
Dariaus-Girėno Lith. Klubo 
narė, taigi varduvėse dalyva
vo daugelis minėto klubo na
rių kurie ją pasveikino. Val
gius skaniai prirengė Anelė 
Avinskienė. Buvęs.

54-TAS 54-TAS

PIKNIKAS
RENGIA DRAUGYSTĖ ŠV JURGIO 

SEKMADIENI RUGPIŪČIO - AUG. 18 D.
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų

Muzikantai grieš Retikevičiaus lietuviškus šokius, oKai- 
zas grieš amerikoniškus šokius.

Įžanga 40c. ypatai
Kviečia Rengimo Komitetas.

VALANDOS: 
9—12 ryteDR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta
v Tel.: STagg 2-0706

499 GRAND STREET Namų REpublio 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
(Prieš Mount OHvet kapines)

Tek: JUniper 5—0259

Iš MOT. S-GOS 29 KUOPOS

Mot. Sąjungos 29 kp. mė
nesinis- susirinkimas įvyks se- 
redoj, rugp. 21 d. 8 vai. vak. 
Dalyvaukit visos ir užsimokė
ki! užvilktas duokles, kad ne- 
pasiliktuin6| fcūsĘenduotoš. 
Delegatės išduos raportą iš 
seimo. Išvažiavimas įvyks 25 
rugpiūčio 1 vai. po pietų, Fo
rest Parke. Kviečiam daly
vauti ir paremti sąjungietes.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

Šį antradienį grįžo iš ato
stogų ’’Amerikos” redakto
rius Kazys Vilniškis. Jis jas 
sunaudojo kelionėms. Aplan
kė New Yorko Stato įdomes
nes vietas ir Kanados didmie
sčius — Montrealą, Torontą 
ir kt. Kelione labai patenkin
tas.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZ0 PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVA6E &, PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733

Skelbkitės savaitraštyj ”A- 
merika” ir ’’Amerikos” radio 
programos metu. Tuo būdu 
paremsite lietuvišką darbą ir 
laimėsite susipratusių lietu
vių patronizaciją.

EVergreen 7-7770
POVILAS GUSTAS .

—: G r a b o r i u s :—
Išnuomuojami automobiliai įvairiems reikalams 

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiii ’X

| CLINTON PARKAS |
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams a

■■
■m __ y/
E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin.
■■ 4%

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. X
Eiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiliifiiiiiitiiiin?

GRAND PARADISE BALL ROOMS
ouvus GRAND ASSEMBLY

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

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

wiiiiiumiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM.iiiiiiimiiiiHMMmMMMMM ii.iimiiiiiniiuuaiimiiiiuiiiiuiiium.tiu.
&

Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
l J. P. MACHULIS

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

(Prie pat Forest Park stoties)
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

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

jMWtHHtMIHIHHHIUHIIIIIIUIIIIIIIIIIIHUIIHIIIHIKMIiMimilllilllHIIHIMIHlMUUK'lUllimUUlUUUUUlUMUtlK:

H
III

U
H

U
*

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

GRAB ORIUS ir BAI^AMUOTOJAS
Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rel“ 
kalams. Kainos labai prieinamos.

84“02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY


	1935-08-16-AMERIKA

