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Vokietija, sulaužiusi visas i 

tarptautines sutartis, barba
riškai persekiojanti ir žudan
ti savo piliečius, rengdama 
slaptus terorus užsienyj ir vi
duje prieš politiniai priešin-' 
gai galvojančius žmones, pati 
išstojusi iš Tautų Sąjungos, 
drįsta prikišti Lietuvai ’’bar
barizmą” už neva Klaipėdos
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statuto laužymą ir drįsta siū
lyti ar reikalauti, kad Lietu
va užtai būtų išmesta iš Tau
tų S-gos. Toks Vokietijos iš
sireiškimas yra gėda netik vi
sai Vokiečių tautai, bet ir vi
sam kultūringam pasauliui, 
kuris turi bent kokių santy
kių su hitleriška Vokietija.

—o—
Kaip spauda praneša, Lie

tuvoj įvykęs ministerių pasi
keitimas. Atsistatydinęs Žem. 
pritrūko kūrybos ir nebepa
jėgia duot impulso šalies gy
venimui, kuris kasdien žengia 
pirmyn ir reikalinga naujos 
energijos. Geriausia ir svei
kiausia išeitis, tai pavesti Lie 
tuvos vairą dorų, patriotingi} 
ir sumanui vyrų koalicinei 
vyriausybei.

—o—

Tautų Sąjungoj Italijos at
stovas Baronas Aloiso parei
kalavo, kad Etijopija būtų pa 
šalinta iš Tautų Sąjungos, kai 
po necivlizuota, laukinė ver
gų šalis. Italija einanti ka- 
ran su Etijopija vardan civili
zacijos ir kultūros. Gi tuo tar 
pu Etijopijos ministeris Lon- 
Ūkio miii. Aleksis ir Vidaus 
reikalų min. Rusteika. Jų vie
tas užėmę gen. Čiaplikas ir 
St. Putvinskis. Netik įvykę 
ūkininkų riaušės, bet ir susi
dėję vid. politinės sąlygos 
Lietuvos ministerių kabinetą 
verčia persitvarkyti. Perilgai 
diktuodama Lietuvos gyveni
mui, dabartinė tautininkų vy
riausybė išeikvojo energiją, 
done, kalbėdamas Nilo Drau
gijos susirinkime, pasakė: 
’’Mussolini, kuris yra paver
gęs visą italų tautą, nori mus, 
etijopiečius, žudyti, kad mes 
nesiduodame jo vergovei”*. Iš 
tikro, tai skaudus etijopiečio 
priekaištas Italijai ir visam* 
civilizuotam pasauliui, su Tau 
tų Sąjunga priešakyj.

—o—
Kai 1929 m. vienintelis Ame 

rikoj praktikuojąs civilę tei
sę — Louisianos statas atite
ko į Huey P. Long, kaipo gu
bernatoriaus rankas, ten buvo 
vos 87 mylios 'gerų kelių. Gu
bernatorius, kuris galėjo kal
bėt ištisas valandas, kuris be

RUSIJA KEIČIA SA
VO LINIJĄ

Iki šiol Sov. Rusijoj buvo 
didelis skirtumas tarp ’’pro
letarų” ir ’’buržujų” vaikų. 
Pirmieji buvo privilegijuoti 
mokykloj ir visame profesi
niam gyvenime bei veikime. 
Antrieji gi — ’’buržu jukai” 
buvo nelyginant senovės ver
gų vaikai. Bet dabar prane
šama, kad vyriausybės dekre
tu tas skirtumas panaikintas. 
Mokytojams įsakyta nekreip
ti domės ir nesigilint į vaiko 
’’praeitį”, o gana žinoti jo 
amžių. Taigi jau kelintas iš 
eilės dekretas, kuris verčia 
seniau vestą Sovietų vidaus 
politikos liniją.

jokių klūbi} ir politinių sky- 
mų tapo Louisianos valdovu, 
kurio šimtai tūkstančių neken 
-tė ir tiek pat bijojo, niekeno 
nepadedamas buvo išrinktas 
gubernatorium ir niekeno ne
prašomas tapo diktatorium; 
Jis be jokių įstatymų rinko 
piliečii} mokesčius ir taksus, 
kuris be jokios kontrolės val
dė stato iždą, — per du ir pusę 
metų gubernatoriavimo jis 
Loųįsjainai davė 2300 mylii} 
geriausių cementinių ir 6000 
pagerintų kelių, su 83 naujais 
tiltais, įvedė privalomą moks
lą, pastatė garsų University 
of Louisiana ir stw dentij 
pakilo iš 13000 iki 5000; prie 
jo state analfabetų sumažėjo 
20%. Tuo Huy P. Long at
kreipė visų dėmesį ir 1832 m. 
tapo išrinktas senatorium. 
Jau buvo bepradedąs ruoštis 
1936 m. prezidento rinkimams, 
bet jauno dr. Carl A. Weiss’o 
buvo pašautas į vidurius. Rug 
sėjo 8 d. vakare Louisiana sos 
tinės rūmuose, kuriuos jis 
prieš 4 metus pastatė už 5 
mil. dolerių. Weissas krito ten 
pat nuo senatoriaus ašmenių 
sargiu kulkii lietaus, o Huy 
Long mirė rugsėjo 10 d. Loui
siana neteko diktatoriaus, o 
Rooseveltas konkurento per 
1936 m. rinkimus. Amerikoj 
diktatoriai neprigyja.

KRUVINI SEIMO RIN
KIMAI LENKIJOJ

Dar gyvas marš. Pilsudskis 
išleido naują Lenkijos seimo 
rinkimų įstatymą, sulyg kurio 
atstovus išanksto nustato vy
riausybė ir už juos visuomenė 
turi balsuoti. Dėlto per įvy
kusius rugsėjo 10 d. seimo 
rinkimus dalyvavo ' vos 40% 
balsuotojų, ką sudarė valdi
ninkai ir žydai. Šiaip visos 
politinės grupės ir jaunimo 
taut, draugijos rinkimus boi
kotavo. Waršavoj rinkimų 
metu įvyko riaušės, kuriose 
žuvo 3 asmenys ir daugybė 
sužeista susirėmime su poli
cija.

Buvo renkami 208 ’atsto
vai’, kurie vėliau nominuos 
2-3 iš 96 senatorių, o vieną 
trečdalį senatorių skirs prez. 
Moscickis.

AMERIKA IRGI GIN- 
LUOJASI

/

Washington, D. C. — Kitą 
žingsnį padarė Amerikos vy
riausybė savo interesams su
stiprinti, užpildant Londono 
sutarty leistą jūrų apsigink
lavimą. Jūrų Departamentas 
nutarė pastatyti naujus 23 
karo laivus. Iš ji} 12 laivų, 
kufiymtatymas ,atseis,$59r- 
225,000. atiduodama priva
čioms kompanijoms budavo- 
ti. Vienas iš brangiausi šipų 
šioj programoj, tai bus 14,000 
tonų lėktuvų nešiotojas (Air
craftcarrier). Jo pastatymas 
kaštuos $20,737,000.

Nuremberg, Vokietija. Rug 
sėjo 11. — Čia vyksta Hitlerio 
nazių ’’jėgos laukinis” para
das. Hitleris perspėja Pasau
lį, kad Vokietija ’’jau nebėra 
futbolas”, bet didelė jėga. Ji 
jau yra apsisaugojus ne su
tartimis, bet savo jėga — 
ginklais.

Kaunas. — Iš Klaipėdos 
krašto praneša, kad keliose 
vietose vokiečių lėktuvai bu
vo perskridę valstybės sieną. 
Jie skraidę ir ant Nydos sklan 
dymo mokyklos. Spėjama, 
kad jie fotografavo apylin
kes.

LAIDOJAMI IR DEGI
NAMI FLORIDOS 
NELAIMINGIEJI ...

• v • • v ,1JCiek žmonių žuvo per Flo
ridoj isautusį uraganą, tikrų 
žinių nėra. Spėjama, kad to- 
kių nelaimingų yra arti tūks
tančio. Dauguma rastų lavonų 
nebegalima pažinti. Kurių as
menybės nustatytos, nors la
bai sunkiai, atiduodama gi
minėms palaidoti. Kiti sudeda 
mi į medinius karstus, sukrau 
narni į krūvas tarp gesolinu 
apipilti} medžių ir,' atlaikius 
katalikų kunigui, rabinui ir 
protestonų pastoriui gedulo 
pamaldas, kareiviams atlikus 
ceremonijas, jie padegami ir 
taip sunaikinami. Nors prez. 
Rooseveltas, deginimui labai 
buvo priešingas, bet kitos iš
eities nebuvo: keliai sunaikin
ti, susisiekimo beveik nėra, o 
dėl karšto klimato kūnai pūs
ta ir pradeda plėstis ligų epi
demija.

NAZIAI STIPRINASI 
PRŪSIJOJ

Karaliaučius, rugs. 9. —
Prūsijos premjeras ir Vokie
tijos oro min. Georingas, kal
bėdamas Ryti} Prūsijoj (Nie- 
IMOllicne) pareiškė Vukie 
tija pasiryžusi apginkluoti su 
Lietuva susisiekiančią Prūsi
jos dalį, nes ji esanti svarbi 
Vokietijos dalis ir todėl turi 
būt tinkamai apsaugota. Geo
ringas sako, kad Prūsija bū
sianti gerai fortifikuota. Jis 
taipgi iškoliojo Lietuvą už 
Klaipėdos ’’vokiečių teroriza 
vimą”, ir pažymėjo, kad ten 
(Klaipėdoj) ’’situacija turi 
būtį pagerinta”.

Adis Ababa, Sept. 12. — 
Ethiojopija atitraukė savo 
kariuomenę 18 mylių nuo Eri
trėjos, kad Mussoliniui nebū
tų progos sakyt, kad ethiopai 
išprovokavo karą. Tuo tarpu 
į Ethiopijos kariuomenę vyk
sta belgai, švaicarai ir k. karo 
žinovai, mokyt ethiopiečius 
vartot moderniškus karo pa
būklus.

IŠ GENEVOS PASITA
RIMŲ

Geneva. — Pereitą savaitę 
nutrūko Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdis, kai Italijos at
stovas Baronas Aloisi pareiš
kė, kad jis negali dalyvauti 
posėdyj, kuriame dalyvauja 
lygiomis teisėmis ir ’’barbari
škos” Abisinijos atstovas. Pa 
sakęs,“ kad T. S. galinti pa
sirinkti ’’Italiją ar Abisiniją”* 
— iš posėdžio išėjo. Tarybos 
posėdis buvo baigtas.

Sakoma, kad Anglija su
tinkanti nusileisti Italijai ir 
palikti jai laisvas rankas Af
rikoj. Bet taipgi minima, kad 
Anglija ’’papirkusi” Franci- 
jos balsą spausti Italiją susi
taikinti ir priimti sąlygas, 
kurios taikiu būdu išspręstų 
ginčą. Už tą ’’balsą” Franci- 
ja gavusi pažadą iš Anglijos, f 
kad ji palaikys Franciją prieš 
Vokietiją, jei ši pasikėsintų 
prieš Klaipėdą ar Austriją.

Šią savaitę pradėję posė
džiauti kaipo T. S. narės, ma
žosios valstybės pradėjo spau
sti didžiąsias valstybes, kad 
jos sudrausti} Italiją ir nepri
leistų prie karo Afrikoj.

Bendra nuomonė, kad Euro, 
pa gyvena karo pavojuje, , 
kad visos ----
VlenaTčItą jtarinėdamos.

Bet šio T. S. metinio suva
žiavimo prezidentas Benes 
(Čekoslovakų užs. min.) paš- 
reiškė, kad yra vilties. palai
kyti taiką, jei susirinkę atsto
vai nuoširdžiai tuo rūpinsis. 
Bet Italijos atstovas pareiš
kė, kad Italija negali pasiža
dėti neiti karan, nes jai ’’rei
kalingos naujos kolonijos”.

Geneva. Sept. 11. — Angli
ja pareiškė Italijai, kad ji sa
vo ekspansiją į Afriką turi 
plėsti taikiu keliu. Bet jei 
Italija bandys užpult Ethijo- 
piją — Anglija nenusileis. 
Beveik visi Tautų S-gos na
riai Genevoj eina su Anglija. 
Čia kalbama, kad iškilus ka
rui prieš Italiją, būtų pavar
tota embargo, blokada ir net 
karo veiksmai. Bet Italijos 
atstovai griežtai pareiškė, 
kad nieks nuo karo jų nesu
laikys.

M___
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VOKIEČIAI IR BALTIJJOS JURA
Pastaruoju laiku iškilo ir karštai diskusuojamas klau

simai: Kas viešpataus Baltijos jūroj? Iki šiol švedai ir danai 
manė turį Baltijos jūros raktą, valdydami Sundo ir Beito • • • • sąsmaukas, jungiančias Vokiečių jūrą su Baltijos jūra. Ta
čiau susitarus vokiečiams su anglais dėl jūrų laivyno, švedai, 
danai ir visa pabaltė pamatė, kad Baltijos jūros raktas greit 
gali pereit į Vokietijos rankas, Vokiečių įsigalėjimo Balti
jos jūroj* bijo netik (Švedija su Danija, bet taipgi ir Sovie
tai, Suomija, ypač Lietuva, Latvija, pagaliau ir Lenkija. Ta 
baimė kažkuriose Pabaltės valstybėse toki didelė, kad jos 
net savo politinę liniją bando sukti kiek kitokia kryptimi. 
Taip Suomija, ilgai su ’’nepasitikėjimu” žiūrėjusi į Pabaltės 
S-gą, dabar jau rodo norą pradėti bendrą kalbą. Net ir Len
kijos atstovas Beckas, lankydamasis Berlyne, irgi tą klau
simą buvo iškėlęs ir reikalavęs nepuolimo sutartį pratęsti 
dar 10-čia metų, bet vokiečiai nesutikę. Dėlto Beckui grįžus 
Lenkijoj prasidėję nesutarimai dėl užsienio politikos. Pil
sudskio įpėdinis Rydz-Smygli yra linkęs susiartinti su Pran
cūzija, kai Beckas vis dar nori vesti provokišką politiką.

Reikia manyti, kad anglų vokiečių susitarimas paveiks 
į Pabaltės valstybių politinę konjungtūrą Lietuvai teigiama 
prasme. Jei Pabaltės valstybės, neišskiriant ir Lenkijos, 
šviesesnėm akim pažvelgs į ateitį, tai be išimties visos prieis 
išvados, kad jų ekonominei ir net politinei nepriklausomybei 
patikrinti, yra būtinas bendras frontas prieš didžiąsias savo 
kaimyninių valstybių užmačias.

ningai stoja su visa tauta, vi
sada pasiryžę daug gelbėti.

Am. liet, katalikams rūpi 
Lietuvos vienybės reikalai, ir 
jie parems mintį, kad Lietuva 
taikiai gyventų su Šv. Sostu 
ir kad Lietuvos Respublikoje 
būtų laikomasi sudaryto kon 
kordato. Amerikos liet. kat. 
Federacijos nutarimas dėl vie 
nybės Lietuvoje yra toks, kad 
būtų įtraukta į tautinį darbą 
visi lietuviai. Federacija nu
mato reikalingumą seimo, ku
rį paremia ir Liet. Respubli
kos konstitucija. Taip pat ka
talikų visuomenė pageidauja, 
kad konsulais į išeivių kraš-. 
tus būtų skiriami nešališki 
žmonės, kurie nuvykę į pas
kyrimo vietas neprisidėti/ prie 
srovinių organizacijų, kas 
ypač labai ardo lietuvių tau
tinę vienybę. ’’P. G.’

b

TAUTOS ATSTOVYBĖ KRI
KŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

PROGRAMOJ

:APŽVALGA
----- oOo-----
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JANKŲ
AMERIKOS LIETUVIŲ KA- 
-^TALIKŲ NORAI

Susidėjusių aplinkybių aky- 
vaizdoj, kada vokiečiai Prū
suose persekioja lietuvius ir 
kada visa Lietuva vokiečių 
begėdiškai plūstama, būrys 
lietuvių veikėjų ir organizaci
jų atstovų susirinko pas Ma
žosios Lietuvos didįjį veikė
ją, kovotoją už lietuvybės tei
ses Prūsuose — Martyną Jan 
kų ir pagerbė jį, jo 77 m. am
žiaus proga. Martynas Jankus 
nors žilas kaip balandis, ne
nustoja veikęs su lietuviais, 
nenustoja drąsinęs jaunesnių
jų savo darbais. Jis dabar gy
vena Bitėnuose ir atydžiai se
ka vokietybės siutimą prieš 
lietuvybę. Įdomu, ką mano 
apie lietuvių ir Lietuvos atei
tį tas žilas mūsų tautos sar
gas Mažojoj Lietuvoj.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Susivienymo ir Let. Žurn. 
Sąj. pirm, ir Amer. Liet. Kat. 
Fed. sekret. dienr. ’’Draugo” 
redakt. L. Šimutis ’’Ryto” 
bendradarbiui tarp kitko pa
reiškė, kad Amerikos lietu
viai katalikai stipriai remia 
viso pasaulio lietuvių s-gą, 
nes iš jos tikisi, kad ji prisidės 
prie tautiškumo palaikymo 
Lietuvos išeiviuose.

Amerikiečiai tikisi, kad DU- 
RL valdyba sudarys tokią, į 
kurią įeitų ir katalikų žmo
nių. Draugijoje katalikybė 
neturi būti ujama, juo labiau, 
kad katalikai, tiek Amerikoj/?, 
tiek ir kitur, sudaro didžiau
sią lietuvių išeivijos dalį.

Už Vilnių ir Klaipėdą Ame
rikos lietuviai katalikai vie

’’Tėvų Žemė” rašo:
’’Gyviausia šių dienų opozi 

cine grupė — krikščionys de
mokratai vis dažniau ir gana 
aiškiai pasisako aktualiausiais 
krašto reikalais.

Iš paskutinio ’tautinio ben
dradarbiavimo programos pro 
jekto’ matomas sveikintinas 
noras imtis kūrybinio darbo 
krašto gyvenime.

’’Krašto vidaus gyvenimas 
naują vaizdą įgauna dabartie 
nė j programoj. Politiniam gy 
venime atsisakoma senojo libe 
ralizmo, siekiama vykdomo
sios valdžios pastovumo. Kraš 
to ūkio gyvenimas kontro
liuojamas ir tvarkomas ūkiš
kųjų korporaciją 
įstatymų iniciatyvos teisę, o 
grynai profesiniuose dalykuo 
se korporacijų organų spren
dimai yra privalomi jos na
riams.

’’Tautos atstovybė iš dvie
jų rūmų susidarytų: iš 50 at
stovų seimas, renkamas 5 me 
tams ir 25 asmenų senatas 
— 9metams. D vie ji rūmai įne- 
šią daugiau pastovumo įsta
tymų leidimo srity j.

’’Dėl rinkimų dar, matyt, 
ne visai aišku programos au
toriams. Berods dvieji varijan 
•tai buvę svarstyti: visas sei
mas ir senatas renkamas vi
suotinu, slaptu ir lygiu bal
savimu, o profesinėms korpo- 
poracijoms lieka grynai tech
niški ir profesiniai klausimai 
tvarkyti. Jos gali pasiūlyti sei 
mui įstatymo projektą ir jį 
ginti. Kitas varijantas: viena

seimo narių dalis renkama 
pačios tautos, o kitai daliai 
seimo atstovo mandatą sutei
kia korporacijos. I 

’’Balsuotojų pasisakymas 
už sąrašą ar ųž paskirus as
menis nesąs principinis daly
kas. Cenzas: rinkimo te:sė su
teikiama mokančiam rašyti ir 
skaityti piliečiui nuo 24 metų 
amžiaus, renkami atstovais 
nuo 30 m.

’’Seimo ir senato funkcijos: 
Abie j i rūmai kartu renka pre 
zidentą (konstitucija teisę 
prezidentą rinkti yra pavedu 
si tautai), leidžia įstatymus 
kontroliuoja vykdomąją val
džia.v

’’Kadangi profesinės korpo 
racijos atimtų seimui žymią 
dalį darbo naštos, tai seimui 
liktų taip vadinamoji aukš
toji poltika: pačios krašto san 
tvarkos klausimas, krašto švie 
timo, jojo gimimo reikalai, fi
nansų, prekybos ir užsienio 
politika.

’’Vykdomoji valdžia nuo 
prezidento ir nuo seimo parei 
tų. Minister/ pirmininką ski
ria ir atleidžia Prezidentas. 
Pirmininko sudarytas kabine
tas turi prisistatyti seimui, 
bet seimas tik po konkrečių 
kabineto darbą, gali pareikšti 
nepasitikėjimą. Prezidentas, 
jei nenori keisti kabineto, gali 
paleisti seimą, ir paskirti nau
jus rinkimus.

Seimui nesant, progamos 
autoriai linkę suteikti vyriau 
sybei įstatymų leidžiamąją 
teisę dekretų keliu.”

nuo teismo pripažinimo nėra 
praėję 5 metai.

Kandidatų skaičius negali 
būti didesnis už renkamąjį 
apygardoje seimo narių skai
čių, v

Kiekvienas rinkikas turi 
tiek balsų, kiek Seimo narių 
apygardose renkama. Balsuo
ja už savo pasirinktus kandi
datus ir už pasirinktąjį gali 
paduoti tik vieną balsą.

Rinkimų dieną agituoti 
draudžiama.

Ten pat numatyta, kad Klai 
pėdos kr. seimelis renkamas 
kaip visos Lietuvos seimas. 
Reiškia, pakeitimas liečia ir 
Klaipėdos seimelio rinkimų 
tvarką.

Lietuvos spauda pastebi, 
kad Vokiečiai labiausiai pyks 
ta, kam seimelio atstovai tu
rės duoti priesaiką ir pasiža
dėti saugoti Lietuvos įstaty
mus, bei būti ištikimais Lietu
vos Respublikai.

Tuolabiau, kad įstatyme 
numatyta, jog Seimo narys 
atsisakęs duoti priesaiką arba 
iškilmingą pasižadėjimą, nu
stoja būti seimo nariu.

Taigi atrodo, kad Lietuva 
pagaliau, pradeda praktišką 
darbą šalies susitvarkyme, 
kuris turės didelės reikšmės 
ir užsienio politikoj. Ypač su
rastas savotiškas būdas sulai
kyti vokiečių užmačias Klai
pėdoj.

.. ... .. "n

LIETUVOJ ŪKININKAI 
STREIKUOJA

PAKEISTI SEIMO IR KLAI
PĖDOS SEIMELIO RINKI-
MŲ-----

Lietuvos ’Vyriausybės Ži
niose’ Nr. 493 paskelbtas Lie
tuvos Seimo rinkimų įstaty
mo pakeitimas. Sulyg naujo 
įstatymo, Seimą rinkti turi 
teisę Lietuvos pilietis suėjęs 
rinkimų dieną ne mažiau kaip 
24 m. amž.

Seimo nariu gali būti ren
kamas Liet, pilietis nemažiau 
kaip 30 m. amž.

Neturi teisės būti renkami 
tie, kuriems atimtos teisės z
Ypatingų Valstybės apsaugos 
įstatų par. 10.3-; naturalizuo 
zuotieji Liet, piliečiai, kurie, 
būdami priėmę Liet, pilietybę 
turi svetimosios valst. pasi
žadėjimą, kad bus priimti tos 
■valstybės piliečiais, asmens, 
priklausę prie organizacijos, 
kuri turėjo tikslą atimti Lie
tuvos nepriklausomybę arba 
atplėšti teritorijos dalį, jei

Pasirodo, kad Amerikos 
laikraščiuose pasirodžiusios 
žinios apie Lietuvos ūkininkų 
streikus ir susirėmimus su po
licija, y^a teisingos. Šią savai 
tę gautas privatus laiškas, ku 
riame rašoma, kad Mariampo- 
lės ir kitų apylinkių ūkininkai 
nutarė 3 mėnesius nieko nepir 
kti iš miesto ir taipgi nepar
duoti jokių produktų, kad pa 
kėlus jų kainas, ei kurie ūki
ninkai ir bandytų ką nors par 
duoti — jiems grasinama ’’ūki 
ninku savytarpiu teismu”. 
Kaikas net prisibijo, kad mie
stams netektų badant dėl ūki 
ninku streiko.

Galimas dalykas, kad toks 
ūkininkų žygis privers Lietu
vos vyriausybę pakeist nusis
tatymą ir pamažins lito ver
tę, kad jų būtų ir pas ūkinin 
kus.

— Šią vasarą visoj Lietu
voj įvyko keliasdešimt pava
sarininkų kongresėlių ir šven 
čių. Lietuvos organizuotasis 

i kat. jaunimas triumfuoja.
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ŠERMUKŠNINĖ

PAS PILADBLPUOS 
SŪDŽIĄ.

Aną savaitę mainierių sta- 
ličnam Piladelpijos mieste, bu
vo sušauktas lietuviško svie
to subuvimas. Važiavau ir aš 
su keletu krooklinietiškų ci- 
tisinų. Įvažiavus į Piladelpiją 
pirmo stražniko užklausiau 
kur yra vartų strytas, 324 nu- 
maris. Stražnikas sako : kai ry 
eisi antrą laitą, suk po kairei. 
Aš taip ir padariau. Bet čia 
stovėjo kitas stražnikas ir 
tuoj pasivijęs pasiprašė pada
ryt jam pleiso mano armabi- 
lyj Pasisodinau jį sau po deši
ne, jis man pasiūlė važiuot pa 
simatyt su Piladepijos sūdžia. 
Mistinu, mandagūs tie mainie
rių stražnikai: kad ir su For
du važiuoji, o jie nesididžiuo- 
ja ir su savo sūdžiom supažin 
dina. Taigi už keletos minutų 
kelionės, aš šypsuos ir žengiu 
laiptais į kortauzę. Džiodžis 
sėdi pasipūtęs, lyg pačios iš 
namų išvytas ir skaito, matyt, 
armabylių reguliacijas. Aš 
tuoj pro dantis iškišau links
mą myną, su liežuvių ant tū
pi} užtepiau šypseną ir, kelnes 
pasitaisęs, sakau Alio Džiodž! 
Malo palydovas stražnikas 
kad riktels ant manęs ir, ma
ne užrėkęs, ima džiodžiui pa
sakot apie mano važiavimo ne 
cnatlyvumą, apie visokius dai
ktus, apie visų trafiko rūlių 
subraikinimą ir tt. Aš tik 
mirksiu ir klausau. Visa ro- 
kunda pasičinčavo: supra
tau, kad čia gali būt prasta, 
jei nesusiprasiu. Bet tuoj pa
misimai! : juk aš nekaltas: 
vienas stražnikas liepė sukits 
po kairei, o kitas už tai į tur- 
mą varo. Manę perėmė pyktis. 
TuotAvpu džiodžis Į mane pra- f-
dėjo žiūrėt, lyg katinas j la 
šinius. Aš iš susinervinimo 
pačiupinėjau kišenius many
damas, kad jei rastau kokį 
akmenį, tai taip ir drožtai! 
tam stražnikui už tokią kiau
lystę. Zlasties paimtas, nė ne
pamačiau, kaip vienam kiše
nini sučiupau viskės pantę. 
Taip laikydamas ranką kiše
nini, pradėjau žiūrėt į džio- 
džį. Džiodžis suprato rokun- 

dą ir švelniai užklausęs ke
leto kveščinų, stražnikui išrė
žė pamokslą ir liepė eit į dar
bą. O mane pasišaukė ir viro- 
žino, kad tik mano pažadėta 
dešimkė išgelbėjo mane iš dže- 
los. Aš pastatęs ausis klausiau, 
nesuprasdamas apie kokią de
šimkę jis kalba. Jis vėl pasi
skubino pridurti, kad kai aš 
čiupinėjau kišenius ir į vieną 
įkišau ranką, tai jis supratęs 
kad aš pažadu pinigų už ištei
sinimą. O mažiausia toks kei- 
sas kaštuoja dešimkė. Aš jam 
pasakiau, kad aš neturėjau 
su savim šermukšninės lazdos, 
kuria buč galėjęs tam straž
nikui šonus aplygint, todėl 
ieškojau kišenini kokio ak
mens ar gelžgalio. Ir suradau 
štai tą pantę (ištraukęs pa
rodžiau), kuria būčiau arba 
stražnikui arba džiodžiui už I
nevožijimą svečių ir monki 
biznis, paleidęs į pakaušį.
Džiodžis pamatė,, kad čia iš- 
tikro ne juokai, kad jis netik 
negaus dešimkės, bet ir guzą 
galėjo gauti. Atsiprašė ir dau
giau nieko nebesakė. Aš dar 
ištariau ”So long” ir išėjau 
iš kortauzės. Toliau Piladepi- 
joj, nė vėliau Atlantic Čilėj 
nebebuvo jokių pripotkų su 
st ražui k a is. Matyt viens ki
tam pasakė, kad kai Fordas 
važiuoja iš New Yorko, tai 
jo monkint neverta. Dėdė.

PAMYLĖK TU JĄ
— Ar tu ją pažįsti? —: Ką 

tokią? — Savo geriausią drau 
gę. — Kaip jos vardas? — 
Argi ligi šiol nežinai savo 
draugės vardo? — Teisingai 
sakai. Tikrai jos nepažįsti. 
Nežinai jos tikslų ir dėl to 
jos tikrai nemyli. Pažinsi ka
da,, bet jau bus pervėlu.

Mūsų gyvenime tokių nelai 
miii dažnai atsitinka . Susiti
ko du. Vienas antras paslap
tingas pažvelgimas, žodžiais 
pasikeitimas; toliau — pagyri 
mas, atsiprašinėjimas, laiškais 
pasikeitimas, gyvenimo pas
lapčių atidengimas, dažnesnis 
susitikimas, dar vėliau dova
nos, artimesnis ir laisvesnis 
pasikalbėjimas ir tt. ir tt. 
Draugiškumas stiprėja. Var
gas tam, kas šiuos ryšius mė
gintų sutraukyti. Nuo čia pra 
sideda neapykanta tėvų, mo
kytojų, vyresniųjų. Protingas 
patarimas tampa laisvės var
žymu, laimės kliudymu. Gyve
nimas tik dėl jos, ar jo? Ji 
viskas: gyvenimas, laimė. Ir 
štai, po vieno taip laukto, 
svajoto susitikimo, prasideda 
ašaros, laiškų, dovanų drasky 
mas, liūdesys, apsivylimas, 
skausmas.

Ai’ galima sakyti, kad jis 
ją pažino? Taip, pažino, bet 
per vėlai. Čia ir yra visa jo 
gyvenimo tragedija. Nustojo 
doros, tikėjimo, sielos ramybės 
be kurios tikrosios gyvenimo 
laimės nei neieškok.

Ne visi, tačiau yra tiek kū
niški, kad galėtų pamilti tik 
tai, kas yra kūniška. Dauge
lis kyla aukščiau. Juos žavi 
dvasios didybė, spindančios 
tiesos gražybė. Jų draugė yra 
knyga ir laikraščiai. Bet ir 
čia pasitaiko ta pati, net dar 
baisesnė tragedija. Ar gerai 
pažįsti tą knygą, kurią skai
tai, — laikraštį, kurį užsa: 
kai? Ar gerai žinai knygos 
rašytojo ir ląikraščio leidė
jo tikslus? Jaudinantis įvykis. 
Atnešama tėvams ir po trau
kinio ratu ištrauktas, baisiau- 
šiai sužeistas jų sūnus. Nelai
mingasis mirdamas kreipiasi 
i tėvus • — Dovanokite, suga- V •
vo mane bevagiant. Geriau 
mirti, negu amžinai kalėti. 
Bet tai ne mano vieno kaltė. 
Kalti esate ir jūs, kad leido
te man .skaityti visa, kas į 
rankas papuolė. Baisus, bet 
teisingas tėvų apkaltinimas.

Nežaiskime su ugnimi, t. y. 
su knygom ir laikraščiais. 
Skaitykime tik tai, kas yra ge 
riausia. Tam ir duotas žmo
gui protas, kad juo pasinaudo 
tų pirm negu pradės ką nors 
daryti. Tai gal geriau nieko 
neskaityti ir į pavojų neįpul- 
ti? Nieko neskaityti — miru
siu kūnu tapsi, nes dvasia 
nemaitinama apmiršta. Blogą 
laikraštį skaitysi — blogu tap
si jau net dėbto, kad savo 
sumokėtu pinigu remsi blogą
ją spaudą, kuri lengviau ga
lės tęsti sielų nuodijimo dar
bą. Nenori žudymų, neremk 
žudytojų. Nenori bedievių, ne- 
remki jų darbo, jų spaudos.

— Tai ką gi skaityti? — 
Esi katalikas? — Taip. — 
Skaityk tą, kurią ligšio lai
ko gal gerai nepažinai. — 
Kaip jos vardas? — Laikraš
tis ’’Amerika”. Susidrauga
vęs su ja nesiskirsi, ją pamilsi 
ir nesigailėsi, nes jis stovi ti
kėjimo ir doros sargyboje. 
Ją užsisakęs, atliksi savo, 
kaipo kataliko pareigą remti 
gerąją spaudą. Tad neatidė
liok ir užsisakyk ’’Ameriką”’ 
sau ir savo artimiesiems.

Kad.

BRANGŪS TĖVELIAI 
LIETUVIAI

* ■
Kiekvienam žmogui ateina 

valandėlės, kada jis jaučia ne 
paprastą norą pažinti tikre

nybę, gryną gyvenimą, kurį 
įvairiausios aplinkybės pasle
pia.

Kiekvienas atvažiavęs iš 
Lietuvos gali skaitytis laimin
gu, nes yra išėjęs vargo mo
kyklą; vargas išmokina daug 
gilių tiesų. Taipgi yra laimin
gas, kad <iedrumsčiant gyve
nimo aplinkumai jie išmoko 
lietuvių kalbos iš savo moti
nos lūpų. Bet šiandien daugu
ma iš mūs čia Amerikoje ki
taip gyvenam. Mes daug da
lykų gaunam ko mūs tėveliai 
mums negalėjo duoti Lietuvoj, 
bet už tai tarp daugelio tų 
gaunamų dalykų mes nepasi- 
gendam vieno, gal svarbiau
sio dalyko, tai lietuviškos kal
bos, lietuviškų papročių. Dau 
gelis mūs tėvų nebeperduoda 
jos savo vaikams ir nešasi ją 
su savimi į kapus. Tai apgai
lėtinas ir skaudus reiškinys.

Tėvams sunku būna, kai sū
nus ar duktė sueina i amžių 
ir skiriasi su tėvų namais, iš
eidami į gyvenimą. Bet dar 
sunkiau tiems tėvams, kurių 
vaikai palieka ne tik savo na 
muš. .bet ir savo tautą. Skau
du tėvams, nes jie žino, kad 
jų vaikų kraujas atsiskyrė 
nuo savųjų ir jų vaikų vaikai 
o nebejaus, nesupras nė mū
sų tautos dvasios, nenorės ne 
kalbos. Bet keno kaltė, kad 
vaikai buvo taip išauklėti, ar 
ne tėvų?

Čia Brooklyne yra ypatinga 
proga tėvams vaikus išauklėti 
susipratusiais lietuviais, siun
čiant juos lietuviškon moky
klon, kur mokinama ir lietuvi
ška kalba — tai Apreiškimo 
parapijos mokykla. Joje vai
kučiai gali gauti lietuviškos 
-dvasios. Kol vaikutis nesuėjęs 
5 metų, namų pavyzdys ir na
mų gyvenimas daugiaus vei
kia į jo būdą ir dvasią; bet 
kai jis paauga ir pradeda eiti 
į mokyklą, draugauti su kitais 
vaikais — namai mažiau da
ro jam įtakos. Jei 10 mėnesių 
per metus vaikas lanko mo- 
yklą-taip gyvena nelietuviš

koj aplinkumoj aštuonis me
tus, lengvai galime įsivaiz
duot, koks tas vaikas išaugs. 
Ši vienintelė Brooklyne lie
tuviška pradžios mokykla ge
rai supranta mokyklos įtaką 
ir už tai ji svarbiausia rūpi
nasi auklėti visą vaiką. Su
praskime, kad ši mokykla nė
ra tam, kad vaikus išmokyti 
ašyti ir skaityti, nors ji tą 

gerai padaro ir pripažinta 
miesto. Jos tikslas vaikučius 
išauklėti pavyzdingais ir ge
rais, taip gi jiems įskiepyti 
lietuviškumo dvasią, pramoky 

ti lietuvių kalbos. Ji taipgi, 
kaipo katalikiška makykla, 
auklėja vaikučius būti dorais 
ir paklusnais.

Apreiškimo parapijos mo
kykloje mokina seselės Domi- 
nikonės. Jos yra vienuolės; 
reiškia savo gyvenimą pašven 
tę Dievui. Jos pildo savo pa
reigas su pasiaukaviliu. Joms 
mokytojavimas nėra piniginis 
klausimas, ar gyvenimo aprū
pinimas. Jų noras — yra dirb 
ti Dievo garbei, tarnaujant 
jūsų vaikams. Žinoma, nekiek- 
viena mergina gali gyventi to 
kiems kilniems idealams. Šiam 
gražiam pasiaukavimo darbui 
labai mažai randasi mergai
čių, galinčių tokį gyvenimą 
pasirinkti ir ji ištesėti. O šioj 
mokykloj mokytojos, yra lie
tuvaitės, keletas atvažiavusių 
iš pačios Lietuvos, o kitos 
mūsų pačių parapijom] mer
gaitės; jos dirba Tikybai ir 
Lietuvai.

Brangus lietuvi, susirūpink 
savo vaikelių ateitim! Dar 
yra laiko užsiregistruoti Ap
reiškimo parapijos mokykloje

Kun. Čižauskas.

PASIKEITIMAI* LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖJ

Sąryšyj su Lietuvos kilu
siais ūkininkų neramumais, 
kuriuose yra užmuštų ir su
žeistų iš policijos ir ūkininkų 
pusės, Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone gavo apie tai 
oficialų tokį pranešimą:

’’Kaunas, 6 d. Rugsėjo. 
Šiandien Prezidentas, Kabi
netui atsistatydinus, pavedė 
naująjį sudaryti Tabeliui. 
Naujai sudaryto kabineto su
dėtis paliko ta pati, išskyrus 
Vidaus Reikalų ir Žemės Ūkio 
Ministerius, kuriuos pakeičia 
Generolas Čaplikas ir Stasys 
Putvinskis. Naują Kabinetą 
Prezidentas jau patvirtino. 
Tūbelis ’ ’Eltai ’ ’ padarytam 
pareiškime pabrėžė, kad vi
daus ir užsienių politikoje Ka 
binetas laikysis tos pačios 
linkmės. Kabinetui teksią 
ypatingai padirbėti pagrindi
niams šalies įstatymams galu 
tinai sutvarkyti, įgyvendinti 
ir Tautos Atstovybei rinkti 
įstatymui parengti. Paliesda
mas ūkininkų reikalus, Tube* 
lis pabrėžė, kad ūkininkų var 
du rašyti lapeliai ne ūkininkų 
įkvėpti. Tačiau pačii] ūkinin
kų pageidavimuose yra nema 
ža sveikų minčių, kurias gali
mai reikia vykdyti. Dėl lito 
Tūbelis pareiškė: pastovumas 
pinigo yra mūsų viso gyveni
mo pastovumas, todėl lito ver 
te turi likti pastovi.”
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TRUMPOS NAUJIENOS
----------- o-

Dar šį mėnesį, Soldino mi
ške, kur 1933 m. žuvo Darius 
su Girėnu, bus pastatytas 
jiems paminklas. Iš Lietuvos 
bus atvežtas medžio kryžius. 
Paminklas susidės iš granito 
plokštumų ir marmuro stulpų, 
juosiamų storu geležies rete
žiu.

— Ryšyj su ūkininkų nera
mumais; Kauno apskr. Komen 

.dantas išleido griežtą įsaky
mą susilaikyti nuo betkokių 
neramumų. Taipgi išleistas vy 
riausybės bendras atsišauki
mas į piliečius, kviečiant juos 
nepasiduoti agitatoriams.

— Iki šiol Lietuvoj už kinu 
Šimų kilogramą buvo mokama 
tik 80c. Dabar pakilus kiau
šinių kainai užsienyj, ūkinin
kai už kilogramą kiaušinių 
gaus 1 litą 30c.

— Šiemet Brazilijos kariuo
menė stato pirmąjį lėktuvą, 
kurį sukonstravo pulk. Munz. 
Ikišiol Brazilija lėktuvų ne
bandė statyti, o juos pirkosi 
užsienyj.

— Lietuvos prekių — kainų 
tvarkytojas ruošiasi sutvar
kyt muilo kainas ir nustatyt 
jo kokybę. Ikišiol Lietuvos 
muilo gamintojai labai šmu- 
geLauja ir skriaudžia varto
tojus.

— Šią savaitę vyksta pilnas 
Tautų S-gos posėdis. Mažo
sios valstybės y^a pasipikti
nusios Italijos siti i..is Afri
koj ir didžiosioms Valstybėms, 
kuries leidžia It.-dij u sr.uva- 
i Ai.ti ir že- r’ri'1 Tautų S g >s 
prestyžą.

— Rusija priešinga
Dalijos žygiai s prmš Abisiui- 
, ą, bet ji parduodi; Italikai 
karo medžiaga ir visokią ža

liavą gauna grynais pinigais.
— Čekoslovakijos valdomoj 

dalyj prie Lenkijos rubežiaus 
ištiko nauji čekų ir lenkų ki
virčai: lenkų organizuoti bū
riai puolė mokyklas ir išdaužė 
jų langus, užtai, kad čia įves 
ta priverstina visiems moki
niams čekų kalba. Čekoslova
kija atsiuntė į pasienį apie 
■800 kareivių ir daug artileri
jos. Jau daug kartų šią dalį 
lenkų mažuma bandė atplėšti 
nuo Čekoslovakijos.

— Tarptautinė darbininkų 
vadovybė iškėlė sumanymą, 
kad Italiją lengvai bus gali
ma sulaikyt nuo karo Afrikoj. 
Jei viso pasaulio darbininkai 
panorės — Italija galės suk
lupti, sako Anglijos darbinin
kai.

— Jau per Tautų S-gos po

sėdį' paaiškėjo, kad Anglija 
pasirengus nusileist Italijai 
dėl Afrikos, nes joms tektų 
kovot viduržemio jūroj, kuri 
Anglijos laivynui permaža iš
vystyti ’’pilną veikimą”. 
Šiaip Anglija turi * perdaug 
interesų Viduržemio jūroj ir 
nenori jų apsunkinti karu su 
Italija, kuriam Anglija nepa
sirengusi

— Meksikos vyriausybė pa
pildomai išleido parėdymą, 
kad ji nusavina bažnytinę nuo 
savybę. Tai naujas Meksikos 
vyriausybės žygis prieš tikin
čiuosius. Kažin, kaip ilgai tą 
tiraniją kęs Meksikos katali
kai?

— Vokietijoj siaučianti pa
slaptingu žudynių audra. 
Upės, miškai ir gyvenamos 
rezidencijos pilnos lavonų, 
ir vis tai aukštų valdininkų. 
Jie žūsta nuo savo draugų. 
Per 1934 m. skerdynes nužu
dyto Reomo šalininkų kulkų. 
Jei Vokietijos piliečiai nebū
vi provokuojami ’’užsienio pa 
vojais”, tai viduje senai būtų 
kilusi revoliucija.

— Per Francijos kariuome
nės manievrus, skrendant 5 
lėktuvų formacijose, sukliu- 
vo 2 dideli bombanešiai ir su
dužo. Žuvo 10 lakūnų — ka
reivių.

— Prancūzų akademija bai
gė rašyti ir redaguoti pran
cūzų žodyną. Šis darbas užė
mė apie 50 metų.

— Lietuvos valstybės paja
mos per pirmuosius 5 šių me
tų mėn. pasiekė iš viso 103 
milionus litų (pernai tuo pa
čiu laiku — 100 mik). Išlai
dos gi siekia 107.6 milionus 
lt. (pernai per tą patį laiką — 
89.6 mil. lt.). Taigi išlaidos 
viršija pajamas 4.6 milionais 
litų.

— Ir šiemet dėl lietaus šiau 
rėš Lietuvoj ūkininkų derlius 
nukentėjo : rugiai nupiauti su_ 
dygo, vasarojus taipgi 'apge- 
do.

— Rugsėjo 1 d. visoje Lie
tuvoje buvo paminėta mūsų 
kariuomenės žygio į Vilnių 
15 m. sukaktis. Pradėta pa
maldomis bažnyčiose už Tė
vynės saugumą. Iniciatyva iš
ėjo iš Vyr. V. G. F. Valdy
bos.

—Vladimirovo mieste, Ru
sijoj, padaryta rinkliava ba
žnyčios statybai. Žmonės su
aukojo 40,000 rublių. Ar tie
sa, kad Rusijoj žmonės nebe
tiki?

VOKIETIJA ĮSIŽEIDĖ 
k

Birželio 26, atvykus į New 
Yorko uostą vokiečių laivui 
’’Bremen” pasipuošus Vokie
tijos nazių svastika, būrys 
pasipiktinusių newyorkiečių 
užpuolė laivą ir nuplėšę nazių 
vėlevą, metė ją į jūrą. Vokie
tija tada smarkiai užprotes
tavo už įžeidimą.

Laike riaušių suimti 6 as
menys. Dabar įvyko jų teis
mas. Jų bilą negrinėjo N. Y. 
C. teisėjas Louis B. Brodsky. 
Išklausęs liudijimų, kad prieš 
įvyksiant nesusipratimui poli
cija buvo įspėjus laivo vyriau 
sybę nekelti svastikos dėl ga
limų riaušių, bet laivo įgula 
perspėjimo nepaklausė, teisė
jas išnešė nuosprendį, kad 5 
kaltinamieji už ’’neteisėtą su
sirinkimą” išteisinti, o šeštas 
laike riaušių sumušęs polienin 
ką geležine pirštine, atiduotas 
’’Grand jury”. Išnešdamas 
tą nuosprendį, teisėjas Brod
sky aštriai pakritikavo nazių » 
sauvaliavimą—pavadino . suki
limu prieš civilizaciją, o jų 
svastiką ’’juoda piratų vėle- 
va”. Dėlto Vokietija baisiai 
įsižeidė. Jos ambas. Lutter as
meniškai išvyko pas Valst. 
Sekr. Hull ir pareiškė protes
tą, o Hull pažadėjo ’’dalyką 
ištirti.”

KAS TIE SALEZIE
ČIAI?

Tokio žmogaus ieškoti ne
reikėjo ; juo tapo pats kun. 
Bosko. Dar akademijos stu
dentu būdamas vaikščiodavo 
gatvėmis kviesdama besival
kiojančius berniukus į kate
kizmo pamokas. Jaunuolių 
būrys kas kartą didėdavo; 
vieni, atsivesdavo kitus. Visus 
juos traukė malonus ir švel
nus kun. Bosko būdas ir nuo
latos besišypsantis jo veidas..

Kadangi tokiam dideliam 
vaikų būriui kun. Bosko ne
turėjo tinkamos patalpos, daž 
nai prisieidavo visą jų būrį 
vestis kur nors už miesto. 
Žmonės nustebę žiūrėdavo į 
tą vaikų būrį apstojusį jauną 
kunigą. '

Katekizmo pamokos nebū
davo sausos, jų tarpe būda
vo giedama įvairios giesmelės 
bei dainos. Jos baigdavosi, 
dažniausia visą būrį nusive
dus į bažnyčią, trumpu pamo
kslėliu ir palaiminimu su Šv. 
Sakramentu. Kiekvieno mene
sio pirmąjį sekmadienį visi 
bendrai prieidavo išpažinties 
ir priimdavo šv. Komuniją. 
Šias pamaldas kun. Bosko va
dindavo pasiruošimu laimin-

Šv. Kunigas Jonas Bosko
Saleziečių Vienuolijos 

įsteigėjas.

jo darbus, tad atsilankiusį 
kun. Bosko maloniai priėmė, 
pagyrė, palaimino ir pažadė
jo, pristačius jo parašytą sa
leziečių regulą, užtvirtinti; 
kas, vėliau, 1874 metais' ir 
iyyko.

< —0—
Po šventų Dievo garbei ir 

sielų išganymui pašvęstų dar 
bų kun. Bosko iškeliavo į 
dangų 1888 m. sausio 31 d. 
Bet jo pradėtas darbas nemi
rė. Buvusi mažutė našlaičių 
prieglauda, dar jam gyvam 
esant, išaugo į didžiulę lab
darybės įstaigą su įvairių ama 
tų ir gimnazijų mokyklomis. 
Šiandien saleziečių įstaigų ga
lima rasti kiekvienoje dides
nėje pasaulio valstybėje. Sa
leziečių draugijos, viršijančios 
dešimtį tūkstančių narių skai 
čių išsiskirstęs po visą paasu 
lį, ypač misijų kraštus, dir
ba tą patį šventojo savo įstei
gėjo pradėtąjį darbą; tautom 
ruošia dorų piliečių, dangui 
laimingų jo gyventojų.

Iš skaičiaus tų, kurie, be 
kun. Bosko ir jo draugijos pa X
galbos ne tik kad nebūtų tu
rėję progos išvystyti savo ga- 
bumų, bet gal būtų likę pa
saulyje nenaudingais arba net 
kenksmingais, tapo pavyzdin- 
gaiš pasauliečiais, mokytojais, 
visuomenininkais, pagonims 
Kristaus mokslą nešančiais 
misijonieriais, kunigais, vys
kupais, net arkivyskupais ir 
kardinolais.

Lietuvių saleziečių, kol kas, 
tepriskaitoma apie pusantro 
šimto narių su kandidatais. 
Jie, tuo tarpu, įvairiose sale
ziečių įstaigose yra ruošiami 
būti Lietuvos ^našlaičių ir var 
gingųjų jaunuolių apaštalais 
ir globėjais savo tėvynėje 
Lietuvoje.

Pereitais metais tapo atida
ryta pirmoji saleziečių įstai
ga Lietuvoje, kur amžinos at
minties kun. A. Petraitis (ame 
rikietis) paliko jiems, ant 
Nemuno kranto, Skirsnemu
nės parapijoje gražių savo 
dvarų — Zamksua, (dabar 
Vitėnų) pilį su 25 hektarais 
žemės. Šių metų rudenį jau 
ten bus atidaryta prieglauda 
ir .mokykla, kol kas, dėl vie
tos stokos, tik trisdešimčiai 
kandidatų.

Tai pačiai Dievo apvaizdai 
laiminant, jau pradedami pa
ruošiamieji darbai naujai di
džiulei įstaigai, kurioje turės 
tilpti prieglauda, gimnazija 
ir įvairių amatų mokyklos.

Kad.

gai mirčiai. Be to dažnai bū
davo daromos ekskursijos, 
žaidimai, teatrėliai, o kartais 
net iškilmingi pusryčiai ar va 
karienė, kuriuos suruošdavo 
kun. Bosko geradariai jam ir 
jo vaikučiam.

Katekizmo pamokom nepa
sitenkinta. 1844 metais kun. 
Bosko pirmas Italijoje įstei
gė vakarines mokyklas. Vė
liau, Dievui laiminant, atsi
randa našlaičių prieglauda, 
pradžios mokykla, progimna
zija ir įvairių amatų mokyk
la.

f 
t

Saleziečių draugijos įsteigi
mas •

Visų savo darbų ir įstaigų 
globėju kun. Bosko pasirinko 
šv. Pranciškų Salezietį. Tai 
padarė dėl daugelio priežas
čių. Svarbiausia iš jų buvo 
ta, kad jaunuomenės auklė
jimas reikalauja daug meilės 
ir nusižeminimo, o šv. Pran
ciškus Salezietis, kaip kartas 
buvo tų dorybių įkūnytas pa
veikslas. Pagaliau ir dėl to, 
kad tais laikais į Italijos 
šiaurę pradėjo skverbtis pro
testantu atskala. Iš šv. Pran
ciškaus Saleziečio kun. Bos
ko norėjo išmelsti pagalbos 
apgalėti tuos netikruosius apa 
stalus, su kuriais šventasis 
taip sėkmingai kovojo septy
nioliktame šimtmetyje.

i
Vaiki} ir kun. Bosko įstai

gų skaičius smarkiai augo. 
Su jomis kartu didėjo ir kun 
Bosko bendradarbių skaičius. 
Kilo gyvas reikalas susirūpin
ti pradėtojo darbo tęsimu ir 
po kun. Bosko mirties, Torino 
arkivyskupo Fansoni, Piemon 
to vidaus reikalų ministerio 
Urbono Rataci ir kitų žymių 
asmenų skatinamas kun. Bos
ko vyko į Romą prašyti Po
piežiaus Pijaus IX užtvirtin
ti saleziečių draugiją.

Popiežius jau senai buvo 
girdėjęs apie kun. Bosko ir
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Marianapolis
Rugsėjo 5 d. Marianapolio 

Kolegijoj pradėtas mokslo 
metas iškilmingomis pamaldo 
mis. Šv. Mišias laikė kolegi
jos rektorius kun. dr. J. Na
vickas ; jam asistavo: kun. A. 
Pauliukonis sub diakonu ir 
J. Vaškevičius ceremonijų ve
dėju; jiems pagelbėjo studen
tai. Iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. K. Urbo
navičius. Iškilmėse dalyvavo 
visi profesoriai ir studentai.

Šiais mokslo metais įvyko 
žymių atmainų profesorių 
tarpe. Kun. A. Morkūnas pa
skirtas profesorium į Semina
riją Hinsdale, Ill.; P. J. Var
naitis išvyko toliau studijuo
ti. Naujais profesoriais pak
viesti: kun. J. Vosylius, kun. 
A. V. Švedas, kun. V. Čižaus- 
kas, dr. R. Rimavičius ir p. 
J. Ritskevičius. Visi trys ku
nigai yra Marijonai, savo au
kštuosius mokslus baigę Ro
moje, Dr. Rimavičius, kilęs iš 
New Haven, Conn., gimnazi
jos mokslus ėjo Mariampolėj, 
aukštuosius mokslus Yale 
universitete, gaudamas magi
stro ir Princeton universitete 
gaudamas daktaro laipsnį. Po 
rą metų dėstė lietuvių kalbą 
Varšavos universitete, Lenki
joj. Ponas J. Rickevičius, ki
lęs iš Plymouth, Pa., baigė 
Emmetsburg, Md., Kolegiją 
vėliau baigęs aukštuosius mo
kslus, įsigydamas prigimties 
mokslo magistro laipsnį.

Šiemet, kaip ir pernai, at
vyko nemaža naujų studentų. 
Viso naujų studentų yra 32. 
Kadangi pereitą pavasarį Ma
rianapolio High School baigė 
21 studentas ir junior college 
9, tai studentų skaičius šiais 
metais didesnis už pereitus 
metus.

S. Grafas.-

BALTIMORE, MD.

Panelės Šv. Gimimo šventė
je, Šv. Vardo draugijos na
riai priėmė Šv. Komuniją per 
8:30 vai. Mišias. Kun. dr. L. 
J. Mendelis pamoksle iškėlė

» 
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Šv. Marijos didžią garbę ir 
gailą pas Dievą.

Vyrams pasakė, kad Balti- 
morės diocezijos šv. Vardo 
draugijos centro viriausias 
pirmininkas dirbęs 20 m. kon
sekruojamas vyskupu. Jam 
buvo renkama dovanėlė, kas 
kiek aukavo.

— Choro pirmas susirinki
mas turėjo narių 50; pagei
daujama 100.

— Parapijos mokyklos kam 
bariai naujai išdažyti. Moky
kla atsidarė Rugsėjo 9 d. ry
tą su šv. Mišiomis prie šv. 
Dvasios. Mokslas mokykloj 
bus dovanai, tik jei kiek rei
kės už knygas damokėt, bet 
ir tai, kurie negalės, tai bus 
atleisti nuo mokesnio.

— 15 d. Rugs, bažnyčioj 
prasideda žieminė tvarka. 
Kun. dr. L. J. Mendelis pra
dės sakyti eilę pamokshi iš 
šv. Rašto, Seno Testamento. 
Būtų prakilnu kokiu būdu įsi 
gyti visą Šventąjį Raštą j pa
rapijos knygynėlį Šv. Rašto 
mūsii kalba sulaukėm tik per 
500 metų. Dabar turėtume 
įžiaugtis ir juo naudotis, vie
ton kitomis kalbomis parašy
to, galime naudotis lietuvišku.

— Pereitą savaitę išsiunti
nėta šv. Alfonso parapijie
čiams pamaldų ir pramogų ka_ 
lendorius 1935—1936 m., ku
ris susideda iš 8 puslapių; pir 
mą puslapį puošia bažnyčios 
atvaizdas, paskutinį bravoro 
pagarsinimas už kurį gauta 
$70.00; kaip kam nepatinka.

— Kur pranyko prakilnūs 
ideališki veikėjai. Ne vienas 
taip užklausia. Faktai už sa
ve kalba; šeimoje nelaimės, 
nedateklius gyvenimo išlai
doms padengti priverčia ap
leist viešą veikimą, bet daž- 
niausią tai būna, kad žmogus 
įsigyja ar automobilį arba 
smuklę, na ir meta viską. Su 
Diev idealai. J. K.

PATERSON, N. J.

Šv. Onos klubas parapijos 
salėj, nedėlios vakarė rugsė
jo (Sept.) 15 d. reilgia Dzūkų 
Veseliją. Renkitės iš anksto, 

kad nepavėluotumet. Kvieslys 
praneša, kad iš visos apylin
kės lietuviai rengiasi į tą ve
seliją. Šiemet žada padaryti 
ją dar linksmesne. Bus piršly
bos, kūmos atsilankymas ir su 
visom ceremonijom pati dzū
kų veseliją. Prie to bus 'gera 
muzykė ;<• seni ir jauni galės 
dainuoti ir šokti iki sočiai.

Girdėt dauguma sako: ’’kas 
bus, tas bus, o aš dzūkų vese- 
lijoj būsiu”. Lošėjai, jaunie
ji H. Ulinskienė, ir F. Andrai- 
čikas. Svotai M. Ulinskienė, 
J. Bušniauskas, Jie va Yoni- 
kienė, A. Krukonis. Motinos: 
J. Barisienė, M. Volungienė. 
Tėvas H. Ulinskas, Pabroliai 
ir pamergės: Mandrickienė, 
M. Kūlikaitienė, 0. Leznevi- 
čienė, M. Baublienė, M. Kru- 
konienė, E. Ulinskas, J. Žilius, 
I. Leznevičius, B. Baublis, A. 
Bieliūnas. Kūmutė M. Zabi- 
tienė.

Laikinasis klebonas kun. 
Žvirblis nuoširdžiai remia šį %
parengimą.

Skaityk ’’Ameriką” — 
Žinosi visą pasaulį.

VISKAS IŠ TIKROS ODOS

g

MILCHIAUS ČEVERYKAI MOKINIAMS 
. _ • I -

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

Mes rekomenduojame Milchiaus Čeverykus kiekvienai motinai, kuri nori tvirtai pa
siūtų, lengvai 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 mokyklų atidarymui.

TAUPUMO KAINOS MOKYKLŲ ATIDARYMUI

'SUNDIALl
.SHOESJ

BERNIUKAM ČE VERYKAI
VAIKAM ČE VERYKAI 

MERGAITĖM ČEVERYKAI

SUNDIAL

nuo 98c iki $2.65 
nuo $1.45 iki $2.95

? Mieros: — 1 — 6
< ” —8—m
į ” — 3 — 8
s Gausit Dovani} mokyklų reikmenim su kiekvienu pirkiniu.

į MILCHUS SHOE SHOPS, INC.
| 69-21 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.
S 66-31 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.
| 56-27 Clermont Avenue, Maspeth, L. I., N. Y.
f . 197 Grand Avenue, Maspeth, Long Island, N. Y.
I Pirkit Čeveęykus Lietuvio Krautuvėse!

IŠVAŽIAVIMAS — VAKA
RIENĖ

Jau ruduo—darbų pradžios 
laikas. Jono Valaičio Radio
Voice of Lithuanians drauge 
su Prano Lesevičiaus Liberty 
Park Bar and Grill Liberty 
Ave., Hillside, N. J. vasaros 
sezonui baigti ir rudeniniam 
sutikti rugsėjo 15 d. rengia 
išvažiavimą — vakarienę.

L. VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį rugsėjo 22 d. 
Kearney, N. J. įvyks L. Vy
čių New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas. Bus 
svarstoma ateitininkų atstovų 
sutikimas ir kiti opūs klau
simai.

Atstovai prašomi nesivėlin 

LIETUVI, SKAITYK ŠIUOS GERIAUSIUS LAIKRAŠČIUS
’’AMERIKA”, savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biuras, Ine. 

Kaina metams $1.50. 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.
’’DRAUGAS”, vienintelis Amerikos llietuvių katalikų dienraštis, išei

nąs '2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ill. Metams $6.00.
"DARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos orga

nas, išeina du kart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$4.00. Pusmečiui $2.00.

’’GARSAS”, LRKSA. organas, savaitraštis, 73 E. South St, Wilkes 
Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

"MOTERŲ DIRVA”, ALRK. Moterų Sąjungos mėnraštis, 2334 W. 24th 
St., Chicago, m. Metams $2.00, pusmečiui $1. Užsieny] 52.50.

"STUDENTŲ ŽODIS”, Am. Liet. K. Studentų organizacijos žurnalas, 
Marianapolis College, Thompson, Conn. Metams $2.00.

"VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 So. Wood Street, 
Chicago, UI. Metams $1.80. . I

f

ti, kadangi posėdis prasidės 
lygiai 2:30 vai. po pietų.

ELIZABETH, N. J.
Pagirtinas Elizabethiečių 

lietuvių organizavimui dar
bas. Jau nusibodo kitų ver
gais būti.

Dabar pradėkime kur mes 
turime didžiausią galę.

Turime lietuvišką Build
ing and Loan Association. 
Jame yra direktorius jaunas 
ir gabus advokatas Jonas Pe
triką.

Ateinantį metinį susirinki
mą, kuris įvyks už mėnesio, 
pareikalaukime, kad mūsų 
žmogus būtų įstatytas į poli
tinę vietą.

Parodykime visiems, kad 
”We mean business”.

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

MICHAEL SALIKUS
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
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| Didžiojo New Yorko Apylinkėj |
GRĮŽO IŠ LIETUVOS

I

Pirmad. Rugs. . d. White 
Star linijos laivu Laconia iš 
Lietuvos 'grįžo čikagietis J. M. 
Prel. Mykolas Krušas. J. M. 
Prel. Krušas dalyvavo Pasau
lio Liet. Kongrese ir buvo iš
rinktas į prezidiumą.

Trumpai pasikalbėjus, atro 
do, kad Kongresas yra pavy
kęs ir užsienio atžvilgiu Lie
tuvai naudingas. Bet jei ne
skaityti, kad užsienio lietuviai 
valdančiai partijai padarė 
kaikurių pastabų, kurių patys 
Lietuvos piliečiai būtų nega
lėję ir nedrįsę pasakyt, — 
Kongresas mažai ką daugiau 
ir turės reikšmės. Nebent 
jam bus kreditas už įsteigimą
Pasaulio Lietuvių S-gos, ku- 1 grėsė aktyviai dalyvavo 
rios darbo vaisių irgi dar tik 1 
lauksime. Tiesa, gražus priė
mimas svetur gimusio ir au
gusio lietuvių jaunimo yra 
sveikintina apra’šk?

kuris

Darius-Girėnas Aero 
Klubo pirmoji lakūnų 
mokini ųgrupė prie sa
vo lėktuvo ’’Sparnuo

tas. Vytis”. Iš kairės

Užklaustas apie ūkininkų 
neramumus, Prelatas atsakė, 
kad jam rodos, jog pats ūki
ninkų vargingas gyvenimas, o 
ne užsienio propaganda juos 
privertė ’’’streikuot ”. Nebent 
pati savo teisių gynimo for
ma — ’’streikas” — buvo 
užsieniečių inspiruota.

Čia yra paduotas tik J. M. 
gerb. Prelato Krušo mintys, 
kurios jo plunksna gal būtų 
kiek ir kitaip išreikštos.

—o—
Tą pačią Rugs. 9 d. Švedų 

Linijos laivu Kungsholm iš 
Lietuvos grižo ir Studentų Žo
džio” Red. Jonas Pilipauskas. 
Jis dalyvavo Ateitininkų Ju
biliejiniam ir Pasaulio liet. 
Kongresuose. Pas liet. Kong- 

šaulio liet. Studentų Sąjungą, 
. Pilipauskas buvo išrinktas į 
valdybą, kurioje atstovauja 
\merikos liet, studentiją, p. 

nio studentijos bendradarbia
vimas būtų ypač naudingas. 
Jis taipgi pažymėjo, kad Lie
tuvai trūksta anglų kalbos 
mokytojų, tą kalbą įvedus 
vietoj vokiečių. Čia Amerikos 
išsimokslinusiam jaunimui 
bus nemaža progų.

PAMALDOS UŽ A. A. KOM
POZITORIŲ J. NAUJALĮ

Rugsėjo 9 d., 10 vai. ryto 
įvyko metinės pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioj Brooklyn, 
N. Y. už kompozitoriaus Juo- 
'zapo Naujalio sielą.

Nerasim lietuvio, kuris ne
būt girdėjęs Naujalio parašy
tų giesmių giedamų mūsų baž 
nyčiose. Taipgi jo patrotingos 
dainos skatina jaunimą prie 
lietuvybės. Gal teisingai jis 
vadinamas lietuvių muzikos 
tėvu. Jis yra artimas daugu
mai muzikų, vargonininkų, 
kurių daugelis yra buvę jo 
mokiniais.

Šių pamaldų iniciatoriai

vargonininkai. 
k

Ačiū vietos klebonui gerb. 
kun. K. Pauloniui, kuris ma
loniai sutiko pamaldas-egzek 
vijas taip iškilmingai atlaiky
ti, sukviečiant svečius kuni
gus. Ypač kad tą visą padarė 
be jokio atlyginimo. Labai 
gaila, kad jam pačiam tose 
pamaldose neteko dalyvauti 
dėl ligos. Didelė padėka ku
nigams A. Petrauskui, vietos 
vikarui, už šv. Mišių auką, J. 
Laurinaičiui ir A. Drazdžiui 
už asistą. Dėkų kolegoms mu 
zikams, kurie teikėsi atvažiuo 
ti ir bendrai pagiedoti laike 
pamaldų: A. Stanšauskui, P. 
Hodeliui, J. Jankui A. Ka
minskui ir J. Tamošaičiui. 
Komp. Žilevičius ir p. Dulkė 
gailėjosi, kad jie negali ben
drai dalyvauti dėl tiesioginių 
savo pareigiu Ačiū Maspetho 
ir Brooklyno klebonams, ku
rie pereitą sekmadienį bažny

Gerb. Leonardas Šimutis 
’’Draugo” redaktorius, LRK- 
SA Centro pirm, ir Federaci
jos sekret., šį trečiadienį grį
žta iš Lietuvos. Apreiškimo

Lietuvą ir Europos politiką.

čiose pagarsino šias pamaldas. 
Reiškiu padėką p. Jonui Dum
čiui, kuris pereito šeštadienio 
rytą pagarsino nemokamai 
šias pamaldas per radio. Taip 
gi dėkoju studentui P. Rauga 
lui, kuris nesant ministrantų, 
viską patvarkė laike pamal-

Dėkoju ’‘’Amerikai”, kurios 
dėka aš turiu' galimybės pa
reikšti šį dėkingumą. Jaučiu, 
kad pasiekus ši žinutė a. a. 
prof. J. Naujalio šeimą, jie 
savo širdyse bus taipgi vi
siems dėkingi.

Laike pamaldų buvo gieda 
mos prof. Naujalio parašytos 
gedulingos šv. Mišios.

Jonas Brundza.

AVIACIJOS PIKNIKAS

Labor Dienoje Klaščiaus 
parke įvyko pirmas Dariaus 
— Girėno Aero Klubo Aviaci
jos piknikas. Susidėjo blogos 
sąlygos: oras vėsus ir lietin

gas, o taipgi švenčių paskuti
nioji diena ir todėl kas buvo 
atvykę į svečius iš toliau — 
išvyko į namus, o vietiniai, 
grįžę iš svečių, buvo pavargę. 
Taigi piknikas buvo neskait
lingas nors buvo gerai išgar
sintas ir prie gerų aplinky
bių būtij buvęs milžiniškas, 
nes visuomenė jaučia didelę' 
simpatiją- jaunuolių darbams. 
Vakare salėj buvo apie 300 
žmonių, daugiausia jaunimo. 
Programą vedė klubo narys 
V. Trainaitis. Jis pakvietė 
klubo pirm. Kazį Vilniškį, 
kuris trumpai pasveikino su
sirinkusius ir apibudino klu
bo tikslą. Toliau programos 
vedėjas paskelbė, kad prog- 
rame Dalyvauja ’’Norbert” 
lėktuvų modelių klubo nariai 
konteste. Juos perstatinėjo 
laike lėktuvų modelių demon
stravimo. Už pasižymėjimą 
buvo duodamos dovanos. Už 
gražiausiai pagamintus mode
lius: E. Bražinskas gavo 1 do
vaną, lėktuvo tipas — Focker 
tryplane; A. Meškauskas — 
2, lėktuvo tipas Helldiver; A. 
Skabeikis — 3, lėktuvas B-J; 
už geriausiai skraidančius ga 
vo pirmą dovaną V. Ambrozai 
tis, lėktuvas — Lockeevega;

Klubo narys) — demonstravo 
savo konstrukcijos modelį; 
3. K. Marma, lėktuvas—Tay
lor cup. Teisėjais buvo adv. 
K. Jurgėla, D r. B. Vencius ir 

. Į Klubo garbės rėmėjas Myko
las Sobenka. Programos vedė
jas perstatė visus klubo na-- 
rius. Ypač daug ovacijų gavo 
pirmieji klubo lakūnai A. Mi
kalauskas ir P. Šaltenis, ku
rie dieną buvo atskridę virš 
parko ir demonstravo ”Spar-

Kadangi šis piknikas klubui 
davė nuostolių, tai jaunuo
liams teks vėl sunkiai dirbti, 
kad užlaikius lėktuvą ir ins
truktorių A. Kielą, kuris su 
dideliu pasišventimu dirba 
klubui. 'K. P. V.

o

0

Čia ne brooklynietis, bet senovės lietuvių karžygis, 
triuškino totorių ir kryžiuočių galybę. Vėliausios žinios pra
neša, kad Hitleris sušaukė specialų Reichstago posėdį Klai
pėdos klausimui aptarti. Visa Europa nerami, nes tas gali, 
reikš! jai karą. Liūdna, kad mūsų tėvynėj nėra vienybės, 
ypač didžiuma — ūkininkai nepatenkinti. Bet vokiečių pa
šiepiau.as lietuvis ir šiandien gali triuškint hitlerio plienašal- 
mius.

niškis, A. Alekna, A. 
Mikalauskas, lakūnas 
instruktorius A. Kiela, 
P. Šaltenis, J. Petrau-
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Padėka
Kun. Čižauskas ir aš širdin 

gai dėkojame visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo pa 
daryti mūsų pikniką rugs. 8, 
tokiu įspūdingu ir pasekmin
gu. Tą dieną parapijai atne
šė virš $500.00 pelno.

Išanksto mąstėme, kaip čia 
viskas įvyks. Šis pasisekimas 
aiškiai parodė, kad mūsų geri 
parapijonai rūpestingai žiūri 
j parapijos gerovę. Kadangi 
kooperacijos buvo daug, tai 
ir mums kunigams buvo dide
lis džiaugsmas dirbti su ju
mis.

Ta diena buvo pasekminga: 
Bažnyčioj irgi buvo daug žmo 
nių; durų kolektos surinkta 
$70.00.

Ačiū visiems, kurie už mane 
balsavo. Kaipo kunigas pasi
likau garbės karalius gavęs 
11819 balsų. Karališkais- rū 
bais buvo apvilktas ponas Bal- 
trušaiitis, kuris gavo daugiau
sia balsų po manęs — 1539.

Parapijos karalienė yra p. 
Petronė Draugelienė, kuri ga
vo 1475 balsų. Ponia Andri- 
šiūnienė ir buvo labai arti 
prie to skaičiaus.

Parapijos karalaitė Margie 
Baliūnaitė. Ji gavo 5,662 bal
sų — Sodalietė. Sodalietėms 
garbė, nes per tą draugiją, ku
rią veda M. BaliūnaHė, iv’.rapi 
jai buvo į eigų apie $100. per 
šį pikniką. Antra vieta teko 
A. Zabarauskaitei — 3287 bal 
sų.

Parapijos karalaitis yra Iva 
hauskas, vytis,-gavo 1656 bal
sus. p. Ivanauskas tuojaus po 
parado su draugais nuėjo pa
krikštyti taurę.

Taip pat norime padėkoti 
Norberto Klubui, kurį veda p. 
Ed. Bražinskas. Visi nariai 
demonstravo savo darbo aero 
plamj modelius.

Negalime ne padėkoti Cho
rui, kuris labai gražiai prisi
dėjo prie programos pagraži
nimo.

Kun. Jonas Karta vičius

MUZIKANTŲ PIKNIKAS

Šį 'sekmadienį, rugsėjo 15 d. 
Klaščiaus Clinton parke, Ma- ■ • ® • spethe, įvyks šaunus Lietuvnj 
Muzikantų Unijos 30 metų su 
kaktuvių minėjimo piknikas, 
kuris prasidės nuo 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos.

Šokiams gros 50 muzikantų 
— muzika ir šoikai tęsis be 
pertraukos. Rengėjai skiria 
tris dovanas: už valsą, polką 
ir tango. Rep.

SILKIŲ BALIUS

Rugsėjo 28 d Apreiškimo 
parap. Šv. Varda draugija 
rengia didžiulį — metinį sil
kių balių. Tai bus šeštadienį 
vakare, Apreiškimo salėj. 
Įžanga tik 25c. Bus viskas už 
tą įžangą.

SUSIRINKIMAS

Mot. S-gos 29 kp. susirin
kimas įvyks rugsėjo 18 d. 8 
vai. vak. Apreiškimo parap. 
svetainėj. Prašome visų narių 
skaitlingai dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti..

Raštininkė.

VIEŠA PADĖKA

Reiškiu nuoširdžiausią pa
dėką Moterų S-gos 35 kp. (C. 
Brooklyne) už malonų pasiti
kimą man grįžus iš Lietuvos. 
Dėkoju už dovaną, kuri bus 
man ilgam atminimui už gra
žias daineles p. Stanšaitienei 
ir jos dukrelei ir Juozui Ru- 
bliauskui už palinksminimą 
armonika. O ypač dėkoju 
gerb. kun. Poloniui už svetai
nę ir už dalyvavimą. Dėkoju 
pirmininkei p. Brangaitienei 
už jos pasidarbavimą sutik
tuves rengiant.

T. Jekubčionienė.

C. BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija
Sekmadienį, rugsėjo 15 d. 

Šv. Jurgio parapijos Vyčių 
49 kp. eis bendrai prie šv.p a
Komunijos per 9 vai. šv. Mi
šias ir po tam bus bendri pus 
ryčiai Pierrepont viešbuty j, 
Pierrepont St. arti Hicks St. 
C. Brooklyn.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Telephone: Evergreen 8-7027 v
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A SIIRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO'’ KEPILVP. kepa geriausią Liviu- 
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

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

Kreipkitės adresu:

Po tam dar žada būti pasi
linksminimų. Nariai ir daly
viai raginami išpažinties pri
eiti Subatos vakare, o nedėl- 
dienio rytą, prieš Mišias susi
rinkti parapijos salėje.

Komitetas kviečia visus, 
kurie dar nėra įsigiję bilietų, 
įsigyti nuo narių ir dalyvaut 
sykiu su 49 kuopa, kaip prie 
Šv. Komunijos taip ir pusry
čiuose.

RADIO PASKAITOS

jniiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiniiiiii’iiniiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiHii'
= Tel.: STagg 2-2306

I PALOCIDS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
Pietūs išanksto susitarus.

Z AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALLS iš
E geriausių bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės
E J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N Y
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Amerikos Lietuviii Profesi- 
jonalų draugijos paskaitos 
perduodamos kas antradienis 
vakarais 10:35 iš radio stoties 
WMBQ. Čia iškeliama įvai
riausių klausimų sveikatos 
reikalais. Norintieji duoti ko
kių nors paklausimų, malonė
kite rašyti Dr. W. Žukauskas, 
į WMBQ stotį arba jo namų 
antrašu (žiūrėk skelbime).

Klausytojas.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLP’

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. V

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC į

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) >
GRAB ORIUS >

• 107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y <

KOLEGIJAS BAIGUSIEMS

National Youth Adminis
tration, 1734 New York Ave., 
N. W. Washington, D. C. pra
neša, kad asmenims, kurie 
baigė kolegijos arba universi
teto kursą, bet kurie nepajė
gia susirasti darbo arba ne
pajėgia toliau tęsti studijas 
del stokos lėšų, valdžia nori 
pagelbėti mokintis toliau, su- 
teikcnrma darbo (part time 
employment). Dėliai platesnių 
informacijų įdomaują šiuo 
pranešimu asmenys, vyrai ir 
merginos, turėtų kreiptis į 
National Youth Administra
tion.

Tel.: STagg 2—6043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

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

GRABORIUS < . •
Priešais Apreiškimo Bažnyčią '

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, 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.

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

ar farmas, kreipiktės:
Watervliet, N. Y.

Į ei norit gauti j kitus miestus
1920 7th Avė.,

N. MASENAS BAKING CO



8 ” AMEBI KA ” Rugsėjo 13 d., 1935 m.

KAR. ANGELŲ PARAPIJA
«. -----------

— Sekmadienį mūs parapi
jos išvažiavimas laivu į In
dian Point, kuris buvo reng
tas kartu su Maspetho liet, 
parapija, pavyko nepapras
tai gerai. Virš 2000 suaugusių 
parapijiečių linksmai dainavo 
ir juokavo ant laivo ir gra
žiam Indian Point miške. At
rodė kaip Lietuvoj: kur tik 
klausei, visur girdėjos lietu
viškos dainos. Net svetimtau
čiai stebėjosi ir klausinėjo 
kas ir kaip čia tiek svieto 
suvarė. Parapijoms liks gra
žaus pelno. Parapijiečiai gra
žiai pasirodė. Buvo matyt ir 
daug žymių lietuvių biznie
rių. Tokios gražios publikos 
tur-būt neturėjo joks Brook
lyn© panašus išvažiavimas.

— Parapijiečių maldij pra- 
•šo a. a. Juozas Budrys ir Ado

mas Gajauskis. Pereitą savai
tę JT kūnai palaidoti šv. Jono 
kapuose. •

IŠ MOTERŲ S—GOS 35 KP. X

Spalių 20 d. 1935, Šv. Jur
gio par. salėj, Moterų S-gos 
35 kuopa rengia Obuolhj ba
lių, kurio pelnas eis pusiau su 
parapija.

— Pereitą sekmadienį ture 
jom linksmą vakarėlį — są- 
jungietės T. Jakubčionienės 
sutiktuves. Ji aplankė Lietu
vą ir savo senus tėvelius; 
džiaugiasi įspūdžiais ir papa
sakojo apie kelionę. Kalbėjo 
ir gerb. klebonas kun. K. Pau 
lonis. Prie garbės stalo matė
si gražus pyragas, kurio vi
siems teko paragaut. Kuopa 
ir p. Kazlauskienė įteikė do- 
vanų sugrįžusiai savo narei, 
kuri visiems padėkojo. P. 
Stanšaitienė su dukryte Ge
nute padainavo, o jauni mu
zikantai p. Jakubčionis ir Ru 
bliauskas pagrojo. Pirminin
kė, kuri pradžioje paaiškino 
tikslą to parengimo, dabar 
dėkojo visiems už atsilanky
mą..

UPĖJ RADO VAIKUTĮ

PRANEŠIMAI PRAKALBOS

Centralbrooklyniečiai jau- 
niuoliai: A. Brangaitis ir Ja
kubčionis, bevaikščiodami pa
lei prieplauką, East upėj, pa
matė kažką keistą vandenyj 
plūduruojant. Jie pamanė, 
kad tai koki žuvis ir bandė 
išgriebti. Bet -tai padarę labai 
nustebo, kai pamatė, kad bu- 7 i
vo negyvas kūdikis. Pašauk
ta- policija nustatė, kad kūdi
kis apie 3 vai. išbuvęs vande
nyj ir yra vos keletos valan
dų amžiaus. Rep.

Š. m. spalių 9 d., trečiadienį, 
8 vai. vakare, Apreišk. parap. 
salėje (No. 5th ir Havemeyer 
Sts, kampas) Didžiojo New 
Yorko Federacijos Apskritys 
rengia didelį Spaliij 9 Dienos 
— Vilniaus užgrobimo pami
nėjimą, į kurį kviečia visus lie 
tuvius. Bus žymiausių kalbė
to jų kalbų, geriausiij dainin
gų. .

Nepamirškime -Spalių De
vintos !

Iš anksto visi ruoškimės į 
paminėjimą ir pasirodykime, 
kad mes čia Amerikos lietu
viai esame gyvi, susipratę, 
tvirti, kaip plienas ir be savo 
ostinės Vilniaus nenurimsim!

Rengėjai.

Š. m. rugsėjo 18 d. trečia
dienį, 7 vai. vak. yra šaukia
mas 9 Spaliii dienos paminė- 
imui rengti liemiteto susirin

kimas. Komiteto nariai yra: 
J. Mačiulis, V. Daubaras, T. 
Klimienė, V. Vitkus, S. Lukas, 
Čižauskaitė ir O. Stagniūnie- 
nė. Susirinkimas bus ’’’Ameri
kos” redakcijos bute, 423 
Grand St.. Atsilankymas virš- 
minėhj asmenų būtinas.

K-to Pirmininkas.

Antradienį rugsėjo 17 d., 8 
vai. vakare, yra rengiamos 
labai svarbios prakalbos. Kai 
bes tik ką parvykęs iš Lietu
vos mums žinomas ’’Drau
go” redakt. L. Šimuits, ku
ris pasakys daug naujienų 
iš Lietuvos: apie Pasaulio lie- 
yių kongresą ir daug kitų 
įdomybių.

Šios prakalbos įvyks Aprei
škimo parapijos salėje, Brook- 
lyne, rugsėjo 18 d. Prasidės 
8 vai. vakare. Visi lietuviai, 
kurie norite išgirsti naujienų 
iš Lietuvos — atsilankykite.

Kviečia LRKSA. Kuopos.
Rugsėjo 13 d., 1935 m.

OBUOLIŲ BALIUS

Mot. S-gos 35 kp. Spalių 
20 d. rengia Obuolių balių ir 
šokius, parapijos salėje, 207 
York St., Brooklyn, N. Y. 
Už gerinusį obuolių skynimą 
skiriama trys dovanos, todėl 
bus proga ne tik obuolių vel
tui prisikinti, bet tuo pat lai
ku dar ir dovaną laimėti. 
Įžanga 40c. Visus kviečia są- 
jungietės.

Kriaušė.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins. Jūsų Namuose

PLUMBING
GAR® AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
. GAZO 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:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

Standard"

EVergreen 7-7770 I
POVILAS GUSTAS

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

423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.
■>- ------ ------------------- • -

ijiiiiiiimmmimmiiiiimiiiiiiiiimiiimmimmiimmmiiimiiiiiiiHiiiiiX

I CLINTON PARKAS |
E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams X 
■■ <1/
■■ ___ yz

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. X
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. X
Eini imi iiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |
J. P. MACHULIS I

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

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

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, Ė 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi ę 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- Į 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠAUNSKAS)
GRABORIUS ir BAI^AMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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