
ŠTAI KAIP --- o—
Pasaulio Lietuvių Kongre

sas Kaune baigėsi. Jame Ame 
rlkiečiai užėmė svarbią pozi
ciją. Išnešta daugybe rezoliu
cijų, bet ar jos bent maža 
dalimi bus įgyvendintos — 

.sunku pasakyti. Atrodo, kad 
dauguma ti] rezoliucijų Lietu 
va mokina gyventi, bizniauti 
ir tvarkytis. Gal zagraničnų 
patarimii Lietuva ir paklau
sys. ’

—o—
Amerikos daugelio laikraš

čių savininkas Hearstas prez. 
Rooseveltą smarkiai ėmė pul
ti ir vadinti socialistu, demo 
kratybės pamėgdžiotoju ir ki
tais cenzūruojamoj spaudoj 
nepraleistlnais vardais. Sekan 
tiems prezidento rinkimams 
jis demokratams pataria Al. 
Smithą statyt kandidatu. Tai 
paprastas priešrinkiminis šmū 
gelis, kuriais Hearstas nau
dojasi. Anuomet Hearstas nie
kino Al Smithą ir gyrė Hoo- 
verį, kuris ir buvo išrinktas 
prezidentu.

—o—
Atrodo, kad Lituanica II ir 

antrus metus žiemavos Ame
rikoj, net nepabandžius pakil
ti. Liūdna, kai prisiplakėliai 
išnaudoja žmonių nuoširdumą 
ir patriotizmą. Verčiau tokių 
mūši] tauta būti] nepažinusi. 
— Jei skridimas ir įvyktų,— 
po tiek pažadų, melų ir suvy- 
limų — jis vargu beatpirktų 
savo kaltę.

Maždaug prieš metus kal
nuose užsimušė visų mylimas 
Belgijos karalius Albertas. Da 
bar Šveicarijoj įvyko nelaimė 
jo sūnui Leopoldui, kurio vai 
ruojamas automobilius smogė 
į medį ir nusirito į ežerą. Ka
ralienė Astrida visai užmušta, 
o karalius sunkiai -sužeistas. 
Belgijos žmonės myli savo ka
rališkąją šeimą, tai likimas 
šiaušiasi prieš ją. Išeitų, kad 
karaliti laikai tikrai atgyven
ti ir pati gamta juos naikina.

---- OH—

Tysliava numetė, nosinę 
kun. J. Balkūnui ir Federaci
jai. Tos ’nosinės argumentai’ 
yra tikrai Tysliaviški. Todėl 
vargu rimtesnis žmogus gali 
į juos atsakyti. Mat nežiūrint, 
kad ir kokį išsišokimą papildo 
nesubrendėliai, jų nieks ne
smerkia. Ir Tysliava už savo 
’’argumentus’’.yra užsipelnęs 
pasigailėjimo.

" —o—
Matydami kad Ethiopija 

nėra lygi Italijai ir karą gali 
greit pralaimėti, Anglijos ir 
Amerikos pirkliai pasiskubino 
su Ethiopija sudaryt ilgame-
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POTTSVILLĖS VOX 
KIEČIAI PRIEŠ 

LIETUVIUS

Vokiečių šv. Šeimynos pa
rapijos trustystai uždėjo 
’’pedlocką” ir pikietus prie 
savo parapijos mokyklos į ku 
rią vieton vokiečių vienuolių 
mokytojų, mokytojaus atsiųs
ta lietuvaitės sesutės. Vokie
čiai neleisią vaiki] į mokyklą, 
kol nebūsią grąžintos vokietės 
vienuolės.

RADIO STOTIS 
KLAIPĖDOJ

Vokiečių radio stotys varo 
biaurią agitaciją prieš Lietu
vą. Klaipėdos krašto gyven
tojai jos norom ar nenorom 
turi klausyti, nes silpnos 
Kauno stoties nepagauna. 
Todėl dabar Lietuva stato 
stiprią radio Stotį Klaipėdoj, 
kuri atsieis 380,000 litų. Kon 
traktą gavo Latvijos valst. 
elektros fabrikas, kuris suti
ko mokestį imt lietuviškais 
arkliais. Taigi išeina, kad Lie
tuvos arkliai stato Klaipėdai 
radio stotį, kurios galingu
mas sieks 9,500 vatų.

DAUGYBĖ NELAIMIŲ 
SU AUTOMOBILIAIS

Darbo Dienoje Amerikos J. 
Valst. automobilių nelaimėse 
užmušta 283 žmonės. Vien 
New Yorko valstijoj užmušta 
24 ir sužeista 75. Šeštadienyj 
prieš Labor Day, vidaus se
kretoriaus Ickas žmona visai 
užmušta auto nelaimėj New 
Mexico state. Su ja važiavę 
kiti keleiviai — draugai sun 
kiai sužeisti.

čius kontraktus, kuriais jie 
iš Ethijopiojs nusamdo alie
jaus ir naftos kasyklas. Reiš
kia, dabar tie pirkliai spirs 
savo vyriausybes gnt jų 
’’nuosavybes”, o Ethiopija už 
išnuomuotas aliejaus versmes 
pirks ginklų ir ilgiau galės 
kariauti. Amunicijos ir plieno 
drbėjams kvepia biznis, o mi- 
lionams jauni] vyrų šypsosi 
giltinė.

KUNIGAS JUOZAS ALEKSIŪNAS,
Karalienės Angelų Parapijos Klebonas, kuriam 

rengiama pagerbimo vakarienė šį trečiadienį, Rug
sėjo 11d. 1935 m.

VOKIETIJOS KATA
LIKAI PRIEŠ 

HITLERĮ
Berlynas, Rugs. 1. — Šian

dien visose Vokietijos katali
kų bažnyčiose skaitytas Vy
skupų ganytojiškas laiškas, 
pasirašytas • 3 kardinolų, 23 
arkivyskupų ir vyskupų. Tas 
laiškas buvo parašytas Vys
kupų suvažiavime Fuldoj ir 
iki šiol laukta nazių režimo 
pasikeitimo. Hitleriui ir toliau 
persekiojant katalikus, vys
kupai įsakė kunigams tą lai
šką paskelbti. Vyskupai pa
brėžę pačiam Hitleriui,, kad 
jie susirūpinę likimu bažny
čios, kuri skriaudžiama nazių 
ir likimu visos tautos, kurią 
pavergė Hitleris. Vyskupai 
griežtai pasmerkė nazių prie
kaištą katalikams, kad jie 
įsileidę į politiką.

Vyskupai katalikus ragina 
būt tvirtais tikėjime ir griež
tai draudžia skaityt nazių 
knygas, kuriose neigiama ka
talikybė. Taipgi draudžia vai 
kus leist į organizacijas, kur 
neigiama religija.

MIRĖ VILEIŠIENE

Iš Vilniaus ateina- nepati
krintos žinios, kad ten mirė 
Emilija Vileišienė, žinoma 
veikėja, lietuvių vaikučių 
prieglaudų organizuotoja. 
Tais reikalais ji važinėjo ir 
Amerikoj.

—Anglas Malcolm Camp
bell, 50 meti] pasiekė naują 
automobiliaus greičio rekor
dą — 301.33 mylias per va
landą. Tai kulkos greitis, sun 
kiai išsivaizduojamas.

ZAHAROFF GINK- 
LIUO JĄS ABISINI-

Paryžius. rugp. 30. — Pa- 
skilbęs ginklų pardavėjas lai
ke pasaulinio karo, misteriš
kasis Europos žmogus Sir Ba
sil Zaharoff, dabar ginkluoja 
Abisiniją.

Kaip paprastai sakoma, jis 
niekur nesirodo, bet superka 
šautuvų, kulkosvaidžių, amu
niciją ir visą slapta gabena į 
Abisinija.

Bet kad Abisinija neturi 
pinigų, tai karą finansuojąs 
pats Zaharoff, vėliau tikėda
masis pinigus atsiimti. Užsi
tęsus karui Zaharoff ir Ital- 
lijai parūpins ginklų, jei tik 
ji turės pinigų ir galės jam 
apmokėti.

BAIGĖSI ORO LENK
TYNĖS

Surengtose oro lenktynėse 
California — Cleveland — 
New York, pirmąją vietą lai
mėjo Harold- Newman 29, iš 
Moline, Ill. Jo vidutinis lenk
tynių greitis buvo 220 mylių 
per valandą. Pirmoji dovana 
buvo brangi Thompsono tau
rė ir $12,500.00. Žimus Ame
rikos lakūnas Roscoe Turner 
laimėjo tik II-ją vietą, ir tai 
vos išvengė katastrofos, suge
dus jo lėktuvui. Šiose lenkty 
nėse dalyvavo ir moterys. 
Jose žuvo pasižymėjęs lakū
nas Cecil Allen. t &

___ ; i “ I j 

VOKIEČIAI PULSIĄ
KLAIPĖDĄ

London ’ ’Manchester Guar 
dian” korespondentas iš Vo
kietijos rašo, kad jam teko 
patirt, jog vokiečiai mano 
1336 m. pulti ir atimti Klai
pėdą iš Lietuvos. Tik, kores
pondentas sako, Vokietija bi
janti, kad Italijos Etkiopijos 
karas galįs reikalus sukomp
likuoti ir tada gali Klaipėda 
ilgesniam laikui pasilikti Lie
tuvos rankose. Koresponden
tas taipgi tvirtina, kad tarp 
Lenkijos ir Vokietijos yra ne 
abejotina kariška sutartis, 
nes naziai Dancigą yra visai 

) J v • V ) 1 užmiršę.
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KURIUO KELIU EINAME?
----------- o-----------

Tėvai savo šeimoj, veikėjai privačiuose pasikalbėjimuo
se Ir atstovai seimuose bei susirinkimuose skundžiasi, kad 
mūsų jaunimas tolsta nuo mūsų, kad jie pamiršta savo kalbą, 
nustoja gerbę savo tautybę ir, lyg tas mažas kamparo ga
balėlis, tirpsta audringoj amerikoniško gyvenimo jūroj. 
Tėvų ir veikėjų šis aimanavimas turi pagrindo, nes pati ti
krovė rodo, kad tarp mūs jaunimo ir iš anapus okeano at
vykusių tėvelių atsiradęs didelis tarpas dėl keletos priešas- 
čių. Viena iš jų, tai kad jaunimas yra netoks idealingas, 
sentimentalus kaip mūs ateiviai. Bet tai vargu ar yra pir
maeilė priežastis. Svarbiausia priežastim jaunimo atitolini
mui nuo viso mūsų veikimo yra ta, kad jie nemoka lietuvių 
kalbos ir laisvai negali jos vartoti susirinkimuose; o užtai mes 
labai neatsargiai smerkiame, dažnai pamiršdami, kad mes 
patys, o ne jie kalti dėlto. Daug kartų teko girdėt, kad tė
vai į savo mažuosius kalba: ’’kam reikia tos lietuvių kalbos, 
kur su ja nueisi. Jei .Lietuvoj būtum, tai kur nors kiaules 

• ganytum ir tt.” O vėliau, kai tie vaikai įsideda į protą tokį 
'tėvų atsiliepimą apie lietuvių kalbą, apie Lietuvą ir į pačius 
tėvus gramozdiškai kalbančius arba net visai mažai supran
tančius angliškai, ima kalbėti 'gatvėj ir mokykloj vartoja
mą anglų kalbą, tėvai pasilieka lyg ta višta ant upės kranto 
skūstis Ir kvaksėti, kai jos išperėti antukai nardo ir krykš
čia upės srovėj, pamiršę savo motiną. Visiems tėvams to pri
kišti negalima. Yra nemažai tokių, kurie patys gerbia lietu
vių kalbą, Lietuvos šalį ir savo vaikus to mokina. Bet jaunas 
dalinasi įspūdžiais ir nuomonėm su kitais; labiausia su jau
nimu, su savo amžiaus draugais. Čia gerai išauklėti vaikai 
būna pašiepiami už jų lietuviškumą ’’suamerikonė jusiu ” ir 
palengva pasiduoda jų įtakai. Tuo labiau, kai jie neturi pro
gos gerai išmokti lietuvių kalbos, kad laisvai ją galėtų varto
ti susirinkimuose ir naudotis lietuviškais raštais. Dar kai jie 
už vieną kitą lietuvių kalbos netaisyklingumą yra draugijoj 
pajuokiami, tai ir visai atima norą veikti su lietuviais.

i Bet yra ir tokio idealaus jaunimo, kurio viršpaminėtos 
kliūtys neatbaido nuo lietuviškų organizacijų ir jie, lyg tie 
jaunosios kartos lietuvybės ricieriai, eina į lietuvišką vei
kimą, gerbia viską, kastik lietuviška, kartais net ;r perdėtai 
sukūrę iliuzijas apie savo tėvų žemę, apie lietuvius. Bet ir 
tie turi nelaimės savo idealizmą apdaužyti į realaus gyvenimo 
uolas. Senesnieji jiems prikiša jų amžių, su nepasitikėjimu, 
dažnai'su ironija, sutinka jų sumanymus. Žodžiu, jaunimas 
norima laikyt ramiu drambliu, kuriam jojikas (senesnieji) 
mušdamas plaktuku į viršugalvį, rodytų kelią. O jaunimas 
dėlto ir yra jaunimas, kad jis negali būt tuo ramiu dramb
liu, o greičiau neklaužada asilu. Noras jaunimą pažabot, jam 
diktuoti — yra jo iniciatyvos, jo gabumų paneigimas; jau
nas žmogus to negali panešti ir daugiausia dėl šios prie
žasties mūsų organizacijose, mūsų seimuose ir susirinkimuo
se suolus užpildo žilstančios ir pražilusios galvos. Jaunimas 
veikia irgi, bet veikia atskirai nuo vyresniųjų. Ir nereikia 
tikėtis, kad vienas jaunimas, be suaugesnių ir patyrusių vadų 
nueitų keliu, kokiu mes norėtume juos einant matyti.

Iš visko mes suprantame, kad jaunimas turi grįžti į bend
rą su mumis darbą. Bet mūsų, o ne jų pareiga tą tarp senes
niųjų ir jaunimo atsiradusį tarpą užlyginti. Dabar jau kiek

PREL, DAMBRAUSKUI 
75 M.

Prieš 75 m. t. y. 1860 m. 
Rugp. 26 iš vadinamų kara
liškų valstiečių: Andriaus 
Dambrausko — Jakšto ir Ko- 
trinos Vaičiūnaitės gimė Ale- 
ksandrukas, Aušros laikų po
etas, rašytojas, dabar garsus 
kritikas, matematikas, moksli
ninkas, filologas, Lietuvos ir 
Paryžiaus universitetų garbės 
daktaras Prelatas Aleksand
ras Dambrauskas — Jakštas. 
Jo gyvenimas — tai pasaka, į 
kurią, rodos sunku įtikėti. 
Pats savo išvaizda negalėtų 
imponuoti ir gal Dambrausku- 
čiu būtų vadinamas. Bet jo 
protas, valia, ir energija pa
darė jį garsenybe. Jis buvo 
gimnazijos kapelionu, desėt- 
kus metų redagavęs ir leidęs 
laikraščius bei žurnalus, to
mus prirašęs mokslinio — fi
losofinio turinio knygų, sura
dęs apie 28 geometrijos for
mulas; jo ma-tematikos tyri
nėjimai apima 4 tomus. Da
bar, kai Prelatas yra jau 75 
m. baltas kaip balandis sene
lis, jo plunksna margina mūs 
žurnalus. Jei pasirodo koks 
naujas kūrinys, visų akys nu 
kreiptos į kritiką Prelatą 
Dambrauską. Neretas net mo
dernistas jaunas Kauno poetą 
su drebančiom rankom bel
džiasi į Kritiko Jakšto duris 
ir pakišęs rankraštį nedrąsiai 
pašnabžda: ’’Pažiūrėk”. Jei 
baltagalvis kritikas, gink Die
ve, tars:: ’’Dar peržiūrėk sa
vo darbą.... paskaityk knygų” 
poetą nebando kūrinio spaus
tuvei piršti.

Taigi švenčiant 75 metų ju
biliejų, kartu su jubiliatu 
džiaugiamės, kad Dievulis jį 
laiko sveiku. Šia proga linki
me dar ilgus ilgus metelius 
sava šviesiu protu vesti mums 
kelią audringam cyvenime.

Paulius.

EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

CLEVELANDE
Iš ’’The Catholic Universe 

Bulletin, Cleveland, Ohio”.
Viešpats pasakė: ’’Kur su

sirinks du ar trys Mano Var
du, ten būsiu ir Aš.’ ’Septin
tajam Eucharistiniam Kang-

rese susirinks ne du ar trys, 
bet tūkstančiai, Jo Vardu — 
Jis bus tarp jų.

Katalikams šis kongresas 
bus laikas neapsakomų malo
nių, laikas atsinaujinimo. Tai 
bus laikas perkratinėjimo są
žinės.... ’’Kaip įvertinome šį 
brangų Testamentą, kurį 
mums*paliko Pats Dievas? 
Kaip mes įkainuojame tą 
šventą paslaptį meilės, visuo
met atsikartojančios ant Al
torių?”

Tai bus laikas klausytis vėl 
tų suraminančių užekvietimų: 
’’Eikite prie Manęs visi pa
vargėliai ir apsunkinti, o Aš 
jums palengvinsiu”. Kiekvie
nas katalikas galės užklausti 
savo sielos: ’’Kaip toli atsi
tolinau nuo Dievo, tarnauda
mas Mamonui? Kaip toli nu
bridau užmiršdamas Amžiną 
Teisybę, sumindžiodamas po 
kojų lenktynėse silpnesnį, be 
bėgiodamas paskui medžiagi
nius daiktus? Kiek kartų bu
vau pasirįžęs pardoti savo 
gimtines tiesas už visai mažą 
pinigėlį?

Šis. amžius yra amžius pries 
pandos ir kančių visoms tau
toms.... amžius, kuriame opti
mizmas ir savęs užsiganėdini- 
mas yra sumaišytas su dulkė
mis.

Neužmirškime, kad katali
ko sąžine yra dalis viešosios 
sąžinės. Valstybė negali būti 
geresnė nė blogesnė už pavie
nį žmogų, iš kurių susidaro 
ta valstybė. Ir tik per atnau
jinimą piliečio širdies ir pro
to tegali būti palytėtas nuo
latinis patobulinimas.

Mes turime tikėjimą. Be
lieka tiką prašyti malonių ja
me išsilaikyti ir jau mūsų pro 
blemos išrištos. Susijungę 
Šventos Komunijos ryšiais, 
ką mes negalėtume nuveikti, 
jeigu tik norėtum? Kaip Ta
mošius Kempietis sako, mes 
turime Sakramntą, kuris -yra 
sielos ir kūno sveikata, viso
kių dvasinių ligų vaistas, per 
kurį išsigydome nuo nuodė
mių. Troškimai tampa paža
boti, pageidimai pergalėti ar 
numalšinti, sutelkia mums 
daugiau vilties ir padidina 
mumyse mielaširdystę..,.. 
Ką Kongresas Reikš Katali

kams
Kas stovėdamas prie dide

lės ugnies, — klausia Tamo
šius Kempietis, — nejaustų 
nors truputį jos karščio? O 
Tu visuomet esi perpildytas 
šaltinis, visuomet deganti ug
nis ir niekad neužgestantl.

Nuo Rugsėjo 23 iki 26 Eu
charistinio Kongreso metu vi
so krikščioniško pasaulio 
akys bus neukreiptos į Cleve- 
landą. Kuomet didelės minios 
rinksis iš visų šalies kraštų, 
o net ir iš svetimų žemių, pri
pildydamos viešbučius ir pri
vačius namus, žmonės klaus: 
’Ką tas viskas reiškia?” O ka 
talikai jiems atsakys, kad Eu
charistinis Kongresas, tai ma
nifestacija visų katalikų mal
dingumo Viešpačiui "Jėzui 
Kristui su mumis šv. Euchari
stijoj iki pasaulio pabaigai.

O jeigu jie klaus toliau: 
’Kas tai yra ta šv. Eucharis
tija?’ Katalikai atsakys: ’Kū
nas ir Kraujas Viešpaties Kri
staus, prisidengęs po paveik
slu duonos ir vyno....’

O autoritetas šiam tlkėmui? 
’Duona, kurią Aš jums duo
siu, yra Mano Kūnas, kuri Aš 
paliksiu dėl pasaulio gyveni
mo.... Imkite ir valgykite; tai 
yra Mano Kūnas, kuri Aš 
jums duodu; tai darykite ant 
mano atminimo. Kuris valgo 
Mano Kūną ir geria Mano 
Kraują, gyvena Manyje, o Aš 
jame. Kaip gyvenantis Tėvas 
pasiuntė Mane, o Aš gyvenu 
su Tėvu, taip tas, ką valgo 
Mane, gyvena su Manim.’

Tie yra šventi žodžiai iš
tarti mūsų Viešpaties, todėl 
visi katalikai priima juos šir 
dingai ir su nusižeminimu. Tai 
yra žodžiai, ant kurių tapo 
įsteigta Šventoji Eucharisti
ja, žodžiai, per kuriuos buvo 
duotas žmogui maistas nemir 
tingumo, ”gyvoji duona, ką 
nukrito Iš dangaus duoti pa
sauliui gyvybę.”

Septintas Euiharistinis Kon 
gresas bus Katalikų demons
tracija. Kuomet religija ir 
moralybė svyruoja, be abejo
nės, tokia majestotiška de
monstracija darys įtaką ant 
pasauliečių.

Bus keturios dienos vie
šos maldos. O malda yra sėkla 
nešanti vaisius Dievui. Katali 
kai melsis už visą pasaulį už 
milionus visų tautų, už bedie
vius ir ištikimuosius.

vėloka išmetinėti ir smerkti jaunuosius už nemokėjimą lie
tuvių kalbos. Bet dar nevėlu suartėti su jais, geriau pažinti 
jų aspiracijas, būdą ir motinišku švelnumu taisyti jų klai
das. Harmoningai suderinus jaunimo nepažabojamą entuzi
azmą, energiją, gabumus ir pasiaukojimą su senesniųjų pa
tyrimu, šaltu ir praktišku galvojimu, galima nuversti tvir-

Naša, beabejo bus gausi, 
nes Dievas pasakė: ’Melsk o 
apturėsi ’.

Kaip daug virsta katalikais 
iš protestonų bažnyčių, būtų 
persunkti išvardinti. Laikas

čiausių kliūčių uolas. (Pbalga 3 pusi.)
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ŠERMUKŠNINĖ

DIDELIAM KAKLE PRA- 
JOVAI

Slaunios šermukšninės še- 
navotojai gal ir nevierisit, 
kad tokių juokų gali atsitikt 
Didkaklyj arba angelckai 
vadinamam Grtat Necke, ka
me dau<4 gražaus lietuviško 
narado gyvena. Mat ten gy
vena ir vienas senyvas lietu
vis, kuris mėgsta ’ant drąsos 
pasiimti”, kad parvykus na
mon būtų sma-giau su pačiu
te paalasavot. Bet viena bė
da su juo, kad jis tiek prisi- 
čiulpia tos streitviskės, jog 
netik paeit, bet ir paropliot 
nebegali. Taip šį kartą tas ščy 
ras pijenica ’’drąsnios” pas 
mūsų žinomą Mikį, kol kojos 
atsisakė griešną kūną laikyt. 
Mūsų ščyrasis pijenica sus
muko. Tada Mikio bartende- 
rys įsivertė į tačką, su kuria 
paprastai alučio bačkutes ve
žioja, ir taip pargabeno į na
mus. Prisega per langą pama 
čius jos vyrą poniškai par
keliaujant ant taško, krūpte
lėjo, mislindama, kad jis jau 
’’death and stinks”. Bet vėl 
turėjo nuliūst, kai pamate, 
kad jis buvo tik ’’stinks”. Aš 
patarė perdauk neliūdėt, nes 
toki ščyrūs žmonės ilgai žmo
nų ir savo vaikų nefūlina: jie 
parvyksta ir ”ir stink ir 
death”.

Kitas prajovas yra Didka
klyj, arba Greatnecke. Čia 
Septembriaus 14 d. viena su- 
saide runina šokius. Ta susai- 
dė yra subildinta iš jaunų, 
bet starkų ant proto ir mus 
kuli} ir kitokių rokundų lie- 
tuvnikų. Nors jie nesenai su
darė tą susaidę, bet jau ir 
vietos politišinai ir svetimtau 
Čiai jiem čestį atiduoda. Tik 
kažkodėl vietinė sena Pran- 
ciškienės susaidė nenori skai
tytis su tuo jaunimu? Aš mi- 
slinu, kad taip negerai, nes 
jauni gali pradėt žnaibyt se
nesniuosius ir tada bus prasta 
rokunda.. Dėdė.

APSILANKIUS MARI- 
JANAPOLYJ

------------ »
Darbo Dienos švenčių pro

ga, su senais brooklyniečiais 
veikėjais, gerb. Kaziu Krušin 
sku ir p. Vincu Daubaru, bu
vom nuvykę. pažiūrėti Maria- 
napolio Kolegijos. Stebėtinai 
graži gamta, puošnūs Kolegi
jos rūmai ir ypač malonūs 
šeimininkai Rektorius kun. 
Dr. J. Navickas ir jaunas jo 
pagelbininkas kun. J. Vaškas, 
brooklyniečiams padarė ma
lonų įspūdį, kuris pasiliks jų 
atminty j.

Į Marianapolio kolegiją ir 
gimnaziją Darbo Dienoje pra 
dėjo rinktis studentai. Reikia 
džiaugtis jaunuoliais, matant 
juose tiek daug energijos ir 
noro siekti mokslo, kopti į 
pirmąsias eiles, nežiūrint, kad 
dažnai kelią bando pastoti 
visokios kliūtys.

Reikia džiaugtis Tėvų Ma
rijonų triusu, kurį jie parodo 
išlaikydami tą kolegiją, tą lie
tuvybės ir katalikiškumo 
šventovę. Ypatingu kun. Dr. 
Navicko ir jo bendradarbių 
sumanumu, vartojama moky
mo sistema. Kolegijos auklė
tiniai įgyja pilną fizinių ir 
dvasinių jėgų išvystymą; taip 
gi jiems nurodoma, kaip jas 
derinti, kad žmogui išsiauk- 
lėjus pilną asmenybę.

Nežiūrint, kad Tėvai Ma
rijonai savo pastangomis įstei 
gė Marianapolio kolegiją, ne
žiūrint, kad ten mokytis stu
dentams sudaromos geriausios 
sąlygos netik išeiti mokslą, 
bet ir pragyventi pigiai, mū
sų visuomenė neįvertina to ir 
nemoka progos išnaudoti. Pa
sidarė nejauku, kai gyvenimo 
ironija palietė Daktaro rek
toriaus lūpas ir jos lyg su
šnabždėjo: ’’Lietuviai tėvai 
patys sau ir lietuvybei neria 
kilpą ant kaklo ir smaugiasi. 
Mes į Kolegiją būsim privers
ti priimti svetimtaučius; ne
abejoju jų atsirastų daugybė, 
kurie norėtų naudotis leng
vatomis”'. Rektorius pabrėžė, 
kad ir dabar jie dar lengvai 
galėtų sutalpinti 30—40 stu
dentų daugiau.

Tėveliai, kurie leidžiate sa
vo jaunimą į mokyklas, no
rite, kad jie tinkamai būtų 
išauklėti ir neštų jums pa
guodą senavtėj, darote dide
lę klaidą, jei manote, ,kad 
mišrosios mokyklos jums at
stos lietuvišką Marianapolio

Skaityk ’’Ameriką” —
Žinosi visą pasaulį.

Kolegiją arba mergaitėms — 
Mergaičių Akademiją Chica- 
goj, vedamą Kazimieriečių.

Paimkime, kad ir didžiulę 
Brooklyno — New Yorko lie
tuvių koloniją ir pažiūrėkime 
kiek lietuviško jaunimo lanko 
įvairias aukštesnes mokyklas. 
Jų atsiras keletas tūkstančių. 
Na, o kiek jų eina į Mariana
polio Kolegiją — rodos du. 
A? tai ne apsileidimas? Tik. 
apgalvokite, kiek studentui 
kelionės, teatrai, maistas ap- 
skalbimas ir kitos smulkme
nos kaštuoja per metus. Ma
rianapolio kolegijoj už viską 
reikia mokėt apie $400. Bet 
reikia nepamiršt, kad Maria- 
napolyj studentas visą laiką 
išnaudoja savęs tobulinimui, 
o didmiestyj tik maža dale
lė to laiko suvartojama nau
dingai.

Daugiau nenoriu, kaip žmd 
nės sako, ’’pilosopuoti^’, o 
baigdamas noriu suprastintai 
pasakyti, kad vaikų auklėji
mas yra dalinas atsilyginimas 
savo tėveliams už išauklėjimą 
ir taipgi yra krovimas turto 
ateičiai, iško bus galima nau
dotis senatvėj. Taigi auklėki
me savo jaunuosius taip, kad 
jie mūsų senatvėj būtų mūsų 
paguoda, mūsų pragyvenimo 
ir džiaugsmo šaltinis. Jie to
kiais tikrai bus, jei bus Ma- 
rianapoilo Kolegijos ar Sese
rų Kazimieriečių Akademijos 
auklėti. Tos mokyklos yra to
kios, kokiose mes norėtume 
matyt savo vaikus besi auklė 
jant. Taigi jos yra mūsų. 
Ypatingai žiūrėkime, kad mū
sų vaikai būtų mūsų mokyk
lose. K. Vainius.

EUCHARISTINIS
KONGRESAS 

CLEVELANDE
(Tąsa iš 2 pusi.)

nuo laiko jų bažnyčių nariai 
užimanti aukštas vietas, suė
ję veidas veidan klausia: 
’Kodėl Roma?r

šaltyje pagonų amžiaus de 
gantis ugnynas, ką šildo ka
taliko tikėjimą, matomai, tu
ri daug įtakos.... Užkvietimas 
visiems ’Artinkitės serganti 
prie Gydytojo — alkani ir iš 
troškę prie Gyvenimo Šalti
nio, beturčiai prie Dangaus 
Karaliaus — nuliūdę prie Su
ramintojo.’

Artinkitės, ’Nes tai yra duo 
na, ką atėjo iš dangaus. Ne 
kaip jūs tėvai, ką valgė ma
nna ir mirė. Kas valgo šitą 
Duoną, gyvena amžinai.’ ”

V. G

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

— Atradienį siautusi baisi 
' vėtra Floridoj. Žuvo 700 as
menų. Vėtros paliestose vieto 
se neliko jokios gyvybės. Ka
ro veteranų ir 5 kempės vi
sai sunaikintos, žuvo apie 75 
veteranai ir sužeista 47. Tro
bos ir gelžkeliai išgriauti, su
sisiekimas neįmanomas.

— Rugs. 4 Genevoj renka
si Tautų S-gos posėdis, 'kuria 
me dalyvauja 14 tautų atsto
vai. Jie spręs Ethiopijos — 
Italijos karo klausimą, atseit 
— pasaulio taikos klausimą. 
Vargu jiems pavyks palaikyt 
taiką.

— Šiemet suėjo 10 metų 
nuo Vilniui Vaduoti S—'gos 
įsteigimo. Sąjunga turės meti 
nį suvažiavimą Spalių 13-14 
dd.

— Londono Lloyd apdrau- 
dos kompanija žuvusio lėktu
vo nelaimėj Will Rogers šei
mai sumokėjo 2 ir pusę milio- 
no dolerių pomirtinės. Gyvas 
būdamas, Rogers už apdraudą 
kompanijai mokėdavo po 
$100,000 kas metas.

— Vilniaus Gelež. Fondo 
sumanytojas, Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos prof. Kan. 
F. Kemėšis viniems metams 
atvyksta Amerikon. Jis, ro
dos, apsigyvens Washingtone 
ir užsiims studijomis.

— Spauda skelbia, kad 
Rugp. 28 d. prie Kauno įvy
kę didelės ūkininkų riaušės. 
Vienur skelbiama, kad užmuš
ta 9 ūkininkai ir 4 policistai, 
kitur sakoma užmušta apie 
80 ūkininkų. Nežinia, kiek 
tos žinios teisingos, bet tur
būt yra buvę kas-nors nepa
prasto. Lietuvos ūkininkai 
kenčia didžiausį skurdą’ dėl 
nepaprastai žemų ūkio produ 
ktams kainų. Labai lengvai 
galėjo juos kas nors sukurs-’ 
tyt išeit į kokias nors demon
stracijas.

— Amerikos prez. Roose- 
veltas pasirašė vadinamą Gu- 
ffy angliij stabilizacijos ir 
kasyklų kontrolės bilių, ku
ris vyriausybei suteikia tei
sę kontroliuoti minkštų ang
lių kasyklas. Numatoma, kad 
dabar anglių kainos žymiai 
pakils.

— Iš Washingtono praneša, 
kad Valstybės Departamento 

■' —— — ■■ ■ —-
Skelbkitės savaitraštyj ”A- 

merika ” ir ’ ’Amerikos ’ ’ radio 
programos metu. Tuo būdu 
paremsite lietuvišką darbą ir 
laimėsite susipratusių lietu
vių patronizaciją. 1 

įsakymu, Standard Vacuum 
Oil Co. nutraukė kontraktus 
su Ethiopijos valdovu Haile 

! Selassie, kuriais buvo paves
ta paslaptingi aliejaus šalti
niai. Reiškia, Amerikos reika 
lai buvo įvelti Italijos — Eti- 
jopijos ginčan.

■— Garsus radio kalbėtojas 
kun. Coughlin ragina auto
mobilių pramonės darbinin
kus organizuotis į galingą 
uniją, su šūkiu: ’’Dalinkimės 
pelnu, bet ne turtais”.

— Mažoji santarvė — Če
koslovakija, Rumunija ir Ju
goslavija dar kartą pareiškė, 
kad jos jokiu būdu neleis 
Austriją padaryti monarchine 
su Habsburgų sostu..

—- Amerikos organizuoti 
I pramonės darbininkai reika
lauja, kad visoj šalyj būtų 
įvesta 30 vai. darbo savaitė. 
Ištikro, tai vienintelė išeitis 
iš depresijos ir kelias į teisiu 
gą santvarką.

— Anglijos angliakasiai 
ruošiasi streikui, jei jiems ne 
bus padidintas atlyginimas.

— Italijoj, dėl ruošimosi 
prie karo, pakelta 50% geso- 
lino kaina. Dauguma parduo
da autonfobilius.

— Lietuvos sacharino var
totojai skundžiasi, kad par
davinėjamas labai blogas sa
charinas, dešimtimi tablečių 
negalima užsaldint stiklinės 
kavos. Cukraus liaudis visai 
nebevartoja.

— Sąjunga ginkluotoms 
krašto pajėgoms remti Lietu
voje išleido atsišaukimą į vi
suomenę, kuriuo skatina vi
suomenę aukoti ginklo fon
dam Aukos prašomos siųsti 
į Valstybės Taupomąsias Ka
sas Ginklų Fondo ein. sąskai- 
ton Nr. 155 per pašto įstai- 
gas. ,

— ’’Lietūkis” plėsdamas 
savo veikimą, Panevėžyj prie 
geležinkelio stato sandėlius 
javų ir kitokių prekių patal
pas.

— Giruliuose įvyok pasau
lio lietuvių žurnalistų konfe
rencija. Steigiama Pasaulio 
Lietuvių Žurnalistų S-ga.

— Sovietų Rusija turi 113 
aeroklubų ir 1400 sklandymo 
ratelių.

— Lietuviai šachmatinin
kai Varšuvoje nugalėjo len
kus. Žaidė Lietuva—Latvija 
—Lenkija. Rezultatai Lietu
vos naudai 2 ir pusė prieš 1 ir 
pusę.

— Patys Vokietijos naziai 
prisipažysta, kad jiems trū
ksta maisto, dėlto maisto kai
nos nepaprastai kyla.
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’MOTINĖLĖS’ SEIMAS krieji nariai moka $10.00 į 
metus; paprasti nariai — $5. 
į metus ir nariai šelpėjai mo
ka $3.00 į metus; garbės na
riai skaitosi tie, kurie sumo
ka draugijai vienu kartu 
$100.00.

Jo Ekscelencija Vyskupas 
T. Matulionis nuoširdžiai pri
taria prakilniems ’Motinėlės’ 
siekimams ir todėl patsai įsi
rašė į tikruosius tos draugi
jos narius ir kviečia Ameri
kos katalikų dvasiškiją ir vi
suomenę remti tą idealią dr- 
ją.

Dabartinė ’’Motinėlės” vai 
dyba yra sekanti:

Kun. dr. J. B. Končius, pir
mininkas, Mt. Carmel, Pa.

Kun. J. Vaičiūnas, vice pir
mininkas, 4945 W. 15th St., 
Cicero, III.

Kun. N. Pakalnis, iždinin
kas 259 No. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.

Kun. J. Balkūnas, sekreto
rius, 64-25 Perry Ave., Mas- 
peth, N. Y. '

Kun. A. Jurgutis, kasos glo 
bėjas, Box 542, Bridgeville, 
Pa.

Kun. F. M. Juras, kasos 
globėjas, 94 Brandford St., 
Lawrelce, Mass.

Valdybos Narys.

KAS TIE SALEZIE
ČIAI?

(Tas,' iš 34 Nr.)

Jonukas Bosko bevaikš
čiodamas po turgus ir jomar- 
kus, jis matydavo, kad di
džiausi žmonių būriai ištisus 
pusdienius pravėpsodavo be
žiūrėdami visokių valkatų ap 
gaudinėjimų. ’’Jeigu jie — 
galvojo Jonukas — savo žai
dimais įstengia patraukti tiek 
žmonių savo pasipelnymui, 
kodėl aš negalėčiau išmokti 
tokių pat žaidimų ir pritrau
kęs žmonių, laimėti juos Die
vui.

Pasirįžo ir išmoko. Šokti 
mierties šokį, eiti rankomis, 
suvalgyti pinigus Ir vėl juos 
surasti ant keno nors nosies, 
padauginti kiaušinius, perinai 
nyti vandenį į vyną, atgaivin
ti užmuštą gaidį — būdavo 
paprasti jo žaidimai. Ištiesta 
tarp medžių virve ne tik vai
kščiojo, kaip taukučiu, bet 
net šokinėdavo pasikabinda
mas tai viena, tai abiem ko
jom. ar rankom.

Toki jo šposai patraukė ne 
tik visus apylinkės vaikus, 
bet net suaugusius, Dažnai 
visiems belaukiant kokio nors 
naujo keisto žaidimo, Jonu
kas su sykiu viską metęs už

Apšvietos d-jos ’’Motinėlė” 
seimas įvyko rugp. 20 d. Phi
ladelphia, Pa., dalyvaujant J. 
E. Vyskupui T. Matulioniui, 
kuris yra tikrasis tos drau
gijos narys. Draugijos pirmi 
įlinkas, kun. d. J. B. Končius, 
vedė seimą ir pakvietė į gar
bės pirmininkus Jo Ekscelen
ciją Vyskupą T. Matulionį; 
sekretoriaus vietą užėmė kun 
J. Balkūnas, Maspetho kle
bonas ; Jis trumpai pranešė 
apie valdybos veikimą per 
praeitus metus. Kadangi dr- 
jos iždininkas, kun. N. Pakal
nis, iš Brooklyn, N. Y. yra iš 
vykęs į .Lietuvą, tai jo vieton 
apie finansinį stovį pranešė 
pirmininkas; iš to pranešimo 
paaiškėjo, kad iš a. a. kun. J. 
Kaulakio palikimo ’’Motinė
lės” draugija per advokatą, 
p. Šliką, gavo $590.00; New 
Yorko banke yra $1130.19; iš 
viso draugijos kasoje esama 
$1720.19.

’’Motinėlės” pirmininkas 
pasiųlė seimui priimti valdy
bos pataisytą konstituciją; 
po trumpų diskusijų nauja 
konstituciją seimas vienbal
siai priėmė.

Seimas patvirtino valdybos 
nusistatymą skirti stipendi
jas vienuolėms mokytojoms, 
aukštiems mokslams eiti, Lie
tuvos Universitete, Kaune; 
draugijos troškimas yra, kad 
gerb. Sesutės, katalikybės ir 
lietuvybės skleidėjos mažutė
lių tarpe Amerikoj, gauti; pro 
gos išmokti gerai lietuvių kal
bos, pamatyti savo tėvų — 
protėvių tėvynę Lietuvą. Jos 
ten mokslus baigusios galės 
būti lietuvybės pijonierkomis 
išeivijoj. Seserims Pranciško
nėms, Joms prašant, seimas 
paskyrė dviem Sesutėm moky 
tojoms vieniems metams sti
pendiją mokinties Lietuvos 
Universitete Kaune. Seserims 
Kazimierietėms, Joms prašant 
paskyrė pašalpą dviem Sesu
tėm einančiom aukštus moks
lus Katalikų Universitete, 
Washington, D. C. Jei draugi 
jos finansai leis, stipendijos 
bus skiriamos ir pasauliniams 
.studentams-tėms eiti aukštus 
mokslus Lietuvos Universite
te.

Nutarta kreiptis į Ameri
kos lietuviu kataliku dvasiš- c. 
klją, kad jie kiekvienas prik 
klausytų prie tos prakilnios 
draugijos ir kad jie paragintų 
savo parapijiečius, ypač pro
fesionalus įsirašyti į ’’Motinė 
lės” draugiją. Metinis draugi
jos mokestis yra sekantis: ti

traukdavo litaniją, ar kitą 
kokią giesmelę, o kartais net 
visą dalelę ražančiaus kartu 
su žiūrovais sukalbėdavo. Po 
to vėl žaidimai. Kas nenorė
davo melstis į žaidimus nebū
davo priimtas.

Po ilgų ir sunkių jaunys
tės valandų, tvirto jo pasiry
žimo Ir gerų žmonių duosnu- 
mo dėka, galutinai pasiekia 
senai jau lauktą savo tikslą— 
tampa kunigu. Jonas Bosko, 
Bekių piemenėlis — Dievo 
tarnų viršūnėje — kunigas. 
Ta jo laimė, jo kunigystė bus 
paaukota suvargusiai ir ap
leistai jaunuomenei.

Imdamas kunigystės šven
timus buvo padaręs keletą 
pasirįžimų, kurie-po jo mir
ties buvo rasti užrašyti slap
tam jo dienraštyje. Štai ke
lia tas iš jų:

’’Kunigas neina vienas į 
dangų, nei į pragarą. Jei at
liks gerai savo pareigas, ke
liaus į dangų su dideliu bū
riu sielų, pasekusių jo gerais 
pavyzdžiais; jei * atvirkščiai, 
savo avims duos ne išganymą, 
bet papiktinimą, sielos jį at
seks į pragarą. Dėl to visomis 
jėgomis stengsiuosi laikytis 
šios gyvenimo programos:

L Be svarbesnio reikalo 
neisiu iš namų. Svarbiu rei
kalu laikau ligonių lankymą.

2. Griežtai Ir gerai sunau
dosiu laiką.
• • z

3. Kuomet sielų išganymas 
reikalaus darbo, kentėjimų ii 
nusižeminimo, visuomet ir vi
sur pasirengęs kentėti, dirbti 
nusižeminti.

4. Šv. Pranciškaus Salezie
čio švelnumas ir meilingu
mas turi būti mano taisyklė 
kiekviename žingsnyje.

’’Tapęs kunigu, — randa
me jo užrašuose — norėjau 
kiekvieną darbą paaukoti šie 
lų išganymui ir dėl to pasi
rinkau skurdžiąją jaunuome
nę, kad iš jos galėčiau išauk
lėti gerų piliečių valstybei ir 
laimingų gyventojų dangaus 
karalystei”. O tokios, tai do
riniai. taip medžiaginiai skur 
stančios jaunuomenės, kaip 
mūsų, taip ir tais laikais ne
trūko.

Eidamas pro Torino krau
tuves ir dirbtuves, jis daž
nai išgirsdavo įtartinų nusi- 
kvatojimų, šlykščių dainuškų, 
keiksmų, kurie sklisdavo iš 
jaunų, vaikiškų balselių. Kie
kvienoje gatvės kertėje jam 
tekdavo matyti būrelį apdri
skusių .vaikų. Į gatvę juos 
paleisdavo tėvai, kartais iš 
apsileidimo, o dažniausiai

dėl to, kad, vaginėdami ir el
getaudami susimedžioti^ sau 
duonos kąsnį ir namie valgy
ti neprašytų. Dar dažniau tek
davo sutikti gaują tinginių 
pusbernių, kurie užkabindavo 
praeivius ir savo veide, savo 
akyse nešiodavo ankstybo iš
tvirkimo dėmę.

Lankydamas kalėjimus jis 
matydavo dar skaudesnių 
vaizdų. Už
buvo prigrūsta jaunų, nuo 
dvylikos ligi aštuoniolikos 
metii sveikų, stiprų vyrukų, 
pelėjančių ten be darbo, ken
čiančių badą, skurdą ir per- 
ankstybą sąžinės graužimą. 
’’Bet man dar skaudžiau su
sopo širdį, — rašo jis, — kai

VOKIETIJOJE
Atlantiko pusiaukelyj vieną rytą laivo laikraštėlis pra

nešė, kad vokiečių laivo Bremen New Yorke tapo nutraukta 
vėleva ir įmesta į vandenį ir kad vokiečių spauda tuomi yra 
labai pasipiktinusi. Aš ir mano kelionės draugas, Amerikos 
kariuomenės kapitonas J., kurs važiuoja į Austriją per Vo
kietiją, susirūpinome. Važiuojame Amerikos laivu su Ameri
koniška vėleva į vokiečių prieplauką Hamburgą. Manėme', 
kad mus vokiečiai gerokai ’’pavaišins”. Bet visai kitaip at
sitiko. Vokiečių muitininkai buvo nepaprastai mandagūs, 
ypatingai man— gal dėlto dalinai, kad kunigas. Kiti kelei
viai turėjo paduoti valdininkui visus pinigus ir čekius. Val
dininkai suskaitę, užsirašė ir išdavė kvitas, gi manes tik pa
klausė, kiek vežuos pinigų ir išdavė kvitą, rodyti nereikėjo. 
Mat vokiečiai bijosi, kad jų pinigai nebūtų išvežami į užsienį. 
Be to, turėjau dėžę cigarų, kuriuos man padovanojo mano 
vienas draugas išlydint mane iš New Yorko. Kadangi labai 
geri cigarai, norėjosi parsivežti į Lietuvą. Du surūkiau, gi 
48 vėžiaus. Vokiečiai labai stropiai žiūri ir taksuoja ameriko
niškus cigarus ir cigaretus. Manau sau, jau dabar pakliūsiu, 
nes važiuoju į Lietuvą, gi vokiečių — lietuvių santykiai man 
yra gerai žinomi. Klausia ar neturiu cigarų. Taip, atsakau, 
turiu 48. Parodyk. Valdininko rankos pradėjo drebėti, rau
donomis akimis pasižiūrėjo į mane ir vėl klausia labai švel
niai, susivaldydamas, — .kur važiuoji? Lietuvon, atsakiau. 
’’Litauen?!” Jau truputį nebesusivaldydamas su nusistebė-. 
jimu pusiau suriko. Aš ramiau šypsodamas į jį pažiūrėjau ir 
sakau: Mano vienas draugas padovanojo ir kaipo dovaną ve
žuos, kitaip aš būčiau juos laive visus surikęs arba bent iš
dalinęs, nes aš žinau, kad į Vokietiją yra draudžiama cigarai 
įsivežti. Valdininkas staigiai sušvelnėjo ir pusiau maldaujan
čiu balsu prašo manęs pasižadėti nerūkyti pačiam nei kitam 
duoti pervažiuojant per Vokietiją. Iškilmingai jo prašymą 
pasižadėjau išpildyti. Po to jis uždarė dėžutę ir užlipdė ban
derolę. Mane paėmė durnas juokas, gi valdininkas rimtai į 
mane pažvelgė ir pagrasė pirštu ištardamas: Jeigu neišpil
dysi savo pasižadėjimo, tai donnervetter..,. Savo žodį išlaikiau 
ir tik į Kauną atvažiavęs tą jo banderolę nuplėšiau.

Vokietijoje viskas atrodo po senovei. Šiek tiek pasirėdę 
geriaus, negu prieš septynis metus. Metėsi į akį savotiški hit
leriški saliutai (pasisveikinimai). Net ir policija nededa ran
kos, kaip visur paprastai, prie kepurės, bet ištiesia pirmyn 
ranką. Berline reikėjo ilgokai laukti traukinio. Landžiojau 
po visokias įstaigas ir krautuves, visur buvau priimtas labai 
mandagiai, jokiij nemalonumų neturėjau. Taipgi net ir žydų 
krautuvėse mačiau vokiečius beperkant. Niekur nepastebė
jau nors ir mažiausio žydų ’’persekiojimo”, apie kurį Ameri
kos laikraščiai taip daug *rašo. Su manimi važiavo žydas į 
Austriją. Ir jis buvo traktuojamas gražiai, Laive keleiviai, 
kurie važiavo į Airiją, Francūziją ir Angliją reiškė man 
užuojautos perspėdami mane, kad aš kaipo kunigas Vokie
tijoje turėsiąs daug nemalonumų. Nieko panašaus nebuvo. 
Prie Lietuvos sienos įėjo į vagoną vokiečiij valdininkas, 
mandagiai paprašė kvitos, gi pinigiį nereikalavo perkontro- 
liavimui. . Kun. N. Pakalnis.

sužinojau, kad dauguma tų 
jaunuolių, atkalėję priteistą 
laiką, išeina iš tų ’pataisos” 
namų tvirtai pasiryžę geriau 
gyventi, o po kelių dienų vėl 
esti, atvaromi atgal surišto
mis rankomis. Kai kurie iš 
tokių nelaimingųjų turėdavo 
beveik iš prievartos grįžti, 
nes niekas nenorėdavo jų 
priimti ir jais rūpintis. Kas 

eležiniii skardų žino, maniau sau, ar tie jau-
nuoliai nepasitaisytų, jei, iš
kalėję savo laiką ir išėję į 
pasaulį rastų gerą žmogų, ku
ris juos globotų, pamokytų 
juos tikėjimo tiesų, surastų 
darbo, kad turėtų iš ko pa
doriai gyventi?’”

(Bus daugiau)
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I KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

Kunigas Mendelis laikė pir 
mas iškilmingas šv. Mišias. 
Vainikuotų mergaičių su pro
cesija iš svetainės atlydėtas į 
bažnyčią. Čia prie bažnyčios 
durų nufotografuota iškilmės.- 
Į primicijas buvo ir iš kitur 
svečių atvažiavusių. Matėsi 
Kazimieriečių Sererų, buvo iš 
Brooklyn© PP J. M. Stankevi
čiai su sūnais ir marčia. Stan
kevičius liko ant primicijų, o 
motina su jaunimu nuvažiavo 
į šv. Pranciškaus vienuolyną, 
Washington, D. C. Nepapras
tai energingą primicijoms pri 
taikintą pamokslą pasakė, 
klebonas kun. J. Lietuvnin
kas. Rodėsi kalba 30 metų ku
nigas. Visi reiškė klebonui - 
užuojautą, kad tik susveiktų 
jo kojos.

Nekokių nebuvo *primicijan 
tui specialių parengimų. 
Tik vakare parapijos klubo) 
kambariuose buvo asmeniškas 
naujo kunigo pasikalbėjimas 
su atsilankiusiais.

—o—
— Nors po trumpo straiko 

siuvėjai jau ir nusistatė kai
nas už darbą, bet yra dar ir 
nedirbančių. . J. K.

Elizabeth, N. J.
Šv. Petro ir Povylo lietu

vių tymas laimėjo Union 
County minkštos bolės (soft 
ball) čempionatą, kurį turėjo 
šv. Genevies iš Elmora tymas.

Lietuvių šv. Petro ir Povi
lo basebolo tymą sudaro: ve
dėjas Charles Kakštis ir kiti 
gabūs lošėjai: John Zabpu- 
tas, Joseph Matuza, Dan. Gai
nes, William Nortonas, A. 
Lakauskas, Vito Degutis, Ed 
ward Zackas, Vincent Gandu 
sas, John Grasulis, Benny 
Matulavičius,, Savior Juozapa 
vičius, Victor Jaškunas ir Ed
ward Pilpavičius.

Yra garbė Elizabęthiešiams 
lietuviams jaunuoliams, kad 
jie taip gražiai pasižymi spor
te. Reikėtų, kad vyrsenieji pa 
sirūpintų jų parama. Lietuvių 
jaunimas yra gabus ir gali 
prasimušti į priekį, gali lietu
vių .vardą pakelti, gali laimė
ti visokių čempionatų, jei tik 
vyresnieji juos įvertins, pa
rodys susidomėjimą tuo mū
sų jaunimu. Reikia manyt, 
kad apylinkės lietuvių vadai 
duos jaunimui reikalingą pa

ramą, jaunime yra'musų atei
tis. žvalgas.

LIETUVIAI ORGANZUOJAS

Elizabethe gyvena virš tū
kstantis lietuviškii šeimų. Bet 
viešame gyvenime nepasirodo. 
Politiniame veikime visai be 
reikšmės. Kitos, kad ir ma
žesnės grupės, turi daugiau 
įtekmės mieste negu lietuviai, 
kadangi jos veiklios. Kun. J. 
Simonaičio rūpesniu jau ir 
lietuviai organizuojasi civiš- 
kam veikimui. Štai rugp. 29 
d. sušauktos visų draugijų 
valdybos. Joms kun. Simonai
tis, adv. Petriką, adv. Šabū- 
nas, p. Savickas, Saliklis, 
kun. J. Balkūnas, Dr. Krali- 
kauskas, Pletokas ir kt. nuo
dugniai paaiškino, kodėl rei
kalinga politinė organizuotė 
lietuviams, kokią naudą neša 
ir kaip sinliškai ir politiškai 
veikiant mūsų visuomenė bus / 
pripažinta. Susirinkimą vedė 
adv. Petriką. Pertraukoj bu
vo patarnauta su užkandžiais. 
Padiskusuota ir nutarta šauk
ti masinį lietuvių susirinkimą 
Liberty Hali organizuoti nuo
latinį Lithuanian Civic Ac
tion.- Visos lietuviškos drau
gijos (visų srovių) bus kvie
čiamos prisidėti prie šio ju
dėjimo. Dabar išrinkti laiki
ni komitetai (apšvietos, įsta
tų, veikimo ir kt.) su velk, 
valdyba. Šiam judėjimui ruo
štasi jau keli mėnesiai. Vietos 
profesionalai ir veikėjai kun. 
J. Simonaičio sukviesti ir ra
ginami jau padarė žingsnį pir 
myn. Darbas pradėtas bus 
tęsiamas toliau. Jo žymės bus 
pastebiamos balsavimuose ir 
Elizabetho miesto gyvenime 
ateityj. Tai pavyzdys sektinas 
kitoms kolonijoms. B.

—o—
— Rugsėjo 2 d. iškilmingai 

palaidota parapijos trustisto 
ir seno parapijos darbuotojo 
Povilo Kirvelevičiaus žmona 
Elena, kuri ūmai mirė po ope
racijos. Žmonių buvo pilnutė
lė bažnyčia. Buvo laikomos 
penkerios mišios. Laike mišių 
gied’ojo parapijos choras ir 
solistė V. Pronskietis. Tokių 
iškilmingų pakasynų nieks ne 
atsimena. Pampi jonai širdin
gai pagerbė savo darbuotoją 
gausingai atsilankydami, de- 
sėtkai karų lydėjo į kapines. 
Pavyzdingai laidotuves vedė 
graborius Ed. Patrikas. Labai 
gražiai pasielgė draugijos ir 
šiaip jau pavieni asmenys*

i vietoje menkų gėlių puokšte
lių užpirkdami daugybes mišių 
ir ekzekvijų; tikrai katalikiš
ka ir pavyzdinga. Ilsėkis Ele 
na ramiai žemelėje. Ilgai mi
nės Tavo malonų būdą ir šir
dingą apsiėjimą draugijose. 
Parapijonai širdingai reiškia 
užuojautą vyrui Povilui, sa
vo ii ganiečiui, nenuilstančiam 
trustistui. Paliko liūdesyje 
vyrą ir vedusią seserį.

—o—
— Parapijos ekskursija jau 

čia pat. Šeštadienio ryte, rug 
sėjo 7 d. vyksime laivu. Su
stosime paimti Didžiojo New 
Yorko miesto lietuvių para
pijos ekskursiją su laikinu 
klebonu Markūnu priešaky
je. Kas norėtų linksmai į Rye 
Beach, N. Y. nuvažiuoti, te
gu malonės ateiti prie Batte
ry Park ir South Ferry prie 
plaukos New Yorke apie 10 
vai. rytą. Laivas ’’Clermon” 
bus pasipuošęs lietuviška vėle 
va, lengva bus matyti. RR.

PITTON, PA.

Valandą su draugu.
Vienas jaunikaitis, kuris

turėjo gražų paprotį niekad* 
nepraeit bažnyčios neaplan
kęs Eucharistinio Karaliaus, 
užklaustas, kaip jis taip daug 
gali melstis, atsakė: ”Ne vi
są laiką meldžiuos. Tarpais 
aš tik žiūriu į Jėzų, o Jėzus 
žiūri į mane”

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
keturesdešimt valandų atlai
dų laikas prasidės sekmadie
nio bytą, rugsėjo 8 d. ir baig
sis antrad. vakare, rugsėjo 
10 su palaiminimu.

Tos trys dienos bus laikas, 
kuomet Dievas tikintiems da 
lins gausias malones. Parapi
jiečiai raginami tos progos ne 
praleisti, bet kaip tas jauni
kaitis, tankiai atlankyti baž
nyčią ir nors per tas 3 dienas, 
pasižiūrėti į Jėzų, susidrau
gauti su Dalintoju dovanų ir 
prašyti kad Jis įeitų į jų šir
dis ir suteiktų joms malonių.

Kiekvienam parapijiečiui 
yra reikalingos Dievo malo
nės, ypatingai šiuose Katali
kų tikėjimo persekiojimo lai
kuose. Ne tik prašyti malonių 
bet parodyti Jam meilę, pa
garbą ir dėkingumą už suteik
tą tikėjimo dovaną.

Rugsėjo 8 taip pat yra Už
gimimo Šv. Marijos šventė. 
Muz. Juozas Kudirka su savo 
choru rengiasi tas dienas pa
sitikti iškilmingiausiai. Soda 
lietės taip pat prisidės, pa
puošiant visus altorius gėlė
mis. Parapijiečiai prašomi ko 
operuoti. Sodalietė

NAUJA JĖZUITŲ BAŽNY
ČIA ŠAULIUOSE

Tėv. Jėzuitas Benediktas 
Andriuška, Rugpiūčio 6 d. pa
šventino kertinį akmenį nau
jai Jėzuitų bažnyičai Šauliuo 
se. Dabar bus pastatyta tik 
laikina bažnyčia, kuri vėliau 
bus paversta mokykla ir sale, 
kai bus pastatyta kita, dide
lė bažnyčia.

APSIVEDĖ PREZIDENTO 
SŪNUS

Lietuvos Prezidento viena
tinis sūnus Julius Smetona, 
kuris 1930 m. baigė Tėvų Jė 
zuitų vedamą gimnaziją Kau 
ne, š. m. Rugpiūčio 24 d. ap
sivedė su Birute Nasvytyte, 
Moterystės Sakramentą priė
mė Tėvų Jėzuitų bažnyčioj, 
Kaune.

VISKAS IŠ TIKROS ODOS

MILCHIAUS ČEVERYKAI MOKINIAMS/

Visuomet Stovi Klesos Priešaky
Tai Todėl Jie TURI Pakankamai ’Klesos’!

Mes rekomenduojame Milchiaus Čeverykus kiekvienai motinai, kuri nori tvirtai pa
siūtų, leng vai pritaikomų mokyklų vaikam .čeverykų, gerai išlaikančių gražią išžiū
rą ilgai po to kai kiti čeverykai būna jau visai nuavėti. Milchiaus Čeverykai yra pigūs 
taipgi. Užeikit šiandien ir leiskit mum paro dyt jum mūsų didelį pasirinkimą. Mūsų ti 
kslu yra kuogeriausiai jum patarnaut!

MILCHIAUS ČEVERYKAI VAIKAM yra pasiūti taip, kad 
kad jie daug ilgiau atlaiko šiurkščiausį avėjimą. Jie išdirbti 
didžiausių išdirbysčių pasaulyj, ir juose rasite daugiausiai 
savo pinigų vertės. Užeikit 
šiandien ir persitikrinkit. 

- o---------- -
MILCHIAUS ČEVERYKAI MERGAITĖM yra gražių sty- 
lių ir gerai pasiūti. Jų stebėtinai žemos kainos padaro juos 
geriausiais pirkiniais. Motinos, kurios nori pasigėrėt savo 
mergaičių gražia išžiūra, turi aprūpint jas Milchiaus Čeve- 
rykais mokykit} atidarymui.

TAUPUMO KAINOS MOKYKLŲ ATIDARYMUI

fSUNOIALI tSHOESj

BERNIUKAM ČEVERYKAI
VAIKAM ČE VERYKAI 

MERGAITĖM ČEVERYKAI
nuo 98c iki $2.65

Mieros: — 1 — 6 
” — 8 —13j/2
” —3 — 8

Gausit Dovanų mokyklų reikmenim su kiekvienu pirkiniu.

MILCHUS SHOE SHOPS, INC.
»

69-21 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.
66-31 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.

56-27 Clermont Avenue, Maspeth, L. I., N. Y.
197 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.

Pirkit Čeverykus Lietuvio Krautuvėse!
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VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS
LANKĖSI RYTUOSE

KAR. ANGELŲ PARAPIJA

Šį sekmadienį rugsėj — 
Sept. 8 d. Karai. Angelų para 
pija su Maspetho V. J. Atsi- 
main. lietuviii parapija ren
gia išvažiavimą laivu į Indian 
Point. Laivas ’’Benjamin B. 
Odeli” išplaukia 10:30 nuo 
Metropolitan Ave., Brooklyn 
N. Y. uosto.

Vis; parapijiečiai kviečiami 
dalyvauti ir paremti savo pa 
rapijas. Taipgi visiems užti
krinama linksmas laikas, nes 
ant laivo bus muzika, dainuos 
chorai ir šiaip bus visokių 
pamarginimų.

PALAIDOTA

Rugsėjo 2 d. įvyko laido
tuvės Pranciškos Pilauskiu- 
tės, 70 m., ilgametės Karai. 
Angelų parapijos narės — vei 
kėjos. Ražantinės ir tretinin
kės skaitlingai dalyvavo lai 
dotuvėse ir gražiai patarna
vo savo narei paskutiniu kar
tu. Palaidota šv. Jono kapuos.

Rugs. 4 d. iš Karalienės 
Ang. Parapijos bažnyčios pa
laidotas Juozas Budrys, 40, 
j Šv Jono kapus.

Iš Lietuvos atvykęs sve
čias kun. Lunskis dabar vieši 
pas mūs kleboną kun. Alek- 
siūną. Jis pasižymi gražiais 
pamokslais sekmadieniais. 
Kun. Lunskis čia bus dar po
rą savaičių.

—o—
— Rugsėjo 15 d. apsiveda 

Edna Mikoliūnaitė, ilgametė 
choristė ir sodalietė. Rugsė
jo 5 d. parap. Sodalietės da
vė jai ’’Shower party” para
pijos salėj.

Great Neck, N. Y.
Rugsėjo 14 d. Greatnecko 

Vyčių 109 kuopa rengia di
džiulį parengimą. Greatne- 
ckiečiai žino, kaip įdomūs ir 
smagūs būdavo vyčių parengi 
mai praeity, bet šir rengimas 
bus dar įdomesnis, gražiausioj 
Community Hall (Stoner Ave 
ir 3rd St. Great Neck tik 2 
blokai nuo Great Neck rail
road station). Vyčiai Great 
Necke pasidarė stipriausia lie 
tuviii jaunimo organizacija, 
kuri atkreipė dėmesį ir sve
timtaučių ; ir svetimtaučiai 
juos remia savo garsinimais. 
Argi lietuviai neremsite sa

vųjų? Tikrai manome, kad 
visi atvyksite Rugs.-Sept. 14 
į mūsų parengimą. Įžanga tik 
50c. Tikietus galite gauti pas 
visus Great Necko vyčius ir 
pas kaikuriuos Maspetho vy
čius. Nusipirkit išanksto.

Nepamirškite Rugsėjo 14 d. 
Community Hall, Great Neck, 
N, Y.

MASPETH, N. Y.

Žinutės
— Kun. P. Lekėšis ateinan

čią savaitę bus rekolekcijose.
— Kun. J. Balkūnas rugs. 

10 d. sakys Keturesdešimt vai. 
atlaidii užbaigoje pamokslą, 
Pittston, Pa.

— Ražančiaus draugija tu
rėjo savo pirmą rudeninį su
sirinkimą praeitą sėkmaditnį 
Zabelskio salėje..

— Mot. Sąj. 30 kp. laikė 
mėn. susirinkimą rugs. 4 d. 
pas Januškaičius.

— Šio sekmadienio Ekskur 
sijos laivu į Indian Point 1000 
tikietų jau išparduota. Var
giai beliks tikietų prie laivo 
nusipirkti. Abu chorai prisi
rengę koncertuoti. Vyčiai su 
Great Necko vyčiais žais ba
seball. Bus lenktynės: bėgimo, 
maudymo ir kt. Laive bus šo
kiai.

—Bažnyčios statyba žymiai 
pasivarė pirmyn. Jau stogas 
uždengtas. Vidurys taisomas.

DARIAUS-GIRĖNO FONDO
POSĖDIS

Penktadienį rugsėjo 6 d. 
8:15 vai. vak. Apreiškimo P. 
Švč. parapijos salėj, įvyks 
svarbus Dariaus-Girėno Fon
do posėdis. Visi Fondo nariai 
prašomi būtinai atsilankyti.

A. J. Mažeika, sekr.

L. V. 41 KP. SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 41 Vytauto kuo
pos svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 13 d. 8 :00 vai. vaka
re. Visi nariai prašomi būti
nai atsilankyti.

GRĮŽO Iš LIETUVOS

Centralbrooklynietė veikė
ja, Moterų Sąj. ir kitų kat. 
draugijų narė Teklė Jakub
čionienė, grįžo iš Lietuvos pe 
reitą pirmadienį, Rugpiūčio 
28 d. Ji džiaugiasi atostogo
mis ir kelione.

Kun. J. Bružiko, S. J. atos
togos jau baigėsi. Jis vėl 
pradės sunkij misijij darbą. 
Nuo Rugs. 1 d. iki 8, ves mi
sijas pas kun. Urbanavičių, 
Kenosha, Wis. Vėliau ir ki
tose kolonijose.

Tėvas Bružikas prieš išvyk- 
siant į misijų darbą, lankėsi 
New Yorke. Jis pasižadėjo su 
rast naujų draugų Amerikai. 
Tėvas Bružikas parvežė iš va
karų nemažai skaitytojų Ame 
rikai, kai jos pirmasis nume
ris tik rengėsi pasirodyt.

VAKARIENĖ

Pirmiau buvusios Vy
tauto spaustuvės, dabar Į 
Lietuvių U niver salio
Biuro įstaigai šiemet su
kanka penki gyvavimo 
metai. Ta proga yra ren
giama iškilminga vaka
rienė, Spalių 27 d., Klaš- 
čiaus salėje, Maspethe. 
Ruoškimės!

JUOKTIS SVEIKA
Redaktorius: Aš manau, 

kad ši tamstos pasakaitė 
neįdomi mano skaitytojams.

Ponia rašytoja: — Bet tam 
sta jos neskaitei, nes aš ty
čia buvau užlenkus mano ra
šinio kelis lapus ir jie tebė
ra neliesti.

Redaktorius: — Bet kai 
tamsta matai sugedusį kiau
šinį, tai neprivalai jį visą su 
valgyt, kad patyrus jo vertę.

—o—
Kazys: — Kaip tamsta su

laukei tokio ilgo amžiaus?
Dėdė: — Su kantrumu gali 

ma visko sulaukti. Jei kant
rūs būsit kaip aš, tai sulauk- 
sit ir antro skridimo.

—o—
Jonukas: — Dėdė, tu savo 

dantis palikai namie.
Dėdė: — Juk einam į teat

rą, oten man nereiks nė vai- 4. 7

gyt, nė pasilipus ant stei- 
džiaus prieš publiką apie Šer 
mukšninę virožyt..

—o—
Italų kareivis: — Štai, 

klausyk, ką rašo laikraščiai 
apie karą Afrikoj: kai tik 
baigsis lietingas sezonas, tuoj 
pulkas pirmųjų savanorių 
išžygiuos prie rubežiaus ir 
prasidės, karo veiksmai. Už
pakalyj pirmojo pulko eis 5 
pulkai raitelių, kurie gelbės 
pirmiesiems.

Kitas kareivis: — Taip, bet 
tu nežinai ką tie laikraščiai 
rašys po pirmojo susirėmimo.

Nustebęs kareivis: — Ar tu 
tikrai manai, kad rašys, jog 
mes garbingai nugalėjom vie 
tinius juodukus?

Antrasis kareivis: — Visai 
ne. Jie rašys, kad pasirodžius 
juodukams su vilyčiom, liū
tais ir gyvatėmis, pirmasis 
pirmasis pulkas sumindžiojo 
3 pulkus užpakalyj sekusių 
raitelių.

Francūzij kareivis: — Man 
kovojant su Klaipėdos sukilę 
liais, kulka pro mane praž- 
vimbė net 2 kartu.

Jo draugas: — Kaip tai? 
Tai iš tokio pabūklo ji bu
vo paleista?

Francūzas: — Nežinau iš 
kokio, bet girdėjau, kai ji 
pro mane prazvimbė, kai aš 
gulėjau grovyj, o paskui vėl 
prazvimbė, kai aš ją pralen
kiau.

—o—
Vaikas: — Tėte, kodėl mes 

vadiname lietuviij kalbą mo
tinos kalba?

Tėvas: — Todėl, kad moti
na ją daugiau vartoja negu 
tėvas;

Pardavėjas: — Parduoda
mas tau šį automobilį aš nus
toju $50.00.

Pirkėjas: — Žinai ką, aš ne 
pirksiu jo, tai mes pasidalin

Vakariene
RENGIA KARALIENĖ ANGELŲ PARAPIJA

Pagerbimui savo klebono gerb. kun. J. Aleksiūno ir svečio 
gerb. kun. Alfonso Drazdžio

TREČIADIENĮ, RUGS.-SEPT. 11 D., 1935 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakare

BILIETAS 1 DOLERIS
Bilietus galite gauti pas parap. draugijų pirmininkus.

TRU-EMBER COAL COMPANY
* * (LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

sime pusiau tuos 50 dolerių.

Farmerys: — Ar tu garan
tuoji šias dobilų sėklas?

Pirklys: — Garantuoju, 
kad jeigu tos sėklos nesudigs 
atnešk man jas atgal, aš tau 
sugražinsiu pinigus.

—o—-
Per tikybos pamoką moky

tojas klausia: — Na, pasa
kykit vaikučiai, kur yra Die
vas? Kas pirmiausia atsakys 
teisingai, duosiu gražią kny
gutę.

Kaziukas, 7 metų vaikiuks: 
Pasakyk p. Mokytojau, kur 
nėra Dievo, mes jums nupir
ksim šventadienį skrybėlių 
dovanų.

—o—
Mokytojas: — Na, Kazeli, 

parodyk man žemėlapyj ku
rioj vietoj randasi Amerika.

Kaziukas, nežinodamas, ro
do Europą.

Mokytojas: — Ką tu ro
dai?! juk čia Europa. Rodyk 
Ameriką..

Kaziukas: — Atsiprašau, 
ponas mokytojau, dabar ten 
naktis, užtai nesimato.

’’AMERIKOS” Spaustuvė
je atliekami visi spaudos dar
bai gerai, greitai ir prieina
ma kaina. Todėl kreipkitės 
pas savuosius.

i
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GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Pasirodo, kad Rugpiūčio 20 
laivu Normandie iš Lietuvos 
grįžo A. L. R. K. S. ir Pr. 
Sąjungos centro pirmininkas 
Jonas C. Morkūnas. Jis buvo 
vadas Stud, ir Prof., ekskur
sijos, kuri Liepos 3 d. išvyko 
Laivu Gripsholm. Ekskursi
joj dalyvavo virš 50 studentu, 
profesionalų ir jų tėveliij bei 
draugų. Lietuvoje, kaip pir
mininkas sako, ekskursija bu
vo priimta labai gražiai. Visi 
dalyvavo Ateitininkų kongre
se, kuriame jie pasakė kalbas, 
įteikė dovanas ir šiaip sudarė 
garą įspūdį. Ateitininkai mū
sų studentus ir profesionalus 
priėmę labai širdiingai.

J. C. Morkūnas aplankė 
pavergtą Liet, sostinę Vilnių, 
vėliau buvo nuvykęs ir War- 
szawon. Visoj kelionėj aplan
kė Švediją, Vokietiją, Lenki
ją Belgiją, Francūziją, Ang
liją. Grįžo pilnas įspūdžių, 
naujos energijos ir noro dirb 
ti mūsų organizacijai. Jau 
dabar ėmėsi darbo ir greitu 
laiku mano sušaukt Centro 
valdybos posėdį.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Kažkaip idiliškai atrodo, 
kai girdim ir laikraščiuose 
matom daugybę lietuviškų 
vestuvių, bet visai nieko arba 
labai mažai tenka išgirst apie 
krikštynas. Gal tai dėlto man 
malonu jums apie tai parašy
ti. Bet gal labiau dėlto, kad 
šios krikštynos buvo nepapra
stos; retas iš mūsų turėjom 
tokias.

Šį sekmadienį, Rugsėjo 1, 
įvyko krikštynos sūnelio ži
nomų lietuvių biznierių A. J. 
Kasmočių sūnelio- Antanuko 
Jr. Krikšto Sakramentą sutei
kė kun. J. Kartavieius Aprei
škimo parap. Bažnyčioj.

Po to įvyko gražus pokilis 
p. Kasmočiii namuose 260 
Humboldt St., Brooklyn, ka
me jie turi savo namą ir biznį. 
Krikšto tėvai buvo polic. ka
pitonas John Challon, krikš
to motina Izabel Waiszvila, 
(grožio saliono savininkė) Va 
karo vedėju buvo Arthur Kel
ly. Svečiai sukviesti: Adv. S. 
Briedis su šeima, Adv. J. Gaus 
su šeima, New York Times 
redaktorius James Casgrow, 
Leit. James McDay su šeima, 
kuris nesenai grįžo iš Ireland, 
jis pasižymėjo gražiom -dai
nom ; p. Urbanavičienė su šei
ma iš Manchester, N. H., Gar- 
balauskienė su dukterim iš 
Hudson, Mass., Visas čigonų

pulkas nuo generolo iki pėsti 
ninko, su karaliene Atkočai- 
tiene, p. Atkočaitis,. p. Povi- 
lauckas, kuris pasižymėjo 
gražiu dainavįmu. Taipgi bu
vo svečiai Jonas Kasmočius 
iš Edgewater, N. J., p. Tuba 
su šeima, J. Klumauskas, Ona 
Kačinskienė, p. Vainienė, Mr. 
ir Mrs. Ballas, Miss Margaret 
Girulavičius.

Gražias kalbas pasakė: kri
kšto tėvas, krikšto motina, 
adv. Bredis, adv. Gans. Red. 
Casgrow, S. Karvelis, S. Tu
ba, Įeit. McDay, M. Ballas J. 
Kasmočius, J. Kasmočienė, ir 
Elma Kasmočiūtė, kuri pra
džioj rodėsi nedrąsi, bet pa
skui ir patį tėvelį A. Kasmo
čių prispyrė kalbėti, kuris 
visiems širdingai dėkojo už 
atsilankymą, gražias kalbas

ir linkėjimus jaunajam Ant a 
nukui, kuris pats padėkot dar 
negalėjo.

Po visų kalbų, muzika ir 
šampano bonkos tiek trukš- 
mavo, kad susikalbėt norint 
reikėjo dainuote dainuot. Pas 
visus buvo gražiausi nuotaika. 
N. Y. Times redaktorius ge
riausia tautiškų šokių šokike 
pripažino ponią Karvelienę. 
Nors pavargę, bet skirstėsi 
visi linksmi ir patenkinti.

Buvęs.

BENDRA ŠV. KOMUNIJA

Šv. Vardo draugijos Aprei
škimo parapijos bendra šv. 
Komunija įvyks sekmadienį, 
rugs. 8 d. per 8 vai. šv. Mi
šias. Visi nariai prašomi skai
tlingai dalyvauti.

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-' 
tinę 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)

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:
------------___ ----.-4 _________________________V--------------

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

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

Vardas _  ____________________ _ L_ _______ ____ ___
Antrašas................ ................. ................ ____________ _ _

*

V ardas ....... —................ ... .... ........ ..... ——............. —.....—

Antrašas ____ _____ ____ _________________________

Su pagarba,
«•■■■>■ .ra... .ra raw • *

(Vardas ir pavardė)

(Antrašas)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537
MICHAEL SALIKLIS
Real Estate — Insurance — Notary Public 

120 Broad St., Elizabeth, N. J.
Apkainuoja, parduoda ne Pilnas patarnavimas viso- 
judomas nuosavybes, su- kios apdraudos ir bond’- 
kolektuoja rendas. sų reikaluose.

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

= Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

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

J. GINKUS,
E 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

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Onion Avenue,

C Tel.: STagg 2—^048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 
z 860 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

S Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

į ALEKS. RADZEVIČIUS
> GRABORIUS

J Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
| c Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

> 402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

I
 EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, * 1 Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, 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 j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

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.

|ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės: 
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Mūsų mokykla — praeitis ir 
ateitis

Pirmad. Rugsėjo — Sept. 
9 d. su 8 vai. Mišlomis ir Pa
laiminimu su Šv. Sakramentu 
įvyks mūsų parap. mokyklos 
atidarymas..

Dabar kyla klausimas, ar 
susiriks bent tiek pat moki
nių, kaip ir pereitą metą? Ar 
gal ir su nuliūdimu-būsime 
priversti uždaryti ir kitą kla 
sę?

Šv. Rašte aprašomas įvykis. 
Pilotas žinojo, kad Kristus 

' nėra tik paprastas žmogus, 
žinojo, kad Jis teisingas, gerą 
darąs ir todėl nenorėjo jo 
priešams atiduoti. Bet kada 
Pilotas matė, kad jis iiieko 
daugiau negali padaryti, nusi 
plovė savo rankas ir atidavė 
Jėzų persekiotojams.

Brangūs lietuviai katalikai! 
Ar taip įvyks su mūsų moky
kla? Ar ateis laikas, kada 
mes kunigai ir sesutės turė
sim nusiplauti rankas ir sa
kyti darykite su mokykla ką 
jūs norite, uždarykite ją vi
sai?

Taip bus, jei negausime 
daugiau mokinių. Kunigai ir 
sesutės, kiekvieną metą ban
do visokiais būdais prikalbin
ti lietuvių vaikus į mokyklą, 
ypač tų, kurie arčiau gyvena. 
Jau koki 10 metai, kaip mū
sų mokykla eina žemyn. Ar tai 
reiškia, kad lietuviai neturi 
daugiau šeimos? Manau, kad 
visai ne dėlto. Tai bus, kad 
lietuviai siunčia savo vaikus 
į kokias kitas mokyklas. Dėl
to yra liūdna.

Kada lietuviai nekatalikai 
rengia parengimus, tai 
į. . “ , * , *',.**. ’kad ir katalikai prisidėtų ir 
šaukia: ’ ’Katalikas ar n eka- 
talikas, vis lietuvis ir todėl 
būk patriotas, padėk bendrą 
kermošių rengti. Dažnai taip 
gi girdime šaukiant: ’’Lietu
vi, remk lietuvius”. Bet ko
dėl tie lietuviai neremia tos 
vienintelės lietuviškos moky
klos Brooklyne ir kodėl jie 
Čia neparodo savo patriotiz
mo ?

Teisybė, kad mūsų mokyk
la slysta. Bet tegul mūsų prie 
šai nesidžiaugia ir tegul ne
mano, kad tai ženklas bendro 
katalikiško fronto silpnėjimo. 
Cenzas parodo, kad apie 50 
metų atgal, Amerikoj buvo 
4,250 katal. mokyklų ir 642,- 
000 mokinių. Dabar yra 10,400 
mokyklų ir virš 2,500,000 mo
kinių. Tai ženklas, kad kata
likybė eina pirmyn.

Todėl brangieji lietuviai, 
dėl Dievo meilės ir dėl tauty
bės siųskite savo vaikučius į 
mūsų lietuvišką mokyklą.

Mūsų mokykloje yra vietos 
dėl 200 vaiki; daugiau, negu 
kad dabar yra lietuvaičių Se
sučių yra daug, bet jos turi 
mokinti vaikus pas svetimtau 
čius del to, kad pas mus nė
ra gana vaikų.

Baigiant leiskite vėl pri
minti, kad mūsų mokykla jū
sų rankose. Mes, kunigai ir 
sesutės, dedam visas pastan
gas mokyklą padidint, bet iš 
lietuvių tėvų gauname labai 
mažai kooperacijos. Per 10 
metų mūsų mokykla eina že
myn. Jei taip ir toliau bus, 
už poros metų reikės ją už
daryti.

Ar nebus gėda lietuviams?
Kun. J. G. Kartavičius

Parapijos piknikas

Ateinantį sekmadienį Rug
sėjo 8 d., įvyks mūsų pasku
tinis parapijos piknikas, ku
riame bus renkama karalius, I 
karalienė, karalaitis ir gara- 
laitė. Kurie turės laimės būti 
išrinktais, gaus po dovaną si
dabro taurę su jo vardu, pa
vardė, ,kame ir kada jis ga
vo. Tik, žinoma, labai gaila, 
kad čia įvyko tas nepageidau

jamas konfliktas tarpe lietu
vių parapijų ir tas yra žino
ma kad ar viena parapija ar 
kita turės nuostolio; nes mū
sų lietuviai yra papratę netik 
šelpti viena kurią parapiją, 
kaip tai daro kitų tautų, bet 
jie paprastai šelpia visas pa
rapijas iš eilės, ir kadangi 
šiedu dideli parengimai įvyks 
ta tą pačią dieną, todėl jau 
čia būtų pravartu kiekvie
nam šelpti savo ir tokiu bū
du išvengtų įvykusių nesusi
pratimų. Todėl Apreiškimo 
parapijonys, kviečiami remti 
savo parapiją ir atlikti kaipo 
parapijono šventą pareigą, 
nes ir patarlė sako: ’’Charity 
bigins at home”.

ATOSTOGAVO *

Pereitą savaitę atostogavo 
musu menedžeris J. P. Mašiu- £
lis. Jis laiką praleido pas gi
mines ir pažįstamus Amster
dame, N. Y. Parvykdamas p. 
Mačiulis parsivežė ir žmoną 
su dukrelėmis, kurios naudo
josi apie trejetą savaičių. 
Amsterdamiečių vaišingumu 
ir ten atostogavo.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

SALDUKAS ir PLATZ t į
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBINGS
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

'jt-. !**!»•.>- ^Housing Plan) • i.-i,, ,
Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien 18 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PUTZ
994 MADISON ST., 

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

EVergreen 7-7770
POVILAS GUSTAS

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

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

I CLINTON PARKAS I
•v JZ
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams S ■■ «■ _
E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. |
■■

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. $
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiaiiiiitiiiiiiikkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiitiiiii?

r— —

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET " ■■ ' \

*
VALANDOS:

12—2 p. p.
6---8 VELK.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
1«1 NO. Oth 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.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE, 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Iškirlant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105 •

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublio 9-3040

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

GRAND PARADISE BALL ROOMS
J’ Buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

8 * '. :

i GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS 1
I J. P. MACHULIS I

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

(Prie pat Forest Park stoties) i
I Notary Public Tel.: Virginia 7-1896 =

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, | 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi Į 
apd.raudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- | 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. |

—mniuiniinnirirr'-- ----------- r t -r-t t—. tt-į-t t..........   W

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALIN8KAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius (vairiems ti
kslams. Kainos labai prieinamos.

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